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v áženf soud.ruhu,

v príloze

pŤedkládám

stanovenÝ

'' Inf ormace o protispoIečensk1ích
elementr3 ve d.nech 15 .
okr.
klidu

Mělník

poÓet

akcích

materiáIu

vftiskri

antigocíalistickf

ch

22 . led.na 19B 9 v Praze

a o prťrběhu bezpečnostních

a ve Všetatech ,
opatňení k zaj.tštění

a veĚejného poŤád'ku.
MateriáI

je
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Tnformace
o protispoleče4skilch
dnech 15.

akcích

22. ledna

an'tisocialj-stick1ích

1989 v Praze

I,Iělník a o prriběhu bezpečnostních

e lemenťli ve

a ve Všetatech,
opatŤení k

okres

zajišt'ění

kli-

du a veŤejného poĚádku

Protistátnímu
ve dnech ].5.
pravné akce

vystoupení

antísociaIistíck1ích

22. 1. 1989 pŤedch ázely

z je jich

elementri
strany

pŤí-

/ ínformování a pŤí zvání zástupcri zahraničních
prost'Ťedkri, letáky,
formulování konkrétních po-

sdělovacích

žadavkri a heseI,

vystoupení

Ťečníkri z CHARTY 77 /. Tyto akce
doprov ázeLa kampař v západních rozhIasovfch
stanicích l Ze-jména v Hlasu

Ameriky ' Radiu

Svobodná Evropa

a BBc . Ve sv1ích

relacích

určen1ích d.o Čssn inf ormovaIi pos Iuchače o pĚ ipravovanych akpích, jejích vÝsledku a vyzfvali''národ
k iniciativě''.
Iniciatívu
k 20. vlroéí

V organízování
sebeupálení

Vác1avském náměstí
ní vybor
podpoĚíli

Jana Palacha

v Praze

Nezávislého

veŤejné protíspolečenské

pĚevzal

dne 15.

ťzv.

mírového sdružení

stot.lpencÍ dalších

akce

Iedna 1989 na

prozatímní

koordínač-

/NMS/. Jeho činnost

trzv. ne závisLf

ch iniciatív

/CHAR-

TA 77 a České děťí/.
Vzhledem k široké publicítě,
zejména rozhlasová
a další,

stanice

byl í dne ].5. I.

drženj. organÍ zátoÍL
ťzv. Ile závís lych
po vÝslechu
stupně
E.

kterou

této akci

Svobodná Evropa,

Hlas

věnovaly

AmerÍky,

1989 ve 13 .45 hod. prevenťivně

nepovoleného

iniciativ

. By1i

Jednalo

KANTIiRKOVoU , P . PLACÁKA,

vIČE r Celkem 25 osob.

s e n a p Ť . o R . B A T T Ě K A, L .
V.

za-

shromáždění , pĚed.stavítelé
pĚedvedeni na rítvary VB a

ve smysIu zákona č. 4o/L974 Sb. do 2I.3o

propuštěni.

BBc

MALÉHo, T.

hod. poLISE'

IRADÍLKA , A. sTANKo-

2

Bezpečnostní
Václavském

opatŤení

a Staroměstském náměstí,

pěší z6ně r ÍId olšanskfch
Mělník.

d.ne 15 . 1 . 19B 9 by1a' provedena

Nasazeno byIo

náměstí Krasnoarmějcú,

hĚbitovech

a ve Všetatech,

22oo príslušníkri

celkem

na

okr.

S D I Ba l 3 o o

pĚí-

s lušníkri Lidov1ích mi1icí
uzavĚen prostor

Ve 13.30 hod. byl

se pod sochou sv.

Ve 13.45 hod.

Václavského

Václava

shIuklo

náměstí.

asi

3oo osob,

které se snažíly zpívat čS. státní hymnu a některé skand'ovaIy
'.svoboda.. . Zákrokem poŤádkové jednotky SNB a pŤísIušníkri Lido-.
v1ích milící

byla

tato

ské a opletalovy
osob kolem

skupina

do Vodičkovy , JindŤi šSoučasně se vytváŤely další skupiny

uIice.

uzávěr

Václavského

Ve 14.o5 hod. uzavŤeIa
Žele zná,

CeIetná,
skupiny

poŤádková jednotka

Melantrichova

PP VB Čsn

se kolem

zábran v r:licích

a na Malém nárněstí vytvoŤi1y
jednotek

nas azení poŤádkovfch

Po

osob.

náměstí t Zljména na }íŮstku.

I v tomto prostoru

náměstí.

Staroměstské

vyt]ačena

se podaŤi1o

osoby se pňesunuly do Kaprovy uli, zbfvající
ce směrem k náměstí Krasnoarmě j cú . Proto byly uzavŤeny }Iánečást' rozpt,flít'

sriv a Karlriv
byly

i

skupiny

tyto

již bvi

most a most 1. máje.
Staroměstského

v. okolí

Ve stejné

klÍd.

náměstí

stáIe

nímu provozu

pohybovaly

opakované vfzvy

valy

ochranu

a fyzickfm
Postupně

niíměstí a náměstí

skupiny

hanlívÝmi

Jindfišská

poŤádkovfch

se pohybovaly

a v 16.30 hod.

rozpťlIeny

osob,

které

Krasnoarmějcť.

Vác1avského

brániIy

doprav-

pŤísIušníkri sNB k opuštění
'' f u j ', '' f ašiSti '' ''
vfkžiky
, 9esťa,

a na opakované v,lzvy

Na rohu ulÍc
Ii

vodních stŤÍkačri

době se v bezprostŤed.ním okolí

pros toru reagovaly
páci '' , apod.

zákroky

osob postupně

Po nasazení

sil

a Po1itickfch

pracovníci

vězřri

natáčeli

ARD ' pĚj-čemžnerespektova-

k opuštění prostoru.

V jejich

bIízkostÍ

/ dva muží a žena/ , které j im poskyťozvědavce k slovním
a podněcovaly
kolem stojící
t'Ťi

osoby

rítokrim proti

pĚíslušníkrim

se kolem ních vytvoŤila

sNB a Lidov1ích milicí.

skupina

někoIika

desítek

osob,

3

které

vykĚikovaIy

hanlivé

Líd.ov1Ích mi}icí . Byla
pŤed kterou

še ěást

pŤítom sraziIa

vfroky

proti

davu daIa

těk

j ednotka,

a oba pracovníky

ARD

nepovoIeného shromáždění odmíta-

prosťoru,

príslušníky

chovalí

sNB a Lídovfch

ŤáokovÝch jednotek
Republiky,

na

poŤádková

k zemi.

v,fzvy k opuštění

napadalí

pĚísIušníkr3m sNB a

nim nasazena

Ne j aktivně j ší ríčastníci
li

proti

Se agresivně,
mílicí,

se stá]-e pŤemisĚova1i,

k bud'ově FederáIního

po

slovně

zákrocích

po-

napŤ. Ila náměstí

shromáždění a do Čelakovského

sadri.
Po obnovení kIídu
byly

v 18 . oo hod.

a prostĚedkri

bylo

koIem Václavského

jednotky

staženy

sNB byla

Ve 20.oo hod.

v prostoru
pŤesunuta

do pohotovostního

bezpečnostní

v1Íkon poťádkové služby

Lidov1ích miIicí

opatŤení ukončehor

pokračoval

do .ranních

náměstí
, část sil
prostoru.
zvÝšenf

hodín dne 16.

1.

1 9 č9i .

d.nech /L6. - 18. 1. L989/ Se činnost antisociali sťíckf ch elementii SoustŤedí Ia pŤevážně na prostor VáclavV dalších

ského náměstí.

V1Ívoj sit'uace

to prostorách

si

ní i

dnech.

v těchto

se intenzÍtě

í]..q*
.r}.!!)
T .: l ^
s iuslf j.j{um
SI.IB
a Lidovfm
^

'.

x*

dne L7.

1. 1989 krátce

Neznámf mladík

pŤíjmout obdobná bezpečnostní

vynutil

o zostÍuj ící
.|

a potŤeba obnovení porádku

vhodí1

mi licím

rítot<riproti

, ke které
po 1B.3o hod. ve Vodičkově ulici.
z pas áže SVĚTozoR protí
v okamžiku

V prriběhu prováděného

byl

den zjl-šLěn

kterému bylo
no kontaktovat

opatĚe-

zakročujícím

svědčí udáIost

Ťádkové j ed.notce pĚedmět , kterf
v tento

v těch-

opatĚení

pohyb pracovníka

pod legendou
častníky

zajLštění
provokace.

pÍídošlo

postupuj ící po-

dopadu explod.oval

na Václavském

.

riáměstí

zÍJ UsA \r Praze R. NORťíANA'
jeho bezpečností znemožně-

4

Dobar Vé které kuImínovaly
jejich

byla
tácích

organizáťory

zjištěnfch

a právnické

událosťí

dne 19... 1. 1989'

pŤedem načasována.

NapĚíklad

na le-

na žurnalístické

fakultě

pedagogické
, filozofické,
kromě pozvání na Václavské náměstí

UK byla

uvedena doba 17.oo

hodín.

v

tuto

dobu se zde mimo jíné pohy-

: R. NORMAN' I . ta jemník poIit'ícké sekce zTÚ USA v čSSR,
pŤídělenec z,Ú Francie v čssn , J. NAEGELE '
MRo ZER, kulturní

bovali
st.

korespondent

Ameríky a pracovníci

Hlasu

V 16.40 hod. byl
zaplněn,

prostor

ho náměs tí , aŽ na ríroveř
hod.

ulic

i

náměstí

a vytvoŤily

Václava

po obou stranách

opIetalova

do té doby sto jící

se osoby,

stĚedu

kolem sochy sv.

se chodníky

zaplřovaly

západ.oněmecké ARD.
zcela

Václavské-

a Krakovská . v 17 . oo

na chod'nÍcích,

nahrnuly

d.o

d.av 2ooo

25oo osob. Několik
desí''svobodu,
tek jich začalo pískat a ozfval-y se vfkŤiky
svobod.u',,
jiČe
ší po j áte sem'' apod.. , které pĚi Iákaly do horní ěásti
náměs Lí daIš í osoby . Doprava

v t'é době částečně pÍerušena .
napĚ. ''d.ejte vIádu z ruky'' ,
Dav pokračovaI ve skandování hesel,
''vraĚte nám Dubčeka'', .'Jakeš ven''
''šLěpán ven''
''svobodné
,
,
voIby''. Vše doprovázeL pískot a potIesk.
V L7 .25 hod .

byla

zasáhly

poĚádkové jednotky,

č,ímžbyl

d.av

pŤekvapen a da1 se na rítěx směrem k doIní

části

náměstí.

to rÍmysIu zabránil

zásah

Lidov1ích milicí.

V 18. 15 hod.
klid

provedenÝ

koordinovaně
byl

v prostoru

Václavského

náměstí

Tomu-

obnoven

a veŤejnÝ poŤádek. V 18.50 hod. byIo dosaženo vyklLzení

celého prostoru

a pŤilehlfch

uIic.

V prriběhu bezpečnostního
pŤedvedeno celkem
tres ťnÝ čin,

80 pro

Dne 20. L.
ského náměstí

28L osob,

pŤečin a 30 pro

soustĚedi1o,

provoz

z nichž

1.198 9 bylo

23 je realizováno

pro

pŤestupek.

1 9 8 9 k o l e m 1 6 . 5 5 h o d . S e v h o r n í č á s t í Vác lav-

Shromáždéní postupně
omezovalo

opatŤení dne 19.

zejména na chodnících,

pŤerostlo

na chodnících

75a osob.

v provokační vystoupení
i

ve vozovce.

, které

5F

Po opakovan1Ích vf zvách
Václavské
stĚední

náměstí

části

opustila.

Václavského

V lB. 30 hod.

k uvolnění
Zbljvající

prosioru
dav byl

náměstí a postupně

by1 v celém prostoru

Ťada občanri
vytlačen

do

rozptylován.

Václavského

náměstí

obno-

ven veŤejnÝ poŤádek.

Dne 2I.
náměstí

1. 1989 by1o bezpečnostní opatŤení na Vác]avském
prováděno

v Praze

v souvislosti
V jeho

společensk1ím vystoupením.
Pouze v horní
zjíštěn

priiběhu

V souvislosti

1989 provedeno

Všetaty'

klid.

a rjčastníci

opustiIi.

,,nezávisIfch

akcí

bezpečnostní

struktur''

opatŤení rovněž

Mělník.

okr.
hod.

prostor

tento

S pŤipravovanou

1.

od o8.oo
visté

v prostoru

náměstí byl pŤed 17 .oo hod..
jednotlivcri,
kteŤí po. kontroIách
pĚís-

Iušníkri StjB a násled.ném upozornění

v obci

byl

protÍ-

část'i Václavského

pohyb několíka

by1o dne 2L.

s pŤedpokládanfm

do uved.ené obce pŤi jíždět' první

začali

plánované

dernonstrace.

akti-

V prriběhu dopoledne

se jed.naIo pŤed.evším o mimopražské osoby , ze-jména ze Severočeského kra j e , které Se na mís to kon ání d.emonstrace snaž i ly dostat
všemi možn1ímiprostŤedky
poIe

'1

Velké Británie
I.

s Patricií

tajemníci

matri se na místo
dopisovatelé

pfijel

do Všetat
Hol1and

zÚ Dánska,
dostavily

agentur

AFP,

auty , Pěšky pňes
,

aťd. / .
PŤed L2.oo hod.

jeli

osobními

/vlakem,

osobní automobíI zv

a Damianem Toodem. Dále

K a n a d . y a U . - s Av P r a z e .

rovněž televizní
AP a Reuter,

pŤi-

Mimo dipIo-

štáby ARD, lRF,

všichni

S platnou

akreditací.
V rámci
komunikacích

opatĚení
do Všetat

ně bezpečnostní

akce

byla

v Praze

9 a na dalších

prístupovÝch

ve StŤedočeském kraj i proved.ena dopravzajišLovaná

silami

VB a StB.

F6-

Celkem bylo

zrízeno

5 filtračních

bodri 1 Y níchž bylo
per]ustrováno
44g osob.

prribéhu dne až do večerních

hodin

Vráceno

dalších

zpět

by1o 227 osob,

222 osob,

v

které nehodlaly

ustoupit

od rímyslu pokračovať do Všetat, bylo pĚedved.eno.
Vys1echnuto dle s L9, zák. č. 4o/Lg74 Sb. byIo 34 osob.
Mezí

zadržen1ími by1o

''Demokratj-cké j.niciativy

celé vedení

''

v čele s E. MANDLEREM, B. DOLEŽALEM a M. LTTo}IrSKÝM. Dále by1
pĚed.ved.en Ján čanmocuRsKÝ z Bratislavy,
,,nezávislého
aktivísté
mírového sdružení '' L. VYDRA, R. ZEMAN, M. ŠuÍo, L. MAYER a další .
U R.
státních

ZEMANA byly
orgánri

zjištěny

petice

zaměňené protÍ

opatŤení

v uplynuIém tfdnu,

Pod které mě1y bÝt na demonsťraci získány podpisy.
Petíce jsou ad.resovány prezidentu
republiky,
federáInímu shromáždění , pňed.sednÍctvu vlády a federálnímu .mini.sterstvu
vnÍtra o
Účasťníci
Jednalo

demonstrace

pŤesta]-i pŤí jíždět' kolem IB .30 hod.
se pŤevážně o osoby ve věku 15
35 Iet.

V prriběhu
činiteIe,
je

opatŤení

doš1o k 1 pŤípadu napadení

jehož se dopusti1í

trestně

L.Marks

a P. Hejdánková.

Marks

stíhán.

Kromě uved.enÝch událostí

došlo y okr.

198 9 k násr'eau3 ícímu: v ranních

hodinách

ník anonymně oznámeno , že ve Všetatech
hod. d.ošIo k požáru stodoly v Byšících,
kter1í se pod.aĚílo
Na uskladněné

Iokalizovat

slámě

vznikla

apod.. l]'ejsou

dy na budovách
souvislost

veŤejného

S demonstrací

V neděIi

dne 22.1.

v hlavním městě
Provokační
ze provázeJ-y

Praze

by1o na os SNB },1ě1''bud.e ohifnek''.
V 07.35
asi

5 km od. Všetat,

až v od.poledních hod.inách.
škoda 1oo tÍs.
zatím vyčísleny.

Kčs,

následné

ško-

Ne Lze vyloučit

ve Všetatech.
1989 nedošlo v prostoru

k narušení klídu

vystoupení

}Íělník dne 2L.L.

ani

a veĚejného poŤádku.

antisociaIístickÝch

četné anonymní telefonáťy

Všetat

e Iementri v Pra-

na telefonní

línky

15E r ÍId sekretarí áty oV KsČ, do závodri i do bytri občanri v
rri'zn1ích místech čssn t ZQjména v Praze. Telefonující
osoby

7

proved'ením terori

vyhrožovaly

stickf

ch ěínri namíÍen1ích proti

funkcíonáŤlim Ksč, PŤíslušníkrim sNB i
od.soud.ili počínání antisocialistickÝch
ké vyhrrižky

proved.ení

nápísy

těny

žívlri.

des trukcí

Na o.V KsČ v šumperku
dacího sálu-

veŤe jně
ob jevíly se ta-

občanrim, kteŤí

z ávodri a veŤe j nf ch budov.
rozbito
kamenem 5 oken .zase-

bylo

V Praze

a v okresech

Jičín

a Rokycany byIy

zjÍš-

hanob ící KsČ a sNB.
jednotek

poŤádkovfch

PŤi zákroku

v odpadkovém koší pod sochou sv.

dne

Václava

20. ledna
nalezena

1989 byla

pistole

Čz

ráže 7 ,65 rrlm.
V prriběhu
22.

provád'ěnf ch bezpečnostních

1. 1989 byIo perlustrováno
a pŤedvedenfch

drženfch
zji-štěno

opatŤení

od 15 . ]-. d.o

celkem 2 o2L osob a počet za-

osob dosáh1

851. V témže období by1o

7 6 trestnf

ch činri a L27 pŤečÍnri. Národním vfborúm
oznámeno 91 pŤestupkri..

byIo

Událostmí
proces

v Praze

ve dnech 15.

pŤechodu anti socialistickf

podvratného

prisobení

2L.

ch živlri

1.

1989 vyvrcholil

od. skryt1ích f orem

k otevŤenÝm konfrontačním

akcím započa-

tÝm v Srpnu 19 88 . Jed.nalo

se o pŤipravené , načasované , koordinované a nepĚáte lsk1ími s i lami ze zahraničí podporované akce .
Je j ich prťrběh a cíl je tŤeba posuzovat i v souvislosti
S probíhaj ící konferencí

signatáŤ

v jínfch

v1Ívojem situace

Helsinské

dohody ve Vídni

socialistick1ích

státech,

i

s

napĚ.. PLR'

lil,R

Poťvrd'ilo

SCr že protirmík

nÝm konfrontačním
nej širší

publicíty

pohybu oběanri i
ky pro

návštěvníkri

kteŤí

ěinnosti
měIi

Pr.ahy.

Prahy

k veŤej-

dosáhnout

co

s ohledem na frekvenci
Současně vytvoŤiI

pracovníkri

dokumentovat

v Čssn a dískreditovat

centrum

zámérně, s cílem

a zdání masovosti

usnadnění

prostŤed'kri,
práv

vystoupením

zvolil

západních
ťzv.

podmín-

sdělovacích

porušování

lidskf

ch

Čssn v očích světové veŤejnosti.

I

Irlti. . olne zení akťivity
vliv

pro

vznesená

obvinění

antisociaIistíck1ích

elementri

pode zŤení z páchání

tresťné činnos-

t'i V. HAVLOVI a m].uvčím CHARTY 77 D. mĚucovÉ a A.
pos tup rryvolal

Tento

pŤeds tavite1i

seskupení.vážné

cialistíckfch

a je jich

ho postihu

mezi

ná opatťení

s pŤíslušníky

pozitÍvně

projevila

hráva j í i

hromadné sdě lovací

V dris leoku
dalšího

tÍku dalšího

dnech.

vfvoje.

Je

Rorměž drisled-

d n e 1 9 . 1 . 1 9 B9 , s e

Pozitivní

diskusi

pos tupu orgánri

s tátní

a správy

moci

do rístraní

zŤejmé, že pňehodnocují

a vyčká-

situací

a tak-

postupu.

1.

I9B9 bylo

oNV Praha

2, d.ne 28. I.

provokačních

2 doručeno ''oznámení veŤej Lzv. ''Ne závís1é mírové sdru'' na náměstí
jako ''veŤejnou

společnosti

1989 v 15.oo hod.,

o .problémech spo jenf ch s vfkonem

základní

vo j enské

s lužby '' .
obdobně
d.ou podniknuty

se-

pros tŤed.ky .

ného shromáždění'' , které organi zuje
''iniciativa
za demih.tarí zaci
žení
}iíru v Praze

postupně

roli

V nejbtižšínr cbdobí Lze očekávat pokračování
akcí narušuj ících klid a veŤejnÝ poňád.ek.
Dne 19.

jednotek

poĚádkovfch

ži-vJ-y dočasně st,áhly

s'e antisociaIistické
vají

zákrok

Lidov1ích miIicí

v dalších

j ednotného

protiso-

obavy z reáIné možností trestní-

SNB t Zajména rozhod.nf

v součinnostÍ

VONDROVI.

j ednotlív1ích

pŤechodně pokIesIa.

aktivita

měla

jako

v pŤípadě Jana PALACHA Lze očekávat,

že bu-

ve veŤe j ností

akce-

pokusy

oživit

mi sebevražou Jana zAJÍcE /25.

2. L969/.

provokačními

