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Světlana v pramenech

Pokuste se na základě analýzy těchto dokumentů charakterizovat dobové postupy StB 
z počátku 50. let a atmosféru v této organizaci.

Vezměte přitom v úvahu tyto otázky:
• Jsou podle vás provokace přípustnou metodou policejní práce? 
• Lze mluvit o nějakém posunu v metodách a atmosféře StB v 50. letech? 
• Jaké další otázky vás po prostudování setu dokumentů napadají? 
• Jaké části dokumentů by se podle vás daly didakticky využít?

Seznam dokumentů:
Dokument 1: Zpráva IMV o používání tzv. kontrolních sítí
Komentář historiků: Kontrolní a inspekční útvary ministerstva vnitra bývalého komunistického 
režimu měly za úkol vnitřní prošetřování činnosti bezpečnostních složek a kontrolu dodržování 
tzv. socialistické zákonnosti (dodržování tehdy platných norem, zákonů a procesních postupů, 
například způsob a průběh vyšetřování jednotlivých případů - od poloviny 50. let dochází také 
k přešetřování případu Světlana). Kontrolní útvary MV byly od roku 1964 sloučeny do tzv. Inspekce 
ministra vnitra (IMV). Šetření IMV byla tajná, její zprávy a výsledky neveřejné. Podobnou funkci 
dnes vykonává Generální inspekce bezpečnostních sborů (tzv. GIBS). IMV byla přímo podřízena 
ministru vnitra a nadřazena tehdejším útvarům StB. Z personálního hlediska byli jejími členy 
v některých případech bývalí příslušníci StB. Z dnešního pohledu je obtížné určit, do jaké míry měli 
příslušníci IMV zájem na řádném přešetření jednotlivých kauz.

Dokument 2: Tzv. Vázací návrh
Komentář historiků: Jedná se o Vázací návrh na AO (tzv. Agent Operativní) a to z počátku 
roku 1951. Dle tehdy platných směrnic byl AO „spolupracovník formálně zavázaný, pravidelně 
obsluhovaný, který má důvěru nepřítele a působí v klíčovém bodě objektu StB zájmu.“ V případě 
Vázacího návrhu a Závazku o spolupráci se částečně jedná o unikáty, z tohoto období takovýchto 
návrhů a samotných závazků mnoho není. Mimo jiné, tzv. systematická evidence spolupracovníků 
StB byla zavedena až v roce 1954. U tzv. vázacího návrhu se jednalo o shrnutí veškerých známých 
poznatků a informací k dané osobě, vyhodnocení její spolehlivosti a vyhodnocení možností jejího 
využití pro spolupráci s StB (například proniknutí do nepřátelského prostředí). Uvedený návrh ale 
také obsahoval hodnocení, zda lze využít v případě nutnosti nátlaku či kompromitujícího 
materiálu vůči dané osobě.

SET 2: METODY PRÁCE STB
V tomto setu jsou prameny, které ilustrují postupy a metody práce StB. Některé jsou přímo z její 
produkce, jiné jsou z produkce vnitřních kontrolních útvarů tehdejšího ministerstva vnitra. 
Prostřednictvím těchto dokumentů se můžete seznámit i s vnitřním fungováním StB na počátku 
50. let 20. století.
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Dokument 3: Závazek o spolupráci s StB

Dokument 4: Zpráva IMV o používání provokací a fyzického násilí příslušníky StB

Dokument 5: Výpověď bývalého příslušníka StB Jaroslava Turečka před IMV o používaných 
metodách
Komentář historiků: V této výpovědi se Jaroslav Tureček zmiňuje o tzv. útvaru 701, což byla centrála 
StB v Praze. 

Dokument 6: Zpráva o prošetřování Světlany

Dokument 7: Nátlak na nespolupracující agentku StB
Komentář historiků: Nejedná se o případ Koňaříkové (zmíněné v dokumentu 2), ale o jiný případ. 
Dokument nicméně ilustruje obecný kontext a způsob práce StB v daném období.
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Dokument 1: Zpráva IMV o používání tzv. kontrolních sítí

ABS, Fond Inspekce ministra vnitra ČSSR (A 8), inv. j. 1365, Akce „Světlana“ 1955–1958, Zpráva IMV 
ze dne 10. 11. 1955: „Věc: TUREČEK Jaroslav – kontrolní sítě“, fol. 2.
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Dokument 2: Tzv. Vázací návrh 1/2

ABS, Sbírka Rehabilitační spisy – Ostrava (R-OV), a. č. R-29 OV, Osobní svazek Pepča, Vázací návrh 
na AO, fol. 7.
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Dokument 2: Tzv. Vázací návrh 2/2

ABS, Sbírka Rehabilitační spisy – Ostrava (R-OV), a. č. R-29 OV, Osobní svazek Pepča, Vázací návrh 
na AO, fol. 8.
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Dokument 3: Závazek o spolupráci s StB

ABS, Sbírka R-OV, a. č. R-29 OV, Osobní svazek Pepča, Slib zavazující ke spolupráci s československou 
bezpečnostní službou ze dne 2. 2. 1951, fol. 15.



7

SET 2: METODY PRÁCE STB

Dokument 4: Zpráva IMV o používání provokací a fyzického 
násilí příslušníky StB

ABS, f. A 8, inv. j. 459, Používání nesprávných metod na KV StB Uh. Hradiště, Zpráva o používání 
nesprávných metod na KV StB Uh. Hradiště ze dne 21. 1. 1957, fol. 1.
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Dokument 5: Výpověď bývalého příslušníka StB Jarosla-
va Turečka před IMV o požívaných metodách 1/2

ABS, Fond A 8, inv. j. 1365, Akce „Světlana“, podsvazek č. III., Protokol o výslechu sepsaný s Jaroslavem 
Turečkem dne 11. 1. 1966, fol. 135.
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Dokument 5: Výpověď bývalého příslušníka StB Jarosla-
va Turečka před IMV o požívaných metodách 2/2

ABS, Fond A 8, inv. j. 1365, Akce „Světlana“, podsvazek č. III., Protokol o výslechu sepsaný s Jaroslavem 
Turečkem dne 11. 1. 1966, fol. 136.
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Dokument 6: Zpráva o prošetřování Světlany

ABS, Fond A 8, inv. j. 1365, Akce „Světlana“ 1955–1958, Zpráva o prošetření případu Aloisie Doležalové 
ze dne 27. 2. 1956, fol. 7.
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Dokument 7: Nátlak na nespolupracující agentku StB

ABS, Fond A 8, inv. j. 53, Neumannová Sylva – nesprávné jednání příslušníků KS-MV Gottwaldov, Opis 
B listu číslo 2, fol. 24.


