Krycí jméno „Petra“
Archivní dokumenty o spolupráci Věry Vránové se Státní bezpečností
Petr Blažek
TS PETRA – č. svazku 22288, byl r. 1978 získán ke spolupráci. Od této doby je úkolován především do prostředí antisocialistických sil. V průběhu rozvíjení spolupráce bylo zjištěno, že TS má velmi dobré možnosti k nově utvořenému protisocialistickému seskupení CHARTA 77 a později i v protispolečenské skupině tzv. VONS, kde se soustředili nejaktivnější
členové CH-77.
Ze zprávy Státní bezpečnosti (říjen 1985)

Významnou roli v opozičním hnutí proti komunistickému režimu v Československu sehrál Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Prohlášení o jeho vzniku zveřejnila 27. dubna 1978 skupina signatářů Charty 77. Jejich
cílem bylo sledovat případy osob trestně stíhaných či vězněných za projevy svého přesvědčení nebo osob, které se staly
oběťmi policejní a justiční svévole. Postiženým pomáhali se zajišťováním právního zastoupení a zprostředkováním
pomoci. Při dodržení právních formalit se také obraceli na československé úřady s žádostmi o nápravu. Informace
o sledovaných případech výbor předával i do zahraničí, odkud se prostřednictvím rozhlasových stanic dostávaly
zpět do Československa. Informace získané o jednotlivých kauzách sloužily členům VONS k vypracování sdělení,
která obsahovala popis kauzy a životopisné údaje stíhaných. V některých případech příslušné sdělení informovalo
také o jejich zdravotním stavu a o projevech solidarity. Výbor vydával také souhrnná sdělení obsahující informace
zveřejněné v předchozích sděleních. Od svého založení v dubnu 1978 až do konce roku 1989 publikovali členové
výboru celkem 1 125 sdělení, která se rozsahem pohybovala od několika řádků až po několik stran.1
Vzhledem k zaměření a rozsahu své činnosti se členové výboru stali předmětem trvalého zájmu represivního
aparátu komunistického režimu, zejména Státní bezpečnosti. Tajná policie využívala pro kontrolu a usměrňování
jejich činnosti různou zpravodajskou techniku a poměrně rozsáhlou síť svých spolupracovníků, kteří často navenek
vystupovali jako oponenti režimu. O aktivitách členů VONS informovala tajnou policii řada důvěrníků, kandidátů
tajné spolupráce a agentů. Patrně nejvýznamnější z nich byla Věra Vránová, která se začala s příslušníky StB scházet
v pražských kavárnách již od konce října 1977. Formálně bylo její získání ke spolupráci provedeno dvěma příslušníky
2. oddělení 2a odboru Správy StB Praha, ppor. Zdeňkem Šípkem a mjr. Jaroslavem Macháčkem, na schůzce 31. března 1978 v hotelu Vítkov. V příslušném registračním protokolu byla jako agentka s krycím jménem „Petra“ zapsána
28. dubna 1978, tedy jeden den po zveřejnění zakládajícího prohlášení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
Věra Vránová se pro příslušníky StB stala od počátku velmi významným zdrojem informací o činnosti výboru, neboť
se dobře znala s většinou jeho členů, podílela se na jeho aktivitách a později se dokonce stala jeho členkou.2
V dubnu 1987 získal 1. odbor X. správy SNB informace o dekonspiraci Věry Vránové mezi členy Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných. Podezření o její spolupráci se Státní bezpečností vyslovili Petr Uhl a Václav Benda. Návrh
na její vyloučení z VONS však byl některými dalšími členy odmítnut jako neopodstatněný a celá kauza se následně
stala zdrojem vážného konfliktu v opozičním prostředí.3
V návrhu kpt. Zdeňka Šípka na uložení agenturního svazku vedeného k Věře Vránové, který napsal 3. května 1988, jsou
uvedeny následující informace: „Celkové výdaje za dobu spolupráce činí 58 289 Kčs, z toho 46 236 Kčs odměny. S TS bylo
uskutečněno celkem 625 schůzek a získáno 905 zpráv vesměs StB významu.“4 Citovaný dokument jasně ukazuje, že se
v tomto případě jednalo o velmi rozsáhlou spolupráci s tajnou policií (schůzky Věry Vránové s řídícím důstojníkem StB se
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K základnímu přehledu dějin VONS blíže PAŽOUT, Jaroslav: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, in: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. Ed. Petr Blažek. Praha, FF UK – Dokořán 2005, s. 96–110.
Členství Věry Vránové ve VONS bylo zveřejněno 1. června 1980. Libri prohibiti (dále jen LP), sbírka Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných (dále jen sb. VONS), inv. č. 1, sign. III/6, kart. 1, sdělení VONS č. 181.
Srov. dok. č. 20. Podezření o spolupráci Věry Vránové s tajnou policií ovšem pojal Petr Uhl patrně již na podzim 1985. Srov. jeho paměti
Právo a nespravedlnost očima Petra Uhla (Praha, C. H. Beck 1998). Uhlovu interpretaci kauzy Věry Vránové (v textu ji označil pouze
iniciály) napadl jiný člen VONS Andrej Stankovič (Právo i bulvár, in: Lidové noviny, r. 12, č. 281, 2. prosinec 1999, s. 17, 19). Rozdílné
pohledy spočívaly v interpretaci postupu Petra Uhla a Václava Bendy při odhalení Věry Vránové jako konfidentky StB, který Andrej
Stankovič popsal jako vyvolávání „běsů“. Kauze byla také věnována pozornost na nedávném setkání jednadvaceti členů VONS. Srov.
písemný záznam z této diskuse Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných pohledem svých členů (diskusní setkání
19. října 2007). Eds. Petr Blažek – Jaroslav Pažout. Praha, Pulchra 2008.
Srov. dok. č. 22.
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konaly průměrně jednou týdně po celých devět let), která měla pro činnost VONS velké důsledky. Dokládají to také jiné
dochované dokumenty, včetně řady agenturních záznamů, které napsali příslušníci StB na základě informací získaných od
tajné spolupracovnice „Petry“.5 Základní rámec spolupráce Věry Vránové s komunistickou tajnou policií naznačují také
písemnosti, které jsou zařazeny do níže publikované kritické edice dokumentů. Obsahuje celkem dvaadvacet archivních
dokumentů z operativních svazků, které byly v letech 1972–1988 vedeny tajnou policií k Věře Vránové.6
První publikované dokumenty pochází z první poloviny sedmdesátých let a dokládají zájem tajné policie o Věru
Vránovou, který souvisel s jejím členstvím v Dubček klubu Československo na konci šedesátých let.7 Další dokumenty
již vypovídají o situaci, za které byla Věra Vránová v březnu 1978 získána pro spolupráci8 jako agentka 2. oddělení
2a odboru S-StB Praha pod krycím jménem „Petra“. Postupně ji řídili tři příslušníci StB: kpt. Zdeněk Šípek9 (pod
krycím jménem „Šimek“), mjr. Václav Sekyrka10 (pod krycím jménem „Bystrický“) a kpt. Jiří Novák11 (pod krycím
5

S tajnou policií spolupracoval ještě jeden člen VONS. V příslušných registračních a archivních protokolech StB je k Josefu Daniszovi (nar. 1946)
uvedeno několik svazků a spisů. Jako první byl 6. dubna 1978 zaregistrován spis prověřované osoby vedený 3. oddělením 2a odboru S-StB Praha
pod krycím názvem „Dan“ (reg. číslo 29424). Dne 17. listopadu 1978 byl spis předán 2. oddělení 1. odboru X. S-FMV. Dne 29. listopadu 1978
byl zaregistrován 2. oddělením 1. odboru X. S-FMV spis nepřátelské osoby, krycí název „Dan“ (reg. č. 16266). V nezjištěné době byl první spis
převeden do kategorie signální svazek. Dne 16. prosince 1986 byly oba spisy archivovány (arch. číslo 803880 MV) s poznámkou „NO + S – uloženy
do archivu – získ[án] k spol[upráci]”. Dne 15. prosince 1986 byl 3. oddělením 1. odboru X. S-SNB zaregistrován agenturní svazek, krycí název
„Lenka“ (reg. č. 32994). Dne 30. října 1987 byl svazek převeden na nové reg. č. 34562 pod novým krycím názvem („Anna“). V registračním
protokole svazků není uveden záznam o uložení nebo zničení svazku. V archivu však není dochován, patrně byl zničen v prosinci 1989.
6 V příslušných registračních a archivních protokolech StB je k Věře Vránové (nar. 1931) uvedeno několik svazků a spisů. Jako první byl 14. srpna
1972 zaregistrován osobní svazek vedený 3. oddělením 2. odboru S-StB Praha pod krycím názvem „Gigo I.“ (reg. číslo 18925). Tento svazek byl
5. oddělením 3. odboru S-StB Praha archivován 16. ledna 1974 (arch. číslo 632442 MV) s poznámkou „rozkladná opatření“. Dne 13. února 1974
byl 5. oddělením 3. odboru S-StB Praha zaregistrován spis nepřátelské osoby (reg. číslo 22288), který byl archivován 31. května 1978 (arch. číslo
668653 MV). Dne 17. srpna 1974 byl 5. oddělením 3. odboru S-StB Praha zaveden spis prověřované osoby s krycím názvem „Věra“ (reg. číslo
23365), který byl archivován 2. února 1976 (arch. číslo 675034 MV) již jako spis kandidáta tajné spolupráce s krycím názvem „Klára“ (předaný
2. oddělením 2a. odboru S-StB Praha). Dne 21. října 1977 byl pod registračním číslem 22288 (k tomuto číslu byl již veden výše uvedený spis
nepřátelské osoby) zaveden 2. oddělením 2a. odboru S-StB Praha spis prověřované osoby, který byl obnoven z již archivovaného svazku (archivní
číslo 632442 MV). Tento spis, který měl krycí název „Petra“, byl 28. dubna 1978 převeden na agenturní svazek, z něhož jsou publikovány všechny
dokumenty v této edici. V registračním protokole je u tohoto svazku v poznámce uvedeno, že od 17. srpna 1987 byla „přerušena spolupráce do
30. 8. 1988“. Zmíněný agenturní svazek byl ovšem archivován již 30. května 1988 (archivní číslo 797243 MV).
7 Srov. dok. č. 1 a 2.
8 K interním směrnicím, které vymezovaly postup příslušníků kontrarozvědky StB při řízení spolupracovníků, blíže ŽÁČEK, Pavel: „Ostrá
zbraň“ Státní bezpečnosti. Spolupracovníci StB ve směrnicích pro agenturně operativní práci 1947–1989, in: Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. Ed. Petr Blažek. Praha, FF UK – Dokořán 2005, s. 180–222.
9 Zdeněk Šípek (nar. 1949), původním povoláním soustružník. Do služebního poměru příslušníka SNB přijat 1. září 1970 jako referent
II. odboru OPK Ruzyně. Dne 1. července 1975 byl přemístěn na KS SNB Praha a ustanoven referentem 2. oddělení 2a odboru Správy StB
Praha. Na stejném útvaru působil od 1. ledna 1977 jako starší referent a od 1. února 1980 jako starší referent specialista. Od 1. října 1981
byl ustanoven do funkce náčelníka 2. oddělení 2a odboru S-StB Praha. V letech 1980–1985 absolvoval dálkové studium na Fakultě StB
Vysoké školy SNB. Dne 1. června 1987 byl dočasně pověřen výkonem funkce zástupce náčelníka 2a odboru S-StB Praha a od 1. června
1988 ustanoven zástupcem náčelníka 2a odboru S-StB Praha. Dne 1. února 1989 ustanoven zástupcem náčelníka 2. odboru S-StB. Dne
14. ledna 1990 byl odvolán z funkce a následující den zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené příslušníky v kádrové a materiální péči
u Správy SNB Praha. Dne 31. ledna 1990 vyjmut ze zálohy a uvolněn ze služebního poměru příslušníka SNB. Postupně dosáhl hodnosti
rotmistra (1970), strážmistra (1972), nadstrážmistra (1975), podporučíka (1976), poručíka (1978), nadporučíka (1981), kapitána (1985)
a majora (1989). Členem KSČ byl od 18. února 1976. Srov. PLACÁK, Petr: Fízl. Praha, Torst 2007, s. 115–117.
10 Václav Sekyrka (nar. 1925), původním povoláním obuvník. Do služebního poměru příslušníka SNB byl přijat 17. ledna 1951. Nejdříve
byl zařazen do školy SNB I. stupně v Brně, po jejím absolvování byl 9. června 1951 přemístěn k útvaru Modřín v Praze. Dne 1. srpna 1952
byl přeložen ke Krajskému velitelství StB Praha a zařazen na Okresní oddělení Hořovice, kde pracoval od 1. října 1953 jako referent a od
1. října 1954 jako starší referent. Dne 2. září 1957 byl povolán ke studiu na dvouleté střední odborné škole MV. Od 1. dubna 1960 pracoval
jako starší referent na Okresním oddělení MV Beroun (po reorganizaci od 1. července 1967 Oddělení StB Beroun). Dne 1. května 1971 byl
přeložen k Správě StB Praha, kde byl ustanoven do funkce staršího referenta. Nejdříve pracoval na 1. oddělení VII. odboru, od 1. července
1971 na 1. oddělení II. odboru, od 1. prosince 1972 na 3. oddělení II. odboru a od 1. srpna 1973 na 3. oddělení 5. odboru. Dne 1. dubna
1974 jmenován náčelníkem 2. oddělení 2a odboru S-StB Praha. Dne 31. července 1981 byl uvolněn ze služebního poměru příslušníka
SNB (odešel do starobního důchodu s nárokem zvýšené odchodné). Postupně dosáhl hodnosti mladšího strážmistra (1951), strážmistra
(1952), štábního strážmistra (1953), staršího seržanta (1954), staršiny (1954), podporučíka (1956), poručíka (1958), nadporučíka (1962)
a kapitána (1966). Členem KSČ byl od roku 1945.
11 Jiří Novák (nar. 1945), původním povoláním řidič. Do služebního poměru příslušníka SNB byl přijat 30. června 1971 jako řidič – mechanik
na Krajské správě SNB Praha. Dne 1. února 1972 byl ustanoven starším referentem finanční služby SHO. Dne 1. září 1976 začal pracovat
jako starší referent hospodářského oddělení ETO. Od 1. listopadu 1979 byl ustanoven starším referentem 2. oddělení 2a odboru Správy StB
Praha. V letech 1980–1985 absolvoval důstojnický cyklus. Od 1. února 1982 působil jako starší referent specialista 2. oddělení 2a odboru
Správy StB Praha. Od 1. září 1986 zahájil dálkové studium na Fakultě StB Vysoké školy SNB (nedokončil). Od 1. března 1987 dočasně
pověřen výkonem funkce náčelníka 5. oddělení 2a odboru Správy StB Praha (do stejné funkce byl jmenován 1. března 1988). Od 1. února
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jménem „Nový“). Součástí edice je také dokument, který nenapsali přímo příslušníci StB. Jedná se o přepis vlastnoručního životopisu Věry Vránové, který 31. března 1978 napsala na schůzce s příslušníky StB.12 Publikované archivní
dokumenty ukazují nejen rozsah její spolupráce s tajnou policií, které umožnila dlouhodobě sledovat činnost řady
představitelů domácího disentu, ale přibližují také zmíněnou dekonspiraci z pohledu StB.13 Poslední dva dokumenty
ukazují okolnosti ukončení spolupráce a uložení agenturního svazku do archivu v květnu 1988.14
Editor se snažil uchovat autenticitu dokumentů, upravil a sjednotil pouze pravopis. V poznámkách jsou vysvětleny
zkratky a krycí názvy akcí tajné policie. Jsou zde také uvedeny odkazy na odbornou literaturu a prameny.

1989 byl ustanoven do funkce vedoucí starší referent specialista 7. oddělení 2. odboru Správy StB Praha. Dne 14. ledna 1989 odvolán
z funkce a o den později zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené příslušníky v kádrové a materiální péči u Správy SNB Praha. Dne
31. března 1990 byl vyjmut ze zálohy a uvolněn ze služebního poměru příslušníka SNB. Postupně dosáhl hodnosti strážmistra (1971),
nadstrážmistra (1972), podporučíka (1974), poručíka (1976), nadporučíka (1979), kapitána (1983) a majora (1988). Členem KSČ byl od
14. května 1975.
12 Srov. dok. č. 8.
13 Srov. dok. č. 20.
14 V Archivu bezpečnostních složek se nyní nachází pouze kopie svazku na mikrofiších, jejíž rozsah je navíc oproti původní podobě značně
zredukován. Část svazku byla zničena již při jeho uložení do archivu (zejména pomocná korespondence, vlastnoruční zprávy a některé další
dokumenty). Originál svazku byl – s výjimkou „materiálů trvalé hodnoty“ (závazek Věry Vránové a prohlášení o mlčenlivosti) – patrně
zničen po přefocení na mikrofiše, které jsou nyní přístupné badatelům v Archivu bezpečnostních složek. Není jasné, kdy k vytvoření
mikrofišové kopie došlo (datum v příslušném formuláři není uvedeno). Patrně se tak stalo teprve na počátku devadesátých let. Podle
svědectví Petra Uhla existoval svazek v originální podobě ještě na jaře 1990, kdy mu byl předložen k nahlédnutí v kanceláři Petrušky
Šustrové, tehdejší náměstkyně ministra vnitra. Rozhovor autora s Petrem Uhlem, 19. října 2008.
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1.
1972, 3. března, Praha. – Návrh nstržm. Vlastimila Patočky na zavedení osobního svazku k Věře Vránové.
Správa Státní bezpečnosti
2. odbor – 3. oddělení
Praha
V Praze dne 3. 8. 1972
Přísně tajné
Prvopisem
Schvaluji:
[...](a)
(Náčelník Správy StB Praha)
Já, nstržm. PATOČKA Vlastimil, referent 3. oddělení 2. odboru Správy StB Praha, navrhuji zavedení osobního
svazku(1) na:
VRÁNOVÁ Věra, nar. 24. 7. 1931 Kounov okr. Louny, čs. občanka české národnosti, zaměstnána jako ještěrkářka
(řidička) balíková pošta Hl[avní] nádraží Praha, trvale bytem Praha 3, Cimburkova 270/24.
Odůvodnění:
Jmenovaná je aktivní členkou zakázané organizace „DUBČEK KLUB“(2) Praha, v níž spolu s dalšími osobami se
aktivně podílí na nepřátelské činnosti, spočívající v rozšiřování různých protistátních tiskovin a pamfletů, zaměřených
proti vrcholným stranickým a státním představitelům ČSSR i jiných států socialistické soustavy.
Rovněž tak jmenovaná propůjčuje svůj byt v Praze 3, Cimburkově ulici 24, ke konspirativním schůzkám členům
této zakázané organizace, na kterých je projednáván plán další činnosti, koordinace činnosti a spojení s obdobnými
organizacemi v Brně a Plzni. Na těchto schůzkách se zúčastněné osoby vzájemně utvrzují v nepřátelství vůči socialistickému zřízení v ČSSR, v nepřátelství k SSSR, ideologicky se sjednocují na této platformě a projednávají plány
materielní i jiné pomoci bývalým politickým prominentům, jako je Josef SMRKOVSKÝ, Karel KYNCL, Kamila
MOUČKOVÁ a další.
Kromě aktivní účasti na výše uvedené činnosti jmenovaná v průběhu pracovní doby jako ještěrkářka na Hlavním
nádraží v Praze úmyslně poškozuje majetek sovětských turistů, odložený na peroně a podobně.
Operativní pracovník: nstržm. Patočka [...](b)
Doporučuji:

Náčelník 3. oddělení:
[...](b)
(mjr. DANIŠ Felix)

Souhlasím: Náčelník 2. odboru
[...](b)
(pplk. HRNČÁREK Ludvík)

ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 1. část svazku. Strojopis, 2 strany A4, mikrofiš.
a
b
1
2
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Nečitelný podpis.
Vlastnoruční podpis.
Osobní svazek byl 14. srpna 1972 zaregistrován pod krycím názvem „Gigo I.“ (reg. číslo 18925).
K bývalým členům organizace Dubček klub byl v letech 1972–1973 veden 3. oddělením 2. odboru S-StB Praha objektový svazek s krycím
název „D-Klub“ (reg. č. 18913).

2.
1973, 13. listopadu, Praha. – Návrh nstržm. Vlastimila Patočky na uložení osobního svazku vedeného k Věře Vránové
do archivu.
Správa Státní bezpečnosti
5. odbor – 3. oddělení
Praha
V Praze dne 13. 11. 1973
Přísně tajné
PRVOPISEM
Počet listů: 2
Schvaluji:
[...](a)
(Náčelník Správy StB Praha)
Návrh
na uložení akce kr[ycí] název „GIGO I“ č. os[obního] sv[azku] 18925 do archivu FMV ČSSR v Praze
Já, nstržm. PATOČKA Vlastimil, referent 3. oddělení 5. odboru Správy Státní bezpečnosti Praha, navrhuji v návaznosti na splnění „Stanoviska“ a „Doporučených opatření“, schválených vedením II. správy FMV a zařazených v akci
GIGO, os[obní] sv[azek] číslo 18926 na str. 92–106, uložit přímo návazné akce D-KLUB, GIGO a GIGO-I, ve kterých
byla rozpracovávána skupina bývalých členů zakázané organizace „DUBČEK KLUB ČESKOSLOVENSKO“, která
pokračovala v nelegální činnosti, do archivu FMV.
Dobu uložení navrhuji 20 roků.
Odůvodnění:
V říjnu 1973 bylo provedeno poslední z „Doporučených opatření“, daných vedením Správy StB Praha a II. správy
FMV ČSSR počátkem roku 1973.
Po provedení rozkladných a profylaktických pohovorů a zajištění obranných opatření preventivního charakteru
byly odeslány v 2. čtvrtletí t[ohoto] r[oku] na pracoviště hlavních organizátorů činnosti Zory FRANCEOVÉ, Věry
VRÁNOVÉ a Jiřího CINKA informující dopisy se žádostí, aby vedoucí pracovníci po projednání věci v kolektivech
informovali náčelníka součásti, zda opatření plní výchovný účinek a zda je u jmenovaných zjevná tendence k nápravě.
V měsících září a říjnu 1973 byly doručeny odpovědi z pracovišť jmenovaných, kde byla záležitost dle požadavku
projednána a dle informace má kladný výsledek. Dopisy jsou zařazeny v příslušném svazku.
Zajištěný protistátní letákový materiál byl vyhodnocován oddělením letáků 5. odboru S-StB Praha.
Uložení do archivu FMV na dobu 20 roků je navrhováno z toho důvodu, že zúčastněné osoby jsou vesměs mladé
a u většiny z nich není záruka trvalé nápravy.
nstržm. Patočka Vlastimil [...](a)
Doporučuji:

Náčelník 3. oddělení
[...](b)
(mjr. DANIŠ Felix)

Souhlasím: Zástupce náčelníka 5. odboru
[...](b)
(pplk. SKALNÍK Vlastimil)

ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 1. část svazku. Strojopis, 2 strany A4, mikrofiš.
a
b

Nečitelný podpis.
Vlastnoruční podpis.
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3.
1977, 21. října, Praha. – Návrh ppor. Zdeňka Šípka na zavedení spisu prověřované osoby k Věry Vránové.
Správa Sboru národní bezpečnosti
hlavního města Prahy a Středočeského kraje
S StB Praha 2a odbor
Praha dne 21. 10. 1977
Přísně tajné
Prvopisem
Počet listů:
Schvaluji:
[...](a)
Náčelník 2. odd. 2a odboru
[...](b)
NÁVRH
na zavedení PO spisu krycím jménem PETRA
Já, ppor. ŠÍPEK Zdeněk, starší referent 2. oddělení 2a odboru Správy StB Praha
navrhuji
zavedení PO spisu krycí název PETRA, na čsl. st[átní] přísl[ušnici]:
VRÁNOVÁ Věra, roz. FOJTÍKOVÁ, nar. 24. 7. 1931 Kounov, okr. RAKOVNÍK, české národnosti, rozvedená, bezpartijní, zam[ěstnána] jako zástupce automobilového dispečera poštovních telekomunikací Praha – nádraží Střed,
trv[ale] bytem Praha 3, Cimburkova 24.
Odůvodňuji:
Jmenovaná byla aktivní členkou zakázané organizace „DUBČEK-KLUB“ v Praze, v němž se spolu s dalšími osobami aktivně podílela na nepřátelské činnosti, spočívající v rozšiřování protistátních tiskovin a různých pamfletů,
zaměřených proti stranickým a státním činitelům ČSSR.
V současné době bylo k jmenované zjištěno, že udržuje řadu styků s osobami pravicově zaměřenými. Dále že disponuje závadovými materiály, např. „CHARTA 77“ a různé [!] prohlášení mluvčích a signatářů „CHARTY 77“.
Vypracoval: ppor. Šípek [...](c)
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 2 strany A4, mikrofiš.
a
b

c

86

Nečitelný podpis.
Vpravo otištěno razítko: „ZABLOKOVÁN SEO Praha v osobním spisu PO, reg. č. 22288, kr[ycí] jm[éno] PETRA, dne 21. X. 77, podpis
Jan“.
Vlastnoruční podpis.

4.
1977, 31. října, Praha. – Záznam ppor. Zdeňka Šípka o schůzce s Věrou Vránovou.(1)
Správa StB Praha
2a odbor – 2. oddělení
Praha dne 31. 10. 1977
Přísně tajné
Prvopisem
Počet listů: 2
Záznam ze schůzky
Dne 28. 10. 1977 v 9.00 hod. byla uskutečněna další schůzka s Věrou VRÁNOVOU, nar. 24. 7. 1931, bytem Praha
3, Cimburkova 24, kterou provedl ppor. Šípek a mjr. Macháček. Cílem této schůzky bylo převzetí závadových materiálů, které má VRÁNOVÁ uschovány u své známé. Jmenovaná přislíbené materiály nepřinesla, což odůvodnila tím,
že to v současné situaci není vhodné, že by nerada riskovala prozrazení. Toto spojovala se svým zadržením v bytě
Petra UHLA dne 27. 10. 1977. Po celkovém zhodnocení nově vzniklé situace a uvedených důvodů bylo upuštěno od
původního záměru a dohodnut další termín převzetí závadových materiálů od VRÁNOVÉ. Jinak VRÁNOVÁ uvedla,
že při jejím zadržení u UHLA byla převezena na S-SNB, Bartolomějská ulice, kde byla vyslýchána pplk. Danišem
a ještě dalším příslušníkem, patrně nadřízeným s. Daniše. Jmenovaná zná pplk. Daniše z předchozí doby. Mimo jiné
uvedla, že se s těmito orgány dohodla o podepsání „CHARTY 77“, což druhého dne uskutečnila.(2) K tomuto dodala,
že si neuvědomila, že by mohla být propuštěna ze zaměstnání.
Dále VRÁNOVÁ sdělila, že Petr UHL zamýšlí po opatřeních bezpečnosti napsat Generální prokuratuře stížnost
o nedovoleném pokusu o vniknutí do bytu. Také řekla, že ve čtvrtek, tj. 3. 11. 1977, bude dohodnuto s ostatními,
kteří navštíví UHLA, jaký zvolí postup, budou-li psát nějaké prohlášení o události dne 27. 10. 1977.
V dalším hovoru jmenovaná sdělila, že mají od UHLA instrukce, jak se mají zachovat při předvedení na bezpečnost. Uvedla, že jim byla dána taková instrukce, že mají odmítat vypovídat. Nic jiného jim nebylo řečeno. Dodala,
že okruh lidí kolem UHLA je dostatečně prověřen a že jim UHL i ostatní věří.
Před odchodem byla dohodnuta další schůzka na 31. 10. 1977 v kavárně FLORA v 9.00 hod. VRÁNOVÁ se schůzkou souhlasila.
Výdaje při schůzce činily 35,– Kčs.
Vypracoval: ppor. Šípek [...](a)
Náčelník 2. oddělení 2a odboru
[...](b)
(mjr. SEKYRKA Václav)
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 2 strany A4, mikrofiš.
a
b
1

2

Vlastnoruční podpis.
Nečitelný podpis.
Tento dokument je publikován jako ukázka jednoho typu písemností z příslušného svazku. Celkem se v něm dochovalo 38 záznamů
o schůzkách příslušníků StB s Věrou Vránovou z období od 27. října 1977 do 13. dubna 1978, z následujícího období není žádný záznam
ve svazku zachován. V návrhu kpt. Zdeňka Šípka na uložení agenturního svazku z 3. května 1988 je uvedeno, že s Věrou Vránovou bylo
v období její spolupráce se Státní bezpečností uskutečněno celkem 625 schůzek. Srov. dok. č. 22.
Podpis Věry Vránové pod Prohlášením Charty 77 byl spolu s dalšími novými signatáři zveřejněn 21. prosince 1977 v dokumentu Charty
77 č. 33. CHARTA 77: Dokumenty 1977 – 1989. Svazek 1. Eds. Blanka Císařovská – Vilém Prečan. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV
ČR 2007, s. 88.
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5.
1978, 28. března, Praha. – Návrh ppor. Zdeňka Šípka na získání Věry Vránové ke spolupráci se Státní bezpečností.
Správa StB Praha
2a odbor – 2. oddělení
V Praze dne 28. 3. 1978
Přísně tajné
Prvopisem
Schvaluji:
[...](a)
Náčelník S-StB Praha
Návrh
na získání ke spolupráci
Počet listů: 5
Přílohy: memorandum
Já, ppor. Zdeněk Šípek, starší referent 2. oddělení 2a odboru Správy StB Praha
předkládám návrh na získání ke spolupráci s čsl. kontrarozvědkou čsl. st[átní] příslušnice:
VRÁNOVÁ Věra
roz. FOJTÍKOVÁ, dříve STAŇKOVÁ,
nar. 24. 7. 1931 Kounov, zam[ěstnaná] Dopravní úřad pošt a telekomunikací Praha, Nádraží
Praha – Střed, jako řidička, nyní zařazena jako zástupce automobilního dispečera, bytem
Praha 3, Cimburkova 24, bez politické příslušnosti.
Krycí jméno: „PETRA“
Cíl vázání:
Cílem vázání jmenované je její zpravodajské využití do akce SKUPINA(1) (X. S-FMV) a to zejména ke kontrole
nepřátelské činnosti pravicových exponentů, signatářů CHARTY 77 a dalších antisocialistických elementů,
soustředěných kolem osoby Petra UHLA. Zejména bude úkolována k získávání nepřátelských tiskovin, které
jsou v současné době, v souvislosti s Chartou 77, rozmnožovány a kolportovány mezi pravicovými silami(b)
v ČSSR.
Rovněž tak bude napomáhat efektivním výsledkům profylaktické a rozkladné činnosti, prováděné čsl. kontrarozvědkou, k čemuž má schopnosti a možnosti s ohledem na její stykovou základnu. Mezi styky VRÁNOVÉ
patří: Petr UHL, Hanka UHLOVÁ,(2) Jaroslav ŠABATA, Ivan DEJMAL, Vavřinec KORČIŠ, Rudolf BATTĚK,
Julius TOMIN, Přemysl JANÝR, Zina FREUNDOVÁ, Karel FREUND, Petra ŠUSTROVÁ, Martin HÜBLER(3)
a další.
Motivace spolupráce:
Spolupráce jmenované bude motivována na základě vlasteneckého cítění a dobrovolnosti.(c)
Způsob provedení vázacího aktu:
Na základě kladného výsledku zpravodajského (typovacího) pohovoru byla s VRÁNOVOU provedena celá řada
schůzek v rámci předběžného styku.(d) Jmenovaná na těchto schůzkách předala řadu velmi dobrých poznatků StB
charakteru z okruhu osob, angažujících se v tzv. CHARTĚ 77. Především předávala zprávy o činnosti signatáře
CHARTY 77 Petra UHLA a o osobách, které se s ním stýkají.
Vzhledem k dosavadnímu vývoji situace v průběhu předběžného styku vázací pohovor bude proveden na schůzce v kavárně hotelu VÍTKOV. Při rozhovoru bude navázáno na téma nutnosti dlouhodobé spolupráce. V případě
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kladného ohlasu bude od VRÁNOVÉ vyžádán slib o spolupráci. Současně bude provedena základní instruktáž
o dodržování konspirace a způsobu spojení.
S přihlédnutím na průběh předběžných styků s jmenovanou, kdy při vytěžování projevila vždy ochotu vyjít vstříc
orgánům MV, je zde reálný předpoklad, že nabídku ke spolupráci přijme.
VRÁNOVÁ nebyla dosud ke spolupráci nikým vázána. Vázací akt provede ppor. Šípek, mjr. Macháček.
Základní zaměření, způsob a taktika řízení:
Základní zaměření zpravodajské činnosti jmenované bude spočívat v její orientaci na získávání hodnotných
StB poznatků o činnosti exponentů pravice, kteří se angažovali před srpnem 1968 a v současné době se aktivně
podílí na činnosti tzv. CHARTY 77. S ohledem na zjištěné možnosti bude zaměřena především k signatářům
CHARTY 77 Petru UHLOVI a k dalším osobám, rozpracovávaným v akci SKUPINA. Po získání ke spolupráci
bude úkolována na tyto osoby: Petr UHL, Hanka UHLOVÁ, Přemysl JANÝR, Petruška ŠUSTROVÁ, Květa
MARKOVÁ, Jaroslav SUK, Ivan DEJMAL, Vavřinec KORČIŠ, Rudolf BATTĚK, Julius TOMIN a na další osoby
s nimi se stýkající.(e)
V úkolování a získávání StB poznatků z okruhu těchto osob bude spočívat těžiště zaměření VRÁNOVÉ.
V průběhu spolupráce bude problémy řízení a úkolování s. Šípek konzultovat s náčelníkem oddělení. Také otázky výchovy budou prohovořeny, aby postupně došlo k rozvinutí kladných rysů TS, jako např. soc[ialistického]
vlastenectví, čestnost a serióznost při styku s orgány MV. V maximální míře bude dbáno na odpovídající výchovu
po stránce dodržování konspirace, promyšleného jednání při plnění úkolů v prostředí konspirativně pracujících
nepřátel.
Rovněž tak TS bude vychováván k rozvíjení správných politických názorů na politiku KSČ a KSSS a aby orientoval
své schopnosti k získávání hodnotných StB poznatků a spolupráce v budoucnu plně odpovídala bezpečnostním
záměrům.(f)
Prověrka v průběhu spolupráce:
Zároveň s plněním úkolů bude prováděna její prověrka paralelní agenturou X. S-FMV. Dále budou použity v souladu se
směrnicemi technické úkony TA-133(4) a TA-211(5). Rovněž bude v případě nutnosti využito možností IV. S-FMV.(6)
Pokud budou v průběhu spolupráce zjištěny signály o dekonspiraci, neserióznosti, alibismu atd., budou provedena
odpovídající opatření dle směrnic.(g)
Vypracoval: ppor. Šípek Zdeněk [...](h)
Doporučuji:
[...](a)
Náč[elník] 2. odd. 2a odboru
(mjr. V. Sekyrka)

Souhlasím:
[...](h)
Náč[elník] 2a odb. S-StB Praha
(mjr. Grabmüller Jaroslav)

ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku Strojopis, 5 stran A4, mikrofiš.
a
b
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e

f
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h
1
2
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Nečitelný podpis.
Slovo „silami“ je přeškrtnuto a rukou je nahoře napsáno „elementy“.
Rukou napsáno: „ideových pohnutek“.
Rukou napsáno: „který je udržován od 27. 10. 1977“.
Vlevo rukou napsáno: „Po získání a vyhodnocení vytěžení zpracovat samostatný plán zaměření a využití i s ohledem na možnosti rozkladného působení – konkrétně!“.
Vpravo rukou připsáno: „Zdůraznit nutnost serióznosti při předávání poznatků“.
Vlevo rukou připsáno: „K verbovce připravit konkrétní úkol k některé ze zájm[ových] osob“.
Vlastnoruční podpis.
V akci „Skupina II“ (svazek reg. č. 4876) byl StB sledován signatář Charty 77 a člen VONS Petr Uhl.
Správně Anna Šabatová.
Správně Martin Hybler.
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4

5
6

TA-133 – krycí název používaný Správou zpravodajské techniky FMV v letech 1972–1980 k označení telefonního odposlechu a kontroly
dálnopisného spojení.
TA-211 – krycí název používaný Správou zpravodajské techniky FMV v letech 1972–1980 k označení úkolové prověrky korespondence.
IV. S-FMV – krycí název pro Správu sledování FMV. Ze sledování Věry Vránové se dochoval svazek, který má tři díly. Jeho součástí je
rozsáhlá dokumentace, včetně fotografií. ABS, svazek IV. S-SNB, krycí název „Petra“.

6.
1978, 30. března, Praha. – Zpráva ppor. Zdeňka Šípka o dohodnutém způsobu spojení s Věrou Vránovou.
Správa StB Praha
2a odbor – 2. oddělení
Praha dne 30. 3. 1978
Přísně tajné
Prvopisem
Počet listů: 1
KTS „PETRA“ – způsob spojení
V případě mimořádných událostí bylo s KTS PETROU domluveno pro styk s jiným operativním pracovníkem
toto heslo:
„Dobrý den, mám Vám vyřídit pozdrav od Zdeňka z Kounova.“
Odpověď: „Děkuji, už jsem ho dlouho neviděla.“
Při normální situaci jsou schůzky domlouvány při osobním styku, včetně náhradních termínů. Jinak v naléhavých
případech je domluveno, že budou schůzky vyvolány telefonicky. Telefon do zaměstnání: 22 44 24, 24 41 85.
Vypracoval: ppor. Šípek [...](a)
Náčelník 2. oddělení 2a odboru
[...](b)
mjr. Sekyrka Václav
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 1 strana A4, mikrofiš.
a
b
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Vlastnoruční podpis.
Nečitelný podpis.

7.
1978, 30. března, Praha. – Plán výchovy a prověrky Věry Vránové, vypracovaný ppor. Zdeňkem Šípkem.
Správa StB Praha
2a odbor – 2. oddělení
Praha dne 30. 3. 1978
Přísně tajné
Prvopisem
Počet listů: 2
KTS „PETRA“ – plán výchovy a prověrkových opatření
1) KTS bude takticky vedena a vychovávána k základním návykům, které ulehčují spolupráci (především řízení)
a budou jedním z faktorů, které kladně ovlivní kvalitu její zpravodajské práce. Při výchově bude především využíváno
její rozvážnosti a dalších charakterových rysů, jako je sebevědomí atd.
2) Celkově bude KTS vedena od plnění jednoduchých úkolů ke složitějším, aby tak získala potřebnou jistotu při
styku s nepřátelským prostředím.
3) Na základě skutečnosti, že prakticky žije a je obklopena nepřátelským prostředím a může být ovlivňována negativními názory, bude dbáno na její politickou výchovou, která bude prováděna v úvodní části každé
schůzky.
4) Jinak bude KTS vedena k přísnému dodržování zásad konspirace a k oddanosti socialistické vlasti.
5) K prověrkovým opatřením bude použito technických úkonů TA-133, TA-211 a možností IV. S-FMV.
Hodnověrnost předávaných agenturních zpráv bude prověřována pomocí paralelní agentury využívané v akci
„SKUPINA“ X. S-FMV.
Vypracoval: ppor. Šípek Zdeněk [...](a)
Náčelník 2. oddělení 2a odboru
[...](b)
mjr. Sekyrka Václav
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 2 strany A4, mikrofiš.
a
b

Vlastnoruční podpis.
Nečitelný podpis.

8.
1978, 31. března, Praha. – Vlastnoruční životopis Věry Vránové, vypracovaný na schůzce s příslušníky Státní bezpečnosti.
Životopis
Narodila jsem se 24. 7. 1931 v Kounově u Rakovníka. Do první třídy jsem začala chodit v roce 1937 tamtéž. V roce
1938 po zabrání Sudet jsme se přestěhovali do Mutějovic, kde jsem nějaký čas navštěvovala školu. Po čase jsme se
stěhovali do Pardubic, kde otec pracoval jako železniční zřízenec. Během války jsem vychodila 4 obecné třídy, 4 hlavní
a po válce jednoroční učebný kurz a v Chomutově dvouletou obchodní školu (1948). Od roku 1946–1948 jsem byla
organizována v nár[odně] soc[ialistické] mládeži, kde jsem zastávala funkci jednatelky. V roce 1947 mne přijali do
strany jako řádnou členku. Po únoru 1948 jsem vystoupila, protože když se změnilo vedení a naši ministři podali
demisi, program této strany již mně nevyhovoval. Od r. 1948 pracovala jsem v družstvu „Budoucnost“ v Rakovníku.
Asi po třech letech jsme se přestěhovali do Prahy, kde jsem byla zaměstnána na ředitelství Státních drah jako úřednice.
V rámci snížení administrativních sil jsem odešla do výroby a to k ČSAD, kde jsem získala řidičský průkaz a pak
jsem přešla k poště, kde od r. 1955 pracuji dodnes, dříve jako řidička, asi rok jako dispečerka.
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[...](1)
Ovládám dobře srbochorvatský jazyk, částečně anglicky, rusky, německy, italsky. Mimo to ještě těsnopis a psaní
strojem. Osobně se zajímám o historii, literaturu, divadla, hrady, zámky, vážnou hudbu. V uvedených jazycích běžně čtu. V r. 1967 a 1969 jsem byla v Jugoslávii a Rakousku (1969). Se známou osobnosti, se kterou jsem se setkala
v Jugoslávii, byl ministr Mělja Popovic. Bylo to při příležitosti státního svátku této země. V obou případech jsem
byla v Jugoslávii na pozvání. Poprvé jsem navštívil ostrov Lastovo u rodiny Pavičeviců, podruhé u rodiny ředitele
podniku Zvonka Barešice v městě Banja Luka.
[...](2)
[…](a)
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Rukopis, 3 strany A5, mikrofiš.
a
1
2

Vlastnoruční podpis Věry Vránové.
Vynechány údaje o rodině Věry Vránové.
Vynechány údaje o rodičích a sestře Věry Vránové. Otec Věry Vránové byl podle tohoto životopisu členem KSČ od roku 1945, matka byla
členkou KSČ od roku 1948.

9.
1978, 7. dubna, Praha. – Zpráva ppor. Zdeňka Šípka o získání Věry Vránové ke spolupráci se Státní bezpečností.
Správa StB Praha
2a odbor – 2. oddělení
Praha dne 7. 4. 1978
Přísně tajné
Prvopisem
Počet listů: 3
Schvaluji:
[...](a)
Náčelník S-StB Praha
[...](b)
Zpráva o získání ke spolupráci
Přílohy: 1 slib o spolupráci
Krycí jméno: „PETRA“
Pravé jméno: Věra VRÁNOVÁ, roz. FOJTÍKOVÁ, nar. 24. 7. 1931
Kounov, čsl. státní přísl[ušník], české národnosti
Vázací akt provedl: ppor. Šípek, mjr. Macháček
Vázací akt proveden: 31. 3. 1978 v kavárně hotelu Vítkov
Popis vázacího aktu:
Jmenovaná se na schůzku dostavila přesně v danou hodinu. Její chování bylo klidné, nenucené, bez známek nervozity.
V úvodním rozhovoru bylo hovořeno o současné vnitropolitické situaci. Z diskuse bylo zřejmé, že VRÁNOVÁ má
dobrý přehled a že pozorně sleduje politické dění jak v ČSSR, tak i v zahraničí. Vhodným způsobem byla VRÁNOVÉ
naznačena nutnost boje proti nepřátelům socialismu jak v ČSSR, tak i v zahraničí. Bylo s ní hovořeno o osobách, které
se angažovaly v tzv. Pražském jaru v r. 1968 a později i v r. 1969 a v současné době se aktivně podílí na nepřátelské
činnosti v tzv. CHARTĚ 77. Jmenovaná se sama o tom rozhovořila a sdělila, že v letech 1968–69 byla členkou tzv.
Dubček-klubu, kde zastávala funkci člena výboru. Dále řekla, že v současné době se s některými pravicově zaměře-
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nými osobami stýká. Uvedla např. Petra UHLA, Jaroslava ŠABATU, Jiřího RUMLA a další. K těmto osobám sdělila
několik zajímavých StB poznatků, především k Petru UHLOVI. Po rozebrání činnosti a vysvětlení nepřátelských
postojů těchto osob VRÁNOVÁ pochopila nutnost boje proti těmto.
S přihlédnutím k vývoji rozhovoru byla jmenované vhodnou formou nabídnuta spolupráce s orgány MV.
Způsob stvrzení spolupráce:
Po souhlasu jmenované se spoluprací byl vyžádán písemný závazek o spolupráci, který napsala.
Instruktáž:
Po napsání závazku o spolupráci byla VRÁNOVÉ dána základní instruktáž ke způsobu psaní zpráv. Byl s ní dohodnut
způsob spojení a byly jí vysvětleny zásady konspirace při styku se zájmovými osobami. Byl [jí] poskytnut agenturní
telefon s upozorněním použití jen v nutných případech.
Sdělené zajímavé poznatky v průběhu aktu:
Jmenovaná sdělila, že J. HÁJEK, mluvčí CHARTY 77, se této funkce vzdal pro údajné rozpory s Ladislavem HEJDÁNKEM. Novým mluvčím CHARTY 77 je navrhován J. RUML(1) a G. S. ČAKRTOVÁ.(2) Dále uvedla, že Petr UHL
chce odjet z Prahy na Moravu.
Úkoly – reakce na ně:
Po vyhodnocení možností VRÁNOVÉ jí byly uloženy tyto úkoly:
1) Udržet a rozšířit stykovou základnu především z okruhu osob stýkajících se s P. UHLEM
2) Získání poznatků o novém mluvčím CHARTY 77
3) Získání poznatků o současné činnosti P. UHLA.
Jmenovaná dané úkoly přijala.
Stanovený ŘO: ppor. Šípek Zdeněk
Vydání při vázacím aktu: 32,– Kčs
Doporučuji:
[...](a)
Náč[elník] 2. odd[ělení] 2a odboru
mjr. Sekyrka Václav

Souhlasím:
[...](c)
Náč[elník] 2a odb[oru] S-StB Praha
mjr. Grabmüller Jaroslav

ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku Strojopis, 3 strany A4, mikrofiš.
a
b
c
1
2

Nečitelný podpis.
Vpravo je otištěno razítko: „ZABLOKOVÁN SEO Praha, spis reg. č. 22288, dne 28. IV. 77, A[gent] PETRA podpis Jan“.
Vlastnoruční podpis.
Jiří Ruml.
Gertruda Sekaninová-Čakrtová.
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10.
1982, 16. prosince, Praha. – Zpráva npor. Zdeňka Šípka o prověrce spolupráce s Věrou Vránovou.
Správa StB Praha
2a odbor – 2. oddělení
V Praze dne 16. 12. 1982
Přísně tajné
Prvopisem!
Počet listů:
Prověrka TS PETRA, sv. č. 22288
V průběhu roku 1982 byla prováděna aktivní kontrola TS PETRA, zaměřená na zjištění serióznosti TS k ŘO,
dekonspirace v nepř[átelském] prostředí a jeho možnosti dalšího využívání orgány SNB. K prověrce TS bylo využito
paralelní agentury TS BEN(1), TS NOVÁK(2) a agenturní sítě X. S-SNB, 1. odboru. Dále bylo využito ZTÚ DIAGRAM(3),
PŘESTAVBA(4) a možností IV. S-SNB(5).
Po vyhodnocení získaných informací od TS bylo zjištěno, že nedošlo k dekonspiraci pramene v nepř[átelském]
prostředí a nadále je možno TS využívat. Serióznost k ŘO ze strany TS je bez závad.
Vypracoval: npor. Šípek [...](a)
Náčelník 2a odboru Správy StB Praha
[...](b)
(plk. Jaroslav GRABMÜLLER)
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 1 strana A4, mikrofiš.
a
b
1

2

3
4

5
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Vlastnoruční podpis.
Nečitelný podpis.
V příslušném registračním protokole je pod krycím jménem „Ben“ uveden jako tajný spolupracovník Správy StB Praha Ilja Storoženko
(reg. č. svazku 350309).
V příslušném registračním protokole je pod krycím jménem „Novák“ uveden jako tajný spolupracovník X. správy SNB František Maštera
(reg. č. svazku 20424).
Krycí název „Diagram“ používala v letech 1980–1989 Správa zpravodajské techniky SNB pro označení dlouhodobého odposlechu.
Krycí název „Přestavba“ používala v letech 1980–1989 Správa zpravodajské techniky SNB pro označení telefonního odposlechu a kontroly
dálnopisného spojení.
IV. S-SNB – krycí název pro Správu sledování SNB.

11.
1982, 16. prosince, Praha. – Plán spolupráce Věry Vránové se Státní bezpečností, vypracovaný npor. Zdeňkem Šípkem.
Správa StB Praha
2a odbor – 2. oddělení
V Praze dne 16. 12. 1982
Přísně tajné
Prvopisem!
Počet listů: 1
Plán zaměření TS PETRA, sv. č. 22288, na r. 1983
TS PETRA v r. 1983 bude zaměřen:
– do nepř[átelského] seskupení CH-77, především k aktivním sig[natářům] CH-77 (UHLOVÁ, MARVANOVÁ,
MALÝ, BEDNÁŘ atd.)
– do akce MARS,(1) kde [s] jeho pomocí bude aktivně rozpracovávána mluvčí CH-77 Anna MARVANOVÁ, a akcí,
které rozpracovává X. S-SNB v problematice CH-77
– bude získávat poznatky o aktivizaci osob v tzv. PVSO a [s] jeho pomocí budou prováděna bezpečnostní opatření
k zabránění a zamezení aktivizace
– spojení nepř[átelských] osob do KS, především na IDC a čsl. emigranty angažující se proti ČSSR v KS
Vypracoval: npor. Šípek [...](a)
Náčelník 2a odboru Správy StB Praha
[...](a)
(plk. Jaroslav GRABMÜLLER)
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 1 strana A4, mikrofiš.
a
b
1

Vlastnoruční podpis.
Nečitelný podpis.
V akci „Mars“ (reg. č. 22793) byla dlouhodobě sledována StB signatářka Charty 77 Anna Marvanová.
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12.
1983, 1. dubna, Praha. – Návrh npor. Zdeňka Šípka na udělení finanční odměny pro tajnou spolupracovnici s krycím
jménem „Petra“.(1)
Správa StB Praha
2a odbor – 2. oddělení
V Praze dne 1. 4. 1983
Přísně tajné
PRVOPISEM
Počet listů:
Návrh na udělení finanč[ní] odměny TS PETRA, č. sv. 22288
Navrhuji udělit finanč[ní] odměnu TS PETRA, sv. č. 22288, ve výši 1.000,– Kčs.
Odůvodňuji:
TS PETRA předává kvalitní státobezpečnostní poznatky z okruhu nepřátelských osob, angažujících se v CHARTĚ 77, především mluv[čí] CH-77 Anně MARVANOVÉ. Na základě získaných poznatků je prováděna celá řada
oper[ativních] bezpečnost[ních] opatření proti nepřátelským osobám.
Vypracoval: npor. Šípek Zd[eněk](a)
Schvaluji
[...](b)
náčelník 2a odb[oru] S-StB Praha
(pplk. GRABMÜLLER Jaroslav)
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 1 strana A4, mikrofiš.
a
b
1
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Vlastnoruční podpis.
Nečitelný podpis.
Tento dokument je publikován jako ukázka jednoho typu písemností z příslušného svazku. Celkem se v něm dochovalo 63 návrhů na
vyplacení odměny nebo náhrady za vydání. Podle návrhu kpt. Zdeňka Šípka na uložení svazku do archivu z 3. května 1988 bylo Věře
Vránové vyplaceno celkem 46 236 Kčs. Srov. dok. č. 22.

13.
1983, 20. prosince, Praha. – Plán prověrky a spolupráce Věry Vránové se Státní bezpečností, vypracovaný kpt. Jiřím
Novákem.
Správa StB Praha
2a odbor – 2. oddělení
V Praze dne 20. prosince 1982
Prvopisem!
Počet listů:
Schvaluji:
[...](a)
Náčelník 2. oddělení 2a odboru
(npor. ŠÍPEK Zdeněk)
Plán zaměření a prověrkových opatření u TS PETRA, svazek číslo 22288, na rok 1984
V průběhu roku 1984 bude TS PETRA zaměřena zejména do okruhu svých osobních styků mezi signa[táři] CH-77
(např. UHLOVÁ, MARVANOVÁ, MALÝ, BEDNÁŘ aj.)
Rovněž bude TS využívána k zjišťování a odhalování spojení předních představitelů CH-77 na osoby žijící v KS
a IDC v KS.
Prověrková opatření budou vedena ve směru zjištění serióznosti hlavně osoby TS a jím předávaných zpráv. K tomuto
cíli bude využito zejména paralelní agentury X. S SNB, TS BEN (2a [odbor]/2 [oddělení S-StB Praha]), ZTÚ Diagram,
ZTÚ Přestavba a dle potřeby a OS možností IV. S SNB.
Vypracoval: kpt. NOVÁK Jiří
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 1 strana A4, mikrofiš.
a

Vlastnoruční podpis.

14.
1984, 12. října, Brno. – Zápis kpt. Miloše Vacha a npor. Zdeňka Šípka z jednání II. odboru S-StB Brno a 2a odboru
S-StB Praha o využití spolupracovnice StB Věry Vránové.
Správa Státní bezpečnosti Brno
II. odbor
Č.j. OS-001390/23-84

V Brně dne 12. října 1984
Přísně tajné
Výtisk č. 1
Počet listů: 1

[...](a)
ZÁPIS
ze součinnostního jednání konaného dne 12. 10. 1984 mezi II. odborem S StB Brno a 2a odborem S StB Praha za
účasti ss. npor. ŠÍPKA a kpt. NOVÁKA za 2a odb. S-StB Praha a kpt. VACHA, npor. BATY a npor. CHADALÍKA
za II. odbor S StB Brno.
Bylo projednání zaměření a využití TS PETRA, reg. č. 22288, do akcí „VŮDCE“(1), reg. č. 23459, „HROCH“(2), reg.
č. 26556, „MARTIN“(3), reg. č. 35745, „GEOLOG“(4), reg. č. [28441] a k osobě Alberta ČERNÉHO. V následujících
akcích bylo dohodnuto:
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„VŮDCE“
- oboustranná informace o příjezdech TS PETRA k objektovi
- oboustranně konzultovat připravovaná bezpečnostní opatření
„HROCH“
- prostřednictvím Alberta ČERNÉHO navázat styk na Jiřího MÜLLERA
- po provedení kontaktu dle možností úkolovat
„MARTIN“ – vzájemně předávat informace o pohybu Petra POSPÍCHALA mezi Prahou a Brnem
- zajistit obsazení osoby Petra POSPÍCHALA pomocí TS PETRA při jeho pohybu v Praze
- zjistit jeho současné styky z jeho okolí, především se zaměřením na mládež
„GEOLOG“
- v intencích úkolování do akce „MARTIN“
Další součinnostní jednání bude provedeno na základě zjištěných poznatků TS PETRA.
Za II. odb[or] S-StB Brno: kpt. VACH Miloš [...](b) dne 12. 10. 1984
Za 2a odb[or] S-StB Praha: npor. ŠÍPEK Zdeněk [...](b) dne 12. 10. 1984
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 1 strana A4, mikrofiš.
a
b
1
2
3
4

Vlevo je otištěno takřka nečitelné razítko (č.j. OS-002781/20-84).
Vlastnoruční podpis.
Akce S-StB Brno s krycím názvem „Vůdce“ byla namířena proti signatáři Charty 77 Jaroslavu Šabatovi.
Akce S-StB Brno s krycím názvem „Hroch“ byla namířena proti signatáři Charty 77 Jiřímu Müllerovi.
Akce S-StB Brno s krycím názvem „Martin“ byla namířena proti signatáři Charty 77 Petru Pospíchalovi.
Akce S-StB Brno s krycím názvem „Geolog“ byla namířena proti signatáři Charty 77 Petru Cibulkovi.

15.
1984, 22. prosince, Praha. – Zpráva kpt. Jiřího Nováka o prověrce a zaměření spolupráce s Věrou Vránovou.
Správa StB Praha
2a odbor – 2. oddělení
V Praze dne 22. 12. 1984
Prvopisem!
Počet listů:
[...](a)
Schvaluji:
[...](b)
Náčelník 2. oddělení 2a odboru
(npor. ŠÍPEK Zdeněk)
Plán zaměření a prověrkových opatření u TS PETRA, svazek číslo 22 288, na rok 1985.
Zaměření TS na rok 1985 bude vedeno s cílem využít jejích možností především do oblasti působení antisocialistických sil
v tomto případě reprezentovaných CH-77. Jde o její hlavní představitele MARVANOVOU, UHLOVOU, aj. Cílem zaměření
je nadále odhalovat a zjišťovat spojení těchto osob na IDC v KS a na závadovou činnost konanou na území ČSSR.
Prověrky TS budou nadále prováděny nasazenými technickými prostředky (ZTÚ Diagram, Přestavba) a paralelní
agenturou (TS BEN, X. S-SNB, 3. odd. 2a odboru aj.). Jejich cílem je ověření serióznosti osoby TS a jím předávaných
zpráv a informací.
Vypracoval: kpt. NOVÁK Jiří
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 1 strana A4, mikrofiš.
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a

b

Vpravo rukou napsáno: „s. Novák: provádět průběžně kontrolu TS, pozor při zaměření na dekonspiraci v zájmovém prostředí“. Připojena
je parafa npor. Zdeňka Šípka.
Vlastnoruční podpis.

16.
1985, 25. říjen, Praha. – Návrh na uskutečňování schůzek s Věrou Vránovou v konspirativním bytě s krycím názvem
„Zámek“.
Správa StB Praha
2a odbor – 2. oddělení
V Praze dne 25. 10. 1985
Přísně tajné
Výtisk č.: 2
Počet listů: 2
Schvaluji:
[...](a)
Náčelník 2a odboru S StB Praha
(npor. JAROCH Vladimír)
Návrh
na zavedení TS „PETRA“, sv. č. 22 288, do KB ZÁMEK(1)
Navrhuji zavedení TS „PETRA“, sv. č. 22 288, do KB ZÁMEK.
Odůvodňuji
TS PETRA je v agenturní síti od roku 1978. Po prověření byla v roce 1982 zavedena do KB HRAD.(2) Vzhledem
k tomu, že došlo ke změně KB, bude jmenovaná po seznámení s legendou KB ZÁMEK do tohoto KB zavedena.
Bude tak zamezeno dekonspiraci TS v nepřátelském prostředí.
Legenda KB:
ŘO je majitelem bytu. Vzhledem k tomu, že je svobodný, často na služebních cestách mimo bydliště, budou TS
docházející do KB před ostatními nájemníky vystupovat jako přátelé a spoluzaměstnanci majitele bytu.
V případě dotazu nájemníků domu bude TS PETRA vystupovat jako pracovnice Pražských vodáren.
KB je využíván pro pravidelnou schůzkovou činnost 6ti TS (PETRA, JINDŘICH, ŠEDÝ, JAVORNÍK, PODOLÁK,
ŠNAJDR). Mimo ŘO (s. HRUBÝ) KB ZÁMEK navštěvuje ss. Šípek, Novák, Býtčánek a Coufal.
Vypracoval: por. Dörfl [...](b)
[...](b)
Náčelník 2. odd. 2a odboru
(kpt. Zdeněk Šípek)
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 2 strany A4, mikrofiš.
a
b
1

2

Nečitelný podpis.
Vlastnoruční podpis.
V příslušném registračním protokolu je v kategorii konspirativní byt uvedeno pod krycím názvem „Zámek“ několik svazků. Vzhledem
k uvedeným skutečnostem (existence v roce 1985) se patrně jedná o svazek vedený 3. oddělením 2a odboru S-StB Praha, který byl zaregistrován 15. května 1979 (reg. č. 23046). Do archivu byl svazek předán v roce 1992 (arch. č. 852225).
V příslušném registračním protokolu je v kategorii konspirativní byt uvedeno pod krycím názvem „Hrad“ několik svazků.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem (existence minimálně v letech 1982–1985) se patrně jedná o svazek vedený 2. oddělením
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2a odboru S-StB Praha, který byl zaregistrován 3. prosince 1981 (reg. č. 35413). Svazek byl archivován 29. listopadu 1985 (arch.
č. 763916).

17.
1985, [říjen], Praha. – Informace o stavu spolupráce Věry Vránové se Státní bezpečností a možnostech její případné
dekonspirace.
[...](1)
Informace
TS PETRA – č[íslo] svazku 22288, byl r[oku] 1978 získán ke spolupráci. Od této doby je úkolován především do
prostředí antisocialistických sil. V průběhu rozvíjení spolupráce bylo zjištěno, že TS má velmi dobré možnosti k nově
utvořenému protisocialistickému seskupení CHARTA 77 a později i v protispolečenské skupině tzv. VONS, kde se
soustředili nejaktivnější členové CH-77.
K osobám, jejich činnosti, záměrům a cílům tohoto nepřátelského seskupení TS PETRA od prvopočátku předával
prvotní poznatky, na jejichž základě byla provedena celá řada jednak operativních, ale i profylaktických opatření,
která měla za následek utlumení nepřátelské činnosti CHARTY a rovněž tyto poznatky napomohly i ovlivnit jednání
čelných signatářů CH-77.
V průběhu spolupráce s TS PETRA nebyla zjištěna jeho dekonspirace a rovněž nebylo zjištěno, že by TS „hrál“
na obě strany. TS byl průběžně kontrolován jednak pomocí ZTÚ a dále paralelní agenturou, která by signalizovala
neserióznost TS. Dále s pomocí TS byla koncem r. 1984 a začátkem r. 1985 prováděna kontrola schůzek tzv. VONSu,
kde byl TS pod přímou kontrolou operativních pracovníků a ZTÚ. Po srovnání jeho informací a TÚ vyplynulo, že
spolupracovník před ŘO nic nezatajuje a snaží se podat vyčerpávající informace.
V posledním období se u TS projevovala určitá indispozice a psychická labilita, kterou lze přisuzovat jednak problémům v zaměstnání a nervovému vypětí při získávání informací především v souvislosti se spojením na IDC. Dále
náročností spolupráce z hlediska utajení styků s orgány MV.
Na základě požadavku X. správy SNB bylo v červnu 1985 nařízeno TS, aby ukončil předávání obsahu dokumentů
CH-77 a tzv. sdělení VONSu do zahraničí. Od této doby přestal mít TS možnosti získávat informace ze zájmového
prostředí, což vedlo také k omezení styků s nepřátelsky zaměřenými osobami z řad signatářů CH-77. Bylo zjištěno,
že řada signatářů CH-77 vyjádřila svůj údiv nad přerušenými kontakty TS s čsl. emigrací v zahraničí a ostatními
signatáři CH-77. Tato skutečnost byla především zjištěna pomocí TÚ v akci MARS, kde se objekt akce negativně
vyjadřoval k TS.
U TS se počala projevovat psychická nevyrovnanost a obavy z prozrazení, že spolupracuje s orgány MV. I přesto, že
byla vytvořena vhodná legenda (pro přerušení telefonického styku s KS), TS se obává docházet k našim zájmovým
osobám. V tomto období byla TS věnována ze strany ŘO zvýšená pozornost, a to především proto, aby byly vytvořeny
vhodné nové podmínky pro znovuobnovení přerušených styků pod vhodnou legendou.
S TS byla několikráte rozebírána situace, která se vytvářela kolem jeho osoby. Bylo dohodnuto, že nebude bez
vědomí ŘO odtelefonovávat obsahy dokumentů CH-77 a tzv. VONSu. Tuto skutečnost ztvrdil svým prohlášením,
které vlastnoručně sepsal a předal ŘO. Od této doby, to je červen 1985, nebylo zjištěno, že by TS uskutečnil jakýkoliv
telefonický hovor se zahraničím. Toto bylo ověřeno pomocí ZTÚ a kontrolou paralelní agentury a ŘO.
Dne 18. 9. 1985 byl však pomocí ZTÚ zachycen hovor s Ivanem MEDKEM do Rakouska. Další předávání obsahu
dokumentů CH-77 do Rakouska MEDKOVI bylo zachyceno 24. 9. 1985. Jednalo se o obsah dokumentů CH-77 č. 23
a 24. Vzhledem k tomu, že z uvedených záchytů nebylo zřejmé, zda se jedná o TS PETRA, bylo provedeno hlasové
porovnání těchto záchytů ze ZTÚ pracovnicí VI. S-SNB(2), která k tomu uvedla, že se s největší pravděpodobností
o TS PETRA jedná.
K objasnění události lze uvést následující: TS PETRA vyvolal schůzku s ŘO dne 24. 9. 1985 ještě před plánovanou
schůzkou, která se měla uskutečnit dne 26. 9. 1985. Důvodem konání neplánované schůzky bylo obdržení dokumentů CH-77 č. 23 a 24, které TS získal od signatářů CH-77 Václava MALÉHO a Petra UHLA při osobním styku
ve svém bydlišti dne 24. 9. 1985 v 15.00 hod. Oba jmenovaní na TS požadovali, aby obsah obou dokumentů předala
Ivanu MEDKOVI do Vídně. Ihned po příchodu do zaměstnání se TS telefonicky spojil s ŘO v 15.30 hod. Samotná
schůzka s TS proběhla od 16.00 hod., kde ŘO převzal výše uvedené dokumenty. TS byl dotazován, zda text již předal
telefonicky do KS. Odpověď TS byla negativní. V průběhu schůzky byla dohodnuta legenda pro případ, že by byl TS
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ze strany UHLA a MALÉHO kontrolován. TS bylo konkrétně řečeno, aby UHLOVI oznámil, že uvedené dokumenty
se mu zničily při manipulaci s PHM. Tuto okolnost také TS ve večerních hodinách oznámil Petru UHLOVI, který
ji kontroloval. Když TS UHLOVI „podal“ uvedenou legendu, bylo UHLEM rozhodnuto, že dá TS jinou kopii dokumentů a že si osobně zkontroluje jeho odtelefonování. Vzhledem k tomu, že TS neměl možnost spojit se s ŘO, ani
s jeho nadřízeným a měl obavy z vyzrazení spolupráce, odtelefonoval obsahy obou dokumentů Ivanu MEDKOVI.
Skutečnost, že TS odtelefonoval texty dokumentů č. 23 a 24 do KS, uvedl na plánované schůzce dne 26. 9. 1985, kde
byla celá záležitost podrobně rozebrána. Zároveň byly na této schůzce vráceny originály dokumentů CH-77 č. 23
a 24. TS popsal sled událostí, kde uvádí, že obsahy dokumentů odtelefonoval ze svého pracoviště v době mezi 21.00
– 22.30 hod. Výpověď TS byla porovnána se ZTÚ, kde byly zjištěny pouze odchylky v čase telefonických rozhovorů.
Na ZTÚ jsou uvedeny časy rozhovorů od 20.47 do 23.30 hod.
Další prověrkou vzniklé situace byl zjištěn v akci MARS dne 30. 9. 1985 rozhovor objekta akce s čsl. emigrantem
Vilémem PREČANEM, kde hovoří o dokumentu CH-77 č. 24. Objekt akce MARS zpochybňuje text dokumentu
CH-77 a vyslovuje názor, že obsah není pravděpodobně pravý a že se může jednat o podvrh Bezpečnosti. Dále, že
osoba, která dokument odtelefonovala, je jiná než obvykle. Na základě zjištěných okolností bylo provedeno porovnání monitorů ze dne 26. 9. 1985 a ZTÚ, kde je zachyceno předávání obsahu dokumentů TS PETRA MEDKOVI
do Rakouska. Bylo zjištěno, že text odtelefonovaný TS PETRA, je totožný s textem uvedeným v monitoru, kde je
zachyceno vysílání SE(3) ze dne 26. 9. 1985 v 18.00 hod.
Závěr:
Po vyhodnocení dosavadní spolupráce lze konstatovat, že TS PETRA nebyl doposud v nepřátelském prostředí
dekonspirován a že z jeho strany nedošlo k vyzrazení spolupráce s orgány MV. Rozborem situace, která byla vyvolána
jednáním TS, lze spatřovat několik aspektů:
a) psychická nevyrovnanost TS v posledním období (zdravotní důvody – přechod)
b) potíže TS v zaměstnání a soukromém životě
c) zvýšená náročnost na TS
d) obavy z prozrazení spolupráce s MV a s tím spojené sankce ze strany nepřátelských osob.
Je zde však nutné podotknout, že TS v nepřátelském prostředí působí již celou řadu let, kde je pod vlivem a tlakem
antisocialisticky zaměřených osob, což působí na jeho psychiku.
Závěrem lze konstatovat, že v jednání TS v souvislosti s odtelefonováním obsahu dokumentů do KS nelze spatřovat
úmysl nebo „dublérství“. TS se dostal do stresové situace a k odvolání dokumentů přistoupil z obavy, aby nevzniklo
podezření ze strany nepřátelsky zaměřených osob, že spolupracuje s orgány MV.
V současné době je vytvářena nová legenda pro TS z důvodu, aby neztratil kontakty na nepřátelsky zaměřené
osoby z řad signatářů CH-77 a zároveň aby nevzniklo podezření, když přeruší telefonické předávání dokumentů
CH-77 do zahraničí, že spolupracuje s orgány MV. Konkrétně bude provedeno opatření TS PETRA s cílem posílit
nově vytvořenou legendu.
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 4 strany A4, mikrofiš.
1

2
3

Informaci patrně vypracoval tehdejší náčelník 2. oddělení 2a odboru S-StB Praha a první řídící důstojník Věry Vránové kpt. Zdeněk Šípek
nebo její tehdejší řídící důstojník kpt. Jiří Novák. Na dokumentu je nahoře napsáno rukou: „s. Šípek – zabezpečit vytvoření nové vhodné
legendy ve spolupráci s X. S[právou SNB]. Sledovat, zda opatření mělo efekt a telefonáty přestaly, zvýšit účast na schůzkách (kontroly)“.
Připojena je parafa náčelníka 2a odboru S-StB Praha kpt. Vladimíra Jarocha.
VI. S-SNB – krycí název pro Správu zpravodajské techniky SNB.
SE – [Rádio] Svobodná Evropa.
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18.
1985, 20. prosince, Praha. – Zpráva kpt. Jiřího Nováka o prověrce spolupráce s Věrou Vránovou.
Správa StB Praha
2a odbor – 2. oddělení
V Praze dne 20. prosince 1985
Prvopisem
Počet listů:
[...](a)
Schvaluji:
[...](b)
Náčelník 2. oddělení 2a odboru
(npor. ŠÍPEK Zdeněk)
Vyhodnocení
prováděných prověrek u TS PETRA, sv. č. 22 288
Prováděné prověrky u TS PETRA v roce 1985 byly zaměřeny k dalšímu prověření serióznosti předávaných zpráv od
TS a zda nedošlo k dekonspiraci spolupracovníka v daném prostředí. K tomu bylo plně využíváno zejména paralelní
agentury (TS BEN, TS NOVÁK, ag[enturní] sítě X. S SNB) a technických prostředků (ZTÚ Diagram a Přestavba).
Dále bylo využito možností IV. S SNB.
Vyhodnocením takto získaných informací a údajů bylo zjištěno, že TS není v prostředí dekonspirován a nadále má
plnou důvěru zájmových osob. Rovněž bylo konstatováno, že i serióznost TS je bez závad.
Vypracoval: kpt. NOVÁK Jiří
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 1 strana A4, mikrofiš.
a
b

Vpravo rukou napsáno: „s. Novák: – nadále TS průběžně kontrolovat“. Připojena je parafa npor. Zdeňka Šípka.
Vlastnoruční podpis.

19.
1987, 5. ledna, Praha. – Plán kpt. Jiřího Nováka na spolupráci s Věrou Vránovou.
Správa StB Praha
2a odbor – 2. oddělení
V Praze dne 5. 1. 1987
Počet listů: 1
Prvopisem
Plán zaměření TS PETRA, sv. č. 22288, na rok 1987
U TS „Petra“ zůstává pro rok 1987 zaměření, pro které byl získán ke spolupráci. To znamená do prostředí osob z řad
sign[atářů] CH-77 a tzv. VONSu. Konkrétně se jedná o Petra UHLA, Annu ŠABATOVOU, Annu MARVANOVOU,
Petrušku ŠUSTROVOU a další. V průběhu roku bude dále zaměřena do akce SPOLANA(1) a na bývalé prac[ovníky]
MV, ČSLA, kteří jsou spolu s TS na jednom pracovišti.
Kontrola TS bude prováděna pomocí paralelní agentury X. S SNB a technickými prostředky IV. a VI. S SNB.
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Vypracoval: kpt. Novák
[...](a)
Náčelník 2. oddělení 2a odboru
(kpt. JUDr. ŠÍPEK Zdeněk)
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 1 strana A4, mikrofiš.
a
1

Vlastnoruční podpis.
V akci „Spolana“ (reg. č. 43013) byl StB sledován Ladislav Vágner.

20.
1987, 13. dubna, Praha. – Informace náčelníka 1. odboru X. správy SNB mjr. Miroslava Chovance o dekonspiraci Věry
Vránové a její připravované prověrce skupinou členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
[...](a)
X. správa SNB
1. odbor
[...](b)
[...](c)
Praha dne 13. dubna 1987
Přísně tajné
Výtisk č.: 1
Počet listů: 2
[...](d)
Správa SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje
2a odbor
Praha
Věc: TS „PETRA“ – poznatky o dekonspiraci v nepřátelském prostředí
Našimi operativními prostředky byl získán poznatek, že dne 3. 4. 1987 proběhla konspirativní schůzka VONS, kde
byl mimo jiné anonymně projednáván případ podezření ze spolupráce s StB u Vaší TS „PETRY“. Návrh plénu VONS
na vyloučení TS „PETRA“ z této nepřátelské organizace zde předložil sign[atář] CH-77 Václav BENDA, avšak tento
návrh byl zatím většinou pléna VONS odmítnut.
Dále bylo těmito prostředky zjištěno, že TS „PETRA“ je obviňována z toho, že orgánům StB rozkrývá místa a čas
konaných schůzek VONS. Z těchto důvodů, z iniciativy ing. Petra UHLA bylo v úzkém kruhu VONS rozhodnuto
uskutečnit její prověrku ve složení: Václav MALÝ, Karel FREUND, Jan RUML, Václav BENDA a Petr UHL. Z přesvědčivého vystupování V. BENDY a P. UHLA je zřejmé, že tato skupina již shromáždila dostatek důkazů vůči TS
„PETRA“, které však nejsou nám známy. Nedůvěra vůči Vaší TS „PETRA“ souvisí i s podezřením P. UHLA, že mu
odcizila z bytu v době nepřítomnosti jeho i manželky Anny ŠABATOVÉ finanční částku ve výši cca 500,– Kčs.
Vzhledem k předpokladu, že nadále bude pokračováno v prověrkách TS „PETRA“ ze strany vnitřního protivníka,
předávám tuto informaci k přijetí adekvátních opatření zabezpečujících konspiraci a případnému vyvrácení podezření v nepřátelském prostředí.
Náčelník I. odboru X. S-SNB
[...](e)
mjr. ing. Miroslav CHOVANEC
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 2 strany A4, mikrofiš.
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a
b
c

d

e

Vpravo je rukou napsáno „2/s. Šípek [nečitelné slovo]“. Připojena je parafa náčelníka 2a odboru S-StB Praha kpt. Vladimíra Jarocha.
Vlevo je rukou napsáno: „č.j.: VN-001240/1-/87“.
Vpravo je otištěno špatně čitelné razítko Správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje s datem 16. IV. 1987 a spisovou značkou
OS-50840/2-87.
Vpravo je rukou napsáno: „s. Jaroch, provést kontrolní schůzku, pozor na konspiraci! Informuj o přijatém opatření 17/4 87“. Připojena je
parafa mjr. Miroslava Chovance.
Vlastnoruční podpis.

21.
1987, 7. července, Praha. – Návrh kpt. Zdeňka Šípka na dočasné přerušení spolupráce s Věrou Vránovou.
Správa Sboru národní bezpečnosti
hlavního města Prahy
a Středočeského kraje
2a odbor S-StB Praha
Praha dne 7. července 1987
Prvopisem
Počet listů: 3
Schvaluji
[...](a)
Náčelník Správy StB Praha
(pplk. JUDr. CHMELÍČEK Antonín)
[...](b)
NÁVRH
na přerušení spolupráce s TS PETRA č. sv. 22 288, plán prověrkových opatření
Navrhuji přerušit spolupráci s TS PETRA č. sv. 22 288 na dobu 6 měsíců od 1. 7. 1987 do 30. 12. 1987.(1)
Odůvodňuji:
TS je v důchodovém věku. V letních měsících, tj. od 1. 7. do 31. 8. 1987, se bude zdržovat mimo Prahu. TS odjíždí do Brna,
kde navštíví své známé. Po návratu asi 1. 8. 1987 se bude zdržovat u své matky a dcery v Kounově, okres Rakovník.
Po dobu přerušení spolupráce bude prováděna hloubková prověrka TS na základě informace X. S-SNB, která
svými AOP zjistila, že TS PETRA je podezříván nepř[átelsky] zaměřenými osobami z řad CH 77 a tzv. VONSu ze
spolupráce s pracovníky StB.
Vzhledem k této skutečnosti navrhuji:
1. s TS provádět pouze udržovací schůzky
2. schůzky neuskutečňovat v KB, vytypovat vhodné místo pro prováděná setkání s TS z hlediska přístupu a kontroly
3. neprovádět aktivní úkolování TS, jen obecné
4. postupovat dle plánu prověrkových opatření(c)
Plán prověrkových opatření:
Cíl
- prověřit, zda nedošlo k dekonspiraci TS v záj[movém] prostředí (kdy a jakým způsobem)
- dle výsledku prověrky přijmout přísl[ušná] opatření (rovněž bude sledován cíl dalších možností a využitelnosti TS
z hlediska StB v záj[mových] oblastech).
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- prověrková opatření:
1. provést prověrku TS za využití odboru prošetřování S-StB Praha a specielní prověrku Mě[stské] Správy VB v místě
trv[alého] bydliště a v zaměstnání, kde pracuje jako důchodce,
2. využít při prověrce možnosti OS SNB Praha 3 prostřednictvím ZN pro StB.
- agenturní opatření:
1. využít stávající A – síť 3. oddělení 2a odboru S-StB Praha a X. S-SNB 1. odboru.
- technická opatření:
1. využít ZTÚ DIAGRAM v akci MARS a DOKTOR(2)
2. využít možnosti IV. S-SNB.
- jiná opatření:
1. projednat na X. S-SNB 1. odboru serióznost pramene, případně jeho další využití při prověrce TS
2. získané informace prostřednictvím TS prověřovat z hledisek:
a) serióznosti
b) pravdivosti
c) ucelenosti a
d) charakteru
3. všechny poznatky budou konzultovány s příslušnými OP, kteří zpracovávají problematiky, do kterých je TS
zaměřován.
4. předávané informace budou na TS vyžadovány písemnou formou.
5. bude využita forma zpětných dotazů.
Termín ukončení do 30. 9. 1987.
Vypracoval: kpt. ŠÍPEK Zdeněk [...](a)
Souhlasím:
[...](a)
Náčelník 2a odboru S-StB Praha
(kpt. JUDr. JAROCH Vladimír)
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku Strojopis, 3 strany A4, mikrofiš.
a
b

c

1

2

Vlastnoruční podpis.
Vpravo otištěno razítko: „S-StB Praha – SEO, přerušena spolupráce do 30. 8. 1988, Prošlo evidencí, Dne 17. VIII. 1987, Podpis“. Připojena
je parafa kpt. Vladimíra Jarocha.
Předchozí odstavec je rukou přeškrtnutý a vpravo je rukou napsáno: „když přerušit, tak nedělat schůzky“. Připojena je parafa kpt. Vladimíra
Jarocha.
Datum je rukou opraveno na „30. 8. 1988“. Stejné datum je uvedeno v souvislosti s ukončením spolupráce s Věrou Vránovou v poznámce
v příslušném řádku registračního protokolu svazků.
V akci „Doktor“ (reg. č. 39400) byl StB sledován signatář Charty 77 a člen VONS Václav Benda.
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22.
1988, 3. května, Praha. – Návrh kpt. Zdeňka Šípka na ukončení spolupráce s Věrou Vránovou.
Správa Sboru národní bezpečnosti
hlavního města Prahy a Středočeského kraje
S StB Praha 2. oddělení 2a odbor
V Praze dne 3. 5. 1988
Počet listů: 5
Schvaluji
[...](a)
Náčelník Správy StB Praha
(plk. JUDr. CHMELÍČEK Antonín)
[...](b)
NÁVRH
na uložení TS PETRA č. sv. 22288
Předkládám ke schválení návrh na ukončení spolupráce s TS „PETRA“ č. sv. 22288 a uložení do archivu MV.
Odůvodňuji:
TS PETRA byl ke spolupráci získán dne 28. 4. 1978 na základě dobrovolnosti – ideových pohnutek.
Hlavním cílem vázání TS PETRA bylo jeho zpravodajské využití do akce „SKUPINA“ k získávání včasných informací
o záměrech, cílech a nepřátelské činnosti CH-77, pravicových exponentů a dalších antisocialistických elementů. Dále
byl sledován cíl, proniknout prostřednictvím TS mezi osoby, které se zabývají vydáváním a kolportací tzv. samizdatů
a závadových tiskovin. Rovněž provádění efektivních profylakticko rozkladných opatření v nepřátelském prostředí
mezi sign[atáři] CH-77.
V průběhu rozvíjení spolupráce bylo zjištěno, že TS má velmi dobré možnosti zprav[odajského] využití do
protisocialisticky zaměřeného seskupení CH-77 a v protispolečenské skupině tzv. VONS, kde se soustředili nejaktivnější členové CH-77. Vzhledem k této skutečnosti byl TS PETRA především směrován a úkolován k osobám z řad uvedeného nepř[átelského] seskupení. Jednalo se o P. UHLA, Annu ŠABATOVOU – UHLOVOU,
Zinu FRENDOVOU,(1) P. ŠUSTROVOU, A. MARVANOVOU, V. KORCÍŽE,(2) J. TOMINA, P. JANÝRA a další.
Prostřednictvím TS byly k uvedeným osobám a dalším sign[atářům] CH-77 a k celkové činnosti nepř[átelského]
seskupení CHARTY a tzv. VONS získávány hodnotné poznatky StB charakteru, které byly využity do toku informací S-StB Praha, pro informování vedení MV a stranických orgánů a k provedení bezpečnostních a profylakticko
rozkladných opatření. (Schůzky mluvčích a kolektivu mluvčích CH-77, VONS, akce „PLES“(3) atd.). TS předával také poznatky o přípravě, tvorbě a kolportaci nepř[átelských] tiskovin a samizdatů, jako např. „INFOCH“,
„VÁHY“, „SVĚDECTVÍ“, Informační materiál,(4) dokumenty CH-77, „Sdělení VONS“ atd. a osobách, které tuto
záv[adovou] činnost prováděly. Za využití TS byly odhaleny kanály spojení CH-77 na centra ideologické diverze,
čsl. emigrantská centra v KS a štvavé rozhlasové stanice HA a SE (Janouch, Kyncl, Tominová, Medek atd.). Rovněž
TS předával poznatky o nepř[átelské] činnosti některých ZÚ KS v ČSSR, zejména o pracovnicích ZÚ USA, VB,
NSR a Švédska, kteří napomáhali v protisocialistické činnosti hlavním představitelům CH-77 a tzv. VONS (UHL,
Šabata, Havel apod.).
TS PETRA napomohl předanými informacemi o spojení a napojení CH-77 na zahraničí (KS) provést bezpeč[nostní]
opatření proti tzv. emisarům, kteří do ČSSR přiváželi závadovou literaturu a nepř[átelsky] zaměřené tiskoviny.
Od roku 1986 se u TS projevovala určitá indispozice a psychická labilita. TS začal ve větší míře požívat alkoholické
nápoje. V některých případech se na schůzku dostavil v podnapilém stavu a na ŘO vyžadoval alkoholické nápoje.
Tato skutečnost měla vliv na další spolupráci, především na výchovu a řízení TS. V případě úkolování nebylo možné
s přihlédnutím ke stavu TS jej řádně úkolovat z důvodu dekonspirace TS a vyzrazení našich zájmů v nepř[átelském]
prostředí. Ani výchovný proces ŘO na TS neměl účinek. Z uvedených důvodů TS ztrácel možnosti styků se zájmo-
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vými osobami a získáváním kvalitních StB poznatků. Poznatky, které předával, byly okrajové bez StB charakteru,
nebo opožděné.
Další negativní vliv na vývoj spolupráce měla ta skutečnost, že TS odešel do starobního důchodu a odejel na delší
dobu mimo Prahu bez vědomí ŘO, kde se zdržuje i v současné době. Při provedeném kontaktu (schůzce), který byl
uskutečněn při návratu TS do Prahy, TS uvedl ŘO, že ztrácí zájem o další spolupráci bez udání důvodů.
V dubnu 1987 byl X. S-SNB 1. odborem získán poznatek o tom, že došlo k dekonspiraci TS PETRA v prostředí
CH-77. Jejich agenturně operativními prostředky bylo zjištěno, že TS je P. Uhlem, V. Bendou a ostatními členy tzv.
VONS podezříván ze spolupráce s StB. Tato skutečnost měla být projednávána v úzkém kruhu tzv. VONSu a z iniciativy P. UHLA bylo rozhodnuto provést jeho prověrku.
Na základě předané informace byla s TS PETRA od května 1987 přerušena spolupráce a přistoupeno k prověrce TS.
K prověření TS bylo využito ZTÚ „DIAGRAM“ v akcích „MARS“, „ZEDNÍK“(5), a „ŘÍJEN“(6), možností IV. S-SNB
Praha, paralelní agentury 3. odd[ělení] – zde [2a odboru S-StB Praha] a X. S[právy SNB] 1. odboru a oper[ativních]
orgánů VB z OS SNB Praha 3.
Bylo zjištěno, že TS v současné době ve zvýšené míře požívá alkoholické nápoje, což má vliv na její psychický
a fyzický stav. Stýká se s osobami cikánského původu [sic!], které negativně působí na jeho chování.
V zájmovém prostředí bylo zjištěno, že o TS se hovoří jako o alkoholikovi, je považován za podivína, až nenormálního člověka. Z těchto důvodů celá řada osob, ke kterým byl TS v minulosti zaměřen, s TS přerušila veškeré kontakty a odmítá s ním jakýkoliv styk. Sám TS tyto styky nevyhledává a tím se prakticky využitelnost TS stala nulová.
Prověrkou poznatku o dekonspiraci TS byly získány informace, že podezření přetrvává především v okruhu osob
P. UHLA, kteří nadále TS podezřívají ze spolupráce s StB i přes to, že nezjistili žádné konkrétní věci. Rovněž bylo
zjištěné, že TS již není jako v minulosti informován o dění v CH-77, ani mu nejsou poskytovány různé závadové
písemnosti.
Na základě provedení prověrky TS PETRA a s přihlédnutím k zjištěným poznatkům a současnému stavu spolupráce, lze konstatovat, že další spolupráce s TS je neperspektivní a neefektivní a odporuje zásadám kladeným na TS
směrnicemi A-oper.-I-3.(7)
Vzhledem k této skutečnosti navrhuji ukončit spolupráci s TS PETRA. I přes to, že TS PETRA bude uložen, bude
s ním nadále udržován fiktivní styk a nebude mu sděleno, že s ním byla ukončena spolupráce.
V průběhu spolupráce byl prostřednictvím TS nasazen ve 3 případech ZTÚ STATISTIKA.(8) Poznal ŘO s. Šípka
(krycí jméno ŠIMEK), s. Nováka (krycí jméno NOVÝ) a s. Sekyrku (krycí jméno BYSTRICKÝ). Celkové výdaje za
dobu spolupráce činí 58 289 Kčs, z toho 46 236 Kčs odměny. S TS bylo uskutečněno celkem 625 schůzek a získáno
905 zpráv vesměs StB významu. Svazek TS PETRA č. 22288 uložit do archivu MV na dobu 10 let. Složku korespondence a pomocných písemností a finanční složku(c) po uzavření zničit. V případě zájmu o vytěžení arch[ivního]
svazku vyžádat souhlas náčelníka S-StB Praha.
Vypracoval: kpt. JUDr. ŠÍPEK Zdeněk [...](d)
Souhlasím:
[...](d)
Náčelník 2a odboru S-StB Praha
kpt. JUDr. JAROCH Vladimír
ABS, svazek arch. č. 797243 MV, 2. část svazku. Strojopis, 5 stran A4, mikrofiš.
a
b

c

d
1
2
3

Podpis pplk. Jiřího Bytčánka a datum „3/5 88“.
Vpravo otištěno razítko: „S-StB Praha – SEO, přerušena spolupráce do 30. 8. 1988, Prošlo evidencí, Dne 17. VIII. 1987, Podpis“. Připojena
je nečitelná parafa.
Po pravé straně napsáno rukou: „+VZ“. Připojena je parafa kpt. Zdeňka Šípka. Pod rukopisnou poznámkou je otištěno razítko: „ZNIČENO“.
Připojena je parafa kpt. Vladimíra Jarocha.
Vlastnoruční podpis.
Správně Zina Freundová.
Správně Vavřinec Korčiš.
Akce „Ples“ patrně souvisela se zásahem Státní bezpečnosti proti skupině signatářů Charty 77, kteří chtěli 27. ledna 1978 navštívit ples
železničářů v pražském Národním domě. Následně byli uvězněni Václav Havel, Jaroslav Kukal a Pavel Landovský. Na jejich obranu vzni-
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4
5
6
7

8

kl 17. února 1978 výbor pro jejich propuštění, jehož členy byli Rudolf Battěk, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Vlasta Chramostová, Ivan
Medek, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Jaroslav Suk, Jan Vladislav a Jan Vodňanský. Jejich působení je možné považovat za preludium
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Srov. Výbor pro propuštění Václava Havla, Jaroslava Kukala a Pavla Landovského. Informace
o dosavadním průběhu vyšetřování událostí kolem plesu železničářů dne 28. 1. 1978, in: Informace o Chartě 77, r. 1, č. 6/1978, s. 6–8.
Správný název exilového časopisu vydávaného v letech 1971–1982 v Západním Berlíně je Informační materiály.
V akci „Zedník“ (reg. č. 20748) byl StB sledován signatář Charty 77 Jiří Gruntorád.
V akci „Říjen“ (reg. č. 26309) byla StB sledována signatářka Charty 77 Libuše Šilhánová.
K obsahu a interpretaci uvedené směrnice blíže ŽÁČEK, Pavel: Přísně tajné. Státní bezpečnost za normalizace. Vybrané směrnice a metodické
pokyny politické policie z let 1978–1989. Praha, Votobia 2001, s. 27–51. Dochována je v ABS, f. RV, inv. jedn. 34, Směrnice MV ČSSR pro
práci se spolupracovníky kontrarozvědky (A-oper-I-3).
Krycí název „Statistika“ používala v letech 1980–1989 Správa zpravodajské techniky SNB pro krátkodobý odposlech.
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Fotografii Věry Vránové pořídili příslušníci StB při jejím kontrolním sledování v roce 1986 (ABS, f. IV. správa SNB,
svazek vedený k Věře Vránové, krycí jméno „Petra“)
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Příslušníci Správy Státní bezpečnosti Praha Jaroslav Macháček (nahoře) a Zdeněk Šípek, kteří v roce 1978 získali
Věru Vránovou ke spolupráci. (ABS, f. kartotéka příslušníků SNB)
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Žádost Věry Vránové prezidentu republiky Gustávu Husákovi o zamezení útoků proti obráncům lidských práv
v Československu napsaná 17. září 1979 v souvislostí s jejím fyzickým napadením při návratu z návštěvy u Anny
Šabatové (ABS, f. A 33, inv. jedn. 114)

111

Průvodní dopis ke zprávě o vyšetřování napadení Věry Vránové zaslaný ministru vnitra jeho prvnímu náměstkem
24. 10. 1979 (ABS, f. A 33, inv. jedn. 114)

Sdělení VONS č. 181 o zahájení činnosti Věry Vránové ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných z 1. 6. 1980
(LP, sb. VONS, inv. č. 1, sign. III/6, kart. 1)
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Informace náčelníka 1. odboru X. správy SNB mjr. Miroslava Chovance o dekonspiraci Věry Vránové skupinou členů
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, 13. 4. 1987 (ABS, agenturní svazek krycí název „Petra“, arch. č. 797243 MV)
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