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Úvod

Monografia „ Rok ! 968 a armáda na Slovensku - dôsledky a súvislosti “je určená širšej vere
jnosti. Na základe rozsiahleho archívneho výskumu autor v nej analyzuje problematiku pokusu 
o spoločenskú reformu, jej násilné prerušenie vojenskou intervenciou v auguste 1968 a úplnú 
likvidáciu v období tzv. normalizácie.

Čitateľom približuje doposiaľ málo známe vojensko-strategické dôsledky a súvislosti 
spomenutých historických udalostí v širšom časovom zábere pretože je limitovaná rozsahom 
strán a obmedzená stupňom utajenia dôležitých archívnych dokumentov.

Autor sa snažil obohatiť text výberom dobových dokumentov, fotografií a schém, ktoré môžu 
čitateľom priblížiť konkrétnu historickú atmosféru.

Problematika, ktorú monografia analyzuje, bola pred novembrom 1989 tabuizovaná a v 
bývalej ČSSR presadzovaná ako ideologická interpretácia v duchu Poučenia.... Alternatívny 
pohľad, ktorý bol zbavený ideologických bariér a šablón bol prezentovaný v samizdatovej pro
dukcii, v exilovej literatúre vydavateľstiev Sixty-Eight (Toronto), Index (Kôln), Rozmluvy (Lon
don), Konfrontace (Ziirich) a v zhraničných vydavateľstvách najmä v USA, Taliansku, Spolkovej 
republike Nemecko, Rakúsku a Francúzsku.

Výskumu predmetnej problematiky do roku 1990 citeľne chýbal archívny výskum 
primárnych dokumentov. Väčšina monografií a syntetických prác logicky stavala na spracov
aných pamätiach a oficiálne dostupných straníckych dokumentoch. Mnohé z nich boli navyše 
poznačené atmosférou konkrétnej historickej doby, v ktorej vznikli. Práce z obdobia 70. a 80. 
rokov majú v zahraničí vyššiu úroveň. Autormi sú väčšinou historici i politológovia. V mono
grafiách a syntézach riešili najmä politické príčiny a historické korene pokusu spoločenskej 
reformy v roku 1968, analyzovali jej priebeh, napätie v rámci sovietskeho bloku a iné sprievod
né aspekty.

Najdôležitejšie práce mohli vzniknúť až v období 90. rokov. Sprístupnenie domácich 
archívnych fondov a čiastočné uvoľnenie niektorých fondov zahraničných archívov bývalého 
ZSSR, Poľska, Bulharska, Maďarska a bývalej NDR vytvorilo pre členov Komisie... vlád ČSFR 
a SR podstatne nové podmienky pre objektívnu vedeckú analýzu problematiky obdobia rokov 
1967 - 1970. Od začiatku roku 1990 pracoval medziodborový tím spoločenskovedných pra
covníkov s cieľom rekonštruovať vývoj udalostí roku 1968. Zhromaždil tisíce mimoriadne hod
notných archívnych dokumentov, zorganizoval medzinárodné vedecké konferencie a vydal 
niekoľko monografií i syntetických prác.

Po ukončení činnosti Komisií... vlád ČSFR a SR začal výskum obdobia pokusu o spoločen
skú reformu v ČSSR a tzv. normalizácie čiastočne stagnovať.

Armádnej problematike sú venované len monografie a syntetické práce členov Komisie... 
A. Benčíka, J. Domaňského, J. Madryho, J. Navrátila a J. Moravca. Časť štúdii autorov M. 
Púčika a J. Simovčeka nebola doposiaľ sprístupnená širšej verejnosti, pretože sú spracované 
na základe tajných a prísne tajných archívnych dokumentov. Štúdie M. Púčika boli publiko
vané v T prílohách Vojenských obzorov, ktoré sú určené úzkemu okruhu vojenských odborníkov.





I. kapitola

Postavenie Slovenska 
vo vojensko-strategických 

plánoch Varšavskej zmluvy



Miloslav Púčik1

1.1. Vojensko-strategické súvislosti príprav 
augustovej vojenskej intervencie 
a okupácie Slovenska

Situácia v Európe po druhej svetovej vojne (najmä v ZSSR) bola odlišná v porovnaní s USA. 
ktoré stáli pred alternatívami: buď sa opäť stiahnuť do historickej izolácie ako po prvej sve
tovej vojne, alebo prijať celosvetovú bezpečnostnú úlohu. V európskom, ale i celosvetovom 
vývoji prebiehali mocensko-politické zmeny. USA a ZSSR prechádzali odlišným transfor- 
mačným procesom do pozícií superveľmocí. Ich mocenské postavenie bolo poznačené zásad
nými korektúrami a ich vzájomným úsilím preniknúť do dočasného mocenského vákua v časti 
Európy.

Priebežné výsledky medzinárodného vedeckého projektu zameraného na výskum obdobia 
studenej vojny (Cold War International History Project) začínajú z vedeckých pozícií spochyb
ňovať niektoré tézy, že Stalin plánoval v rokoch 1944 - 1945 vojenské ovládnutie teritória kra
jín východnej Európy. V súčasnosti je možné konštatovať, že sa systematicky a veľmi 
cieľavedome usiloval o budovanie sovietskej mocenskej sféry vplyvu. Reakcie ZSSR na vzras
tajúci vplyv USA v blízkosti svojej záujmovej mocenskej sféry vplyvu boli analyzované 
a vyhodnotené ako vlastné mocenské ohrozenie.

V poslednej tretine päťdesiatych rokov sa vypustením prvej vesmírnej družice Sputnik 
podarilo ZSSR vyvolať vo vojenských i politických kruhoch USA a spojencoch v NATO 
neopodstatnený strach z rýchleho technického zvládnutia výroby rakiet dlhého doletu. Časť 
vojenských i politických kruhov v USA šírila paniku, že ZSSR bude môcť prekvapujúco 
a účinne zaútočiť bez obáv z adekvátnej odpovede USA a NATO.

Začiatkom šesťdesiatych rokov však vojenské i politické kruhy v USA a v západnej Európe 
nečakane konštatovali, že sovietska raketová prevaha neexistuje. Verejnosť o tomto poznatku 
nebola informovaná, pretože bol zámerne utajovaný. Informácie amerického generálneho štábu 
z augusta I960 naopak hodnotili raketovú prevahu na strane USA. Na základe poznania 
obrovského náskoku vo vývoji a výrobe raketových zbraní USA pred ZSSR boli sformulované 
nové predstavy o potenciálnej selektívnej jadrovej vojne.

V novom bezpečnostnom modeli, ktorý bol determinovaný podmienkami gradujúcej studenej 
vojny a pretrvávajúcou hrozbou potenciálnej vzájomnej vojenskej konfrontácie dvoch vojen- 
sko-politických blokov zohrávalo Slovensko špecifickú úlohu. Územie bývalého Českosloven
ska sa nachádzalo v geostrategicky a geopoliticky významnom priestore, ktoiý okrem iného tvoril 
súčasť tzv. nárazníkového pásma obidvoch ideologicky znepriatelených blokov.

Tento uvedený priestor bol z gcostrategického aspektu dôležitý i v spojitosti s faktom, že 
územie ČSSR ležalo naprieč predpokladanej hlavnej osi každej väčšej vojenskej operácie 
európskeho významu. Zohrávalo dôležitý význam v povojnovej Európe a vo vojensko-strate- 
gickom uvažovaní obidvoch vojensko-politických blokov. Kontakt s južným bokom bývalej 
NDR a dôležitosť hranice s NATO ohrozovali kryt sovietskeho tzv. železného trojuholníka, 
ktorý tvorili bývalé sovietske baltské republiky a časť teritória severozápadného Ruska.'

Poloha dnešnej Slovenskej republiky sa z historického hľadiska nachádza v priesečníku 
rôznych geostrategických i gcopolitických faktorov, veľmocenských ambícií, plánov a vízií 
s regionálnym, európskym a čiastočne i svetovým rozmerom. Logicky sa teda tento expono
vaný priestor nachádzal a bude sa pravdepodobne i naďalej nachádzať pod vplyvom prevažne
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regionálnych, európskych a za určitých okolností i čiastočne svetových procesov. Tieto pro
cesy historicky prinášali buď pozitívne stimuly, alebo pôsobili ako brzdiace a deformačné tlaky.

Teritórium, v ktorom sa rozprestieralo územie Slovenska, zaujímalo strategicky dôležitú 
pozíciu v línii dotyku s potenciálnym „nepriateľom - NATO“. Táto línia, nazývaná ako tzv. 
obranná línia Varšavskej zmluvy, sa začínala na severozápade tzv. východonemeckou obran
nou líniou, prechádzala územím Čiech, Moravy, Slovenska a pokračovala na juhovýchode tzv. 
maďarskou obrannou líniou.2

Z hľadiska Slovenska, Čiech a Moravy možno konštatovať, že i napriek permanentnej 
príprave Varšavskej zmluvy a NATO na vojnový konflikt a ich polohe v centre potenciálne
ho priestoru európskej vojnovej činnosti neprechádzal územím Československa nijaký vojen
ský strategický smer. Geostrategický význam jeho polohy bol daný i faktom, že toto územie 
oddeľovalo, ale súčasne aj prepájalo priestorom Moravskej brány hlavný európsky strategický 
smer nachádzajúci sa severne a južný - tzv. pomocný strategický smer.3

Ovládnutie územia Československa umožňovalo voľnejšie a pružnejšie manévrovanie na 
hlavných strategických smeroch. Na rozdiel od Slovenska sa poloha Čiech nachádzala v súvis
lom priestore, ktorým prechádzal strategicko-operačný smer Praha - Norimberg - Štrasburg - 
Dijon a opačne.

Poloha ČSSR bola z hľadiska vojenského obranného uvažovania nevýhodná, pretože teo
retickú hodnotu obrany znižoval nepriaznivý rovnoběžkový a poludníkový rozmer spoločného 
štátu ii celková dĺžka jeho hraníc so susedmi.J

Z geostrategického hľadiska členili vojenskí stratégovia Spojeného velenia Varšavskej zmlu
vy územie ČSSR na dva relatívne samostatné celky, a to českomoravský geostrategický priestor 
a slovenský geostrategický priestor. Obidva priestory boli prepojené časťou územia Slovens
ka - Záhorím, ktoré je súčasťou tzv. karpatského oblúka. (V niektorých úvahách sa Záhorie 
vyčleňovalo zo slovenského geostrategického priestoru a zo strategického dôvodu bolo začleňo
vané do českomoravského geostrategického priestoru - pozn. autora). Českomoravský 
geostrategický priestor bol vyhodnotený ako ťažko brániteľný, vytvárajúci vhodné geografické 
podmienky vedenia rozsiahlych vojenských operácií.

Z geografického aspektu, v ktorom je rozhodujúcim činiteľom konfigurácia terénu, bol 
slovenský geostrategický priestor vyhodnotený ako účinnejšie brániteľný. V uvedenom 
priestore vojenskí stratégovia vylučovali vedenie rozsiahlych vojenských operácií pozemného 
či vzdušného charakteru. Vojenskoobranné úvahy odporúčali využiť ako najoptimálnejšie 
geografické úseky strednej a severnej časti Slovenska. Za všeobecne najzraniteľnejšie úseky 
sa považovali časti juhozápadného, južného a východného Slovenska.

Významným faktorom určujúcim strategickú dôležitosť ČSSR bola skutočnosť, že sa 
geostrategický a geopoliticky nachádzalo v centre Európy - v priestore vysokej koncentrácie 
vojenských síl NATO a Varšavskej zmluvy. Jeho západné hranice boli hranicou medzi dvo
ma najsilnejšími vojenskopolitickými blokmi.

Z vojensko-geografického hľadiska bolo územie ČSSR rozdelené na dva odlišné celky - 
„západný“ (na západ od čiary Opava - Brno, Znojmo - pozn. autora), ktorý ohraničovali poho
ria Českej vysočiny a „východný“ (na východ od čiary Český Těšín - Holešov - Bratislava - 
pozn. autora), ktorého kostrou bola časť tzv. Veľkého karpatského oblúka.-'

Územie ČSSR bolo významným faktorom v predpokladanom západoeurópskom priestore 
bojovej činnosti, ktorý sa svojím hornatým povrchom podstatne líšil od jeho ostatných častí 
a súčasne oddeľoval jeho rozsiahlejšiu severnú časť od južnej. Operačná správa Generálneho 
štábu Československej ľudovej armády (GŠ ČSĽA) spolu s vojenskými stratégmi štábu Spo
jených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy hodnotili územie ČSSR, popri alpskom horskom
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systéme v Rakúsku a Švajčiarsku ako najmenej vhodný priestor na vedenie útočnýeh operácií 
v strednej Európe.“ V tzv. cieľovej analýze vypracovanej na úrovni Generálneho štábu ČSĽA 
sa konštatovalo, že územie bývalej ČSSR poskytovalo „...veľké možnosti a výhodné pod
mienky...“ pre vedenie obrannej činnosti.7

Konfigurácia terénu Slovenska vylučovala možnosť vedenia tzv. priestorovej obrany. Na 
teritóriu Slovenska bola prevažne sústredená logistická kapacita potrebná na ofenzívu západ
ným, resp. juhozápadným smerom podľa spracovaných operačných plánov. Vedením útoku 
z juhu časťou síl sovietskej Južnej skupiny vojsk a Maďarskej ľudovej armády sa výrazne mini
malizovalo riziko potenciálnej účinnej obrany jednotkami priamo podriadenými veliteľstvu 
Východného vojenského okruhu (VVO).

Povrch „východného celku“ dosahuje 40-timi percentami svojej plochy výšku 500 metrov 
nad morom.’ Relatívne výškové rozdiely vzdialeností 4 až 5 km sa na 33 percentách plochy 
pohybujú od 300 do 600 metrov a na 9 percentách plochy dokonca presahujú 600 metrov. Sever
nú a západnú hranica „východného celku“ tvorilo takmer 500 km dlhé horské pásmo Západ
ných Karpát dosahujúce nadmorskú výšku 750 až 2 600 metrov.9 Horské pásmo tvorí na západe 
veľký oblúk, ktorý siaha až k toku Dunaja. Vojenskí odborníci za najvhodnejšie miesto na 
priečne prekročenie horského pásma považovali jeho východnú časť, a to Dukliansky pries
myk v nadmorskej výške 500 metrov.10

Z jednotlivých pohorí tzv. karpatského oblúka vyniká asi 50 km dlhé pohraničné horstvo 
Vysoké Tatry, ktoré leží približne v centre severného okraja celku.“ Veľké relatívne prevýše
nie chrbtov horstva umožňovalo dobré pozorovanie priľahlých údolí rieky Váh. Horstvo bolo 
v dobových analýzach zo 60. rokov hodnotené ako väčšinou neschodné a jeho prekročenie 
v danom období bolo možné „...len malými jednotkami zvlášť horolezecky vycvičenými 
a vystrojenými... „,12 V uvedenom období mohli „motomechanizované jednotky“ využiť jedi
nú komunikáciu na úpätí východnej časti Vysokých Tatier. 13

V strednej časti „východného celku“ vystupovali horské chrbty z východu na západ. Najdlh
šie a najvyššie z nich sú Nízke Tatry a Slovenské rudohorie. Tento hornatý a zalesnený priestor 
bol v tzv. cieľovej analýze operačnej správy GŠ ČSĽA definovaný ako vhodný na vedenie 
obrannej činnosti. 14

Horské masívy boli hodnotené ako vážna prekážka pohybu a súčinnosti vojsk nielen svo
jím hustým zalesnením, ale i strmými svahmi. V uvedenom priestore bolo potenciálne použitie 
„motomeehanizovaných“ a tankových vojsk, ale aj letectva obmedzené a sťažené.

Prechod horstva Nízkych Tatier v hodnotenom období umožňovali tri cestné prechody. 
Ostatné pohoria „východného celku“, ako napríklad Vtáčnik, Inovec, Malé Karpaty, Biele 
Karpaty, ale aj iné dosahujúce výšok do 1000 metrov, boli charakterizované ako prekážky pre 
tankové a „motomechanizované“ jednotky.

Horské masívy „východného celku“ oddeľovali dlhé a väčšinou súvislé údolia riek, ktoré 
vojenskí odborníci vytypovali ako vhodné priestory pre pohyb vojsk. Osobitný význam mali 
údolia Hornádu, Popradu a Váhu, ktoré z vojenského hľadiska tvorili súvislý prechod medzi 
horskými masívmi Vysokých a Nízkych Tatier.

V južnej časti územia zohrávalo významnú úlohu v operačných plánoch údolie Hrona, ktoré 
umožňovalo priechod medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským rudohorím.“ Údolia riek 
s pomerne plochým a dobre schodným povrchom, ako aj ich okolie v šírke 6 až 16 kilometrov 
boli síce zjazdné, ale pohyb vojsk, najmä „motomeehanizovaných“ jednotiek, bol teoreticky 
týmito prírodnými podmienkami usmerňovaný z východu na západ. 17

V priestore okrajov uvedeného územia bol tento smer prirodzene prehradený Slánskými 
vrchmi na východe a Javorníkmi na západe, a tak sa predpokladala možnosť zmeny pohybu
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vojsk do smeru sever - juh.ls Prekročenie západného okraja tzv. karpatského oblúka z údolia 
rieky Váh umožňovali tri vytypované priesmyky.

Podľa názorov vojenských odborníkov údolia vytvárali podmienky na výstavbu poľných 
letísk aj pre lietadlá s dlhou přistávacími dráhou a boli hodnotené aj ako vhodné pre prista
vanie výsadkov.19 Povrch údolí bol v danom období väčšinou odkrytý, a preto dobre prehľadný, 
najmä zo svahov susedných horstiev a pohorí.

Južnú časť „východného celku“ vypĺňali takmer nezalesnené nížiny. Ich rovinatý, až mierne 
pahorkovitý povrch dovoľoval podľa dobových predpokladov, vedenie rýchlych operácií 
i rozvinutie tankových a motomechanizovaných jednotiek.20

Teoreticky uvažovaný prístup do susedných nížin Maďarska a Rakúska v období 60. rokoch 
sťažoval len tok Dunaja, ktorý bol v dĺžke 172 kilometrov súčasťou juhozápadných hraníc 
„východného celku“ a súčasne tzv. východného bloku.21

Prechodnou časťou medzi „západným celkom“ a „východným celkom“ bol priestor 
Moravskej brány s povodím rieky Morava. Povrch uvedeného priestoru je väčšinou rovinatý, 
značne odkrytý, pri okrajoch susedných horských sústav pahorkovitý, až kopcovitý.22 V úseku 
Moravskej brány, na rozvodí medzi riekami Odra a Bečva, sa v nadmorskej výške do 300 
metrov nachádzal priestor zúžený do pomerne úzkeho hrdla (15 až 20 km - pozn.autora).23 
Územie vytváralo široký priečny prechod územím bývalej ČSSR od severovýchodu k juhozá
padu a podľa tzv. cieľovej analýzy operačnej správy GS ČSĽA umožňovalo v južnom priestore 
činnosť a súčinnosť všetkých druhov vojsk.24

Zvláštny charakter mal podľa názoru odborníkov priestor pri sútoku Moravy a Dyje, kde 
močaristý terén pokrytý lužnými lesmi býval pri vyšších vodných stavoch zaplavený na 
pomerne veľkej ploche a bol potenciálne vážnou prekážkou predpokladaného pohybu súčin
nosti vôjsk.23

Z geografického aspektu bol česko-moravský geostrategický priestor vyhodnotený ako ťažko 
brániteľný a vytvárajúci pomerne vhodné podmienky na vedenie rozsiahlych vojenských 
útočných operácií.26 Slovenský geostrategický priestor bol vyhodnotený ako účinnejšie 
brániteľný.27 Vojenskí odborníci Spojeného vojenského velenia Varšavskej zmluvy a GS ČSĽA 
vylučovali v tomto priestore vedenie rozsiahlych vojenských útočných a obranných operácií 
pozemného, či vzdušného charakteru.2“

Predstavitelia veliteľstva vtedajšieho Východného vojenského okruhu a operačnej správy 
Generálneho štábu ČSĽA odporúčali využiť na základe vojensko-obranných úvah ako najopti- 
málnejšie geografické úseky strednej a severnej časti Slovenska.29

Uvedené aspekty čiastočne ovplyvňovali dislokáciu a organizačnú výstavbu 
Československej ľudovej armády. Táto zložitá problematika vyplývala okrem iného aj z pred
pokladanej „koaličnej obrany“ a teoreticky uvažovaného „koaličného útoku“ síl Varšavskej 
zmluvy. V modelovo predpokladanej budúcej vojne mala ČSĽA spolu s armádou NDR a soviet
skymi jednotkami dislokovanými na území NDR pôsobiť ako prvosledová armáda s úlohou 
zabezpečenia podmienok pre nasadenie druhého strategického sledu vojsk Varšavskej zmlu
vy do približne 70 hodín. Ďalšie úlohy ČSĽA vyplývali z jej operačno-strategického postave
nia a začlenenia do vojensko-politického bloku. Z uvedených dôvodov bola ČSĽA ako celok 
prinútená cieľavedome a systematicky sa pripravovať na alternatívu „agresie NATO“ vedenej 
zo v západu a juhozápadu a súčasne na útok zo západu a juhozápadu. Priestor bývalej ČSSR 
bol teoreticky predurčený na vedenie vojenských operácií v celkovom počte približne 15-tich 
divízií pozemného vojska.

Viac ako 80 percent ľudského potenciálu, zbraní a bojovej techniky bolo dislokovaných 
v blízkosti myslenej deliacej medziblokovej línie. Desaťročia budovania armády, ako
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prvosledovej frontovej armády (súčasti) vojsk Varšavskej zmluvy, sa odrazili okrem iného 
v absencii vlastnej štátnej vojenskej doktríny, podriadenia sa v otázkach dislokácie, orga
nizácie, vyzbrojenia, výcviku atď. blokovým, t. j. sovietskym záujmom. V súvislosti s tlakom 
mocenských elít satelitov sovietskeho bloku bolo Česko-Slovensko prinútené udržiavať na 
počet obyvateľov najvyšší početný stav armády v rámci tohto vojensko-politického zosku
penia.30

Realita začlenenia Česko-Slovenska do sovietskej mocenskej zóny vplyvu mu určila aj ideo
logického nepriateľa, ktorý bol spoločný pre celý sovietsky blok.

V predstavách sovietskych politických a vojenských stratégov zostávala poloha Česko- 
Slovenska prioritná. Sovietska mocenská elita vyvíjala od prvej polovice 60. rokov úsilie 
a neskôr gradujúci tlak na rozmiestnenie časti sovietskych vojsk v priestore Česko-Slovenska. 
Spočiatku sa jej snaha koncentrovala na presadenie rozmiestnenia zvláštnych útvarov 
vysokofrekvenčného utajeného spojenia a neskôr i pozemných vôjsk.31

V súvislosti s predpokladanými plánmi NATO si velenie Spojených ozbrojených síl 
Varšavskej zmluvy uvedomovalo dôležitosť územia ČSSR, pretože predstavovalo významný 
koridor k operačno-strategickým objektom Poľska, čiastočne Maďarska a ďalej vstup na územie 
Rumunska.32 Cez územie ČSSR bol teoreticky možný obchvat bývalej NDR z juhu, čo podľa 
názorov vojenských stratégov Varšavskej zmluvy v konečnom dôsledku umožňovalo rozdeliť 
zoskupenie ozbrojených síl tzv. východného bloku na dva izolované celky.33

Z pohľadu vojenských stratégov Spojeného velenia Varšavskej zmluvy boli ozbrojené sily 
NATO začlenené do dvoch operačných sektorov.31 Operačné územia „Severná Európa“, „Stred
ná Európa“ a „Južná Európa“ tvorili európsky operačný sektor. Operačné územie - „Stredná 
Európa“ teoreticky vytváralo dôležitý geostrategický a geopolitický priestor, v ktorom sa očaká
val „agresívny úder“ proti krajinám tzv. socialistického tábora.33

Hlavné európske strategické a operačné smery v západoeurópskom priestore bojovej čin
nosti boli vyhodnotené mimo územie bývalej ČSSR. V 60. rokoch GŠ ČSĽA vytypoval vo 
vzťahu k územiu republiky dôležité operačné smery, a to Praha, Plzeň, Saar a opačne, Brno, 
Wien, Múnchen a opačne.30

Jedným z najvýznamnejších operačných smerov bol v danom období operačný smer Wien, 
Přerov, Ostrava a opačne, ktorý rozdeľoval územie ČSSR na dve časti a súčasne spájal 
a oddeľoval od seba hlavný európsky strategický smer Paríž - Moskva a opačne a jeho tzv. 
pomocný južný európsky strategický smer Kluj - Núrnberg a opačne.37 Uvedený operačný smer 
mal v priestore od štátnych hraníc po Znojmo šírku približne 70 kilometrov a predpokladanú 
kapacitu dojednej armády s deviatimi divíziami.3* Na východ od Brna sa smer zužoval prib
ližne v 50 kilometrovom úseku a tiež pri priechode Moravskou bránou do hrdla, ktoré bolo 
široké 15 až 20 kilometrov.30

Operačné smery na území Slovenska boli v 60. rokoch hodnotené ako „...nevýznamné...“, 
pretože „...sa jedná o smery taktického významu...“, okrem smeru, ktorý prechádzal údolím 
rieky Váh.® Uvedený operačný smer mal podľa názorov odborníkov z operačnej správy GŠ 
ČSĽA a veliteľstva Východného vojenského okruhu malú kapacitu a „...dal sa prehradiť na 
mnohých miestach...“.4' Približne od úrovne Piešťan sa rozširoval, smeroval k Bratislave a pos
tupne ústil do širokej nížiny.42

V 60. rokoch vojenská koncepcia Varšavskej zmluvy vychádzala z predpokladanej možnos
ti rýchleho a ofenzívneho nasadenia niekoľkých tankových armád rozdelených do operácií 
zahrnujúcich rozsiahle územia. Ťažiskom uskutočnenia kalkulovaných operácií malo byť 
operačné územie „Stredná Európa“ a zvlášť územie Spolkovej republiky Nemecko s pláno
vanou okupáciou v priebehu troch vzájomne sa prekrývajúcich fáz.43
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Z pohľadu vojenských stratégov Varšavskej zmluvy bol význam západoeurópskeho priestoru 
bojovej činnosti určený najmä geografickou polohou, vhodnými klimatickými a prírodnými 
podmienkami, vysoko rozvinutou vojenskoekonomickou základňou, značným počtom ľudských 
a materiálových zdrojov a vysokým stupňom operačnej prípravy jednotlivých štátov.44 Uve
dený priestor si podľa názorov sovietskych vojenských stratégov „...priam vynucoval vyko
nanie strategickej operácie hodnotou niekoľkých operačných zväzov, operačných 
a strategických zväzov a z hľadiska rozmiestnenia štátov Varšavskej zmluvy bude vedená 
jednoznačne vojskami spojeneckého zloženia...“.4Í

Dôležitosť západoeurópskeho priestoru v teoreticky spracovaných plánoch predpokladanej 
bojovej činnosti Varšavskej zmluvy bola značná.44 Napriek tomu, v tomto priestore nebolo 
vybudované hlavné veliteľské stanovisko Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy.47 
Pomocné veliteľské stanovisko v bývalej Nemeckej demokratickej republike a záložné 
veliteľské stanovisko v Poľsku tvorili systém chránených veliteľských stanovišť pre hlavné 
velenie vojsk Varšavskej zmluvy.48 Neskôr bolo vybudované ďalšie záložné veliteľské 
stanovisko v Bulharsku.49

V podstate až v decembri 1984 bolo rozhodnuté vybudovať chránené hlavné veliteľské 
stanovisko na území vtedajšieho ZSSR s predpokladaným nákladom 200 miliónov rubľov.'0 
Výstavba sa mala podľa plánu zrealizovať v dvoch etapách s termínom ukončenia v roku 1995.'1

Vojenské strategické cvičenia armád Varšavskej zmluvy v 60. rokoch overovali vojenskú 
stratégiu ZSSR, ktorá bola spočiatku v základných princípoch od konca druhej svetovej vojny 
nemenná. Od druhej polovice 50. rokov generálny štáb sovietskych ozbrojených síl modifikoval 
a postupne vylepšoval vojenskú stratégiu ZSSR. Jej základným znakom bolo prevedenie včas
ného jadrového úderu na hĺbku predpokladanej úlohy bojovej činnosti v súčinnosti s útočný
mi operáciami, ktoré vychádzali zo zovšeobecnených skúseností vojsk ZSSR z obdobia druhej 
svetovej vojny.'2

Predstavy sovietskych vojenských a politických kruhov spočívali v tom, že jednotky tzv. 
severného pásma, nachádzajúce sa na operačných územiach „Severná Európa“ a „Stredná Euró
pa“ alebo aspoň vybrané nesovietske vojenské formácie bližšie neurčeného stupňa, bude možné 
rozvinúť v súčinnosti so sovietskymi divíziami za účelom útočných, ale už i plánovaných obran
ných operácií proti NATO.

Modelové situácie cvičení „Októbrová búrka“ v roku 1965 a „Vltava“ v roku 1966 boli vyja
drením dobových predstáv sovietskych vojenských stratégov a predstaviteľov sovietskej 
vojenskej vedy o modelovom nacvičení a zvládnutí nejakej „pružnej odvety“ či tzv. nejadrovej 
prestávky.53

Realizovať modelové situácie a teoretické úvahy v očakávanej budúcnosti ozbrojeného kon
fliktu s vytypovaným ideologickým nepriateľom vyžadovalo disponovať spoľahlivými neso- 
vietskymi vojenskými formáciami satelitov tzv. východného bloku, na území ktorých sa 
nachádzal predpokladaný frontový priestor. V uvedenej súvislosti operačná smernica, vypra
covaná generálnym štábom sovietskych ozbrojených síl, stanovila CSĽA úlohu tzv. absorbo
vania predpokladaného prvého úderu vyčlenených vojenských síl NATO a súčasne poskytnutia 
podpory, súčinnosti, zaistenia i nasadenia ďalších strategicko-operačných sledov sovietskych 
vojsk.44

Velenie CSĽA, vychádzajúc z dobových doktrinálnych záverov a operačno-strategickej úlo
hy armády, rozhodlo o zahájení mimoriadne rozsiahlych a ekonomicky náročných redis- 
lokačných aj reorganizačných opatrení.'-' Do konca prvej polovice 60. rokov sa bezprostredne 
vzťahovali na 90 útvarov a zariadení 1. armády, 4. armády, 2. Vojenského okruhu, 7. armády 
protivzdušnej obrany štátu a 10. leteckej armády.'4
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Z hľadiska dislokácie boli v období pred vojenskou intervenciou v auguste 1968 motostre- 
lecké divízie a tankové divízie vojsk Varšavskej zmluvy nerovnomerne rozmiestnené po 
celom území Cesko-Slovenska. Najvyššia koncentrácia v súvislosti s blokovou doktrínou bola 
v priestoroch hraníc so Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom. Išlo o vojenskú silu v hod
note 9 divízií, z toho 5 motostreleckých a 4 tankové divízie. Oblasť Slovenska zahrňovalo 
tankovú divíziu, ktorá vznikla v roku 1966 reorganizáciou motostreleckej divízie.”

Vojenské cvičenia časti síl Varšavskej zmluvy, ktoré sa uskutočnili pred samotnou vojen
skou intervenciou demonštrovali nielen vojenskú silu ZSSR a jeho satelitov, ale i základný obrat 
sovietskej vojenskej koncepcie voči tzv. západnému krídlu svojej záujmovej sféry. Kombino
vanie sovietskej zahraničnej politiky so sovietskou vojenskou silou bolo vyjadrené v závere 
60. rokov v tzv. Brežnevovej doktríne „obmedzenej suverenity“.

Vojenskí stratégovia Varšavskej zmluvy dospeli v analyzovanom období k záveru, že pred
pokladaná svetová vojna by bola, z hľadiska použitých prostriedkov, raketovou jadrovou voj
nou. Ďalšie kalkulácie smerovali do teoreticky najpravdepodobnejšieho záveru, že budúca vojna 
bude zahájená prekvapením, bez predchádzajúcich přeskupovaní vojsk, ktoré sa na začiatku 
60. rokov nachádzali v predpokladaných geografických priestoroch vojnovej činnosti.”

Spracované dobové analýzy predpokladali, že potenciálna vojna bude charakteristická 
pravdepodobným masovým použitím jadrových a raketových zbraní obidvoch idelogicky 
znepriatelených blokov.” Uvedený teoreticky predpokladaný variant podstatne menil dovtedy 
platné vojensko-teoretické uvažovanie, charakter, formy i spôsoby vedenia potenciálnej vojny, 
ako i organizáciu armád a druhov vojsk.

Vojenskí teoretici Varšavskej zmluvy kalkulovali so zvýšením „...premenlivosti situácie, 
množstva techniky a ľudí a zložitosti manévrov...“, predpokladali priestorové rozšírenie 
bojových akcií a ich pomerne vysokú dynamickosť.“

Realita existencie kvalitatívne nových zbraní hromadného ničenia znamenala okrem zásad
ných zmien v názoroch na vedenie vojnových operácií, v príprave, v plánovaní, vytvorení 
nových špeciálnych druhov vojsk a prostriedkov aj zásadné prehodnotenie použitia klasických 
druhov vojsk a zbraní vo vzťahu k predpokladanému použitiu „...jadrovo-rakctových 
zbraní...“.61

Vojenskí stratégovia Varšavskej zmluvy vypracovali v hodnotenom období druhej polovice 
60. rokov modelové situácie vypuknutia vojny, v ktorých dominovali nasledujúce dva teoreticky 
„...najpravdepodobnejšie varianty...“:

1. Ozbrojenými silami NATO, nachádzajúcimi sa v deň ,X>“ v predpokladanom priestore 
vedenia bojovej činnosti, ktorých prvá operačná zostava mohla byť zosilnená a uvedená 
do bojovej pohotovosti „...pod zámienkou cvičenia alebo pod inými vhodnými zámien
kami...“61

2. Po čiastočnom skrytom rozvinutí ozbrojených síl NATO a po vytvorení potrebného 
zoskupenia na najdôležitejších strategických i operačných smeroch.63

V podkladových materiáloch vypracovaných operačnou a spravodajskou správou Generál
neho štábu ČSĽA bol vyššie uvedený druhý variant uvádzaný ako najpravdepodobnejší. Ten
to názor obidve správy GS ČSĽA argumentačne obhajovali „...analýzou strategickej koncepcie 
a súčasným stavom a rozložením pozemných síl ideologického nepriateľa...“61 Obidva varianty, 
podľa vojenských predstaviteľov Varšavskej zmluvy, nevylučovali „...hromadné použitie 
jadrových zbraní s prekvapením...“.6-'

Z dostupných archívnych materiálov vyplýva, že najpravdepodobnejšia vojenská koncep
cia velenia Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy z roku 1965 vychádzala z pred
pokladu, že po obrannej fáze by plynule naväzovala fáza ofenzívneho nasadenia tankových
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zväzov do dynamických operácií, zahrňujúcich veľké územia proti vojskám vopred určeného 
ideologického nepriateľa. Ťažiskom týchto operácií bolo stanovené operačné územie „Stred
ná Európa“, osobitne teritórium bývalého tzv. Západného Nemecka.66

Pre front bola ČSĽA z hľadiska jeho predpokladaného pásma pôsobenia dôležitá časť zápa
doeurópskeho priestoru bojovej činnosti, ktorá bola ohraničená na východe západnou hrani
cou ČSSR, na západe riekou Rhein, na severe mestami Cheb a Wiesbaden, na juhu severnými 
hranicami Rakúska a Švajčiarska. Potenciálny priestor bojovej činnosti sa rozprestieral v južnej 
polovici územia bývalej Nemeckej spolkovej republiky s rozlohou asi 100 000 km2 a rozmer
mi v smere východ - západ 350 kilometrov, sever - juh 270 kilometrov.67

Uvedeným územím prechádzali dva operačné smery, hodnotené operačnou správou 
GŠ ČSĽA a štábom Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy ako „..veľmi dôležité pre 
front ČSĽA..“:

Prvý operačný smer Praha - Plzeň - Núrnberg - Saarbrucken a opačne. Tento operačný 
smer bol nazývaný aj ako tzv. plzeňský smer a prechádzal stredom predpokladaného zápa
doeurópskeho priestoru bojovej činnosti. Smeroval najkratšou cestou cez vytypované poli
tické i hospodárske centrá k mestu Kôln am Rhein a ďalej do oblasti Severného Porýnia - 
Falcka. 6‘

Operačné ciele boli stanovené takto: zničenie hlavného predpokladaného zoskupenia vojsk, 
ovládnutie norimberskej priemyselnej oblasti, ovládnutie širokého predmostia na dôležitej vod
nej tepne Rhein a dosiahnutie sársko-lotrinskej ekonomickej oblasti.6’

Celková hĺbka operačného smeru z priestoru okolia Prahy do priestoru mesta Saarbrucken 
sa odhadovala na 550 až 600 kilometrov a po prekročení štátnej hranice ČSSR približne 
400 kilometrov. Vzdialenosť k rieke Rhein, vytypovanému operačnému cieľu, sa uvádzala oko
lo 300 kilometrov, t. j. približne hĺbka jednej armádnej útočnej operácie.70

Priemerná šírka operačného smeru bola uvádzaná od 100 do 120 kilometrov, t.j. kapacita 
pre 5 až 6 zväzkov. Smerom k západu od hranice bývalej ČSSR sa šírka zväčšovala a podľa 
kalkulácií operačnej správy GŠ ČSĽA umožňovala teoretické zvýšenie počtu útočiacich 
zväzkov.71 Šírka operačného smeru medzi okrajmi vysočín Rhôn a Schwäbischer Jura bola podľa 
údajov vojenských odborníkov GŠ ČSĽA uvádzaná v rozpätí od 150 do 200 kilometrov. V okolí 
rieky Rhein, medzi pohoriami Hunsruck a Schwarzwald sa opäť zužovala na 100 kilometrov.72

Operačná správa GŠ ČSĽA predpokladala, že rozvíjanie tempa útoku by ovplyvňovali 
„...prirodzené obranné čiary...“ tvorené pásmami vysočín, pohorí, vodnými tokmi atď., čo moh
lo mať vplyv na spomalenie pohybu tankových vojsk.73

Najvhodnejšie podmienky pre vysoké tempo útočnej operácie boli určené v priestore Núrn
berg na jednotlivých smeroch pozdĺž hlavných komunikácií.74 Severná časť, na smere Cheb, 
Bayreuth, Bamberg, bola najčastejšie uvádzaná ako vyhovujúca, pretože obsahovala sieť výkon
ných komunikácií a „...väčšie plochy dostupného terénu pre tanky...“.”

Celá stredná oblasť operačného smeru bola hodnotená ako vhodná pre „...plánovanie ató
mových úderov...“.76 Operačná správa GŠ ČSĽA v tzv. cieľovej analýze konštatovala „...značný 
výskyt priemyselných a komunikačných objektov...a pomerne plochý terén“ „a s tým súvisiacu 
...ľahkú zraniteľnosť vojsk...“.77

V priestore operačného smeru bola predpokladaná dislokácia väčšiny odpaľovacích základní 
taktických riadených striel rozmiestnených na území bývalej Nemeckej spolkovej republiky. 
Prvá línia bola vytypovaná vo vzdialenosti približne 180 - 200 kilometrov od štátnej hranice 
ČSSR, a to na čiare Gemúnden - Wurzburg - Crailsheim - Ulm.

Hlavné sústredenie základní odpaľovacích zariadení bolo „...zistené prieskumom...“ 
v priestore západne od rieky Rhein v kraji Rheinland-Pfalz, najmä v okolí miest Kaiserslautern,
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Simmern a Bitburg.7' V priestore celého operačného smeru bolo predpokladaných 21 vybu
dovaných alebo budovaných základní odpaľovacích zariadení.” Z celkového uvedného počtu 
bolo „...zistených 16 základní...“ západne od rieky Rhein.“

Generálny štáb ČSĽA predpokladal, že vyššie uvedené základne boli budované v blízkosti 
významných leteckých základní, ktoré mali zabezpečovať rýchly prísun rakiet a pohonných 
hmôt vzdušnou cestou. Proti vzdušnému napadnutiu boli základne chránené protilietadlovými 
riadenými strelami a vzdušný prieskum zabezpečovali „...zvláštne rádiolokočné stanice...“.“

Hustota letiskovej siete sa dala teoreticky využiť najmä taktickým letectvom na podporu 
činnosti pozemných vojsk. Najbližšie k štátnej hranici ČSSR, vo vzdialenosti približne 50 kilo
metrov, boli na čiare Bayreuth, Wilseck, Hohenfcls a Regensburg vybudované letiská II. a III. 
triedy.“ Ďalšie letiskové priestory a letiská I. až III. triedy boli dislokované v hĺbke pásma ope
račného smeru vo vzdialenostiach 100 až 400 kilometrov od štátnej hranice s ČSSR.“

Za najdôležitejší „...letiskový rajón...“ bol v tzv. cieľovej analýze GŠ ČSĽA považovaný 
priestor: Sembach, Pferdsfeld, Bitburg a Zweibrticken vo vzdialenosti 350 až 400 kilometrov 
od štátnej hranice ČSSR.“ V uvedenom priestore sa údajne nachádzali najkvalitnejšie letiská, 
z ktoiých väčšina mohla byť zásobovaná naftovodmi.

Osobitný význam bol pripisovaný letiskám Bitburg, Hahn a Sembach; kde sa predpokladalo 
rozmiestnenie lietadiel - nosičov atómových zbraní i dislokácia „...najbojaschopnejších jed
notiek...“.*5

Systém protivzdušnej obrany v rámci popisovaného operačného smeru mal byť podľa infor
mácií GŠ ČSĽA a štábu Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy „...budovaný podľa 
zásad prípravy tzv. bojovej zóny stredoeurópskeho priestoru bojovej činnosti NATO...“.“ Teo
retické úvahy vojenských odborníkov tzv. východného bloku predpokladali, zo strany NATO, 
použitie stíhacieho letectva, protilietadlového delostrelectva a účinných protilietadlových 
riadených striel.

V priestoroch severného operačného smeru a južného operačného smeru bolo vytypovaných 
päť najdôležitejších priemyselných centier, ktorých „...ovládnutie bude znamenať nielen 
ochromenie hospodárstva Nemeckej spolkovej republiky, ale i ochromenie a znemožnenie mobi
lizácie vojsk...“, pretože v týchto priestoroch existovala i najvyššia koncentrácia obyvateľstva.'7

Tri významné centrá na severnom operačnom smere sa nachádzali v priestoroch:
1) Forchheim, Fúrth, Núrnberg, Lauf
2) Frankfurt nad Main, Wiesbaden, Ludvigshafen, Darmstadt, Aschaffeburg
3) Saarbrilcken, Zweibrilcken, Niesau, Saarlouis.

Na južnom operačnom smere boli vytypované nasledujúce centrá:
1) Milnchcn, Ausburg, Dachau.
2) Stuttgart, Ludvvigsburg, Kirehheim."'

Druhý operačný smer Brno, Wien, Passau, Milnchen, Basel a opačne bol označený ako mní
chovský, alebo alpský. Z územia západných Čiech navazovali na uvedený smer dva pomocné 
operačné smery: České Budějovice - Linz a opačne a Vimperk - Passau a opačné.”

V pripravovaných operačných plánoch bol vypracovaný i variant, ktorý akceptoval neutralitu 
Rakúska.” Vyššie uvedené operačné pásma boli v tomto variante oddelené hranicou: Domažlice 
- Gunzenhausen - Stuttgart - Saverne. Teoreticky tak vzniklo útočné pásmo pre dve vševoj- 
skové armády.

Operačné smery mali podľa dobových kalkulácií na území ČSSR šírku 110 kilometrov. Na 
rieke Rhein sa počítalo pre severný operačný smer šírkou 150 kilometrov a pre južný 140 kilo
metrov. Územie, ktorým prechádzali obidva operačné smery bolo hodnotené ako vhodné pre 
použitie tankových vôjsk.“
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Južná časť územia, najmä vo východnej časti, vytvárala viac prírodných prekážok. Z tohto 
aspektu GŠ ČSĽA a štáb Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy počítali s tým, že 
„...postup na južnom smere bude značne nižší než na smere severnom...“.92 Predpokladané tem
po sa približovalo rýchlosti 70 kilometrov za hodinu.

Pri stanovení úloh armádam sa uvažovalo s ovládnutím vyššie uvedených priemyselných 
centier, letísk, mostov a „...stálych odpaľovacích zariadení zbraní hromadného ničenia, čo 
ochromí hospodárstvo, mobilizáciu a aktívne zásoby nepriateľa a našim vojskám umožní rých
le rozvíjanie operácií...“.93

Pre tankové zväzky boli vytypované tieto najvhodnejšie smery: „...na severnom smere na 
krídlach úderného zoskupenia armády...“.94 Na južnom smere: Klatovy, Straubing a ďalej medzi 
riekami Donau a Isar na smere Ausburg, Freiburg a Belfort. Súčasne „...nedopustiť nahro
madenie vojsk ...“ pri prechodoch cez Český les, Šumavu, Dunaj a Rhein, kde boli predpo
kladané „...výhodné podmienky pre zničenie našich vojsk zbraňami hromadného ničenia 
nepriateľa...“.93

Z hľadiska vyššie uvedeného plánu zostávala geostrategická poloha bývalého ČSSR 
v kalkuláciách vojenských stratégov Varšavskej zmluvy naďalej prioritná, pretože sa nachádza
la v pásme operačn'o-strategického smeru Praha Núrnberg - Saarbrúcken.

V poslednej tretine 60. rokov po vojenskej invázii časti vojsk Varšavskej zmluvy a násled
nej vojenskej okupácii Československa došlo k zmene strategickej situácie, ktorú opätovne 
potvrdzovala aj nová doktrína Varšavskej zmluvy z konca 80. rokov, ktorá sa na úrovni jed
notlivých členských štátov východného bloku ďalej rozpracovávala.

V ČSSR bol vypracovaný „Plán opatrení na presadenie požiadaviek vyplývajúcich z dokt
ríny členských štátov Varšavskej zmluvy v podmienkach ČSĽA“. Spomenutý plán schválilo 
45. zasadanie kolégia ministra národnej obrany ČSSR dňa 22. 1. 1988 a predložilo ho vláde.95

V novej doktríne Varšavskej zmluvy sa konštatovalo, že ČSSR sa „...nachádza 
v bezprostrednom dotyku s vojenskopolitickým blokom NATO a jeho vojská a ČSĽA tvoria 
prvý operačný sled prvého strategického sledu spojených ozbrojených síl Varšavskej zmlu
vy...“.97 Úloha ČSĽA bola stanovená takto: „...musí byť spôsobilá vytvoriť účinný systém 
PVOŠ, včas rozvinúť vojská operačného prikrytia štátnej hranice, organizovane doplniť vojská, 
vybojovať a udržať nadvládu vo vzduchu, vytvoriť zoskupenie prvého sledu k odrazeniu agre
sie a prechodu do útoku...“.95

I. 2. Pojanuárový vnútropolitický vývoj 
a jeho ohlas v armáde

Rýchlosť a hĺbka spoločenských zmien v Česko-Slovensku prebiehajúcich v poslednej tre
tine 60. rokov vyvolávali v mocenských centrách štátov Varšavskej zmluvy okrem iného 
i pokusy formulovať rôzne nátlakové alternatívy hospodárskeho, politického, psychologického, 
ale aj vojenského charakteru. Alternatívy boli často účelovo kombinované a smerovali do per
manentného, silnejúceho tlaku na oficiálne česko-slovenské mocenské zložky.

Pomerne dlhodobá nerozhodnosť zástancov tvrdého kurzu proti ČSSR vo výbere alternatívy 
riešenia tzv. česko-slovenského problému spôsobila vytvorenie časovo obmedzených a účelo-
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vo vytváraných pomyslených heterogénnych, ale i homogénnych koalícií nielen v sovietskom 
mocenskom centre, vo východnom bloku, ale aj v heterogénnej protinovotnovskej opozícii.

Po páde A. Novotného a jeho skupiny z vrcholu mocenskej pyramídy sa vplyvná a účelo
vo vytvorená protinovotnovská opozícia pomerne rýchlo rozpadla do rôznych zoskupení vnú
torne sa diferencujúcich, vznikajúcich a zanikajúcich vo väzbe na hĺbku i dynamiku vývoja 
tzv. česko-slovenského problému vo všetkých jeho aspektoch. Rôznorodý tlak zoskupení pri
kláňajúcich sa k voľbe krajného variantu, t. j. k vojenskej intervencii, postupne silnel.

V kontinuite s politickým pádom A. Novotného a časti jeho stúpencov v mocenskom cen
tre krachovala i politika, ktorú reprezentovali. Zmeny v centre moci vyjadrovali nielen krízu 
konzervatívnych metód vládnutia, ale aj krízu vládnucej ideológie zasahujúcej všetky oblasti 
spoločenského vývoja, prehlbujúce sa problémy hospodárskeho a národnostného charakteru 
i výsledky mocenského boja v rozhodujúcich sférach vplyvu.

Uvedené, ale i ďalšie faktory podmieňovali vnútropolitický vývoj a minimálne v druhej tre
tine roku 1968 zrýchľovali jeho dynamizmus, ktorý šokoval konzervatívne skupiny mocenských 
centier satelitov sovietskeho bloku.

Pojanuárový politický trend otvoril široké spektrum dovtedy tabuizovaných celospoločen
ských problémov. Vytvoril určitý priestor na ich potenciálne riešenie, čo sa pozitívne premietlo 
aj do armádneho organizmu.

V tejto mocenskej zložke sa otvoril celý rad dovtedy neriešených problémov. Kritika 
smerovala i do armádnych špičiek a poukazovala na pomery vo vnútri ministerstva národnej 
obrany. Adresná kritika vytvorila čiastočne obmedzený priestor na dôležité diskusie o koncepcii 
výstavby armády, o absencii a nutnosti vypracovania vlastnej štátnej vojenskej doktríny, 
o postavení a funkcii armády v spoločnosti, o slovenskej otázke v ČSĽA a iných. Armádne 
prostredie citlivo vnímalo vnútropolitický pohyb a špecificky reagovalo na jeho dynamiku.

Pokusom riešiť komplex širokého spektra vnútroarmádnych problémov bolo zahájenie proce
su spracovávania „Akčného programu ČSĽA“, definovanie ťažiskových tém a hľadanie spôsobov 
riešenia dlohodobo kumulovaných problémov. Jeho finálna verzia a časové horizonty riešenia 
v ňom obsiahnutých problémov boli stanovené v kontinuite s .Akčným programom KSČ“.

Veliteľstvo Východného vojenského okruhu (V VVO), ktoré spracovalo pripomienky 
k predloženému „Návrhu akčného programu ČSĽA“ za Východný vojenský okruh ako celok, 
navrhovalo okrem iného prehodnotiť celkovú dislokáciu ČSĽA. Návrh veliteľstva VVO pre
sadzoval variant teritória vojenského okruhu zahrnujúceho územie Moravy a Slovenska. Dis
lokácia mala umožniť maximálnemu počtu brancov zo Slovenska slúžiť v útvaroch 
rozmiestnených na slovenskom území.

Vojenská rada VVO vo svojom stanovisku z 23. marca 1968 žiadala pokryť približne 
70 kilometrový úsek juhozápadnej hranice teritória VVO jednou motostreleekou divíziou. 
(V tomto období VVO disponoval jednou tankovou divíziou, dvoma automobilovými brigá
dami, dvoma tankovými základňami, delostreleckou základňou, spojovacími, prevádzkovými, 
protitankovými, radiačnými, zdravotníckymi, ženijnými útvarmi a niekoľkými druhmi skladov 
- pozn. autora.) Požadovaná divízia mala disponovať okrem iného i dostatočnou palebnou silou 
delostrelectva a oddielom taktických rakiet R-60.

V rámci prehodnotenia dislokácie ČSĽA členovia vojenskej rady VVO navrhovali vytvoriť 
na Slovensku dva vševojskové zväzy, z toho jeden výcvikový na prípravu záloh, a to v posád
kach najbližších k vojenskému výcvikovému priestoru Lešť. Ďalší vševojskový zväz a tankovú 
základňu plánovali dislokovat’ na Morave. Celkove sa podľa ich predstáv mali zriadiť 3 armády, 
a tak vytvoriť optimálne podmienky na existenciu „slovenských národných útvarov...“.”
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I. 3. Príprava operácie „Dunaj"

Otvorenie širokého spektra rôznorodých celospoločenských problémov, snahy a prístupy 
k riešeniu vyvolávali rôzne reakcie mocenských špičiek jednotlivých satelitov tzv. východného 
bloku.

S obavami bol sledovaný vnútropolitický vývoj v ČSSR, pretože sovietske mocenské cen
trum reálne zvažovalo aj variant postupnej zmeny politického systému sovietskeho typu.
V konečnom dôsledku to podľa sovietskych analytikov mohlo znamenať aj potenciálnu hrozbu 
vystúpenia ČSSR z vojensko-politickej aliancie štátov Varšavskej zmluvy, narušenie homogen
ity sovietskej mocenskej sféry vplyvu, anulovanie výsledkov druhej svetovej vojny a zásadnú 
zmenu v strategickom pomere síl. Takto mohol byť narušený konfrontačný model mocensko- 
politiekej a vojensko-strategickej rovnováhy nielen v Európe, ale i vo svete.

Politbyro KSSZ na svojej schôdzke v dňoch 9. - 10. apríla 1968 jednoznačne sformulovalo 
tézu, že nedopustia, aby vývoj v ČSSR smeroval späť, t. j. od sovietskeho modelu socializmu. 
Sovietske mocenské centrum však nedisponovalo dostatkom informácií, ktoré by potvrdzovali, 
resp. vyvracali do'mienky o existencii „zdravého jadra“ vo vedení KSČ. Ak si želali potvrdenie 
informácií o jeho existencii nevedeli presne určiť či ľudia ako napríklad Kolder, Biľak, Indra 
a Lenárt sú tí, ktorým je možné dôverovať.

Gradujúce hrubé nátlaky na delegáciu KSČ v Drážďanoch v marci, počas rokovaní 
s vedením KSSZ 4. - 5. mája 1968 v Moskve, Moskovská porada 8. mája 1968, Varšavská 
schôdza v júli 1968, rokovania v Čiernej nad Tisou a v Bratislave postupne vytvárali priestor 
na presadenie krajného variantu riešenia tzv. česko-slovenského problému, t. j. vojenskej inter
vencie. V období konania vyššie uvedených schôdzok a stretnutí stále prevažovala tendencia 
politického riešenia tzv. československého problému.

Tlak mocenských centier piatich krajín Varšavskej zmluvy na Dubčekove vedenie postup
ne gradoval. Obsahoval základné ideologicko-politické, mocensko-politické, resp. vojensko- 
strategické aspekty. Tlak sa vyvíjal paralelne so šírkou a hĺbkou reforiem Dubčekovho vedenia, 
ktoré postupne orientovalo spoločenský vývoj v ČSSR opačne s vývojom v ZSSR.

Schôdzky a rokovania ešte neznamenali konečné rozhodnutie vo výbere variantu riešenia 
tzv. česko-slovenského problému. Pomer síl v mocenských centrách sa však už výraznejšie 
menil v prospech zoskupení presadzujúcich vojenskú intervenciu a vojenskú okupáciu ČSSR.

Koncom mája (23. 5. 1968 - pozn. autora) vytvorilo Politbyro KSSZ výbor, resp. operačnú 
skupinu, ktorej základnou úlohou bolo monitorovať i analyzovať vnútropolitický vývoj v ČSSR 
a doporučovat’ riešenia. V skupine pracovali: Podgomý, Suslov, Peľše, Selepin, Mazurov, 
Andropov (zúčastnil sa plánovacieho procesu na potlačenie maďarskej revolúcie v roku 1956 
- pozn. autora), Gromyko a Jepišev. V sovietskom mocenskom centre spočiatku existovala 
rôznorodosť názorov na riešenie tzv. česko-slovenského problému, ktorý hrozil infiltrovaním 
do Poľska a Maďarska.

Aj po májovom zasadaní ÚV KSČ pokračovali v armádnom prostredí práce na ,,Akčnom 
programe ČSĽA“, na návrhu reformy politického systému, ujasňovala sa československá štát
na vojenská doktrína a iné.

Do uvedenej spoločenskej atmosféry rušivo zasiahli samotné prípravy cvičenia „Šumava“.
V mesiaci máji sa v ČSSR zrealizovalo viacero neočakávaných sovietskych vojenských pobytov 
vo forme „návštev“. Maršál Jakubovskij dňa 30. mája 1968 oznámil šifrovkou okrem iného námet 
cvičenia a bezdôvodne zvýšil počet cvičiacich vojsk. Takto formulovaný obsah šifrovky bol v roz
pore s dohodnutými závermi z rokovania A. A. Grečka a M. Dzúra v dňoch 20. - 22. 5. 1968.
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Podľa vopred sformulovaných politických zámerov malo cvičenie presvedčivo dokázať, že 
samotná ČSĽA nie je schopná plniť opcračno-strategiokú lilohu a negarantuje bezpečnosť časti 
západnej hranice sovietskeho bloku.1“ Očakávalo sa, že velenie ČSĽA dospeje k záveru o nut
nosti vnútroblokovej vojenskej koordinácie.101 V konečnom dôsledku to znamenalo akcepto
vať tzv. vzájomnú vojenskú pomoc, t. j. „pomoc“ vojsk Varšavskej zmluvy.

Veliteľsko-štábneho cvičenie „Šumava“ sa konalo na území západnej Ukrajiny, Poľska, 
Maďarska, ČSSR a NDR. V období tesne pred ním sa uskutočnili rozsiahle cvičenia na území 
Poľska za účasti viac ako 80 000 vojakov a 2 800 tankov i na území bývalej NDR za účasti 
takmer 60 000 vojakov a 1 800 tankov. Z hlásenia ministra M. Dzúra vyplýva, že cvičnú mode
lovú situáciu uskutočňovali dva fronty v počte približne 40 000 cvičiacich vojsk a štábov. Vele
nie a vojská ČSĽA boli začlenené do jedného frontu.1“

Cvičenia sa napriek jeho proklamovanému charakteru zúčastnil pomerne vysoký počet 
cvičiacich vojsk v sile približne dvoch divízií, z toho dve tretiny sovietskych vojakov.105 
Z Východného vojenského okruhu cvičila časť zabezpečovacích jednotiek so štábnymi dôsto
jníkmi v čele s veliteľom VVO generálom J. Valešom.

Prvé cvičiace sovietske vojenské jednotky 38. armády prichádzali na územie Slovenska už 
v posledných májových dňoch.108 Sovietski dôstojníci, ktorým zorganizovali niekoľko desia
tok „návštev“ v civilnom sektore a v niektorých útvaroch VVO, intenzívnym zberom infor
mácií mapovali vnútropolitickú situáciu.105 Jednu z „návštev“ na záver oficiálneho termínu 
konania cvičenia (20. - 30. júna 1968 - pozn. autora) vykonal dňa 28. júna 1968 aj hlavný 
veliteľ Spojeného velenia Varšavskej zmluvy a riadiaci cvičenia maršál Jakubovskij so svo
jím štábom. V Bratislave rokoval na pôde Slovenskej národnej rady (SNR) s O. Klokočom 
a v ÚV KSS s V. Biľakom.

Oficiálne rozbory i vyhodnocovací proces cvičenia spochybnili vopred sformulovaný poli
tický záver, že ČSĽA nie je schopná splniť úlohy v takom dôležitom a strategicky expono
vanom priestore. V súvislosti s cvičením „Šumava“ sa často objavuje názor, že išlo 
o zorganizovanie generálneho nácviku na augustovú vojenskú intervenciu. Historik A. Benčík 
uvádza, že k tomuto poznaniu mohli „...nielen naši, ale i západonemeckí a francúzski spravo
dajcovia dospieť až dodatočne, okrem iného na základe znalostí následného vývoja v augus
tových dňoch...“.108

Sovietske Politbyro muselo začiatkom júla riešiť otázku sovietskych vojenských jednotiek, 
ktoré sa zúčastnili cvičenia „Šumava“. Podgorný, Šelest a Andropov navrhovali ponechať soviet
skych vojakov na území ČSSR. Červonenko, Suslov, Šelepin a Zimianin presadzovali alternatívu 
stiahnutia týchto jednotiek a prijatia variantu politického riešenia tzv. československej krízy. 
Kosygin a Gromyko hovorili o možnej alternatíve ozbrojeného zásahu. Brežnev bol v tomto 
období opatrný a prikláňal sa k alternatíve politického nátlaku. Dňa 17. júla 1968 zasadalo 
plénum ÚV KSSZ, ktorého záver bol dôležitý pre Politbyro z toho aspektu, že mu vopred jedno
značne dalo politickú legitimitu na riešenie tzv. česko-slovenského problému.

Príprava vojenskej intervencie do ČSSR bola záhájená rozkazom maršála A. A. Grečka zo 
dňa 8. apríla 1968 s prísnymi utajovanými opatreniami. Mala krycie označenie operácia „Dunaj“ 
a pripravovala sa ako jedno z alternatívnych riešení s paralelne pôsobiacim politickým tlakom.

Letné mesiace boli charakteristické stupňovaním a postupným dokončovaním príprav 
operačných plánov pre jednotlivé vojenské zoskupenia armádnych skupín, ktoré už boli dislo
kované na území niektorých štátov - bezprostredne susediacich s Československom.

Súčasne na území Ukrajiny, Bieloruska, západnej časti Ruska, Lotyšska a postupne i v pod
mienkach Poľska i Nemeckej demokratickej republiky cvičili v rámci cvičenia „Nemeň“ logis
tické útvary a zariadenia, ktoré uskutočňovali rozličné mobilizačné opatrenia. V rámci cvičenia
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„Horizont“ bola po čiastočnej mobilizácii na území bývalej NDR v pohraničných oblastiach 
susediacich s Česko-Slovenskom koncentrovaná značná vojenská sila.

Na základe rozhodnutí Politbyra KSSZ zo dňa 19. a 22. júla 1968 boli zahájené práce na 
rozpracovaní krajných opatrení riešenia vnútropolitickej situácie v ČSSR. V dňoch 26. -27. júla 
1968 boli schválené všetky dokumenty pre realizáciu krajného variantu, t. j. vojenského zásahu.

Vo vyššie uvedenej atmosfére sa konala Bratislavská schôdzka, ktorá však ešte nezname
nala definitívne rozhodnutie vojensky riešiť danú situáciu. Bola jedným z pokusov politickej 
alternatívy. Ako uvádza J. Valenta, časť oficiálnych miest členských štátov NATO považovala 
v danom období vojenskú alternatívu za nepravdepodobnú, i keď ju úplne nevylučovala.107

Tesne po skončení Bratislavskej schôdzky jestvovali už schválené operačné rozkazy pre jed
notlivé armádne zoskupenia nachádzajúce sa vo východiskových priestoroch. Schôdzka Polit
byra KSSZ uskutočnená dňa 17. augusta 1968 bola charakteristická preklenutím rozdielnych 
názorov členov Politbyra na riešenie tzv. česko-slovenského problému. Došlo k prijatiu 
všetkých doporučených krajných opatrení, ktoré sa ropracovávali v podstate v období troch 
mesiacov. Stretnutie vedúcich straníckych predstaviteľov ZSSR, Bulharska, Maďarska, Poľska 
a NDR vyznelo v podobe jednoznačnej podpory záverov sovietskeho politbyra zo dňa 
17. augusta 1968.

Sovietske vojenské jednotky, po umelo predlžovanom presune územím Československa 
ajeho následnom opustení, zostali v pohraničných oblastiach slúžiacich ako východiskové 
priestory troch armádnych skupín.

Do južného nástupového smeru, ktorý vychádzal z priestoru Maďarska, plánovali autori 
vojenskej intervencie nasadiť vojenské jednotky Južnej skupiny sovietskych vojsk. Z pozem
ných síl disponovali týmito sovietskymi divíziami: 93. motostreleckou divíziou (msd), 
254. msd, 48 msd. (divízia bola vyčlenená zo zostavy Odeského vojenského okruhu - pozn. 
autora), 13. gardovou tankovou divíziou (td), sovietskymi špeciálnymi, logistickými a tech
nickými jednotkami.

Z maďarských ozbrojených síl velenie vyčlenilo 8. msd, doplnenú 31. tankovým plukom 
z 11. td (Rétság) a 22. delostreleckým plukom (Gegléd).

Letecké sily tvorili: 11. gardová letecká stíhacia divízia, 1. letecký stíhací bombardovací 
pluk, 727. gardový letecký bombardovací pluk a ďalšie sovietske špeciálne a zabezpečovacie 
jednotky, ktoré boli doplnené časťou maďarských leteckých síl. (V priebehu intervencie bola 
pridelená 103. gardová výsadková divízia - pozn. autora).

Na plánovacom procese a ďalších prípravách, ktoré prebiehali na Veliteľstve Južnej skupiny 
sovietskych vojsk v Mátyásfôlde, sa podľa dohody za maďarskú stranu zúčastnili: generál 
F. Szilcs, generál G. Reményi a generál J. Kálazi.1“

Vypracovaný plán vojenskej intervencie (operácia „Dunaj“) počítal s variantami prechodu 
rieky Dunaj mostárni, v prípade ich zničenia násilným prechodom vodného toku. Prvé úvahy 
kalkulovali s bojovým nasadením maďarskej motostreleckej divízie v prvom slede, a to 
v priestore severo-východne rieky Dunaj.109

Vyčlenená maďarská 8. msd bola podriadená veliteľstvu Južnej skupiny sovietskych vojsk. 
Mierový priestor jej dislokácie sa nachádzal v juho-západnej časti Maďarska (Zalaegerszeg- 
Nagykanizsa-Nagyatád-pozn. autora) na hranici s Juhosláviou. Maďarský historik I. Pataky vo 
svojej štúdii uvádza, že nie je známe, prečo si vybrali túto divíziu na vojenskú inváziu.110 
Domnievam sa, že 8. msd bola vyčlenená k dispozícii armádnej skupine C inváznych vojsk 
minimálne na základe nasledujúcich faktov:

Jednotky Maďarskej ľudovej armády sa od vzniku Varšavskej zmluvy nezúčastnili žiad
neho spoločného vojenského cvičenia, ktoré prebiehalo na území Česko-Slovenska. Prvýkrát
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pôsobili maďarské jednotky vyššie uvedenej divízie na slovenskom teritóriu až v rámei cviče
nia „Vltava“ v roku 1966.

Z hľadiska vycvičenosti bola divízia ako celok vysoko hodnotená a patrila medzi najlepšie 
v rámci Maďarskej ľudovej armády. Naplněnost’v jednotlivých jednotkách sa pred zmobili
zováním pohybovala v rozmedzí 40 - 100 percent.

Disponovala modernými zbraňami a bojovou technikou. Tanky T-34 sa v priebehu 60. rokov 
menili za novšie typy. Pred inváziou tankové jednotky disponovali modernými tankami T-54 
a 31. tankový pluk z Rétságu dokonca typmi T-55.

S dostatočným časovým predstihom pred konečným dátumom intervencie bola 8. msd vyve
dená do východiskových priestorov, ktoré sa nachádzali prevažne v Novohradskej župe.1“

Spomenuté priestory boli vybrané zámerne mimo obývaných oblastí a podmienené krité
riami utajenia.112 Východiskový priestor divízie, okrem 31. tankového pluku (nachádzal sa 
v priestore Rétság-Borosberény-západne Terecske) a 14. protilietadlového oddielu (Nagy- 
oroszi), sa nachádzal: severne Gôdôllô Aszód-Hatvan a západne Pásztó-Acsa. Uvedený priestor 
bol prísne strážený špeciálnymi útvarmi ministerstva vnútra a vlastnými silami divízie. His
torik I. Pataky píše o doslovnom „...izolovaní od vonkajšieho sveta...“.113

Zmobilizováním podriadených jednotiek divízie vzrástla jej bojová sila celkovo na 
10 372 osôb, 242 tankov a rôznych druhov obrnených transportérov i 205 kusov delostrelec
tva.114 Vzdušné krytie divízií zabezpečovali letecké sily sústredené na letiskách: Tászár, Pápá 
a Kecsekemét.

Podľa pripravených plánov a po ich poslednom spresnení na štábe divízie dňa 3. augusta 
1968 došlo k niekoľkým úpravám. Na rozdiel od plánovaného nasadenia mala divízia opero
vať na druhoradom smere s úmyslom obsadiť časť slovenského územia. V predpokladanom 
priestore žilo vysoké percento príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny1“ a neboli tu dis
lokované významnejšie bojové útvary ČSĽA. Plán preto počítal s rýchlym obsadením územia 
a preberaním verejnej správy za podpory príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny.115

Napriek tomu, že sa niektorí predstavitelia Generálneho štábu Maďarskej ľudovej armády 
i Veliteľstva 5. maďarskej armády (Székesfehérvár) zúčastnili procesu príprav na Veliteľstve 
Južnej skupiny sovietskych vojsk, nedisponovali presnými informáciami o celkovom disloko
vaní útvarov a zariadení ČSĽA na Slovensku. Poznali len všeobecné údaje o bojovej sile vojen
ských jednotiek ČSĽA nachádzajúcich sa v stanovených smeroch plánovaného postupu. 
Príslušníci maďarskej divízie boli neustále ovplyvňovaní dezinformačnými správami o vnút
ropolitickom vývoji na Slovensku, ktoré sa spracovávali na základe informácií Generálneho 
konzulátu Maďarskej ľudovej republiky v Bratislave a z ďalších informačných zdrojov.117

Vývoj sa radikalizoval, dokončievali sa dislokačné a rôzne materiálno-technické opatrenia 
na vojenskú intervenciu do Česko-Slovenska. Prevzatím funkcie náčelníka štábu Spojeného 
velenia vojsk Varšavskej zmluvy generálom Štemcnkom, vymenovaním generála Pavlovského 
za veliteľa intervenčných vojsk a politickým rozhodnutím pre vojenskú alternatívu riešenia tzv. 
česko-slovenského problému sa uvoľňoval mechanizmus ťažko predvídateľných širokospek- 
trálnych dôsledkov.
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I. 4. Vojenská intervencia 
a okupácia Slovenska

V dňoch 18. 8. - 19. 8. 1968 sa vo východiskových priestoroch na území NDR, Poľska, 
Maďarska a v západnej časti Ukrajiny koncentrovala vojenská sila intervenčných vojsk rozde
lených na tri armádne skupiny.1"

Vojenskú okupáciu Česko-Slovenska vykonali Armádne skupiny A, B, C nasledovne:
Armádna skupina A, ktorú tvorili sovietske divízie Severnej skupiny sovietskych vojsk 

v Poľsku, 38. armády Prikarpatského vojenského okruhu, 11. gardovej tankovej armády Pobalt
ského vojenského okruhu a divízie 2. poľskej armády. Toto najsilnejšie vojenské zoskupenie 
interventov bolo podporované 4. a 9. leteckou armádou. Armádna akupina A zahájila inváziu 
z priestoru Legnice - Kraków a postupovala v smere na severnú Moravu a do severozápad
ných Čiech. Časť vojenských jednotiek postupovala cez tzv. Moravskú bránu na územie Sloven
ska do priestoru Žiliny a Trenčína.

Armádna skupina B sovietskych divízií 1. gardovej tankovej armády a 20. gardovej moto- 
streleckej armády v súčinnosti so 7. tankovou, 11. moto strelec kou a 12. pohraničnou brigádou 
Národnej ľudovej armády NDR postupovala z priestoru Klingenthal-Dresden v smeroch na 
Prahu a do priestoru mesta Klatovy. Východonemecké divízie plnili úlohu záloh na území NDR. 
Niekoľko jednotiek z vyššie uvedených východonemeckých divízií pôsobilo v zostave sovi
etskych divízií priamo na území ČSSR.

Armádna skupina C zložená zo sovietskych, maďarských a bulharských jednotiek pos
tupovala v niekoľkých smeroch na Trenčín, Banskú Bystricu, Košice, Prešov a Michalovce. 
Hlavný smer bol určený z priestoru Gyôr na Bratislavu a ďalej cez územie južnej Moravy do 
priestoru Klatovy. Z priestoru ukrajinského mesta Užhorod postupovala teritóriom východného 
Slovenska v smere Košice-Banská Bystrica časť síl 38. armády, ktorá bola doplnená bulharským 
12. motostreleckým plukom.

Jednotky armádnych skupín B a C uvedenými manévrami uzatvorili juhozápadné hranice 
s Rakúskom a Spolkovou republikou Nemecko.115

V zostave armádnej skupiny C pôsobili v nemalom počte i jednotky Maďarskej ľudovej 
armády. Vyčlenená maďarská 8. msd bola v priamej podriadenosti veliteľa Južnej skupiny vojsk 
generála K.I. Provalova. Plán okupácie bol vypracovaný v dvoch variantoch. Prvý v prípade 
ozbrojeného odporu ČSĽA a druhý v prípade, že nebude kladený ozbrojený odpor rátal 
s nasadením 8. msd mimo hlavného smeru s úlohou okupovania a kontrolovania časti teritória 
okresov: Topoľčany, Trenčín, Trnava, Galanta, Levice, Nitra a Nové Zámky.120

Podľa plánu sa mal okupovaný priestor rozprestierať na ploche približne 10 000 km2 a bol 
ohraničený zo severu mestami Veľký Krtíš, Levice, Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom, zo 
západu riekou Váh a z juhu mestami Sereď, Nové Zámky, Štúrovo a líniou rieky Dunaj. V uve
denom priestore žila približne 250-tisícová maďarská národnostná menšina.

Maďarské intervenčné jednotky v zostave 8. msd dostali smery postupov a stanovené mies
ta prekročenia štátnej hranice ČSSR 20. augusta 1968 vo večerných hodinách. Veliteľ divízie 
generál B. Lakatos, po upresnení úloh veliteľom predpokladal, že jednotky ČSĽA budú klásť 
ozbrojený odpor.121

Divízia bola rozdelená do troch prúdov. Do čela hlavného prúdu, ktorý tvoril 31. tankový 
pluk (tp), 33. motostrelecký pluk (msp), 22. delostrelecký pluk (dp), 93. protitankový delo
strelecký oddiel a 14. protilietadlový delostrelecký oddiel, bol určený 31. tp. Smer postupu
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v smere Verseg - Levice - Nitra - Hlohovec dosahoval celkovú dĺžku 280 km. Pravé krídlo 
tvoril 14. msp a postup určený v smere Pásztó - Balassagyarmat - Nové Mesto nad Váhom 
dosahoval dĺžku 290 km. Na ľavom krídle postupoval 63. msp. Smer bol určený z priestoru 
Gódôlô na Nové Zámky v dĺžke 95 km.12!

Po prekročení Štátnej hranice 21. 8. 1968 o 00.15 hod. pri meste Šahy jednotkami 
31. maďarského tp, bolo nutné vytvoriť prieskumnú skupinu zo 42. prieskumného práporu. 
Maďarskí velitelia nedisponovali dostatočnými informáciami o dislokácii vojenských objek
tov, veľkosti, výzbroji jednotiek ČSĽA a o komunikáciách.

Po vstupe na teritórium Slovenska sa pokúšali odzbrojovať vojenské jednotky ČSĽA. Snažili 
sa nadväzovať kontakty s miestnym obyvateľstvom, vymieňali peniaze, rozpredávali vojen
ský materiál. Niektoré jednotky sa dokonca ponúkli pracovať za peniaze, čo vyvolalo rozhorče
nie u veliteľa Armádnej skupiny C.

Na základe informácií a kontrolných akcií veliteľstva VVO a orgánov ministerstva vnútra 
bola zistená pasívna rezistencia v konaní väčšiny príslušníkov maďarskej národnosti v okre
soch Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice a Nitra. Tento postoj v správaní väčšiny 
príslušníkov maďarskej národnosti a u časti maďarských vojakov bol pre vojensko-politické 
kruhy interventov neočakávaný a šokujúci.

Z hľadiska matematického pomeru síl a prostriedkov inváznych vojsk, bez znalosti počtu 
síl a prostriedkov jednotiek Bulharskej ľudovej armády a časti vojenských jednotiek, ktoré 
prenikli tzv. Moravskou bránou do priestoru Žiliny, je možné poskytnúť nasledujúce údaje:

1) Intervenčné vojská
Sovietske jednotky Maďarské jednotky

počty osôb pozemných vojsk 45 055 10 372
taktické rakety 6 0
tanky 840 142
delá a mínomety 419 0
protitankové delá 126 205
obrnené transportéry 684 100
lietadlá a vrtuľníky 177 99

2) ČSĽA (jednotky priamo podliehajúce veliteľovi VVO)
počty osôb pozemných vojsk
taktické rakety
tanky
delá a mínomety 
obrnené transportéry 
lietadlá a vrtuľníky

9 006 
0

935
nepodarilo sa zistiť 

378
dve spojovacie letky

Podľa maďarského historika I. Patakyho sa celkový počet maďarských okupačných vojsk 
priblížil k stavu 20 000. Do celkového počtu nie sú zahrnutí príslušníci leteckých síl.

Z uvedených údajov v tabuľke vidieť niekoľkonásobnú prevahu inváznych jednotiek. Jedine 
pomer v počte tankov sa blížil k hranici 1:1. Považujem za potrebné zdôrazniť, že v sledovanom 
období do teritória VVO patril aj Severomoravský kraj. Prevažná časť tankov patrila medzi 
zastarané typy a bola dislokovaná v značnom počte v tankovej základni na území tohto kraja.
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Vojská interventov disponovali najmodernejšími typmi tankov, mali drvivú prevahu 
v leteckých silách, delostrelectve, obrnených transportéroch a ďalšej technike. Na území 
Slovenska bola síce dislokovaná časť síl 7. armády protivzdušnej obrany štátu a 10. leteckej 
armády, ale pokrývali nimi len časť územia Slovenska. Priestor východného Slovenska bol 
odkrytý. Týmito silami však veliteľ VVO nedisponoval.

Špecifickým vývojom v rámci ČSĽA prešiel Východný vojenský okruh, ktorý vznikol v sep
tembri 1965 z pôvodne existujúceho 2. Vojenského okruhu. (Podľa údajov k 1. 10. 1950 
disponoval okruh I. armádnym zborom a IV. armádnym zborom, t. j. hodnotou 6 peších diví
zií. V rámci reorganizácie v roku 1958 boli armádne zbory zrušené a na Slovensku zostala len 
jedna divízia-pozn. autora).

Do teritória VVO boli začlenené 4 kraje, čo predstavovalo 60 074 km2, t. j. 46 percent rozlo
hy štátneho územia s 6 035 135 obyvateľmi reprezentujúcimi vyše 40 percent obyvateľov 
Česko-Slovenska. Údaje ku dňu 23. 7. 1968 dokumentujú, že vo VVO slúžilo celkove 
9 259 vojakov, poddôstojníkov, práporčíkov, dôstojníkov a generálov.

Predpísané stavy počtov bojovej techniky, ktoré stanovili 1 029 tankov a 899 obrnených 
transportérov v skutočnosti neboli splnené. Vojenský okruh disponoval počtom 935 tankov 
(32 kusov T-54, 734 kusov T-34, 169 kusov SD-100-pozn. autora) a 378 rôznymi typmi 
obrnených transportérov.111

V podmienkach Slovenska bola dislokovaná len jedna tanková divízia, ktorá vznikla reorga
nizováním motostreleckej divízie. Na jej vývoji možno dokumentovať náročný proces, ktorým 
prechádzal celý VVO. Nová reorganizácia v roku 1964 znamenala predovšetkým podstatné 
zníženie počtu vojakov a poddôstojníkov z 2031 na 780 a počtu práporčíkov a dôstojníkov z 815 
na 445. Počet bojovej techniky vzrástol, a tak na jedného vodiča tanku v divízii pripadlo 
2,1 tanku, najedného vodiča obrneného transportéru (ОТ) pripadlo 32 ОТ (pričom všetci vodiči 
ОТ boli sústredení v jednom tankovom pluku - pozn. autora) a najedného vodiča kolesovej 
techniky pripadalo 9,3 áut.124 Až v rokoch 1966 - 1967 došlo k výraznej úprave tabuliek 
mierových počtov. Stav vojakov a poddôstojníkov sa zvýšil o 333 osôb, práporčíkov a dôstoj
níkov o 120 osôb.

Špecifiká divízie spočívali v tom, že sa stala logistickou a výcvikovou základňou s určitým 
zvláštnym postavením v rámci ČSĽA. Súčasne divízia plnila mimoriadne náročné mobilizačné 
úlohy. V oblasti výcviku záloh každoročne precvičovala zálohy v hodnote dvoch divízií. 
V priebehu roku 1967 bol pre divíziu naplánovaný a zrealizovaný najvyšší počet veliteľsko- 
štábnych cvičení, taktických cvičení a tzv. vojnových hier v ČSĽA. O značnom výcvikovom 
zaťažení svedčí počet 757 kusov techniky s priebehom 3 221 500 km.125

Východný vojenský okruh bol tvorený bojovými útvarmi, technickými zariadeniami 
a tylovými útvarmi a zariadeniami.126Na teritóriu VVO bolo dislokovaných celkom 81. útvarov 
a zariadení, ktoré podliehali priamo ministerstvu národnej obrany a jeho jednotivým správam, 
veliteľstvu 7. armády protivzdušnej obrany štátu a 10. leteckej armády.127

Východný vojenský okruh plnil mimoriadne náročné výcvikové úlohy. Na teritóriu VVO 
sa za mobilizácie z hlavných zväzkov, útvarov a zariadení mali rozvinovat’ a novovytvárať: 
veliteľstvo VVO, záložné veliteľstvo armády, tanková divízia, motostrelecká divízia, ženijná 
brigáda, spojovací prápor, ktorý po rozvinutí mal vytvárať 4 spojovacie útvary, prevádzkové 
prápory, automobilná brigáda sa mala rozvinúť na báze Česko-Slovenskej autobusovej dopravy 
a vojenské nemocnice Bratislava, Ružomberok a Košice po rozvinutí mali vytvoriť 82 poľných 
zdravotníckych zariadení. Východný vojenský okruh svojimi mobilizačnými zálohami doplňo
val: Ministerstvo národnej obrany ČSSR, Západný vojenský okruh, 10. leteckú armádu. 7. armá
du protivzdušnej obrany štátu, železničné vojsko a niektoré útvary ministerstva vnútra.
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Zálohy evidované na teritóriu VVO tvorilo celkove 56 500 dôstojníkov, 16 000 práporčíkov, 
730 000 poddôstojníkov a vojakov. Z celkového počtu 802 500 záloh bolo podľa dobových 
údajov „použiteľných“ približne 50 percent. Mobilizačné plány VVO ako celku kalkulovali 
s potrebou 12 000 dôstojníkov, 6 700 práporčíkov, 123 000 poddôstojníkov a vojakov, t. j. 
17 percent z celkového počtu záloh a 30 percent z „použiteľných“ záloh.12'

Vojenská intervencia a následná okupácia Česko-Slovenska boli potvrdením správnosti teo
retických úvah a analýz H. Kahna, na základe ktorých vypracoval v 60. rokoch šesťnásťbodovú 
„eskalačnú stupnicu“. V rámci nej reálne uvažoval o možnej „demonštrácii sily“ v jednotlivých 
oblastiach európskych regionálnych geostrategických priestorov. V súčasnosti publikované 
odborné štúdie sovietológov dokazujú, že sovietske mocenské kruhy prisudzovali efektívnej 
vojenskej sile mimoriadne dôležitý význam.

Vojenský historik, teoretik a publicista L. Hart na základe získaných a teoreticky spraco
vaných praktických skúseností dospel k zaujímavým záverom. V súvislosti s okupáciou Česko- 
Slovenska považujem za potrebné zvýrazniť aspoň jeden z jeho poznatkov, ktorého podstata 
spočíva v tom, že často pertraktovaný matematický pomer síl a prostriedkov môže byť často 
bezcenný, keď sa abstrahuje od morálnych, fyzických a ďalších činiteľov.

Na obranu proti vojenskej intervencii časti koaličných vojenských síl Varšavskej zmluvy, 
do ktorej bola ČSĽA začlenená jednoducho nemohla byť pripravovaná a pripravená. 
Uvažovanie o možnej obrane mohlo byť len v teoretickej rovine s vysokopravdepodobným 
rizikom odhalenia sovietskymi spravodajskými kruhmi. Realizácia vojenskej operácie „Dunaj“ 
v auguste 1968 leteckými silami, pozemnými vojskami, výsadkovými divíziami a rýchly postup 
intervenčných vojsk v niekoľkých smeroch orientovaných na najdôležitejšie politické, 
hospodárske a vojenské centrá jednotlivých regiónov boli pre spoločnosť v ČSSR šokujúcimi.

Prvý sled intervenčných armád piatich štátov Varšavskej zmluvy rýchlo postupoval vo via
cerých smeroch priamo do tyla ČSĽA, zo severu, severozápadu a juhu. Celkove v prvom slede 
pôsobilo asi 13 motostreleckých, 12 tankových a dve výsadkové divízie. Vzdušný priestor kryla 
letecká armáda. Tieto intervenčné vojská disponovali v prvých dňoch silou približne 6 300 
tankov, 2 000 diel a 800 lietadiel.

V ďalšom slede prenikala od 26. augusta z priestoru NDR sovietska 11. gardová armáda. 
Rýchlosť a presnosť splnenia operačných plánov prvosledovými intervenčnými vojskami 
vylúčili uskutočnenie mobilizácie a minimalizovali potenciálny vznik samostatných, lokálnych 
centier vojenského odporu.

Armáda ako celok bola dezorientovaná a z dobového hľadiska logicky čakala na reakciu 
velenia, ktorá v prísne centrálne riadenom organizme prišla neskoro. Historik a politológ Y. Van 
den Berghe vo svojich dejinách studenej vojny, ktoré boli vydané v roku 1995 uvádza, že minis
ter národnej obrany ČSSR M. Dzúr ako údajný spolupracovník KGB ubezpečil hodinu pred 
začiatkom vojenskej intervencie do Česko-Slovenska ministra obrany ZSSR, že sa ČSĽA ako 
celok nepostaví na aktívny vojenský odpor.

V prvých hodinách vojenskej okupácie Česko-Slovenska časťou vojsk Varšavskej zmluvy 
vydal minister M. Dzúr dva rozkazy, z ktorých jeden bol adresovaný všetkým vojskám jed
notlivých vojenských okruhov a druhý veliteľstvu 10. leteckej armády a 7. armády protivzdušnej 
obrany štátu. Obsahom rozkazov bol zákaz „...použitia zbraní...“ a nariadenie poskytnúť 
„...maximálnu všestrannú pomoc sovietskym vojskám...“.129 V podobnom duchu bola oriento
vaná i činnosť ďalších zložiek ozbrojených síl ČSSR. Jedna z nich - Verejná bezpečnosť - 
bola v noci z 20. 8. na 21. 8. 1968 uvedená „... do stopercentnej pohotovosti...“130 a všetky jej 
útvary mali ďalekopisom nariadené, aby „... zaručili verejný poriadok pri príchode spojeneckých 
ozbrojených síl na naše územie...“.131 Politické rozhodnutie sformulované Predsedníctvom
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ÚV KSČ požadovalo „...urobiť všetko pre zachovanie rozvahy... akýkoľvek odpor vojskám by 
bol nezmyselný a tragický ...“. (V tomto duchu bol odoslaný aj ďalekopis z ÚV KSČ 21.8. 1968 
o 01.45 hod. bol adresovaný ÚV KSS v Bratislave - pozn. autora.)

1.5. Moskovský protokol

Realita okupácie Česko-Slovenska sa legalizovala podpísaním moskovského protokolu. Na 
základe jeho článku 5 museli stranícke a vládne kruhy spolu s ministerstvom národnej obrany 
neodkladne vyriešiť komplex problémov súvisiacich s dislokovaním kontingentu vojsk inter- 
ventov. S úlohami, ktoré z neho vyplývali pre ČSĽA, boli jej predstavitelia oboznamovaní na 
služobných zhromaždeniach v dňoch 28. 8. a 1. 10. 1968.

Velitelia armád, vojenských okruhov, náčelníci politických správ vojenských okruhov 
a poprední funkcionári rezortu obrany boli ministrom M. Dzúrom informovaní o poznatkoch 
reagovania armády ako celku na kritické dni vnútropolitického vývoja v období vojenskej inter
vencie a bezprostredne po nej. Na konci mesiaca augusta minister obrany už formuloval 
niekoľkobodovú „líniu postupu“, spočívajúcu v obrate ústretovosti smerom k okupantom. Uve
dený obrat prevažnej časti armádnych špičiek v čele s ministrom bol jasne vyjadrený rozka
zom č. 012.132

Jedným z problémov, ktorý muselo armádne velenie vyriešiť a obhájiť tým tzv. novú líniu 
bola už spomínaná otázka dislokovania okupačných vojsk. Vypracovaním návrhu projektu 
minister M. Dzúr poveril Generálny štáb ČSĽA a v rámci neho operačnú správu.133 Uznesením 
plenárneho zasadania vlády ČSSR zo dňa 28. 8. 1968 bola zriadená „operatívna skupina ústred
ných orgánov pri Predsedníctve vlády ČSSR“, do čela ktorej vymenovali podpredsedu vlády 
ČSSR F. Hamouza.

Za dôležitý zlom v problematike dislokovania kontingentu okupačných vojsk sa na základe 
súčasného stavu poznania považuje rokovanie česko-slovenskej vojenskej delegácie a sovietskej 
vojenskej delegácie134 v Mukačeve v dňoch 16. 9. - 17. 9. 1968.

Delegácia vedená ministrom M. Dzúrom prezentovala návrh kalkulujúci s dislokovaním 
kontingentu vojsk v maximálnej hranici 70 000 až 80 000 vojakov i s vojenskou technikou. 
Prvé odhady v projekte operačnej správy GŠ ČSĽA uvažovali s hornou hranicou blížiacou sa 
k 1/10 celkového kontingentu okupačných vojsk. Pristúpiť na tento návrh znamenalo disloko
vat’jednu sovietsku armádu vrátane štábov, priamo podriadených armádnych útvarov a 4 až 
5 divízií.

Sovietsky protinávrh rezolútne požadoval zvýšiť česko-slovenskou delegáciou navrhovanú 
hornú hranicu počtu vojakov na nereálnych 100 000. Sovietski vojaci i s príslušnou technikou 
mali byť dislokovaní v siedmich „divíznych rajónoch“, z toho v dvoch na Slovensku. (Podľa 
údajov J. Šedivého publikovaných v knihe „Černínský palác v roce nula“, ktorá vyšla v roku 
1997 žilo na území bývalej ČSSR približne 17 000 dôstojníckych rodín sovietskych okupačných 
vojsk - pozn. autora). Ďalej protinávrh obsahoval požiadavku dislokovania štábu leteckej 
armády, 5 leteckých plukov a vyčlenenie 4 až 5 letísk. Sovietska vojenská delegácia nakoniec 
čiastočne ustúpila z niektorých požiadaviek.135

Po stretnutí v Mukačeve rokoval podpredseda vlády F. Hamouz so zástupcami všetkých kraj
ských národných výborov v ČSSR. Na základe predbežnej dohody s velením intervenčných
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vojsk uviedol: „...Je reálna nádej na uskutočnenie odchodu prevažnej časti vojsk z nášho územia 
za predpokladu splnenia týchto podmienok...“:

a) “...Ide o prezimovanie časti armád vo vopred dohodnutých priestoroch, určených na prezi
movanie...“

b) “...Ide o prezimovanie časti v kasárenských objektoch. Treba to chápať ako dočasné opa
trenie.,.“ш Vláda ČSSR sa snažila presadiť variant stiahnutia intervenčných vojsk 
z hlavných centier a ich blízkosti, t. j. Prahy, Bratislavy, Ostravy, Brna a krajských 
miest.137 Sovietski predstavitelia argumenty vlády ČSSR neuznali.

Na základe harmonogramu uvoľňovania objektov boli redislokačné opatrenia zahájené 
23. septembra 1968. Rozkazom ministra národnej obrany ČSSR číslo 001089-13 bolo nariadené 
uskutočniť v rámci VVO organizačné a dislokačné zmeny počínajúc dňom 28. 9. 1968.13* Na 
základe uvedeného rozkazu ministra obrany vydal veliteľ VVO vykonávaciu smernicu číslo 
004502 s cieľom uvoľniť stanovené posádky1” a objekty do 15. 10. 1968. Protokolárne odovzda
nie sovietskym intervenčným jednotkám sa plánovalo na obdobie od 15. 10. do 20. 10. 1968.140

V celoštátnom rozsahu sa redislokačné a reorganizačné zmeny bezprostredne vzťahovali 
na 100 útvarov a zariadení ČSĽA. Celkový rozsah uvedených zmien je možné dokumentovať 
i faktom opustenia 32 posádok, presunom 1 200 kusov tankov, 1 000 diel a 700 obrnených 
transportérov. Hlboko a s ťažko odhadnuteľnými dôsledkami zasiahli do rodín približne 5 000 
vojakov z povolania a asi 900 civilných zamestnancov.“11

V rámci Východného vojenského okruhu redislokovali 23 vojenských útvarov a zariadení, 
8 vojenských útvarov bolo zrušených a ďalších 5 prevedených z podriadenosti veliteľstva VVO 
k inému veliteľskému stupňu.1,1 Celkove bolo na teritóriu VVO uvoľnených 22 posádok.

Do podriadenosti veliteľstva VVO previedli prvosledovú 13. tankovú divíziu „na plných 
počtoch“ nesúcu oficiálny názov „Kyjevsko-dukelsko-ostravská, Československo-sovietske- 
ho priateľstva“. Divízia bola pôvodne dislokovaná v blízkosti Prahy. Podľa nadriadených 
veliteľských stupňov práve tento fakt okrem iného spôsobil možnosť udržiavania „...veľmi 
intenzívnych kontaktov s rôznymi „progresívnymi“ inštitúciami...“.10

V rámci ČSĽA hodnotili túto tankovú divíziu ako najviac ovplyvnenú „...myšlienkami pravi
cového oportunizmu a revizionizmu...“ a „...morálno-politieký stav bol natoľko rozložený, že 
už z tohto hľadiska bola divízia nebojaschopná...“.144 V divízii dochádzalo k veľmi častým 
a pomerne rozsiahlym personálnym zmenám. V priebehu rokov 1967 a 1968 sa zloženie dôs
tojníkov štábu divízie obmenilo na 85 percent a v podriadených útvaroch viac ako na 90 per
cent.147 Redislokovaním divízie na územie Slovenska sa zvýšila odehodovosť dôstojníkov 
a práporčíkov, ktorú možno vyjadriť celkovým počtom 261 vojakov z povolania (žiadosť o pre
miestnenie si podalo 303 dôstojníkov a 100 práporčíkov - pozn. autora).1“

Finančné náklady spojené s náročnou redislokáciou v roku 1968 boli vyčíslené Generál
nym štábom ČSĽA a ministerstvom pre národohospodárske plánovanie na 1 miliardu až 
1 miliardu 500 miliónov korún. Výdavky vyčlenené na redislokáciu útvarov a na úpravy objek
tov podľa požiadaviek veliteľstva sovietskych intervenčných vojsk, vyplývajúce z realizova
nia zmluvy z 18. 10. 1968 „...o dočasnom pobyte sovietskych vojsk v ČSSR...“, boli zahrnuté 
v rozpočte armády na rok 1969. Podľa údajov 12. schôdze branno-bezpečnostného výboru 
Národného zhromaždenia zo dňa 3. 12. 1968, objem celkového rozpočtu ČSĽA predstavoval 
15 miliárd 805 miliónov korún.

Sovietske okupačné vojská v celkovom počte 5 divízií boli dislokované v 33 posádkach na 
4 letiskách. Vojenská technika a iný rozličný vojenský materiál boli umiestnené v posádkach, 
19 špeciálnych skladoch a v 6 skladoch pohonných hmôt.147 (Po odsúhlasení Moskovského pro
tokolu bolo na území ČSSR dislokovaných približne 80 000 sovietskych vojakov - pozn. auto-
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ra.) Podľa informácií veliteľských orgánov, ktoré uvádza J. Madry, „...mali vojská Varšavskej 
zmluvy po trvalom umiestnení sovietskych zväzkov (divízií - pozn. autora) na českosloven
skom území celkove v strednej Európe 46 divízií proti 29 divíziám vojsk NATO...‘V48

Prítomnosť okupačných vojsk zvyšovala napätie najmä v oblastiach ich vysokej koncen
trácie a dochádzalo ku konfliktom s miestnym obyvateľstvom.1® Sovietski vojaci často neadek
vátnymi zásahmi potláčali demonštrácie a iné formy prejavu nesúhlasu s vojenskou 
okupáciou.1'0

V jesenných mesiacoch roku 1968 postupne odchádzali z územia Slovenska maďarské inter
venčné jednotky. Uznesenie Maďarskej vlády č. 3339/1968 konštatovalo, „...že v záujme obrany 
veci socializmu maďarské vojská dislokované na území Československa spolu so spojenec
kými armádami splnili svoje internacionálne poslanie...“151

Na základe Uznesenia č. 3339/1968 zo dňa 17. októbra 1968, ktoré podpísal J. Fock152, bolo 
v bode 3) pod písmenom a) ministrovi obrany nariadené rozkazom stiahnuť vojská 8. msd153 
z územia Československa, zorganizovať „...slávnostné privítanie vojsk..., zabezpečiť potreb
ný rozsah publicity, predložiť návrhy na vyznamenanie, resp. prijať ...opatrenie vo vlastnej kom
petencii na ocenenie vynikajúcich zásluh v rôznych formách..,“1И

Počas odsunu časti intervenčných vojsk Varšavskej zmluvy z územia Česko-Slovenska pre
biehala dislokácia vojenských útvarov a zariadení piatich divízií sovietskej okupačnej armády. 
Vojenská okupácia ČSSR a dislokácia elitných sovietskych divízií zmenili strategickú situá
ciu. Strategicko-operačný smer Praha - Dijon a opačne, ale i teritórium Česko-Slovenska 
nadobudli novú strategickú dimenziu. Sovietska mocenská špička už mohla reálne rátať s poten
ciálnym využitím česko-slovenského územia na rozmiestnenie taktických jadrových prostried
kov, čo v konečnom dôsledku mohlo viesť k získaniu strategickej prevahy.

Sovietska vojensko-strategická koncepcia prekvapivého zahájenia raketojadrovej vojny ráta
la s alternatívou vytvorenia vysoko bojaschopného, mobilného prvého sledu vojsk Varšavskej 
zmluvy v predpokladanom stredo-európskom priestore bojovej činnosti. Jeho teoreticky 
kalkulovanou úlohou bolo pozemnými operáciami viesť a udržiavať rýchle útočné tempo. K dis
pozícii boli vyčlenené sovietske vojská dislokované na území NDR, ČSSR a divízie 1. a 4. 
armády ČSĽA. Dislokovanie časti sovietskych okupačných vojsk na územie Slovenska 
vytváralo optimálne podmienky na prípadnú vojenskú ofenzívu priestorom južného strategicko- 
operačného smeru, t.j. cez územie Rakúska západným smerom.

Vojenská intervencia časti vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 bola od konca 2. sve
tovej vojny najväčšou vojenskou operáciou na európskom kontinente. Napriek gigantickým 
rozmerom bola vojenská invázia plánovaná a realizovaná predovšetkým za účelom presade
nia politických cieľov s teoreticky očakávaným predpokladom, že k ozbrojenému stretnutiu 
s ČSĽA nedôjde. Armádne zoskupenia interventov A, B, C mali vypracovanú i alternatívu pos
tupu v prípade ozbrojeného odporu ČSĽA ako celku, alebo vzniku lokálnych centier ozbro
jeného odporu. Cieľom vojenskej intervencie okrem iného bola obnova politickej kontroly 
ZSSR v Česko-Slovensku.

Prítomnosť intervenčných vojsk mala spôsobiť politický šok, zastrašiť, naviesť represívnu 
atmosféru a vytvoriť optimálne podmienky pre politiku tzv. reštrikcií. Podľa plánu mala zaistiť 
hladký priebeh zvrhnutia a zatknutia časti vedenia KSČ, ochromiť štátne a stranícke orgány, 
likvidovať potenciálne centrá lokálneho ozbrojeného odporu a rôzne formy predpokladaného 
odboja, pripraviť pôdu pre uzurpáciu moci domácou, tzv. piatou kolónou a legalizovať invá
ziu.155 Časť amerických historikov dospela k záveru, že tento plán implikoval i „... masové 
zatýkanie a masakrovanie civilného obyvateľstva...“ pre prípad, že by sa ciele okupácie v urči
tom časovom období nepodarilo uskutočniť.156
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S vojenským charakterom uskutočnenia invázie ostro kontrastovala politickú bezkon- 
cepčnosť celej akcie.157 Existoval síce modelový plán byrokratického puču na uchvátenie moci. 
absentovala však realistická politickostrategická koncepcia, opierajúca sa o podrobnú analýzu 
skutočného pomeru síl a stavu spoločnosti v ČSSR.

Zámerná dezinformácia o reálnom stave konkrétneho historického vývoja v ČSSR, 
pochádzajúca z kruhov tzv. sovietskych .jastrabov“1511 a promoskovsky orientovanej skupiny 
v ČSSR, pre ktorých vojenská intervencia bola jedinou alternatívou na zachránenie mocenských 
pozícií, sa stalajedným z rozhodujúcich podkladov pre rozhodovací proces sovietskeho mocen
ského centra.

Jedným z vplyvných faktorov, ktorý skomplikoval sovietske plány okamžitého prevzatia 
moci, bol rozsiahly civilný odpor občanov ČSSR.155 Odpor bol spontánny a vopred nepláno
vaný, ale napriek tomu v značnej miere oftciózny, čo zamedzilo plánovanému vzniku „akcie
schopného“ kolaboračného centra.

Sovietske mocenské centrum, ktoré rozhodlo o vojenskej alternatíve riešenia tzv. česko
slovenského problému sa po intervencii dostalo do slepej uličky. Malo vojenskú moc, avšak 
nedisponovalo dostatočne vplyvnou mocenskou prevodovou pákou politického charakteru - 
„akcieschopným“ kolaboračným aparátom, ktorý mal podľa plánu zaistiť promoskovsky orien
tovanú politickú moc.

Okupačné vojská sa dostali do pozície, keď boli v cudzej krajine nežiadúce, izolované 
a značne zmätené. Plánovaný moment prekvapenia sa ako bumerang vrátil do moskovského 
mocenského centra a nútil ho k časovo podmienenej improvizácii.

Sovietske vedenie volilo minimálne medzi dvoma alternatívami. Prvá umožňovala zaviesť 
bez ohľadu na obete a straty drakonický vojenský režim, a tak demonštrovať celému svetu, že 
ide o prostú vojenskú agresiu.

Druhá alternatíva vytvárala priestor pre možnosti hľadania kompromisu na základe akcep
tovania realistickejšieho obrazu mocenského rozloženia síl v ČSSR.

Sovietske mocenské centrum, pre ktoré bola akceptovateľná i prvá alternatíva, s ťažko 
prognózovateľnými dôsledkami bolo nakoniec prinútené krachom variantu nastolenia robot- 
nícko-roľníckej vlády rozhodnúť sa pre druhú, tzv. kompromisnú alternatívu.1“

V danom štádiu vývoja konfliktu nemohol spontánny civilný odpor v ČSSR samozrejme 
vynútiť stav „status quo ante“. V konečnom dôsledku by to prakticky znamenalo určitú formu 
víťazstva nad ZSSR, čo bolo v danom konkrétnom historickom okamihu úplne iluzórne. Reál
nym výsledkom odporu občanov bolo zabránenie momentálneho pádu skupiny okolo A. Dubče
ka a vytvorenie nového manévrovacieho priestoru pri „rokovaniach“ s agresorom.“1

Po skrachovaní sovietskeho plánu okamžitého prevzatia moci novou kolaborantskou vlá
dou, súhlasilo vedenie KSSZ dňa 23. 8. 1968 s návrhom prezidenta L. Svobodu, ktorý z vlast
nej iniciatívy a určitých paternalistických pohnútok požiadal o rokovania s členmi politbyra 
KSSZ.1“

Rokovanie o budúcom osude ČSSR nebolo naplánované, naopak L. Svoboda sľúbil Národ
nému zhromaždeniu a vláde ČSSR, že nebude súhlasiť s rokovaniami týkajúcimi sa substan- 
ciálnyeh otázok česko-slovenskej vnútornej politiky.

Česko-slovenská delegácia, až na V. Biľaka, A. Indru a J. Piliera, ktorých si moskovské 
stranícke centrum vyžiadalo, bola zostavená viac-menej provizórne. Vytvorila sa politicky 
nejednotná a heterogénna skupina približne 20 najvyšších predstaviteľov ČSSR a KSČ bez 
vypracovanej politickej obrannej koncepcie.

Motto tejto schôzkv výstižne sformuloval B. N. Ponomarjov za sovietske politbyro slova
mi: .Nepodpíšete teraz, podpíšete o týždeň. Keď nie o týždeň, tak o štrnásť dní a keď ani
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o štrnásť dní, tak o mesiac.“1“ O priebehu „rokovaní“ boli podané podrobné svedectvá, a pre
to len jedna poznámka. Hlavným argumentom zástancov reforiem bola v Moskve - i napriek 
výčitkám svedomia, diktát predsa len podpísať - „zodpovednosť za ďalší osud národov“ a sna
ha „zabrániť krviprelievaniu“. Obidva uvedené argumenty sa objavovali v každej neskoršej fáze 
vývoja až do politického pádu A. Dubčeka.

Moskovský protokol, podpísaný 26. 8. 1968, niesol síce znaky kompromisu. V skutočnos
ti znamenal kapituláciu. „Kompromis“ sa týkal formy, nie však obsahovej substancie. V texte 
sa explicitne nehovorilo o kontrarevolúcii, a teda logicky o nutnosti vojenského zásahu ako 
jediného možného riešenia. Januárové a májové pléna ÚV KSČ v roku 1968 boli považované 
za základ budúcej politiky KSČ.1"

Práve uvedený bod názorne ukazuje, že ústupky zo strany predstaviteľov sovietskeho 
straníckeho vedenia umožňovali viac alternatív výkladu.1“ Taktiež hlavný „ústupok“ sovietskej 
strany - „dočasnosť pobytu vojsk na území ČSSR“-bol premyslene viazaný j unktimom „nor
malizácia“, ktorej obsah nebol pre obidve „rokujúce“ strany záväzne definovaný.

Predstavitelia ČSSR a KSČ boli nútení prijať celý rad záväzných a veľmi konkrétnych ústup
kov. Jedným z najdôležitejších bolo anulovanie Vysočanského mimoriadneho zjazdu KSČ, spo
jeného so záväzkom ochrany promoskovsky orientovaných funkcionárov v KSČ, ďalej 
odstránenie množstva dôsledných zástancov reformy z vedenia KSČ, vlády a z oblasti maso
vokomunikačných prostriedkov mediálnej politiky, doplnené reštriktívnymi opatreniami v tom
to úseku a v politickej oblasti. Jeden z posledných bodov obsahoval formuláciu požiadavky 
stiahnutia tzv. česko-slovenskej otázky z rokovania na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie 
spojených národov.

Výhľadovo si sovietska strana vynútila ďalšie „rokovania“ o všetkých dôležitých otázkach 
vnútornej a zahraničnej politiky ČSSR. Posledný bod diktátu cynicky zaväzoval obidve strany 
k „bratskému priateľstvu na večné časy“. Sovietske štátne a stranícke vedenie si zabezpečilo 
kontrolu nad všetkými oblasťami, ktoré považovalo zo svojho pohľadu za prioritné a prednostne 
zakotvilo princíp vydierania a práva rozhodovať o budúcom osude ČSSR v Moskve.

Prísne utajenie obsahu vopred vylúčilo potenciálnu diskusiu a predurčilo i formu budúcej 
politiky tzv. Dubčekovho vedenia, t. j. politiku tzv. malých kabinetov, intríg, zákulisných poli
tických súbojov rôznych byrokratických zoskupení v mocenskom centre a princíp rozhodova
nia s vylúčením demokratických inštitúcií a orgánov.

Sovietske vedenie našlo východisko v podobe morálne i politicky zlomeného vrcholca 
česko-slovenskej mocenskej pyramídy.



Pohľad na účastníkov mimoriadneho zjazdu KSS v Bratislave (26. 8. - 28. 8. 1968). V popre 
veliteľ Východného vojenského okruhu generálmajor S. Kodaj
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v podmienkach Slovenska
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11.1. Dôsledky moskovských „rokovaní"

V revoltách a krízach povojnového vývoja tzv. „reálneho socializmu“ zaujímal tzv. česko-sloven- 
ský reformný experiment špecifickú pozíciu. Tento experiment z roku 1968 je v súčasnosti hod
notený ako pokus o začatie premeny byrokratického mocenského systému miernou „reformou 
zhora“, ktorá napriek svojmu rozpornému charakteru prekročila rámec čiastočných kozmetických 
úprav konkrétneho historického typu režimu a vytvorila priestor k jeho transformácii.1“

Uvedený nedokončený experiment presahoval svojou dynamikou, ktorú inicioval, aj pôvod
né predstavy jeho architektov. Bol násilne ukončený vojenskou intervenciou a následnou okupá
ciou Česko-Slovenska vojskami 5-tich krajín Varšavskej zmluvy.167

Vojenská intervencia a následná okupácia znamenali radikálny zlom v spoločenskom vývo
ji. Napriek tomu je nedostatočné konštatovanie, že začínajúci proces demokratizácie spoločen
ských štruktúr stroskotal iba z dôvodu vojenskej prevahy okupantov. Charakteristickým rysom 
porážky reformného experimentu a následného procesu byrokratickej reštaurácie bola postup
nosť, etapovitosť a až na výnimky nepoužitie priameho násilia zo strany interventov.

Napriek existencii odporu značnej časti obyvateľstva sa podarilo spočiatku izolovanej, 
početne slabej časti konzervatívnej ládnucej elity reštaurovať stalinistický systém, ktorý' až do 
svojho pádu v novembri 1989 bol jedným z naj konzervatívnejších v tzv. východnom bloku.

Proces tvz. „normalizácie“ systému spoločnosti sovietskeho typu prebehol nekrvavým spô
sobom, bez rozsiahlych celoštátnych protestných štrajkov a demonštrácií, hromadného zatýka
nia občanov, bez prechodného zavedenia vojenskej diktatúry a bez hlbokých hospodárskych 
otrasov.

Inlormácie a podrobné správy o prebiehajúcej vojenskej okupácii a reagovaní „centra“ boli 
v podmienkach Východného vojenského okruhu pomerne strohé, neúplné a často oneskorené. 
Veliteľ vojenského okruhu generál S. Kodaj, ktorý pôsobil v tejto funkcii približne mesiac 
disponoval informáciami o večernom zasadnutí vlády ČSSR dňa 22. 8. 1968, na ktorom bola 
uznaná jej legitimita na čele s O. Černíkom.16'

Vláda ČSSR hodnotila i postoj armády v inkriminovanom období vojenskej invázie 
a následnej okupácie územia republiky. Československej ľudovej armáde sa od vlády dostalo 
„... ocenenia, že ... sa zachovala správne, politicky zodpovedne a rozvážne...”169 Podľa názoru 
predstaviteľov vlády armáda vytvárala priaznivé podmienky pre prácu ...“legálnych orgánov 
a rokovanie prezidenta so sovietskymi predstaviteľmi...”170 Vo vzťahu k veliteľským, straníckym 
a politickým zložkám ČSĽA vláda požadovala, aby v „...nastúpenej línii pokračovali...”171

Vojenská rada ministra národnej obrany ČSSR v priebehu svojho rokovania v ranných hodi
nách 23. 8. 1968 jednoznačne podporila vedenie Ústredného výboru KSČ a vyslovila súhlas 
s večerným zasadnutím vlády ČSSR z predchádzajúceho dňa. Tieto skutočnosti a úlohy vlády 
voči armáde boli konkrétnejšie formulované až v rozkaze ministra národnej obrany M. Dzúra 
a náčelníka Generálneho štábu ČSĽA K. Rusova.172

Umelo predlžované „rokovania” v Moskve, absencia informácií o ich priebehu a bezprost
redné dôsledky vojenskej okupácie stupňovali napätú atmosféru nielen v občianskej verejnos
ti, ale aj v armáde. Prvými strohými informáciami z tzv. moskovských „rokovaní” sa zaoberala 
vláda ČSSR na svojom zasadnutí 24. 8. 1968. Náčelníkovi generálneho štábu ČSĽA boli vo 
večerných hodinách telefonicky tlmočené jednoznačne formulované prísne požiadavky 
z Moskvy. Prezident L. Svoboda, prvý tajomník ÚV KSČ A. Dubček a minister M. Dzúr 
prostredníctvom telefonického spojenia požadovali dôsledné splnenie nariadení, ktoré mali 
zabrániť akýmkoľvek provokáciám voči intervenčným silám.173
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Po získaní prvých komplexnejších informácií o „rokovaniach“ v Moskve a telefonickom 
rozhovore veliteľa vojenského okruhu generála S. Kodaja s veliteľstvom VVO boli prijímané 
podporné stanoviská legálnym štátnym a straníckym predtaviteľom. Príslušníci VVO 
požadovali urýchlené prerušenie tzv. moskovských „rokovaní“ a podporili jeden zo záverov 
rokovania Predsedníctva ÚV KSS zo dňa 26. 8. 1968, v ktorom sa vyslovili za okamžitý návrat 
delegácie ČSSR z Moskvy.174

Veliteľ okruhu generál S. Kodaj rýchlo analyzoval vyvíjajúcu sa situáciu a nariadil 
veliteľstvu Východného vojenského okruhu1” a Politickej správe VVO, aby zachovali rozvahu 
a rozum „...ako doteraz...“ a zabránili „... extrémnym citovým prejavom...“.175

V neskorých večerných hodinách sa v Bratislave začal dňa 26. 8. 1968 mimoriadny zjazd 
KSS. ktorého závery' s napätím očakávali aj príslušníci VVO. Vystúpenie G. Husáka na mimo
riadnom zjazde KSS vyvolalo v útvaroch a zariadeniach Východného vojenského okruhu rôzne 
reakcie. Útvary okruhu dislokované na teritóriu Slovenska postupne prijímali závery 
mimoriadneho zjazdu KSS kladne. Naopak, útvary VVO, dislokované na území Moravy, väčši
nou reagovali opačne a v informáciách adresovaných veliteľstvu177 a Politickej správe VVO 
vyjadrovali roztrpčenie nad faktom neuznania Vysočanského zjazdu KSČ a nad výsledkami 
mimoriadneho zjazdu KSS v Bratislave.178

Obrat v postojoch predstaviteľov Východného vojenského okruhu bol jednoznačný. Po 
stanoviskách plne podporujúcich závery Vysočanského zjazdu KSČ (zo dňa 23. 8. 1968 - pozn. 
autora) ich odmietli a uznesenie mimoriadneho zjazdu KSS chápali ako „...prejav rozumného 
riešenia...“.179

Po návrate predstaviteľov ČSSR a KSČ z Moskvy nasledovali podobne ako v celej 
spoločnosti aj v armádnom prostredí podporné vyhlásenia centrálnych orgánov - Vojenskej 
rady ministra národnej obrany ČSSR, Hlavnej politickej správy ČSĽA a Celoarmádneho 
prípravného výboru KSČ. Na ne postupne nadväzovali stanoviská veliteľstva VVO a priamo 
podriadených zložiek okruhu.180

Prezident republiky L. Svoboda, v prítomnosti predsedu vlády ČSSR O. Černíka, prvého 
tajomníka ÚV KSČ A. Dubčeka a ministra národnej obrany - generála M. Dzúra sa stretol 
28. 8. 1968 s najvyššími funkcionármi ČSĽA.181 Náčelník štábu VVO generál M. Pošík a náčel
ník Politickej správy VVO plukovník J. Kováčik na tomto stretnutí zastupovali Východný 
vojenský okruh, ktorý sa nachádzal na teritóriu Slovenska a časti Moravy.181 Veliteľ okruhu 
generál S. Kodaj bol v uvedený deň prítomný na rokovaní mimoriadneho zjazdu KSS 
v Bratislave.183

Na uvedenom stretnutí zo dňa 28. 8. 1968 už bola akceptovaná tzv. „nová realita“184, ktorá 
bola formulovaná aj v rozkaze prezidenta L. Svobodu vydanom v podvečer 28. 8. 1968.18í

Túto tzv. „novú realitu“, vyjadrenú v názoroch najvyšších predstaviteľov ČSSR, KSČ 
a funkcionárov Ministerstva národnej obrany ČSSR, bezprostredne po stretnutí 28. 8. 1968185 
prezentovali na aktívoch v Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove, Ostrave, Opave... a v ďalších 
vybraných posádkových mestách.187 Na aktívoch, ktoré sa konali v dňoch 30. až 31. 8. 1968 
generál M. Pošík a plukovník J. Kováčik zdôrazňovali, že súhlas a masová podpora stanoviska 
prezidenta, ale najmä prejavu prvého tajomníka ÚV KSČ A. Dubčeka „...je jediné východisko 
a reagencia na terajšiu realitu...“.188

Bezprostredná reakcia na komuniké o „rokovaní“ v Moskve bola v rámci teritória Východ
ného vojenského okruhu rôzna a „...vcelku nebola priaznivá...“.189 Podriadené zložky 
služobným postupom hlásili na veliteľstvo VVO i Politickú správu VVO „...rozhorčenie, skla
manie, nesúhlas...“.190 U väčšiny príslušníkov okruhu prevládol názor, že priebeh „rokovaní“ 
v Moskve a ich výsledky boli „...prejavom sily a nátlaku...“ zo strany ZSSR.191
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Veliteľ vojenského okruhu generál S. Kodaj v rozhovore pre bratislavskú Pravdu vyslovil 
názor na komuniké z moskovských „rokovaní“ slovami: „Nie som ním nadšený, i keď si uve
domujem, že je situácia veľmi zložitá... Ja verím a očakávam, že komuniké nie je posledné 
slovo...“191 Dynamika vývoja stupňovaná silnejúcim tlakom zo strany Moskvy ešte niekoľkokrát 
nastolila modelovú situáciu „posledného slova“.

11.2. Legalizácia diktátu

Pred vylúčením z ÚV KSČ v septembri 1969 sa A. Dubček vo svojom prejave ohradil, že 
nie je „...objektívne tvrdenie...“, že s „...normalizáciou sa začalo až po 17. apríli 1969...“, po 
prevzatí moci O. Husákom, pretože „...do apríla bolo treba prerokovať zložité úlohy pre nor
malizáciu...“.193

Alexander Dubček mal pravdu. Skutočne najťažšia fáza procesu byrokratickej reštaurácie 
režimu bola bezprostredne po invázii časti vojsk Varšavskej zmluvy. Snahou bolo presvedčiť 
98 percent občanov ČSSR194, zasadajúce zjazdy KSČ a KSS, odbory, poslancov, záujmové orga
nizácie rôzneho druhu, armádu, inteligenciu atď. o nutnosti pochopenia tzv. „novej reality“ dik
tovanej vojenskou silou agresorov.

Realita danej konkrétnej historickej doby spočívala v tom, že okrem KSČ v podstate ne
existovala dostatočne silná integrujúca spoločenská sila, ktorá by bola schopná vzdorovať tzv. 
„moskovskému diktátu“.

Plenárne zasadnutie ÚV KSČ dňa 31. 8. 1968 schválením Moskovského protokolu 
z 26. 8. 1968 potvrdilo osvojenie si základného rámca tzv. „normalizácie“.19-' Bezprostredne po 
augustovom zasadnutí ÚV KSČ sa zišlo 5. 9. 1968 plénum ÚV KSS, na ktorom sa už odrazili 
posilnené pozície tzv. husákovského prúdu. Plénum len potvrdilo jednoznačnú orientáciu na 
„normalizáciu“ dôsledným plnením Moskovského protokolu, ktorého nosné myšlienky presadil 
na mimoriadnom zjazde KSS G. Husák.199

Rozbor výsledkov „rokovania“ v Moskve vo vzťahu k armádnemu organizmu prebiehal na 
rôznych úrovniach a v rozdielnych rovinách. Záväzný rámec aplikovania do ČSĽA bol sfor
mulovaný na už spomenutom stretnutí najvyšších armádnych funkcionárov s predstaviteľmi 
ČSSR a KSČ 28. 8. 1968. Po zasadnutí UV KSČ bol spustený osvedčený a spoľahlivo fun
gujúci mechanizmus tzv. služobno-politických zhromaždení na rôznych úrovniach armádnej 
hierarchie.

Služobné zhromaždenie predstaviteľov rezortu národnej obrany a vybraných armádnych 
funkcionárov, ktoré sa konalo 1. 10. 1968 a následné stretnutie vedúcich politických pracov
níkov ČSĽA s prezidentom ČSSR L. Svobodom akceptovali Moskovský protokol a zhodne 
ho chápali ako základ „normalizácie“.197

Minister národnej obrany ČSSR-generál M. Dzúr na zhromaždení 1. 10. 1968 striktne for
muloval požiadavky, ktorých časť týkajúca sa zanechania akéhokoľvek „skrytého“ alebo 
„zjavného“ odporu k vojakom Varšavskej zmluvy bola zvlášť zvýraznená.191 Naopak, mala sa 
im poskytovať materiálna pomoc s nadväzovaním „užších“ pracovných kontaktov. (Roz
siahlejšie stretnutia sa v danom období nemali organizovať - pozn. autora.) Myšlienky 
vyslovené na uvedenom zhromaždení ministrom M. Dzúrom boli vyjadrené direktívne v jeho 
rozkaze číslo 012 zo dňa 1. 10. 1968.199
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Začiatkom septembra zorganizovalo veliteľstvo VVO služobné zhromaždenie veliteľských 
a vedúcich politických funkcionárov podriadených zložiek. Generál S. Kodaj vo svojom vy
stúpení v podstate len zopakoval myšlienky vyslovené ministrom M. Dzúrom na zhromaždení 
1.10. 1968 a čiastočne sformulované v rozkaze ministra národnej obrany ČSSR (R MNO) čís
lo 012. Ako obvykle bola pripomenutá ich záväznosť aj pre príslušníkov Východného vojen
ského okruhu. V ďalšom priebehu služobného zhromaždenia informoval predseda 
Celoarmádneho prípravného výboru KSČ plukovník V. Šmidke o diskusii na pléne ÚV KSČ 
dňa 31. 8. 1968 a o obsahu uznesenia komunistov - príslušníkov ČSĽA.200

V deň konania vyššie uvedeného služobného zhromaždenia na pôde veliteľstva VVO 
v Trenčíne vydal veliteľ okruhu generál S. Kodaj zvláštny rozkaz číslo 011, ktorý konkretizo
val na podmienky VVO „myšlienkové bohatstvo“ a politické prístupy, ktoré odzneli na už 
spomenutých služobných stretnutiach a zhromaždeniach. Na rozdiel od R MNO číslo 012 
veliteľ okruhu generál S. Kodaj bol v niektorých záveroch jednoznačný, keď uviedol, že 
spoluprácu s cudzími vojskami nie je možné považovať za zradu - „...zradou by bolo nerešpek
tovať naše stranícke a vládne orgány...“.201

Prvé rozsiahlejšie analytické materiály konštatujúce postupné „konsolidovanie“ a „nor
malizovanie“ života v zväzkoch, útvaroch a zariadeniach VVO boli vypracované veliteľstvom 
a Politickou správou (PS VVO) vojenského okruhu až v druhej polovici septembra 1968. 
Všeobecne konštatujú postupné „konsolidovanie“ a „normalizovanie“ života v zväzkoch, 
útvaroch a zariadeniach VVO. Náčelník PS VVO plukovník J. Kováčik v straníckej informácii 
pre ÚV KSS uviedol, že „...najkonsolidovanejšia situácia je v tých útvaroch, mestských vojen
ských správach a zariadeniach, odkiaľ boli stiahnuté jednotky 5-tich armád...“.202

Z hľadiska reálneho konkrétneho historického vývoja bol „pozitívne“ vnímaný trend 
„...ústupu prevažne emotívnych prístupov k aktuálnej politickej praxi...“.203 V podmienkach 
okruhu však stále pokračovali diskusie o „...hlavných príčinách vstupu vojsk 5-tich armád 
Varšavskej zmluvy...“.204

Napriek Rozkazu MNO ČSSR číslo 012 a zvláštneho rozkazu veliteľa VVO číslo 011 
nedochádzalo k želateľnému posunu vo vzťahoch k inváznym vojskám nachádzajúcim sa na 
teritóriu okruhu.205 Z informácií náčelníka PS VVO vyplýva, že začínalo dochádzať k prvým 
„pracovným kontaktom“ na úrovni veliteľov a straníckych orgánov. Konštatoval, že „...o bližšie 
nadväzovanie vzájomných kontaktov bolo doteraz vyvíjané značné úsilie zo strany veliteľov 
jednotiek 5-tich armád. Zo strany našich veliteľov a straníckych funkcionárov je značná 
zdržanlivosť...“.206

Začiatkom jesene 1968 začínali v spoločnosti, ale i v armádnom prostredí stále silnejšie 
rezonovať názory, že armáda sa mala intervenčným vojskám postaviť na ozbrojený odpor 
a názory o zbytočnosti existencie armády, ktorá nie je schopná brániť slobodu a nezávislosť 
štátu.207 Na najvyšších postoch štátnych, straníckych a armádnych kruhov začínali silnieť obavy 
z narušenia „zväzku armády a ľudu“.20* Administratívne opatrenia vo forme organizovania 
besied s obyvateľmi boli doplnené nariadeniami, podľa ktorých mali vojenské útvary posky
tovať pomoc národnému hospodárstvu najmä pri jesenných poľnohospodárskych prácach. 
V období od 1. 9. do 17. 9. 1968 v národnohospodárskych sektoroch na Slovensku denne 
vypomáhalo priemerne 470 až 500 vojakov VVO.209

Ďalšou formou „angažovania sa“ príslušníkov armády na riešení vnútropolitických problé
mov bolo nariadenie o „...výpomoci orgánom Verejnej bezpečnosti a Ľudovým milíciám...“ 
pri „...udržiavaní verejného poriadku...“.210 Veliteľstvo VVO vyčleňovalo z priamo podria
dených vojenských útvarov pre tzv. „poriadkovú službu“ Zboru národnej bezpečnosti denne 
priemerne 640 vojakov.211
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Zasadnutie staronového ÚV KSČ na konci augusta 1968 bolo už vyjadrením politického 
„kompromisu“ dosiahnutého v Moskve a rozhodovalo iba o tom, akú formu má mať politika 
pod diktátom „nových realít“. S výnimkou vystúpenia stalinistov a radikálneho odsúdenia 
„...moskovského diktátu...“ J. Sabatom, bola presadená centralistická platforma, proklamujú
ca pokračovanie v pojanuárovej politike ohraničenej obsahom jednotlivých bodov tzv. 
Moskovského protokolu.

Bolo iluzórne domnievať sa, že česko-slovenská strana, tým že splnila prakticky všetky 
konkrétne požiadavky tzv. Moskovského protokolu, definitívne uspokojila sovietske mocen
ské centrum. Predstavy a nádeje o pomerne skorom uskutočnení zjazdu KSČ a pokračovaní 
politiky vytýčenej Akčným programom sa rýchlo rozplynuli. Moskovský protokol, ktorý podľa 
slov vedúcich predstaviteľov ČSSR a KSČ tvoril východiskovú pozíciu uvažovania o ďalšom 
politickom postupe, bol z hľadiska Moskvy iba prvým krokom k pôvodnému cieľu vojenskej 
invázie - obnoveniu kontroly nad ČSSR.

11.3. Zmluva o „dočasnom pobyte"

Formálno-právnym rámcom uzatvárajúcim rokovanie vojenských delegácií rezortov obrany 
ČSSR a ZSSR v Mukačeve a následným redislokačným a reoganizačným opatrením pre
biehajúcim v ČSĽA212 mala byť „Dohoda medzi vládou ČSSR a ZSSR o niektorých otázkach 
súvisiacich s dočasnou prítomnosťou sovietskych vojsk na území ČSSR.“ (Ďalej „Dohoda...“ 
- pozn. autora.) Pripravovala sa rýchlo pod gradujúcim sovietskym tlakom.

Porada v dňoch 3. až 4. októbra 1968 v Moskve za účasti A. Dubčeka, O. Černíka a G. Husá
ka sa niesla v atmosfére otvorenej arogancie a svojvoľného výkladu Moskovského protokolu 
zo strany zúčastnených predstaviteľov sovietskeho mocenského centra. Delegácia ČSSR a KSČ 
išla vo svojich ústupkoch za rámec protokolu zo dňa 26. 8. 1968 a okrem iného pod nátlakom 
akceptovala i podmienky „pobytu“ sovietskych vojsk na území ČSSR „na neurčito“.2111

V krátkom časovom odstupe od moskovskej porady v dňoch 14. 10. až 15. 10. 1968, posúdili 
predsedovia vlád ČSSR a ZSSR O. Černík a A. N. Kosygin záverečnú verziu návrhu, ktorú po 
schválení vládou ČSSR dňa 16. 10. 1968 parafovali. Dopoludnia 18. 10. 1968 o návrhu 
„Dohody...“ diskutovali na spoločnej schôdzi členovia ústavno-právneho, zahraničného 
a branno-bezpečnostného výboru Národného zhromaždenia. V odpoludňajších hodinách tohto 
dňa predložený dokument schválilo i Národné zhromaždenie. (Na prijatú Zmluvu o pod
mienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR z 18. októbra 1968 navazova
lo ďalších sedem detailnejších dohôd-pozn. autora.)

Prijatie zmluvy o „dočasnom pobyte“ sovietskych vojsk na území ČSSR v Národnom zhro
maždení, keď iba štyria poslanci F. Kriegel, V. Prchlík, G. Sekaninová a F. Vodsloň zdvihli 
ruku proti legalizácii vojenskej okupácie, ilustrovalo hranice možností opozície proti reštau
rácii prosovietskeho mocenského systému v legálnych mocenských štruktúrach. Časť poslan
cov (20 percent-pozn. autora) sa hlasovania vôbec nezúčastnila a 10 sa hlasovania zdržalo.214 
I tu prevažovala inertná masa subalterných funkcionárov tvoriacich súčasť byrokratického sys
tému.

Podobne ako v Čechách a na Morave aj na Slovensku boli reakcie na schválenie „Dohody...“ 
v Národnom zhromaždení nejednoznačné.
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Prijatá „Dohoda...“ z 18. 10. 1968 bola podľa archívnych dokumentov viac prijímaná 
v robotníckom prostredí.215 S prejavmi nesúhlasu, alebo len niektorými výhradami sa stretla pre
dovšetkým u inteligencie. Zvlášť medzi vysokoškolskými študentmi bola považovaná za výsle
dok diktátu zo strany ZSSR.216

Príslušníci Východného vojenského okruhu k „Dohode...“ zaujímali diferencované 
stanoviská. Všeobecne ich zaujímal najmä jej obsah, časová hranica pobytu cudzích vojsk.217 
Nesúhlas s Dohodou bol vyslovovaný mimo tzv. oficiálnych miest a stával sa témou rozhovorov 
len v kruhu vzájomne si dôverujúcich ľudí.21'

S čiastočným uspokojením bolo prijaté rozhodnutie o stiahnutí bulharských a maďarských 
intervenčných vojsk219 z nimi okupovaných častí Slovenska. Dňa 3. 10. 1968 velenie oku
pačných vojsk stiahlo z Trenčína štáb 38. sovietskej armády.

V uvedenej atmosfére jesenných mesiacov prebiehali na rôznych úrovniach a v názorovo 
homogénnom, ale i heterogénnom prostredí živé diskusie o pokračovaní tzv. pojanuárovej poli
tiky a premietnutí „Dohody...“ do jednotlivých sfér spoločnosti.

Stretnutie hlavných funkcionárov ČSĽA s prezidentom ČSSR L. Svobodom, ale i tzv. 
služobno-politické zhromaždenia u ministra národnej obrany ČSSR M. Dzúra koncom augus
ta a začiatkom októbra boli charakteristické rezonanciou myšlienok o zmysle pokračovania 
v plnení úloh Akčného programu MNO. Materiály direktívneho charakteru, prijímané na úrovni 
ministra M. Dzúra a jeho zástupcov, ale i dokumenty veliteľstva Východného vojenského 
okruhu potvrdzovali platnosť úloh Akčného programu MNO220 a pojanuárovej línie schválenej 
Celoarmádnou konferenciou KSČ v Bratislave 9. - 1 1. 7. 1968.221

Realizačná stránka obsahovala už nové momenty „normalizačného“ trendu, oficiálne 
označované ako „...momenty, ktoré vystúpili po 21.8. a na základe moskovských dohôd...“.222

Jesenné mesiace boli typické gradujúcou tendenciou rôznych foriem prejavov nesúhlasu 
s pokračujúcou vojenskou okupáciou a prijatím „Dohody...“. Najväčšie protesty občianskej 
verejnosti sa odohrali najmä v mestách, a to v Bratislave, Žiline, Trnave, Prešove a ďalších. 
K študentom sa pridávalo čoraz širšie spektrum slovenskej spoločnosti a protestné demonštrá
cie sa rozšírili aj na mestá Košice, Michalovce, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Levice, 
Trenčín, Senica atď. Účastníci protestných demonštrácií prevolávali protestné heslá, strhávali 
zo stožiarov sovietske zástavy a ničili ich.222' Policajná správa udávala počet 250 zničených 
sovietskych zástav.

Mocenské orgány citlivo vnímali vzrastajúce napätie v spoločnosti a s dostatočným časovým 
predstihom zahájili proces prípravy represívnych opatrení. V polovici jesene 1968 prijalo vede
nie Slovenskej správy ministerstva vnútra (SsMV) komplex administratívnych opatrení 
s cieľom analyzovania výsledkov tzv. štátnobezpečnostných opatrení realizovaných rezortom 
vnútra. Generál E. Pepieh, poverený riadením Slovenskej správy ministerstva vnútra, prerokoval 
bezpečnostnú situáciu i s veliteľom VVO generálom S. Kodajoin. Opatrením, ktoré 
bezprostredne vzišlo z rokovania s generálom E. Pepichom, bol „pokyn“ veliteľa okruhu 
všetkým veliteľom posádok na Slovensku, „...aby poskytli pomoc príslušným náčelníkom Zboru 
národnej bezpečnosti...“ (ZNB).22J

Špecifické opatrenia boli realizované rezortom národnej obrany ČSSR. V podmienkach 
VVO bol vydaný prísne tajný rozkaz veliteľa VVO zo dňa 13. 11. 1968, ktorý bol zaslaný 
veliteľom posádok v Košiciach, Prešove, Žiline, Zvolene, Martine, Nitre, Trnave a Bratislave. 
Rozkaz vychádzal zo stanoviska Predsedníctva ÚV KSČ a ÚV KSS, vlády a z nariadení MNO 
ČSSR.

Veliteľ Východného vojenského okruhu v ňom nariadil poskytnúť ZNB vybraných vojakov 
do „hliadok“ a techniku potrebnú na uskutočnenie rýchlych zásahov pohotovostných jednotiek
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Verejnej bezpečnosti (VB). Zásahy boli koordinované operačnými skupinami, ktoré pôsobili 
v každom štábe.

Vo vojenských posádkach boli podľa uvedeného rozkazu veliteľa okruhu zorganizované 
„pohotovostné jednotky“ s potrebnou technikou. Počet a štruktúra vyčlenených jednotiek boli 
uvádzané v pravidelných denných hláseniach štábu VVO (o 09.00 hod. a o 14.00 hod.). 
Z hľadiska zabezpečenia rýchlych a účinných zásahov bolo posádkovým veliteľom nariadené 
udržiavať permanentný styk „...s predstaviteľmi straníckych orgánov, národných výborov, 
s orgánmi Verejnej bezpečnosti a Ľudových milícií.

Stranícko-politickým orgánom bolo nariadené „...organizovať politickú prácu vo 
vojskách“.2“ Opatrenia uvedeného charakteru podrobnejšie rozpracovávala šifrovka náčelní
ka Politickej správy VVO plukovníka J. Kováčika, zaslaná dňa 13. 11. 1968 náčelníkom poli
tických oddelení 13. a 14. tankovej divízie a tajomníkom Hlavných výborov KSČ na Krajských 
vojenských správach v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Ostrave.227

Reakcie na sériu opatrení, ktoré rozpracovávali použitie príslušníkov armády v represívnych 
akciách proti občanom vlastného štátu, boli v podriadených zložkách VVO rôznorodé. V pod
mienkach 13. tankovej divízie bolo vyslovených najviac kritických slov k opatreniam 
súvisiacim s vytváraním „pohotovostných jednotiek“. '

Nadriadené stupne reakcie v 13. tankovej divízii „neprekvapili“, pretože podľa ich hodnotení 
boli jej príslušníci najviac postihnutí „...myšlienkami pravicového oportunizmu a revizioniz- 
mu v rámci celej ČSĽA...“.22"

Výber vojakov do vytváraných „pohotovostných jednotiek“ bol prísny a premyslený. Zod
povední funkcionári vyberali predovšetkým „...politicky spoľahlivých a ľahko formovateľných 
vojakov...“. Separovaným a špeciálne zameraným „politickým školením“ sa z nich mali stať 
jednodimenziálne uvažujúci a konajúci príslušníci zásahových jednotiek. To bol zámer.

Realita bola predsa len iná, a tak sa medzi vybranými a „preškolenými“ vojakmi objavo
vali pochybnosti o účelnosti pripravovaných mimoriadnych opatrení, o správnosti zásahov pro
ti študentom, o právnom základe zásahov...atď.22’ Dokonca časť vybraných vojakov v žilinskej 
posádke odmietla plniť úlohy vyplývajúce z ich začlenenia do „pohotovostných jednotiek“.230

Je logické, že centrum odporu proti reštaurácii systému sovietskeho typu sa nachádzalo 
mimo mocenských štruktúr, a teda i KSČ ako celku. Rozhodujúcim faktorom odporu a obrany 
zvyškov rodiacej sa demokracie v tzv. pojanuárovom období sa po vojenskej intervencii stala 
existencia „občianskej politickej verejnosti“,231 ktorá postupne nahrádzala fiktívnu a abstrakt
nú verejnosť byrokratického režimu sovietskeho typu, ktorú charakterizuje okrem iného neprí
tomnosť autonómnych horizontálnych komunikácií v sociálnej štruktúre.232

Napriek politickej aktivizácii časti robotníctva a existencii horizontálnych politických štruktúr 
mimo KSČ233 sa nedokázal emancipovať dostatočne vplyvný politický subjekt mimo KSČ, ktorý 
by bol schopný zjednotiť a efektívne koordinovať pomerne značné politické potencie rozsiahleho 
celoštátneho civilného odporu proti postupnej reštaurácii byrokratickej spoločnosti sovietskeho typu. 
Uvedenú reštauráciu uskutočňovala len časť príslušníkov vládnucej komunistickej elity.232

Existencia v podstate intaktnej, počas obdobia obdobiapokusu o spoločenskú reformu 
nenarušenej byrokratickej mocenskej štruktúry a princípu vedúcej úlohy KSČ umožnila zákulis
ný boj o vplyv v mocenskom centre, z ktorého po vzniku tzv. akcieschopného jadra z radov 
mocenskej elity mohol byť vedený jeden úder za druhým proti väčšinou demokraticky 
zmýšľajúcej verejnosti.237 Princíp vedúcej úlohy KSČ nebol relativizovaný ani v období, keď 
jej vedenie začalo pod plášťom obrany „maximálne možného“ cestu kolaborácie s Moskvou.

Snaha podporiť všetko „pozitívne“ v politike KSČ a „zabrániť najhoršiemu“ nemohla nahra
diť triezvu analýzu mocenských vzťahov a vytvorenie koncepcie boja proti postupujúcej „nor-
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malizácii“ spoločnosti. Z hľadiska obrany počiatočných reforiem demokracie bol v poaugus- 
tovej fáze konflikt s mocenským centrom v KSČ nevyhnutný. Neexistovala však, ako v KSČ, 
tak i mimo nej, žiadna organizovaná sila, ktorá by toho bola schopná. Bezkoncepčnosť profe
sionálnej politiky mocenských centier v ČSSR po auguste 1968 bola za uvedeného stavu urču
júcim predpokladom postupnej porážky.

Reformnokomunistická časť vedenia pokračovala po invázii (v určitom zmysle) v tzv. 
pojanuárovej politike. Zatajovala verejnosti skutočný stav vecí, tlak zo strany moskovského 
straníckeho centra moci a domácich prosovietsky orientovaných konzervatívcov. Stála medzi 
dvoma nezlučiteľnými silami - elementárnymi záujmami obyvateľov ČSSR a odporom občanov 
proti politike ústupkov sovietskym mocenským záujmom. Pokračovala v politike kooperácie 
s agresorom, zahladzovala existujúce rozpory, protichodné záujmy, hasila vzniknuté konflikty 
a obávala sa ďalších, hľadala kompromisy tam, kde neboli možné. Nedokázala využiť medzi
národný tlak verejnej mienky, ale i nezlomený domáci odpor. V konfliktných situáciách naopak 
tento odpor podrývala, demoralizovala a „kopala si tým vlastný hrob“.

Koncepcia držania pozícií v mocenských štruktúrach i za cenu straty politickej substancie 
vlastnej politiky nakoniec vyviedla stranícke centrum moci zo slepej uličky, do ktorej sa dosta
lo po nevydarenom pokuse o puč. Súčasne s paralelne pôsobiacim sovietskym tlakom pripravila 
pôdu pre reštauráciu neostalinistického byrokratického systému.

Dočasné posilnenie pozícií reformných komunistov kooptáciou ich ďalších zástancov do ÚV 
KSČ a Predsedníctva ÚV KSČ nezohralo ako politický faktor žiadnu významnú rolu. Nové 21- 
členné Predsedníctvo ÚV KSČ, zvolené 31.8. 1968, pôsobilo v procese riešenia najdôležite
jších otázok v podstate len ako aklamačný orgán. Toto tzv. obrodné grémium odsúhlasilo i svoje 
de facto zrušenie vytvorením tzv. výkonného výboru Predsedníctva. Po zasadaní novembrového 
pléna ÚV KSČ v roku 1968 sa z neho sformovalo skutočné Predsedníctvo ÚV KSČ.

11.4. Novembrové plénum ÚV KSČ

Podľa predstáv A. Dubčeka a jeho blízkych spolupracovníkov mala rezolúcia novembrového 
pléna ÚV KSČ tvoriť236 základný dokument reformnokomunistiekej verzie poaugustovej „nor
malizačnej“ politiky. Uvedená rezolúcia bola pred konaním pléna ÚV KSČ predložená soviet
skemu straníckemu centru, ktoré ju na tajnej schôdzke vo Varšave237 zoškrtalo a „obohatilo“ 
o tézu, že hlavným nebezpečenstvom pre ďalší vývoj v ČSSR je silnejúce pôsobenie „pravi
cových antisocialistických síl...“

Mocenské centrum s určitými obavami očakávalo reakcie verejnosti a prijalo celý rad 
bezpečnostných opatrení. Slovenská správa ministerstva vnútra v Bratislave v súčinnosti 
s podriadenými zložkami na úrovni krajských správ ZNB vytvorila plány bezpečnostných opa
trení. Jedným z prvých krokov bolo nariadenie 50 percent pohotovosti a všeobecnej dosiah- 
nuteľnosti pre všetkých príslušníkov ZNB.231 V rámci plánovaných opatrení rozhodol generál 
E. Pepich o vytvorení „riadiaceho štábu“. Na úrovni SsMV bol riadením štábu poverený pod
plukovník J. Gazdík.

Členovia „riadiaceho štábu“ boli príslušníkmi Slovenskej správy MV, ktorých dopĺňal zás
tupca Veliteľstva Východného vojenského okruhu.239 Obdobne boli zriadené „riadiace štáby“ 
na príslušných krajských správach ZNB na úrovni ďalších vybraných útvarov ZNB.
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Do pohotovostných jednotiek, ktoré mali za úlohu zabezpečovať represívne opatrenia na 
území Slovenska, bolo vyčlenených celkove 2226 príslušníkov Verejnej bezpečnosti, 1090 prís
lušníkov Ľudových milícií a 755 vojakov - príslušníkov VVO.240 Okrem toho Východný vojen
ský okruh vytvoril niekoľko záložných jednotiek, a to v posádkach Bratislava, Senica, Sereď 
a Trnava.241

Plánovane vytvárané „pohotovostné jednotky“ mali zasahovať v súvislosti s očakávanými 
demonštráciami a protestnými akciami pri príležitosti vzniku ČSR, osláv VOSR, Medzi
národného dňa Studentstva a už spomínaného zasadnutia pléna ÚV KSČ.242 Napriek prísnym 
bezpečnostným opatreniam dochádzalo na území Slovenska k rôznym farmám protestov.243

Tak ako v celej ČSĽA, aj v podmienkach Východného vojenského okruhu prijali zasadanie 
ÚV KSČ 14. až 17.11.1968, jeho rezolúciu i rokovanie celoarmádneho aktívu KSČ 20. 11. 1968 
„...veľmi rozpačito...“.244 V súhrnnej informácii veliteľa VVO je ako negatívum uvedený 
„...nejednotný výklad záverov novembrového... pléna samotnými členmi ÚV KSČ...“.245

Veliteľstvo VVO malo poznatky, že prevažná časť príslušníkov okruhu bola presvedčená 
o „...doteraz pretrvávajúcej nejednote v samotnom vedení strany, pričomje jednota vyžadovaná 
na nižších stupňoch...“.246Napriek opatreniam, prijímaným velením ČSĽA i Veliteľstvom VVO, 
sa nedarilo prerokovať stav „...pretrvávania protisovietskych nálad, šírenia rôznych poplašných 
správ a protisovietskych názorov...“.247

Podľa „analýz“, vykonaných pracovníkmi Politickej správy WO a jednotlivými oddelenia
mi štábu okruhu, pretrvávali najväčšie problémy vo vyššie uvedenej oblasti predovšetkým v redis- 
lokovaných útvaroch z Čiech,24" pričom ako nový problémový prvok sa začala objavovať „...určitá 
národnostná přecitlivělost’, motivovaná neznalosťou miestnych pomerov... obavy z perspektívy 
rastu príslušníkov českej národnosti, vzhľadom na riešenie národnostných problémov...“.249

Velenie Východného vojenského okruhu vo vyššie uvedenej „analýze“ sa evidentne snažilo 
zamaskovať skutočnú podstatu pretrvávajúcich problémov. Naopak pokúšalo sa podľa 
zaužívanej šablóny hľadať tzv. „objektívne príčiny“.

V útvaroch a zariadeniach dislokovaných pred vojenskou intervenciou na teritóriu VVO pre
važoval všeobecný súhlas so závermi novembrového pléna. Naopak, vo väčšine útvarov (najmä 
v 13. tankovej divízii a 60. a 103. tankovom pluku 14. tankovej divízie-pozn. autora) redis- 
lokovaných z Čiech na územie Slovenska zaznievali kritické hlasy na adresu vedenia KSČ, že 
ustupuje od tzv. pojanuárovej politiky.250

Opačným extrémom boli listy a výzvy rozosielané aj príslušníkmi VVO z tzv. Oblastného 
výboru ľavých komunistov, v ktorých žiadali „...dôstojníkov ČSĽA a poddôstojníkov, prís
lušníkov ministerstva vnútra, Štátnej bezpečnosti (Štb), VB a Ľudových milícií... k naviaza
niu spojenia so sovietskou armádou a jej orgánmi VKR...“.251 Výzvy vyžadovali radikálny obrat 
v politike vedenia KSČ a návrat do obdobia tzv. predjanuárovej politiky.

Proklamovaným účelom celoarmádneho aktívu komunistov - veliteľov a politických pra
covníkov, konanom 20. 11. 1968, bolo oboznámiť účastníkov „...s výsledkami plenárneho 
zasadnutia ÚV KSČ a úlohami stranícko-politickej práce v danom období“.252 Záväznosť jed
notného výkladu záverov novembrového pléna ÚV KSČ bola zvýraznená vo vystúpeniach čle
na Predsedníctva ÚV KSČ Ľ. Štrougala a člena ÚV KSČ, náčelníka Hlavnej politickej správy 
ČSĽA (HPS ČSĽA) generála F. Bedřicha.

Obaja hlavní rečníci potvrdili oficiálne prezentovaný záver pléna ÚV KSČ: „zachovať 
všetko pozitívne čo január priniesol... s jasným formulovaním postoja k deformáciám 
pojanuárovej politiky...“.255 Podľa Ľ. Štruogala išlo vôbec o prvý krok „...v snahe kriticky a triez
vo analyzovať minulosť...“.254 Tento „prvý krok“ mal vytvoriť priestor pre tzv. „novú koncep
ciu“ politiky.255
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Pochopiť podstatu tzv. „novej koncepcie“ politiky robilo problémy nielen funkcionárom 
Východného vojenského okruhu, ale i „...niektorým vedúcim tajomníkom okresných výborov. 
Akoby nechápali o čo v novembri ide. Ide o januárovú politiku, očistenú od deformácií 
v pojanuárovom období...“.1'6

Značná časť spoločnosti skutočne „nechápala o čo v novembri ide“ a nedokázala odhaliť 
už spomínanú demagógiu a profesionálne klamstvá politického charakteru.

11.5. Byrokratická reštaurácia spoločnosti 
sovietskeho typu

Po celospoločenskom napätí a vypuknutí protestných protiintervenčných a protiokupačných 
akcií občianskej verejnosti v jesenných mesiacoch dochádzalo na sklonku roku 1968 k ich 
relatívnemu útlmu.

K prudkému zlomu a opätovnej gradácii napätia došlo v súvislosti s upálením študenta 
J. Palacha. Táto udalosť rôznou intenzitou zasiahla aj celú spoločnosť na Slovensku. V reakciách 
na tragický čin J. Palacha sa ukázali generačné rozdiely a došlo k názorovým rozporom. Najbúr
livejšie túto tragickú udalosť vnímala mládež1'7 a vojaci základnej služby,1'* absolventi vojenských 
katedier vysokých škôl, absolventi škôl dôstojníkov v zálohe, ale i mladší dôstojníci.1'9

Reakcie na tragickú smrť J. Palacha v útvaroch a zariadeniach VVO boli rôzne. Veliteľstvo 
okruhu zaznamenalo niekoľko úspešných akcií, organizovaných najmä absolventmi vojenských 
katedier vysokých škôl a vojakmi základnej služby, s cieľom podporiť študentské protestné 
zhromaždenia.

Najväčšie „komplikácie“ vznikli u príslušníkov 1. tankovej roty 103. tankového pluku 
14. tankovej divízie, pretože väčšina z nich začala dobrovoľnú hladovku.260 Inak reagovala 
skupina mladých lekárov z Vojenskej nemocnice v Ružomberku, ktorí zaslali dekanátu Filo
zofickej fakulty Karlovej univerzity „...sústrastnú rezolúciu...“.261 Mladý poručík - príslušník 
bratislavského 8. motostreleckého pluku požiadal veliteľa pluku, aby ho neurčovali za veliteľa 
poriadkovej hliadky, pretože „...nie si je istý, že by sa nepridal na stranu študentov...“.262 
Veliteľské a stranícke orgány zasiahli podľa vopred pripravenej „metodiky“ a niektoré ďalšie 
pokusy „boli paralyzované veliteľskými a politickými opatreniami...“.263

Situáciu od začiatku nového kalendárneho roku posudzovala Vojenská rada VVO na svo
jom 3. zasadnutí 27. 1. a 3. 2. 1969. Dospela k záverom, že časť príslušníkov okruhu sa ocit
la „...v stave väčšej podráždenosti...“264 a začali sa rozširovať rôzne úvahy a ťažko vysvetliteľné 
otázky „...v súvislosti s použitím armády pri zabezpečení poriadku na verejnosti...“. Väčšina 
mladých dôstojníkov a najmä absolventov vojenských katedier vysokých škôl nemohla 
pochopiť vnútornú - represívnu funkci u armády. Náčelník PS VVO v svojom doklade uvádzal, 
že „...nechápu ako im to bolo vysvetľované, pretože podľa nich plní armáda len vonkajšiu 
funkciu...“.265

Vojenská rada konštatovala, že „...protisovietske nálady... začínajú v poslednom čase 
u všetkých príslušníkov okruhu, všetkých kategórií zosilňovať...“. Množili sa prípady bojko
tu sovietskych filmov najmä v 14. tankovej divízii, odsudzoval sa tlak predstaviteľov ZSSR 
na vládu ČSSR, všeobecne sa „...ostro odsudzovala prítomnosť sovietskych vôjsk...“ a objavo-
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vali sa požiadavky vypovedať novinárov zo „...socialistických krajín, ktorí píšu nepravdu...‘Vм 
Išlo o tieto útvary: 10. ženijný prápor, 49. delostrelecký pluk, 60. tankový pluk, 103. tankový 
pluk a väčšina útvarov 13. tankovej divízie.

Veliteľ Východného vojenského okruhu, napriek uvedeným „...problémom...“, mohol na 
rozdiel od veliteľov Západného a Stredného vojenského okruhu pri vyhodnotení výcvikového 
roku 1969, ktorý bol zahájený v súvislosti s realizáciou novembrovej rezolúcie pléna ÚV KSČ 
s určitým uspokojením konštatovať, že „...priama účasť príslušníkov okruhu na protisocialis
tických a protisovietskych akciách nebola.

Analyzovaním príčin uvedených „...negatívnychjavov“ vo VVO bola poverená Politická sprá
va WO na čele s plukovníkom J. Kováčikom.,Analýzu“ náčelník Politickej správy VVO pred
ložil na 14. zasadnutí Vojenskej rady WO dňa 24. 10.1969. V nej konštatoval, žc hlavnou príčinou 
boli „...deformácie v myslení, ktoré sú skutočne hlboké...“. Ďalšími príčinami podľa „analytikov“ 
boli: „...veľký vplyv výchovy na vysokých školách,...odpor k štúdiu materiálov súdruhov Biľaka, 
Indru, Štrougala..., absencia cieľa uvedomelejšieho styku so sovietskymi jednotkami,... absencia 
názornej agitácie“.“8 Veliteľ vojenského okruhu generál S. Kodaj vyjadril názor, že „...stanovisko 
náčelníka Politickej správy je správne, premyslené i kvalifikované...“.“9 .Analýzu“ Politickej 
správy WO a stanovisko veliteľa okruhu podporil, ba v niektorých poznámkach formuloval závery 
ešte radikálnejšie náčelník štábu WO plukovník generálneho štábu Jaromír Jašek. Na záver 
zasadania Vojenskej rady informoval generál S. Kodaj o úlohách na nový výcvikový rok a za 
„...základné a rozhodujúce považoval... urobiť v hlavách ľudí jasno...“.”0

Východnému vojenskému okruhu bola vyšším stupňom nariadená ako hlavná úloha na 
výcvikový rok 1969 : „...politická konsolidácia VVO...“.271 Ďalšie „opatrenia“ vyplývali 
z hlavnej úlohy a boli formulované v troch základných bodoch:

1. “...upevnenie základných princípov výstavby a činnosti strany vo Východnom vojenskom 
okruhu a jej vedúcej úlohy vo všetkých oblastich života okruhu na zásadách marxizmu- 
leninizmu...“

2. “...upevnenie bojovej pohotovosti a pripravenosti vojsk okruhu...“
3. “...obnovenie a upevnenie vzájomných internacionálnych zväzkov so Sovietskou armá

dou a ostatnými armádami Varšavskej zmluvy...“.272
Avšak tieto opatrenia rôzneho charakteru nepriniesli na začiatku roku 1969 požadovaný 

efekt: „...nepodarilo sa plne prejsť do ofenzívy napriek tomu, že vo velení a vedení Politickej 
správy bola nastúpená správna cesta...“.2” Toto konštatovala komisia vytvorená na vypraco
vanie analýzy vývoja Východného vojenského okruhu. Členovia komisie: plukovník Jašek, 
plukovník Kryl, plukovník Hudec, podplukovník Marko, plukovník Dvorský, podplukovník 
Kašpárek, podplukovník Balažovič, podplukovník Országh, podplukovník Kačic a pod
plukovník Klobušiak predložili „analýzu“ na zasadanie Vojenskej rady VVO dňa 27. 1. 197Q.17‘

V období po pohrebe J. Palacha 25. 1. 1969 pretrvávala celospoločenská trauma a nastala 
nespokojnosť so skutočnými, alebo len zdanlivými ústupkami A. Dubčeka a jeho spolupra
covníkov. Spoločenské napätie, vyvolané augustovou intervenciou a následnou okupáciou, 
v súvislosti s víťazstvami hokejových reprezentantov ČSSR nad mužstvom ZSSR na majstrov
stvách sveta vo Švédsku (21. a 28. 3. 1969 - pozn. autora), prepuklo v závere marca do roz
siahlej demonštrácie.

Prvé rozsiahlejšie nepokoje vypukli v študentskom prostredí. Proti účastníkom demonštrá
cie v Bratislave zasiahli príslušníci VB a s použitím „obuškov“ a vodných diel rozohnali asi 
2 000 demonštrujúcich.275

Najväčšie demonštrácie sa uskutočnili v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, vo 
Zvolene a v menšom rozsahu v siedmich mestách na Slovensku.
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Príslušníci ČSĽA sa demonštrácií zúčastnili individuálne, „...nie však organizovane...“, nik
to z nich „...nebol zadržaný a ani zisťovaný z hľadiska totožnosti...“.276 Minister národnej obrany 
už pred polnocou 28. 3. 1968 disponoval informáciami o účasti vojakov na demonštráciách. 
Náčelník Hlavnej politickej správy ČSĽA generál F. Bedřich získal informáciu z Veliteľstva 
VVO o údajnej účasti 50 až 60 vojakov na demonštráciách vo viacerých posádkových mestách. 
Orgány VB potvrdili veliteľovi VVO generálovi S. Kodajovi účasť 3-4 dôstojníkov pred 
Konzulátom ZSSR v Bratislave.277

Na overenie informácií a zistenie „...pravdivých skutočností...“ bolo prijaté opatrenie vo forme 
vyslania komisie (29. 3. 1968 o 01.30 hod.-pozn. autora) v zložení: generál Dzamko, plukovník 
Kryl a plukovník Gápel (náčelník posádky Bratislava-pozn. autora).278 Do vyšetrovania uve
dených skutočností sa aktívne zapojila aj vojenská kontrarozviedka.27’ Komisia potvrdila ziste
nia orgánov VB a nepotvrdila organizovanú účasť, ako ju uvádzali oficiálne sovietske kruhy.

Informácie o tzv. „hokejových udalostiach“ boli hlásené a zámerne skresľované sovietskymi 
vojenskými predstaviteľmi. V závere marca nečakane priletel na sovietske vojenské letisko 
v Miloviciach minister obrany ZSSR maršál A. A. Grécko so zástupcom ministerstva 
zahraničných vecí V. Semjonovom.

' Dňa 1. apríla 1969 v budove Ministerstva národnej obrany ČSSR v dobe od 10.00 do 
12.30 hod. prijal maršála A. A. Grečka na vlastnú žiadosť minister - generál M. Dzúr. Okrem 
ministra A. A. Grečka sovietsku vojenskú delegáciu tvorili: generál Majorov - veliteľ Stred
nej skupiny vojsk v ČSSR, generál Povalin - náčelník Hlavnej operačnej správy a tajomník 
Rady obrany štátu, generál Zolotov - náčelník Politickej správy a člen Vojenskej rady Stred
nej skupiny vojsk v ČSSR. Na žiadosť maršála A. A. Grečka sa rokovania okrem ministra 
M. Dzúra zúčastnili: generál V. Dvořák - štátny tajomník vlády ČSSR na ministerstve národ
nej obrany, generál K. Rusov - náčelník Generálneho štábu ČSĽA, generál F. Bedřich - náčel
ník Hlavnej politickej správy, generál A. Mucha - náčelník Hlavnej správy pozemných vojsk 
a zástupca ministra, generál J. Lux - náčelník Hlavného tyla a zástupca ministra, generál 
M. Šmoldas - generálny inšpektor ČSĽA, zástupca ministra.280

Na úvod „rokovania“ minister A. A. Grečko uviedol, že prišiel z rozhodnutia ÚV KSSZ 
a vlády ZSSR „...prešetriť príčiny a dôsledky protisocialistických výčinov 28. - 29. 3. 1969, 
namierených proti Sovietskej armáde a sovietskemu ľudu...“.281 Podľa údajov sovietskej 
vojenskej delegácie boli o demonštráciách pravidelne informovaní a už vopred „...vedeli čo sa 
chystá“. A. A. Grečko upozornil na závery porady (31.3. 1969 v Miloviciach-poznámka auto
ra) veliteľov a politických pracovníkov Strednej skupiny vojsk, že išlo o akcie „...divokých 
kontrarevolučných skupín“... a „presvedčili sa, že nejde o živelné akcie ..., ale že je to včas 
plánovaná, organizovaná a uskutočnená demonštrácia...“.282

V závere svojho vystúpenia plného výčitiek, obvinení a klamstiev maršál A. A. Grečko 
z pozície sily vyslovil hrozbu: „... trpezlivosť je u konca...“ 282 a tlmočil protestnú nótu soviet
skeho mocenského centra, podľa ktorej „...v prípade opakovania podobných udalostí soviet
ska strana bude prinútená sama urobiť opatrenia a ponecháva si voľnosť vo výbere týchto 
opatrení v závislosti od opatrení vlády...“.281

Veliteľ Strednej skupiny vojsk dostal od ministra A. A. Grečka striktné pokyny, ktoré boli 
tlmočené predstaviteľom Ministerstva národnej obrany ČSSR v tomto rozsahu:

„1. ... pri vzniku nebezpečia nepúšťať demonštrantov bližšie než na vzdialenosť 500 metrov 
od svojich objektov a pri ohrození života použiť zbrane;

2. podľa plánu čas od času hliadkovať obrnenými transportérmi a tankami;
3. na sklady a základne, kde nie sú vojská a zbrane, vyslať na ochranu obrnené transportéry 

a tanky;
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4. nariadiť veliteľom sovietskych posádok, aby s týmto rozkazom oboznámili miestne 
orgány štátnej moci;

5. ak sa udalosti budú opakovať, bude zavedená policajná hodina, pri existujúcich koman- 
dantúrach postavia roty a tanky;

6. skúma sa otázka zvýšenia počtu sovietskych vojsk o 10 - 15 tisíc až do výšky 75 000 
príslušníkov;

7. informujú štáty Varšavskej zmluvy o účasti niektorých príslušníkov ČSĽA na protisoviet- 
skych demonštráciách;

8. bol vydaný pokyn hliadkovania vrtuľníkov nad miestami dislokácie sovietskych vojsk;
9. bol daný pokyn skupine sovietskych vojsk v NDR, Poľsku a na Ukrajine pripraviť plán 

vstupu na územie ČSSR a v prípade nebezpečia vstúpia na územie ČSSR i bez upove
domenia čs. orgánov...“.2'-'

Minister M. Dzúr vo svojom stanovisku uviedol, že jeho hlásenie, ktoré mal pripravené, 
„...sa v mnohom zhoduje s tým, čo bolo povedané...“, a ministra A. A. Grečka informoval, že 
„...mal a má pripravené tisíce vojakov i zvláštny plán...“. Podľa dohovoru s ministrom vnútra 
„...urobil opatrenia a urobil ešte viac než sa žiadalo...“.2*6 Náčelník Generálneho štábu ČSĽA 
generál K. Rusov potvrdil slová ministra M. Dzúra a dodal: „Máme plán, vojská boli pripravené, 
len bolo treba, aby politické vedenie dalo pokyn... Všetko vyšetrujeme a urobíme opatrenia, 
aby armáda splnila svoju úlohu...“.2*7

V záverečných slovách minister A. A. Grečko zopakoval svoj pohľad na hodnotenie tzv. 
„hokejových udalostí“ a tvrdil, že v ČSĽA je „...40 percent vojakov, ktorí hovoria, že hlavný 
nepriateľ je ZSSR...“2** a preto sa podľa sovietskych vojenských informácií zúčastnili protiso- 
vietskych demonštrácií „...stovky vojakov ČSĽA...“. (Tieto „údaje“ mali od dôstojníkov Sovi
etskej armády, ktorí sa demonštrácií zúčastnili v civilných oblekoch-pozn. autora.) Nakoniec 
sa maršál A. A. Grečko obrátil so záverečnou hrozbou na ministra M. Dzúra keď povedal: 
„Hovorili ste (t. j. M. Dzúr - pozn. autora), že ste zabránili, aby nedošlo k zrážke medzi 
československými a sovietskymi vojakmi. To nebolo treba hovoriť. Vyrovnáme sa i so 100 000 
kontrarevolucionármi. Neopustíme ČSSR. Neodídeme v tomto ani budúcom roku“.2'9

Po tzv. „hokejových udalostiach“ prevládli v armáde opatrenia represívneho charakteru. 
Novú dimenziu dostala ochota velenia ČSĽA - a menovite ministra generála M. Dzúra - splniť 
všetky príkazy sovietskeho velenia tlmočené ministrom maršálom A. A. Grečkom.

Sovietske velenie sa v danej situácii nechcelo zmieriť so syndrómom politického krachu 
vojenskej intervencie z 21. augusta 1968. Tzv. „hokejové udalosti“ boli len zámerom, ako 
v rámci tzv. „salámovej taktiky“ odkrojiť viac a intenzívnejšie, s typickou hrubosťou zasaho
vať do vnútorných záležitostí ČSSR. Na programe bol bezprostredný cieľ - odstrániť A. Dubče
ka z vedúcej funkcie v KSČ.

Politický pád A. Dubčeka v apríli 1969, ktorého formálnou zámienkou boli tzv. „hokejové 
udalosti“, znamenal ďalší kvalitatívny politický zvrat. Predpoklady uvedeného politického zlo
mu však boli už vytvorené pred touto umelo hysterizovanou „krízou“ a došlo by k nemu 
v každom prípade. Po odstránení J. Smrkovského a demoralizovaní občianskeho odporu to bola 
otázka času.

V období pred aprílom 1969 boli v straníckom mocenskom centre vytvorené predpoklady 
na plynulý prechod do ďalšej fázy reštaurácie byrokratického systému spoločnosti sovietske
ho typu.

Hierarchická štruktúra mocenského rozhodovania v bývalých krajinách tzv. „reálneho social
izmu“ bola prispôsobená tak, že ten, kto vládol v straníckom centre moci, vládol tiež nad poli
tickým subjektom, ktorý v sebe kumuloval moc aj nad celou spoločnosťou. Politický pád
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J. Smrkovského dokázal, že A. Dubček v danom konkrétnom historickom okamihu už stratil 
mocenskú pozíciu adekvátnu normálnym podmienkam spoločností sovietskeho typu.

Už pred svojimi politickými pádmi reprezentovali A. Dubček a J. Smrkovský anachronický 
moment vedenia KSČ. Ich politický priestor bol neúprosne zužovaný a jediný faktor, brániaci 
ich skoršiemu pádu - politický tlak občianskej verejnosti - sa v okamihu, keď ho nedokázali 
využiť a dokonca ho odmietli ako „rušivý faktor konsolidácie“ stal ďalším činiteľom oslabu
júcim ich mocenské pozície. Otvorená demokratická občianska verejnosť a uzatvorený, prísne 
hierarchicky Strukturovaný stranícky byrokratický aparát boli antitézy, ktoré si bytostne 
odporovali.

Fakt, že zvyšky zástancov pokusu o tzv. reformnú politiku po novembrovom pléne ÚV KSČ 
boli považovaní časťou verejnosti za symbolických predstaviteľov aj občianskej verejnosti 
a súčasne boli skutočnými predstaviteľmi nedemokraticky štruktúrovanej byrokratickej elity, sa 
v danej konkrétnej historickej vývojovej fáze mocenského sporu stal brzdou pre obidve strany. 
Stali sa objektom a stelesnením základného rozporu dvoch súperiacich politických prúdov.

Od okamihu sformovania nového tzv. „akcieschopného jadra“ konzervatívnej časti 
byrokracie, ktoré pozitívne korešpondovalo s nenarušenými mocenskými štruktúrami, sa stali 
symbolickí nositelia demokratického prúdu - zrejme i proti'svojej vôli - cudzím telesom, 
rušivým momentom postupnej byrokratickej neostalinskej stabilizácie moci.

Z vyššie uvedeného okrem iného vyplývala iluzórnosť predstáv a plánov A. Dubčeka na 
jar 1969, že sa mu podarí prejednaním tzv. Pillerovej správy o politických zločinoch, páchaných 
v 50. rokoch vedúcou garnitúrou KSČ, oslabiť za tieto zločiny zodpovedné stalinistické 
a konzervatívne sily v špičke straníckeho a štátneho aparátu, rovnako tak i nádeje o možnosti 
zvolania zjazdu KSČ a neskoršieho uskutočnenia volieb.280

Uvedené predstavy a plány by stroskotali nielen na vetovaní zo strany ZSSR, ale zrejme 
i na odpore väčšiny vo vedení KSČ a tým i v ÚV KSČ. Na základe súčasnej úrovne poznania 
možno sformulovať záver, že aj keby nedošlo k tzv. „hokejovým udalostiam“, bol by to práve 
pokus o určitú ofenzívu, ktorý by viedol k politickému pádu A. Dubčeka.

Kalkulácie G. Husáka a skupiny konzervatívnych centristov spočívali v pochopení, že ďalšie 
odhaľovanie už i tak značne pošpineného štítu KSČ by za danej konkrétnej historickej situácie 
znamenalo destabilizáciu sociálnej bázy začatej reštaurácie byrokratického systému spoločnos
ti sovietskeho typu. Preto po prevzatí moci v straníckom centre G. Husák logicky zabránil pre
jednávaniu tzv. Pillerovej správy a pokračovaniu procesu straníckych rehabilitácií.

K priamym protestom proti zosadeniu A. Dubčeka z vrcholu pyramídy politickej moci nikde 
v ČSSR nedošlo. Občianska demokratická verejnosť ako celok reagovala bezradne.

V súvislosti s aprílovými plenárnymi zasadaniami Vláda SSR na svojom zasadaní 2. 4. 1969 
prijala uznesením č. 84 konkrétne opatrenia na zabránenie „vystúpenia extrémnych síl“.291 Na 
ÚV KSS prerokoval zástupca náčelníka správy ochrany MV SSR s vedúcim hospodárskeho 
oddelenia ÚV KSS M. Boďom komplex otázok súvisiacich so zabezpečením plenárneho zasad
nutia ÚV KSS. Bolo rozhodnuté poskytnúť všestrannú ochranu objektov ÚV KSS, SNR, vlády 
SSR, sovietskeho konzulátu, objektov ministerstva vnútra, bytov ústavných a straníckych 
činiteľov.292

Ďalšie bezpečnostné opatrenia v Bratislave garantovala Mestská správa VB (MS VB). 
Vytvorený štáb293, pod vedením zástupcu náčelníka MS VB, nariadil od 15. 4. 1969 v čase od 
20.00 hod. do 02.00 hod. mimoriadne hliadkovanie. Mali ho vykonávať hliadky zosilnené 30- 
timi vojakmi Východného vojenského okruhu v každej zmene.294

Bezpečnostné opatrenia sa stupňovali. Od 16. 4. 1969 bola vyhlásená 100 percentná dosiah- 
nuteľnosť všetkých príslušníkov MS VB. vytvárali sa zálohové zásahové jednotky, ktoré posilňo-
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vali príslušníci Ľudových milícií v plánovanom počte od 300 do 500 osôb a vojaci ČSĽA z útvarov 
VVO v počte 1000 osôb pre Bratislavu a 300 pre Nitru. Počnúc dňom 17. 4. 1969 nariadil náčel
ník MS VB 50 percentnú pohotovosť a vytvorenie ďalšej zálohovej jednotky. Celkove boli zása
hové jednotky (600 príslušníkov VB) posilnené o 1660 vojakov WO a príslušníkov Ľudových 
milícií (na zásah v Bratislave jc uvádzaný počet 2260 osôb - pozn. autora).”5

Minister vnútra SSR generál E. Pepich obhajoval rozsah bezpečnostných opatrení umelo dra
matizovaným vykonštruovaným „...nárastom organizovaných protištátnych akcií...“ datovaných 
od októbra 1968. Príslušníci štátnej bezpečnosti poskytli ministrovi E. Pepiehovi údaje o „...zha
baní 372 letákov, 66 anonymov, zistení letákov zo zahraničia a 11 nápisov hanobiacich časť 
politických a vládnych funkcionárov na Slovensku...“.294 Minister vnútra SSR doslova vytváral 
umelú atmosféru strachu z rozsiahlych protištátnych akcií, ktoré mali zorganizovať „...nepria
teľské, ilegálne pracujúce sily...“, ako napríklad Výbor Demokratickej strany Slovenska v ilega
lite, Ilegálna organizácia SEVER, Kontinent národného výboru, Ľudové podzemné hnutie 
a Výbor mládeže pre ľudské práva.”7 „...Masové...“ akcie mali podľa „...dôverných „a údajne 
overených informácií kulminovať v dobe zasadnutia aprílového pléna ÚV.

V súvislosti s rokovaním aprílového pléna ÚV KSČ a ÚV KSS vznikli i v podmienkach 
VVO „...panické nálady a rôzne zvesti...“. Stanoviská príslušníkov Východného vojenského 
okruhu k výsledkom aprílových plenárnych zasadaní ÚV KSČ a ÚV KSS je možné na zákla
de archívnych dokumentov rozdeliť do troch skupín:

Prvú tvorili väčšinou vojaci z povolania a časť občianskych zamestnancov, ktorí s prijatý
mi opatreniami vyslovili verbálny súhlas.

Druhú tvorili príslušníci všetkých kategórií s prevahou vojakov základnej služby, ktorí pri
jali závery plén rezervovane, bez zaujatia vlastného stanoviska. Postupne časť príslušníkov 
VVO tvoriacich túto skupinu „...podľahla sústavnému ideologickému tlaku“ a začala súhlasiť 
so závermi aprílových plén ÚV.

Tretiu skupinu tvorili „...jednotlivci všetkých sociálnych skupín...“, predovšetkým fyzicky 
mladší a jednotlivci s vysokoškolským vzdelaním. Značnú časť tejto skupiny tvorili aj absol
venti vojenských katedier vysokých škôl a škôl dôstojníkov v zálohe. Príslušníci tretej skupiny 
sa vyznačovali „...otvorene vyslovovanými názormi obáv z tvrdých represívnych zásahov 
k nastoleniu poriadku“ a obavami „či tieto zásahy nebudú využité k postupnému opusteniu 
zásad pojanuárovej politiky...“.”11

Na základe skúseností z tzv. „hokejových udalostí“ vydal minister M. Dzúr rozkazy č. 02 
a č. 03, ktoré boli príslušníkmi VVO hodnotené ako „...tvrdé a vyslovili k nim množstvo 
výhrad...“.”’

Minister národnej obrany ČSSR M. Dzúr v tajnom rozkaze „R MNO č. 03/1969“ zo dňa 
9. 4. 1969 nariadil „vyšetriť účasť príslušníkov ČSĽA na demonštráciách počas tzv. hokejových 
udalostí.

Opatrenia k „...upevneniu disciplíny a organizovanosti života...“ boli obsahom Rozkazu 
veliteľa VVO č. 01“. Veliteľstvo okruhu v snahe „...udržať príslušníkov VVO v kasárenských 
objektoch...“ nariadilo povinné a organizované sledovanie vystúpenia G. Husáka na aprílovom 
pléne. V každom útvare túto „akciu“ organizovali velitelia a politickí pracovníci.

Napriek pomerne prísnym opatreniam došlo v mestách Bratislava, Košice, Dubnica nad Váhom, 
Liptovský Hrádok, Sobrance a Piešťany k strhnutiu a spáleniu 15-tich sovietskych zástav. Na strhá
vaní vlajky v Piešťanoch sa zúčastnili vojaci základnej služby z vojenského útvaru 1 105.500

Tragédiou - „mimoriadnou udalosťou politického charakteru“™ bolo upálenie sa vojaka zák
ladnej služby M. Levčíka na námestí v Košiciach dňa 11. 4. 1969. Náčelník Politickej správy 
VVO generál J. Kováčik sa snažil celú tragickú udalosť bagatelizovať a v „Rozbore základ-
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ných otázok politického a morálneho stavu a disciplíny vo vojskách Východného vojenského 
okruhu za rok 1969“ uviedol, že pohnútky k tragickej forme protestu vojaka M. Levčíka 
„...neboli vnútropolitického charakteru ako u J. Palacha...“. Ďalšími pre veliteľstvo VVO neprí
jemnými „mimoriadnymi udalosťami“ boli úteky vojakov z povolania do „...kapitalistickej 
cudziny...“.

Vláda ČSSR na svojom aprílovom zasadnutí analyzovala okrem iného poznatky z obdobia 
tzv. hokejových udalostí. Ozbrojené sily, aj napriek účasti časti ich príslušníkov na potlačo
vacích a represívnych opatreniach, hodnotila ako „...ešte nie dostatočne pripravené...“ na splne
nie svojej vnútornej potlačovateľskej funkcie.

Táto „známka“ bola zmenená až v letných mesiacoch roku 1969. Vláda s predstihom svo
jím uznesením č. 66 schválila „zásady postupu v oblasti informácií a rozhodovania operatívnej 
skupiny vlády ČSSR pri zabezpečení pokoja, kľudu verejného poriadku a bezpečnosti v ČSSR“ 
(,Násady...“ obržal minister M. Dzúr 2. 8. 1969 - pozn. autora).302

Prvým stabilizačným opatrením tzv. „nového kurzu“ bolo zvolenie 11-členného Predsed
níctva ÚV KSČ303, v ktorom okrem A. Dubčeka nezostal ani jediný zástanca tzv. pojanuárových 
reforiem. O podpore tzv. „nového kurzu“ svedčí 2212 stanovísk, t. j. menej než zo 4 percent 
organizácií KSČ.304 Je to jeden z ukazovateľov ktorý dokumentoval fakt, že aj napriek 
mocenskej pozícii zostával G. Husák stále izolovaným politikom nielen v spoločnosti, ale 
i v politickom subjekte, na ktorý sa spoliehal.

Paralelne s vytláčaním reformných síl došlo k oticiálnej rehabilitácii promoskovsky orien
tovanej kolaboračnej skupiny, a tým k jej opätovnej integrácii do straníckej mocenskej špičky. 
Súčasne sa začala postupná, cieľavedomá, permanentná výmena „nomenklatúrnych kádrov“ 
v straníckom a štátnom aparáte, v oblasti masovokomunikačných prostriedkov a vo všetkých 
kľúčových spoločenských pozíciách.

Na rozdiel od A. Dubčeka, ktorý sa vo všetkých fázach konkrétneho historického vývoja 
snažil o integráciu a zjednotenie naj rozpornějších síl v KSČ, zdôraznil G. Husák nutnosť tzv. 
diferenciácie“ a principiálneho rozchodu so silami, brániacimi „konsolidácii“ a dodal: „Keby 
sme mali stranu v poriadku, máme v poriadku všetko.“ S prehľadom skúseného straníckeho 
aparátnika formuloval nosnú ideu začínajúcej reštaurácie byrokratického systému spoločnos
ti sovietskeho typu: „Zhora veci začínajú.“303

Svoj tzv. malý „akčný program“ sformuloval G. Husák na májovom pléne ÚV KSČ. Vyhol 
sa akýmkoľvek teoretickým či programovým úvahám a sústredil sa na čisto pragmatickú 
mocenskú politiku, ktorú zhrnul do piatich bodov:

1. Obnovenie jednoty KSČ na základoch marxizmu-leninizmu.
2. Obnovenie vedúcej úlohy KSČ v spoločnosti.
3. Riešenie ekonomických problémov.
4. Upevnenie funkcie socialistického štátu.
5. Obnovenie priateľských vzťahov so ZSSR a ostatnými socialistickými krajinami.306
Obdobie od nástupu G. Husáka a jeho blízkych spolupracovníkov býva v odborných

prameňoch často označované ako „fáza totálneho revanšu“.
Prvá fáza tzv. „normalizácie“, od augusta 1968 do apríla 1969, bola v odborných štúdiách 

členov vládnych komisií „...pre analýzu historických udalostí obdobia rokov 1967 - 1970“ hod
notená ako snaha Dubčekovej reformnokomunistickej skupiny presadiť politiku tzv. pokračo
vania v reformnej politike „bez extrémov“, ako snaha „zachrániť čo sa dá“.

Koncepcia politiky pokračovania „bez extrémov“ obsahovala sama v sebe mnoho nerie
šiteľných rozporov. O tom, čo sa považovalo za „extrém“ rozhodovalo stranícke mocenské cen
trum v Moskve a nie Dubčekova skupina. Jej čiastočný príklon k tzv. „centristickým riešeniam“
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stále viac zužoval politický priestor pre politický centrizmus, ktorý v danej konkrétnej his
torickej situácii nemohol pôsobiť vo funkcii sprostredkovateľa kompromisu, pretože nepôso
bil základný predpoklad - existencia vzájomného spolupôsobenia dvoch silných a vyvážených 
protipólov.

Tragickým omylom Dubčekovej skupiny bolo pripravenie podmienok na ofenzívnu „nor
malizačnú“ politiku G. Husáka a jeho spolupracovníkov.

Nástupom G. Husáka a definitívnou likvidáciou Dubčekovej skupiny na jeseň 1969 sa datu
je druhá fáza tzv. „normalizácie“. Súčasné analýzy potvrdili už skôr vyslovený názor, že Novot
ného režim v rokoch 1963 - 1967 obsahoval viac liberálnejších rysov než nastupujúci Husákov 
režim, ktorý začal realizovať tvrdé a systematické potlačovanie všetkého, čo umožňovalo vývoj 
už pred rokom 1968.

Charakteristickým rysom tohoto obdobia bolo vytvorenie stavu deformovaných vzťahov 
medzi pragmatickou a fundamentalistickou orientáciou v politike. Z uvedených typov zvolilo 
Husákovo politické vedenie krajné póly.

Po aprílovom a májovom pléne ÚV KSČ sa v armádnych podmienkach „rozpracovávali“ 
závery uvedených plén. Vojenská rada ministra národnej obrany na svojom zasadnutí 
24. 6. 1969 analyzovala výsledky májového pléna ÚV KSČ a schválila opatrenia na úseku 
ČSĽA na splnenie tzv. „májovej realizačnej smernice“.

Vojenská rada prerokovala predloženú „Analýzu stavu plnenia hlavných úloh ČSĽA 
v uplynulom období“. Konštatovala, že k postupnému „obratu“ začalo dochádzať až po novem
brovom pléne ÚV KSČ v roku 1968 a zvlášť po aprílovom pléne 1969, keď armáda „...dosiah
la celý rad kladných výsledkov...“.302

K záverom aprílového pléna ÚV KSČ nebolo oficiálne vznesené z armádneho prostredia 
ani jediné kritické, či zamietavé stanovisko.30'Prekvapujúci bol i nízky počet súhlasných rezolú
cií, ktoré do konca mája 1969 zaslalo len sedem percent armádnych organizácií KSČ.300 Uve
dený údaj je v rozpore s oficiálnym vyhodnotením výcvikového roku 1969 vo Východnom 
vojenskom okruhu, v ktorom sa uvádza, že aprílové plénum bolo „...výrazným medzníkom 
a posunom v politickom myslení a postojoch príslušníkov WO...“310, pretože údajne „...v pre
važnej väčšine pozitívne hodnotili kvalitatívne novú situáciu - ku ktorej došlo - po aprílovom 
a májovom pléne ÚV KSČ...“.3"

Vojenská rada MNO v prijatom stanovisku hodnotila tzv. projekt „Makroštruktúra“ ako 
„...solídny základ pre ďalšie všestranné rozpracovanie otázok výstavby ČSĽA...“.312 Bola však 
zamlčaná dôležitá skutočnosť, a to že sa začali priebežné hodnotenia vojakov z povolania, ako 
súčasť zmien „Makroštruktúry“. Masové čistky boli v podstate spustené. (Prebiehali totiž v rám
ci tzv. reorganizácie ČSĽA, ktorá bola obsiahnutá v tzv. projekte „Makroštruktúra“.)

Zodpovední armádni funkcionári disponovali prostriedkami a priestorom, ktoré im 
umožnili bez zdôvodnenia konkrétnych príčin a bez možnosti odvolať sa odstrániť množstvo 
tzv. „nepohodlných“ príslušníkov armády. Už prvé údaje, ktoré vyhodnocovala a evidovala 
kádrová správa MNO, svedčili o celoplošných čistkách masového rozsahu313, v rámci ktorých 
do konca októbra 1969 bolo z funkcií „odvolaných“ a „prevedených do kádrovej dispozície“ 
3000 vojakov z povolania. (V tomto období bolo „prepustených“ do zálohy 1000 vojakov 
z povolania - pozn. autora.)

Uvedený vývoj analyzovala Hlavná politická správa ČSĽA, ktorej Byro na svojom zasad
nutí dňa 17. 6. 1969, v prijatom uznesení hodnotilo „...správnosť postupu...“. S hodnotením 
Byra PEPS ČSĽA sa stotožnila Vojenská rada ministra národnej obrany ČSSR a považovala 
uznesenie Byra HPS zo dňa 17. 6. 1969 za súčasť „Plánu opatrení MNO na zabezpečenie reali
začnej smernice májového pléna ÚV KSČ“.3M (Ďalej „Plán...“ -pozn. autora.)
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Prijatý „Plán...“ určil direktívne splniť štyri hlavné úlohy:
1. Prispieť k obnoveniu jednoty strany, k upevneniu jednoty straníckej organizácie v ČSĽA 

na princípoch marxizmu-leninizmu, na leninských normách výstavby a činnosti strany, 
k zvýšeniu akcieschopnosti a revolučnej bojovnosti armádnej straníckej organizácie 
v uskutočňovaní politiky strany v špecifických podmienkach armády. Upevňovať 
a posilňovať vplyv a vedúcu úlohu strany vo všetkých úsekoch činnosti armády.

2. Upevniť ČSĽA ako mocenskú zložku socialistického štátu.
3. Bezodkladne prijať a uskutočniť účinné opatrenia na riešenie vážnych problémov na 

finančnom, technickom a materiálnom úseku ČSĽA.
4. V duchu pevného priateľstva riešiť vzťahy ČSĽA k sovietskej armáde a armádam štátov 

Varšavskej zmluvy“.315
V podmienkach Východného vojenského okruhu bol „Plán...“ rozpracovaný na úrovni 

veliteľstva a štábu VVO a na ďalších podriadených stupňoch velenia.
Veliteľstvo WO nariadilo podriadeným zložkám „...všestranne a dôsledne objasniť úlohu 

i vnútornú a vonkajšiu funkciu ČSĽA...“.316 Zvlášť vysoké nároky sa kládli na úsek politickej 
prípravy, v ktorej bolo „...potrebné objasniť...“ napríklad „...vedúcu úlohu strany v armáde...“,

ciele a úlohy vojenskej politiky KSČ a štábu...“, „...miesto a úlohu ČSĽA v spoločnosti a sys
téme obranného spoločenstva Varšavskej zmluvy...“.317

Velitelia a odborní náčelníci boli povinní „... na všetkých stupňoch velenia dôsledne 
odhaľovať a bojovať proti všetkým náladám, názorom a tendenciám, ktoré oslabujú úlohu 
a funkcie armády...“.311 Rozkaz ministra národnej obrany číslo 03/69 určil veliteľom zod
povednosť za nežiaduce politické prejavy podriadených, ktoré museli v súčinnosti s politickým 
aparátom pravidelne sledovať a po služobnej línii hlásiť.319 „Plán...“ veliteľom vytvoril dosta
točný priestor, pretože na splnenie uvedených úloh mohli používať „...všetky formy ideologic
kého pôsobenia a v krajných a zvlášť nebezpečných prípadoch použiť i ostatné opatrenia“.310

V súlade s časovým harmonogramom plnenia „Plánu...“ na všetkých úrovniach Východ
ného vojenského okruhu prebiehalo „zhodnotenie“ Akčného programu ČSĽA. Uvedené opa
trenie bolo „bytostne potrebné“, pretože mnohé myšlienky formulované Akčným programom 
ČSĽA sa dostali do zásadného rozporu s uznesením aprílového pléna ÚV KSČ a s tzv. „reali
začnou smernicou“ májového pléna. „Plán...“ doslova uvádzal, že „...takto upravený Akčný 
program je možné ponechať ako východiskový dokument...“.311

Novú „kvalitu“ dostala predovšetkým „kádrová práca“, ktorá bola považovaná „...zajeden 
z rozhodujúcich konsolidačných prvkov vo všetkých oblastich života armády...“.311 Aj veliteľ 
Východného vojenského okruhu v súlade s „Plánom...“, prijal nasledovné opatrenia: preveriť, 
či po januári 1968 došlo k „diskriminácii“ tých vojakov z povolania a občianských zamest
nancov, ktorí „...zastávali dôsledne stranícky postoj a stáli pevne na pozíciách proletárskeho 
internacionalizmu...“.313 V prípade zistenia mala byť „diskriminovaným“ zabezpečená „...plná 
dôvera a istota pre ďalšiu úspešnú prácu v armáde...“.314

Plniť úlohy rozkazu ministra národnej obrany číslo 03/1969 a uvádzať do každodenného 
života príslušníkov armády novú „kvalitu kádrovej politky“ a „kritériá kádrovej práce“, 
pomáhali veliteľom všetkých stupňov okrem už spomínaných politických pracovníkov aj prís
lušníci vojenskej kontrarozviedky.

Paradoxom daného obdobia bolo, že samotní velitelia a politickí pracovníci boli pod sys
tematickou kontrolou široko rozvetvenej agentúrnej siete vojenskej kontrarozviedky. Ak 
zoberieme za základ štatistické údaje celkového počtu vojakov z povolania ČSĽA a pracov
níkov vojenskej kontrarozviedky najednej strane, a počet obyvateľov ČSSR a počet pracov
níkov ŠtB, tak zistíme, že agentúra VKR pod vedením generála Stavinohu bola 25-krát
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početnejšia ako agentúra ŠtB.32! O „aktivite“ pracovníkov agentúry VKR svedčia údaje o posky
tovaných „závažných poznatkoch“ v zmysle „Plánu...“, ktoré len v priebehu prvej vlny 
masových čistiek poslúžili k 2000 až 3000 „kádrovým opatreniam“ rôzneho druhu...“.3“

Archívne dokumenty obsahujúce dobové anylýzy uvádzajú, že letné mesiace roku 1969 boli 
typické pomerne rýchlym obratom v politických postojoch vojakov z povolania. „Analýzy“ 
však vedome zamlčujú, akými formami a prostriedkami bol tento stav dosiahnutý. Postupujú
ca „normalizácia“ a nekompromisne valiaca sa prvá masová vlna čistiek vyvolali v mnohých 
príslušníkoch ČSĽA, vrátane príslušníkov VVO, stav prispôsobenia sa „novej realite“.

V spoločnosti, ale i v armádnom prostredí začínali prípravy na 1. výročie „vstupu vojsk 
Varšavskej zmluvy“.

11.6. Prvé výročie vojenskej intervencie 
v roku 1968

Na základe dôkladnej „analýzy“ demonštrácií a rôznych protestných akcií, ktoré prebiehali 
od konca augusta 1968 až po tzv. „hokejové udalosti“, rozhodla vláda ČSSR svojím uznesením 
č. 66 zo dňa 2. 4. 1969 „...vytvoriť na prechodnú dobu operatívnu skupinu...“ z určených čle
nov vlády pod vedením jej predsedu O. Černíka.327

Na riadenie príprav represívnych akcií vytvorilo Predsedníctvo vlády ČSSR 16. júna 1969 
„pracovnú skupinu“ predsedu vlády. Na jej čele bol O. Černík, členmi boli minister vnútra 
ČSSR J. Pelnáf, minister národnej obrany ČSSR M. Dzúr, predseda Výboru pre tlač a infor
mácie J. Havelka. Sekretárom komisie sa stal generál A. Gross. So skupinou, najmä s O. 
Černíkom spolupracoval riaditeľ odboru pre ochranu a bezpečnosť pri Predsedníctve vlády 
ČSSR generál Činčár.

„Pracovná skupina“ využívala pre svoju činnosť podklady a správy z fungujúcich infor
mačných systémov - ÚV KSČ, Federálneho informačného strediska pri Predsedníctve vlády 
ČSSR, Ministerstva národnej obrany ČSSR a ďalších federálnych ministerstiev, výborov 
a inštitúcií.32' Na zabezpečenie jednotnej informačnej sústavy po línii štátnej moci a správy, vlá
da ČSSR svojím uznesením č. 66 zo dňa 2. 4. 1969 rozhodla vytvoriť túto sústavu informácií:

1. Informácie o vývoji politickej situácie, vyhodnocované ÚV KSČ.
2. Informácie o bezpečnostnej situácii v ČSSR (štátnobezpečnostné a verejnobezpečnost- 

né) súhrnne spracovávané Ministerstvom vnútra ČSSR.
3. Informácie o celkovej situácii v ČSĽA, súhrnne spracovávané Ministerstvom obrany 

ČSSR (vrátane informácií Spravodajskej správy Generálneho štábu ČSĽA).
4. Informácie všeobecnopolitické, hospodárske, medzinárodnopolitické - súhrnne spra

covávané Federálnym informačným systémom pri Predsedníctve vlády ČSSR (budú 
zahrnovať tiež informácie súhrnne spracovávané vládami ČSR a SSR a federálnymi min
isterstvami, výbormi a inštitúciami-okrem MV ČSSR a MNO ČSSR-pozn. autora).329

Na spracovanie súhrnných informácií vláda ČSSR nariadila využívať informačné oddele
nie sekretariátu „spoločného operačného štábu“ MV ČSSR. Celkový súhrnný prehľad o infor
máciách a realizovaných opatreniach viedol sekretár „pracovnej skupiny“ generál A. Gross. 
Uvedené informácie boli predkladané denne v pravidelných časových intervaloch o 9.00 hod.

52



II. kapitola

а о 18.00 hod. Tzv. „mimoriadne udalosti“ s celoštátnym dosahom boli odovzdávané okamžite 
a v ktorúkoľvek hodinu...“.™

V prípravách na tzv. „1. výročie“ augustovej invázie do ČSSR a následnej okupácie, 
najvyššie vládne a stranícke orgány akceptovali „skúsenosti“, ktoré získala delegácia Minis
terstva vnútra ČSSR, vedená ministrom J. Pelnárom počas rokovaní s predsedom Výboru štát
nej bezpečnosti ZSSR a ministrom ochrany verejného poriadku ZSSR v Moskve.”1

Vojenský charakter represívnych akcií bol konzultovaný na spoločnom zasadnutí členov 
vojenských rád Ministerstva národnej obrany ČSSR a Strednej skupiny vojsk, dislokovaných 
v ČSSR v poslednej tretine júna. „Dôveru“ a „plnú podporu ČSĽA“ vyslovili počas tzv. „pra
covnej návštevy“ prezident L. Svoboda a G. Husák.”2

Po počiatočnej nedôvere ČSĽA, ktorá bola vyjadrená na rokovaniach predstaviteľov Minister
stva národnej obrany ČSSR so svojimi rezortnými kolegami začiatkom júla 1969 v Moskve, soviet
ska strana vyslovila „súhlas“ s použitím ČSĽA. Moskva sa na prelome mesiacov jún a júl 1969 
orientovala na potlačenie prípadných nepokojov vlastnými silami, resp. za asistencie ČSĽA.3”

Mocenský aparát po rozsiahlych masových vlnách čistiek bol už v letných mesiacoch 
natoľko stabilizovaný, že v prípade očakávaných protestov v súvislosti s „1. výročím“ inter
vencie a následnej okupácie ČSSR nebolo potrebné, aby zasahoval sovietsky vojenský kolos.

V závere júla podnikli stranícke a vládne orgány rôznych stupňov celý rad tzv. „ideovo- 
politických“, „štátnobezpečnostných a represívnych opatrení“; Ich rozsah bol často zvažovaný 
na základe súhrnných informácií získavaných väčšinou prostredníctvom Orgánu vnútorného 
spravodajstva”4 pri Hlavnej správe štátnej bezpečnosti MV ČSSR”-', ktorý bol relatívne 
samostatný a pôsobil v týchto základných odboroch činnosti: I. Vnútorné spravodajstvo 
II. Zahraničné nepriateľské centrá III. Analyticko-koordinačná a kontrolno-právna činnosť 
IV. Objasňovanie a dokumentácia trestnej činnosti.”6

Hlavná správa StB za signál začatia „...akcií namierených proti ČSSR...“ zo „...zahraničných 
centrál...“ považovala pohyb tzv. „valutových cudzincov“. Pravidelné súhrnné informácie podá
vala Správa pasov a víz Ministerstva vnútra SSR. Pohyb osôb zo zahraničia bol sledovaný 
a pravidelne vyhodnocovaný, s úmyslom umelo vytvárať napätie. Tesne pred „1. výročím“ inter
vencie a okupácie sa očakávali najpočetnejšie skupiny z USA, Francúzska, Nemecka a Rakúska.”7

Od polovice júna 1969 bol „...zachytený začiatok vlastnej letákovej kampane...“”8, ktorá bola 
orgánmi StB vyhodnotená ako predpríprava protestných akcií „...vrcholiacich 21. - 22. augus
ta 1969...“.339 Informačnými správami, ako napríklad formou súhrnných informácií o „Vývoji 
štátnobezpečnostnej situácie na území SSR“, ktoré vypracovávalo Ministerstvo vnútra SSR, bola 
umelo vyostrená atmosféra „...nebezpečenstva výtržnických vystúpení, sabotáží, teroru, 
použitia zbraní...“340 atď. Bola spustená mašinéria permanentných verejných varovaní, mimoriad
nych bezpečnostných príprav a tzv. preventívnych represívnych policajných opatrení.-341

Predsedníctvo vlády ČSSR hodnotilo vývoj „vnútropolitickej a bezpečnostnej“ situácie 
stupňom „...narastania nelegálnej činnosti protisocialistických síl...“, ktorého údajným cieľom 
mali byť rozsiahle protestné akcie a v konečnom dôsledku, v duchu slovníka ŠtB, vyvolanie 
„...stavu novej krízovej situácie...“.342 Signálom boli podľa analytikov HS-ŠtB prejavy 
F. Kriegla, K. Kyncla a letáky „Drahí spoluobčania“ a „Výzva našim národom“.

Gustáv Flusák na porade s ministrom vnútra ČSSR, ktorá sa konala v závere mesiaca júla 
1969 vyslovil obavy z „...prebudenia sa...“ občianskej verejnosti.343 Minister J. Pelnáf v infor
mácii predsedovi vlády ČSSR hodnotil leták „Výzva k protestným akciám na deň 21. augusta 
1969“ ako „...mimoriadne nebezpečný...“, pretože jeho desať bodov vyzývalo občanov k účin
ným ťormám boja s totalitnou mocou ako napríklad k pasívnej rezistencii, bojkotovaniu dennej 
tlače, verejnej dopravy, kultúrnych akcií, k symbolickému zastaveniu práce v podnikoch atď.
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Obavy predstaviteľov mocenského centra boli opodstatnené, pretože mnohé formy odporu, 
ktoré obsahoval vyšäie uvedený leták sa ukázali ako skutočne účinné proti okupačným vojskám 
Varšavskej zmluvy v auguste 1968.

Predstavitelia demokratických síl vypracovali a rôznymi formami distribuovali leták pod 
názvom „Priatelia“, v ktorom vyzývali občanov, aby adresovali Organizácii spojených národov 
listy, v ktorých mali žiadať okamžitý odchod sovietskych okupačných vojsk a uskutočnenie 
slobodných demokratických volieb pod dozorom OSN. Množstvo listov sa podarilo odoslať 
prostrcdníctov rakúskeho a švajčiarskeho zastupiteľského úradu v Prahe.344

Predsedníctvo ÚV KSČ na svojom zasadnutí 24. júla 1969 prijalo návrhy predsedníctva 
vlády ČSSR, ktoré obsahovali komplex návrhov na potlačenie očakávaných protestných akcií 
občianskej verejnosti. Zvláštnym bodom zasadnutia bolo prednesenie informácie z prostredia 
HS - ŠtB, ktorá doslova strašila predstaviteľov komunistického mocenského centra o údajne 
zistených prípravách „...teroristických akcií proti členom komunistickej strany i proti prís
lušníkom sovietskych jednotiek dočasne umiestnených na území ČSSR...“.54-'

Takto vykonštruované klamstvá vytvárali u komunistických predstaviteľov panický strach, 
ktorý sa okrem iného premietol aj do základných smerníc politického charakteru, ktoré prija
lo Predsedníctvo ÚV KSČ na už spomínanom zasadnutí 24. júla 1969. Potom nasledoval 
zaužívaný proces rozpracovávania a aplikovania „smerníc“ na úrovni republikových vlád, fede
rálnych ministerstiev... atď.

Predsedníctvo vlády ČSSR prijalo 28. júla 1969 rozsiahly komplex opatrení:
A. ) Federálny výbor pre tlač a informácie bol povinný prostredníctvom vlády ČSR a SSR

prijať také opatrenia, ktoré mali zamedziť zverejnenie správ „...narušujúcich interna
cionálne vzťahy medzi socialistickými krajinami...“.

V priebehu augusta boli plánované prostredníctvom elektronických médií vystúpe
nia predstaviteľov vedy a kultúry k problematike „...našich životných záujmov na 
dobrých susedských vzťahov ...“ s krajinami sovietskeho bloku. V tlačových médiách 
boli pripravené rôzne články, ktoré mali očierniť zvyšky demokratických síl pripravu
júcich odpor občianskej verejnosti.

Tesne pred blížiacim sa prvým „výročím“ vojenskej okupácie Česko-Slovenska roz
hlas a televízia zaradili do svojich programov relácie a reportáže, ktorých cieľom bolo 
odvrátiť pozornosť verejnosti od predpokladaného vnútropolitického vrenia.

Zvláštna komisia ÚV KSČ pod vedením J. Kempného pripravovala celý rad opa
trení na úseku spojov, telekomunikácií a pôšt, ktoré mali „...zabezpečiť ich spoľahlivý 
a bezporuchový chod...“ Ďalším opatrením tejto komisie boli operatívne porady 
šéfredaktorov všetkých denníkov a hlavných časopisov.346

B. ) Federálne ministerstvo zahraničných vecí zaslalo všetkým česko-slovenským zas
tupiteľským úradom „inštrukcie“, aby v súvislosti s očakávanými „...rozsiahlymi augus
tovými nepokojmi...“ sledovali a vyhodnocovali priebeh „...všetkých akcií v krajinách 
pôsobnosti...a aby neboli propagačné zneužité proti záujmom ČSSR...“. Ďalej im bolo 
nariadené, aby aktívne „...pôsobili proti nám nepriaznivej publicite...“. Zastupiteľské 
úrady mali ťažkú úlohu, pretože museli presviedčať verejnosť vo vyspelých 
demokraciách „...v zmysle záverov májového pléna ÚV KSČ...“.347

Zo zachovaných dobových dokumentov vyznieva strach najvyšších predstaviteľov 
komunistickej moci zo „...zneužitia a internacionalizácie tzv. československej 
otázky...“.34* Vybraným zastupiteľským úradom v krajinách, v ktorých sa v auguste pred
pokladal „...zvýšený záujem o cesty do ČSSR...“ bola zaslaná tzv. interná smernica, 
podľa ktorej sa s okamžitou platnosťou rušila na prechodnú dobu do 31. augusta 1969
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právomoc zastupiteľských úradov udeľovať vo vlastnej kompetencii všetky druhy víz 
novinárom.349

C. ) Ministrovi kultúry ČSR M. Bružkovi a ministrovi kultúry SSR M. Válkovi boli zaslané
„smernice“, v ktorých bola formulovaná nutnosť prijať „...nevyhnutné opatrenia k elimi
nácii možností...“ výjazdov kultúrnych, školských a vedeckých pracovníkov do tzv. kapi
talistickej cudziny. Všetky pripravované akcie boli podrobne preverované pracovníkmi 
HS-ŠtB. Podľa inštrukcií z Predsedníctva ÚV KSČ bol kladený dôraz najmä na „...ideo
vo politický obsah všetkých akcií...“.350

D. ) Ministerstvo vnútra ČSSR začalo v polovici júla 1969 vytvárať „...zvláštny systém...“
zberu a vyhodnocovania informácií, ktoré slúžili k operatívnemu riadeniu všetkých 
foriem perzekučných a represívnych opatrení zložiek ministerstva vnútra a časti síl 
armády vo vzťahu k tzv. vnútornému nepriateľovi. Súčasne tieto utajované informácie 
poskytovali účelové argumentácie pri obhajobe „...iných preventívnych opatrení 
straníckych a štátnych...“ orgánov (úzka súčinnosť ministerstva vnútra bola pre
dovšetkým s rezortom národnej obrany a Generálnou prokuratúrou-pozn. autora).

Opatrenia v rámci rezortu vnútra boli interne rozčlenené na dve základné „línie“, a to: 
„línia Štátnej bezpečnosti“ a „línia Verejnej bezpečnosti“.

Činnosť ŠtB bola orientovaná na:
1. Získavanie informácií o údajnej „...protištátnej trestnej činnosti...“ a o predpok

ladaných pripravovaných „...protištátnych vystúpeniach...“.
2. Sledovanie a „...odhaľovanie zámerov a cieľov nepriateľských rozviedok a cen

tier...“, ktoré sa údajne v duchu ideologickej propagandy usilovali o „...účinnú pod
poru protisocialistických akcií...“.

3. Na „...účinnú ochranu ...“ straníckych a vládnych predstaviteľov totalitného režimu 
ČSSR. Zložka ŠtB „...zbierala...“ a podľa potreby umelo vyrábala dôkazy 
o pripravovaných „...teroristických akciách a atentátoch...“ na komunistických 
funkcionárov. Počas nami sledovaného obdobia ich permanentne udržiavala 
v ovzduší určitého napätia a strachu z tzv. vnútorného nepriateľa.351

Zložka Verejnej bezpečnosti pripravila komplex opatrení, ktoré spočívali:
1. V posilnení tzv. poriadkových hliadok VB posilami vyčlenenými na základe 

dohovoru z rezortu národnej obrany. Dohoda MV ČSSR s MNO ČSSR 
zabezpečovala jednotlivým správam VB a MS-VB posilnenie príslušníkmi ČSĽA 
a bojovou technikou.

2. Na úrovni všetkých okresných oddelení VB v ČSR boli zriadené tzv. poriadkové 
jednotky v počte 20 až 50 príslušníkov.

Pri MS-VB v Prahe zriadilo MV ČSR 5 tzv. poriadkových jednotiek VB v počte 
minimálne 100 príslušníkov VB. MS-VB v Brne, Ostrave a v Plzni disponovali 
týmito špeciálnymi jednotkami v sile 50 až 100 príslušníkov VB.

Ministersvo vnútra SSR posilnilo základné útvary VB v Bratislave, Košiciach 
a v Banskej Bystrici frekventantami odborných škôl ministerstva vnútra na Sloven
sku v počte 420 príslušníkov. Súčasne vytvorilo zálohy v počte 320 príslušníkov 
VB a 200 vojakov Civilnej obrany ČSSR.

3. Ministerstvo vnútra ČSSR rozhodlo, aby podriadené stupne organizovali výkon 
„operatívnych pátracích hliadok“. Súčasne boli republikové ministerstvá vnútra 
povinné vypracovať a zabezpečiť realizáciu tzv. metodiky rušivých akcií, ktorých 
zmyslom bolo zastrašovanie tzv. vnútorného nepriateľa. Na dni 19. až 21. augus
ta 1969 boli naplánované „špeciálne rušivé akcie“ celoštátneho rozsahu.
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4. V súčinnosti s rezortom národnej obrany pripravilo ministerstvo vnútra opatrenie 
s cieľom zosilniť výkon tzv. poriadkovej služby v mestách, v miestach disloká
cie vojsk, kde v priebehu vojenskej intervencie časťou vojsk Varšavskej zmluvy 
boli usmrtení občania. Súčasne boli strážené prístupové cesty k posádkam soviet
skych okupačných vojsk.3-4

Termín ukončenia všetkých vyššie uvedených príprav bol Predsedníctvom vlády 
ČSSR stanovený podľa poradia dôležitosti v dňoch 10. až 18. augusta 1969.

V súvislosti so schváleným procesom zabezpečenia splnenia opatrení organizačného 
a „výkonného“ charakteru bol na Slovensku vytvorený „operačný štáb“ zložený zo 
zástupcov ministerstva vnútra SSR, Hlavnej správy Štátnej bezpečnosti, Hlavného 
veliteľstva Verejnej bezpečnosti. Veliteľstva Východného vojenského okruhu, 
veliteľstva brigády Pohraničnej stráže, štábu Civilnej obrany SSR, štábu Ľudových milí
cií a Zväzu protifašistických bojovníkov.

Úlohou takto vytvoreného „operačného štábu“ bolo na základe „...presného infor
mačného systému operatívne riešiť zásadné otázky akcieschopnosti a konkrétne opa
trenia jednotlivých zložiek...“. Ďalšie „operačné štáby“ boli zriadené na úrovni všetkých 
podriadených útvarov.353

E. ) V zmysle uznesenia vlády ČSSR číslo 83 zo dňa 10. apríla 1969 boli na úrovni rezor
tu národnej obrany prijaté tieto opatrenia:

1. V období od 15. do 25. augusta 1969 vyčlenilo MNO ČSSR za účelom posilne
nia tzv. zmiešaných poriadkových hliadok VB celkom 3 700 vojakov. V uvedených 
dňoch bolo k dispozícii k okamžitému zásahu 14 kusov bojovej techniky, 15 vozi
diel typu GAZ s rádiostanicami a 2 rozhlasové vozy.

2. Vo vzťahu k ČSĽA vydal minister M. Dzúr tajný rozkaz MNO ČSSR číslo 02 zo 
dňa 2. apríla 1969.

3. Za účelom bezprostredného a operatívneho riadenia použitia jednotiek ČSĽA na 
potlačenie odporu občianskej verejnosti bol na úrovni generálneho štábu ČSĽA 
vytvorený „operatívny orgán“ s nepretržitou pohotovosťou v období od 18. do 
23. augusta 1969.

4. Mocenský zásah vyčlenených jednotiek ČSĽA bol naplánovaný v intenciách uzne
senia vlády ČSSR číslo 66 zo dňa 2. apríla 1969 a záverov z porady predsedníctva 
vlády ČSSR zo dňa 16. júla 1969. Súčasne bola vytvorená „...pracovná skupina 
ku koordinácii opatrení zabezpečujúcich likvidáciu prípadných nepokojov a pro- 
tispoločenskej činnosti...“ v auguste 1969.35'

F. ) Federálne ministerstvá kládli dôraz na splnenie nasledujúcich opatrení:
1. Všetky verejné zhromaždenia v závodoch, úradoch a inštitúciách sa mohli orga

nizovať len so súhlasom predsedov organizácií KSČ a Revolučného odborového 
hnutia (ROH) a riaditeľov podnikov alebo závodov.

2. Bol vydaný zákaz vstupu zahraničných redaktorov a korešpodentov do závodov 
a „...zvlášť vytypovaných inštitúcií...“. Túto úlohu plnili závodné stráže a prís
lušníci Ľudových milícií.

3. Všetky závody, úrady a inštitúcie boli povinné zabezpečiť neustálu kontrolu spo
jovacích zariadení, závodných rozhlasov, polygrafických prostriedkov a „...zabrániť 
ich zneužitia pravicovými silami a zahranično nepriateľskou propagandou...“ 
Zvláštna pozornosť bola venovaná vedeckým a výskumným pracoviskám.355

Predsedníctvo ÚV KSČ rozhodlo dňa 24. júla 1969 o prijatí súhrnu „pokynov“ vo vzťahu 
k orgánom a organizáciám KSČ. Tieto admninistratívne kroky mali podľa predstáv komunistickej
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mocenskej špičky bezprostredne zabezpečiť „...rozhodné politické, propagandistické, organizačné 
a kádrové opatrenia, ktoré nenechajú nikoho na pochybách, že strana je v ofenzíve...“.3'6

Ľudové milície boli pripravované komunistickými funkcionármi na „...splnenie úloh v duchu 
straníckych uznesení...“. Celoštátny aktív Ľudových milícií, ktorý sa konal dňa 18. augusta 1969 
v Prahe podporil opatrenia Predsedníctva ÚV KSČ. Hlavný štáb Ľudových milícií ČSSR 
doporučil organizovať podporné aktívy v krajoch, prípadne okresoch a „...vo vybraných poli
ticky pevných závodoch...“.357

Hlavný štáb Ľudových milícií na základe pokynov P ÚV KSČ prijal tieto opatrenia 
„bezpečnostného“ charakteru: štáby ĽM všetkých stupňov, vrátane územných štábov a štábov 
veľkých závodov boli povinné zabezpečiť stálu službu, spoľahlivé náhradné spojenie a zaistiť 
ochranu zbrojných skladov. Súčasne vykonávali ochranu budov a zariadení KSČ a vytypo
vaných objektov „zvláštnej dôležitosti“, vytvorili tzv. pohyblivé pohotovostné jednotky, ktoré 
boli k dispozícii okresným výborom KSČ, krajským výborom KSČ, ÚV KSS a ÚV KSČ. Tieto 
jednotky Ľudových milícií disponovali zbraňami, dopravnými a spojovacími prostriedkami 
podľa „zvláštneho plánu“ schváleného G. Husákom.3'*

Základné smernice politického charakteru prijalo Predsedníctvo ÚV KSČ na svojom zasad- 
nutí'24. 7. 1969. Potom nasledoval zaužívaný proces rozpracovávania a aplikovania „smerníc“ 
na úrovni republikových vlád, federálnych ministerstiev... atď.

Na Slovensku prebiehali tzv. preventívne opatrenia v rovnakom štýle. Po zasadnutí Predsed
níctva ÚV KSS 29. 7. 1969 nasledovalo rokovanie vlády SSR, ktorá svojím „Uznesením vlády 
SSR z 1. 8. 1969, č. 232“ uložila v bode b) „...vytvoriť operatívnu komisiu vlády na koordiná
ciu a kontrolu opatrení, prijatých v súvislosti so zabezpečením kľudu, poriadku a bezpečnosti...“.3”

„Operatívna komisia vlády...“ pôsobila v zložení: prof. Dr. P. Colotka, CSc. - predseda vlády 
SSR, doc. Ing. J. Zrak, CSc. - podpredseda vlády SSR, generál E. Pepich - minister vnútra 
SSR, Dr. F. Vašečka - minister spravodlivosti SSR, M. Válek - minister kultúry SSR, 
S. Sebesta - minister dopravy, pôšt a telekomunikácií, generál S. Kodaj - veliteľ Východného 
vojenského okruhu, Dr. S. Ozimy - námestník generálneho prokurátora pre Slovensko a Dr. O. 
Grieš - riaditeľ Slovenského úradu pre tlač a informácie.360

Paralelne, popri „Operatívnej komisii vlády...“ vyvíjala činnosť tzv. „Ústredná politická 
komisia“ pod vedením tajomníka ÚV KSS Ľudovíta Pezlára. Táto komisia pôsobila v Bratislave 
v zložení: Š. Sádovský, P. Colotka, V. Pavlenda, O. Klokoč, S. Kodaj, E. Pepich a V. Daub- 
ner bola ustanovená Predsedníctvom ÚV KSS dňa 15. 8. 1969.361

Uvedené komisie konštatovali „...nutnosť posilnenia...“ vyčlenených príslušníkov ministerstva 
vnútra a Ľudových milícií362 vojakmi ČSĽA z počtov Východného vojenského okruhu. Na základe 
podkladov z Celoštátnej porady náčelníkov krajských štábov Ľudových milícií, konanej na ÚV KSČ 
10. 7. 1969, bola analyzovaná situácia v jednotkách ĽM a ich „...spoľahlivosť...“. Na Slovensku 
bolo „...spoľahlivých pre zásahy 75 - 80 percent príslušníkov ĽM...“363, a preto „operatívna komisia 
vlády“ rozhodla o zvýšení smerného čísla vyčlenených vojakov WO do zásahových jednotiek.

„Pracovná komisia...“ pod vedením O. Černíka poverila Generálny štáb ČSĽA vypraco
vaním plánu vojenských opatrení, chápaných ako integrálnu súčasť už prebiehajúcich celoštát
nych represívnych akcií. Úlohy armády v situáciách jej použitia proti tzv. „vnútornému 
nepriateľovi“ riešil prísne tajný rozkaz ministra národnej obrany č. j. 007312 zo dňa 17.4. 1969.

Na Generálnom štábe ČSĽA bol vypracovaním „Plánu...“ poverený generál J. Voštera, 
náčelník Operačnej správy. V druhej polovici júla 1969 bol „Plán...“ konzultovaný na 
veliteľstve Strednej skupiny vojsk s týmito pripomienkami:

1. Posilniťjednotky ČSĽA na ochranu vybraných sovietskych posádok. Na území Sloven
ska bola zvýraznená posádka Trenčín.
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2. Klásť dôraz na výber veliteľov uvedených jednotiek.
3. Väčšiu pozornosť venovať politickej práci vo vyčlenených jednotkách.
4. Podávať pravidelné denné informácie ministrovi národnej obrany ČSSR a predsedovi 

vlády ČSSR od 1. augusta 1969.344
Schválený „Plán...“ 18. júla 1969 Vojenskou radou Strednej skupiny vojsk predložil gene

rál K. Rusov predsedovi vlády ČSSR a predsedovi „Pracovnej skupiny...“ O. Černíkovi. 
Predsedníctvo ÚV KSČ dňa 22. 7. 1969 „Plán.. .“ vo forme správy prednesenej predsedom vlády 
ČSSR schválilo.

Paralelne s prípravou „Plánu...“ prebiehala príprava vyčlenených jednotiek „...po politickej 
linii...“, ktorej „odborným garantom“ bola Hlavná politická správa ČSĽA a politické správy 
vojenských okruhov. Tieto prípravy vyvrcholili v závere júla a v prvej polovici augusta 1969 
rôznymi podujatiami politického charakteru (schôdze a aktívy na podporu zámerov ústredných 
orgánov-pozn. autora).

Výsledkami uvedených kampaní bolo prijatie rezolúcií, obsahujúcich výzvy na „...udržanie 
pokoja a poriadku, na využitie všetkých prostriedkov proti pravicovooportunistickým, protiso
cialistickým a protisovietskym rozvratníkom...“ a na podporu „...zdravých síl v strane...“. Rezolú
cia z veliteľstva VVO okrem iného obsahovala požiadavku „...dôsledne očistiť všetky stranícke 
orgány od pravicovo-oportunistických živlov...“.345 Účastníci aktívu veliteľstva okruhu v závere 
jednoznačne vyjadrili „...odhodlanie komunistov veliteľstva Východného vojenského okruhu, 
ako nástroja moci socialistického štátu, rozhodne vystúpiť všetkými prostriedkami... 
a pripravenosť splniť úlohy, ktoré nám vedením strany, štátu a velením armády budú uložené...“.344

Aktívy organizované v réžii Hlavnej politickej správy ČSĽA v prípravnej fáze na 
„1. výročie“ invázie do ČSSR splnili svoje poslanie.347

Tempo príprav na „1. výročie“ vrcholilo v druhej polovici augusta 1969. „Pracovná 
skupina...“, ako riadiaci orgán, pod vplyvom často skreslených informácií, dohadov a odhadov 
si vytvorila „Spoločný operačný štáb ministerstiev vnútra ČSSR, ČSR a SSR“, ktorý pôsobil 
ako tzv. „odborné centrum“ pre plánovanie a koordinovanie „vojenskopolitických akcií“ (ďalej 
„operačný štáb“ - pozn. autora).

„Operačný štáb“ pracoval na čele so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra J. Majerom. 
Tvorili ho: generál K. Rusov - náčelník Generálneho štábu ČSĽA a 1. námestník MNO ČSSR, 
plukovník F. Vašek - námestník ministra vnútra ČSSR, plukovník J. Kubík - námestník minis
tra vnútra ČSR, plukovník J. Gazdík - námestník ministra vnútra SSR, J. Sližka - vedúci odboru 
bezpečnostnej politiky ÚV KSČ, M. Novák - zástupca Hlavného štábu Ľudových milícií, gene
rál B. Kučera - zástupca náčelníka Generálneho štábu ČSĽA, plukovník gšt. V. Picek - zástup
ca náčelníka Operačnej správy GS ČSĽA, podplukovník Kovář - tlačový tajomník Ministerstva 
vnútra ČSSR a podplukovník P. Velieký pracovník Ministerstva vnútra ČSSR'34" (až do pre
rokovania správy Rozbor úrovne bezpečnostných opatrení v auguste 1969“ v Rade obrany 
ČSSR v septembri 1969 bol tzv. „Operačný štáb...“ funkčný - pozn. autora).

„Operačné štáby“ boli podľa nariadenia „Pracovnej skupiny...“ O. Černíka vytvárané na 
ministerstvách vnútra ČSR a SSR, na všetkých krajských správach ZNB, Mestských správach 
VB v Prahe, Bratislave, Brne, Ostrave a Plzni a na úrovni všetkých oddelení VB.349

„Plán...“, schválený Predsedníctvom ÚV KSČ dňa 22. 7. 1969, počítal s dvoma variantmi 
použitia ozbrojených síl.

Prvý variant bol vypracovaný s úmyslom vytvárania „...spoločných poriadkových hliadok“ 
na „...stráženie dôležitých objektov...“. K dispozícii bolo vyčlenených 3273 vojakov ČSĽA, 
2299 príslušníkov Ľudových milícií „...do poriadkových hliadok...“ a 5210 príslušníkov 
Ľudových milícií určených „...pre ostrahu objektov...“ Tzv. „poriadkové hliadky“ v Prahe
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posilňovalo 400 príslušníkov Pohraničnej stráže. Na základe požiadavky veliteľa Strednej 
skupiny vojsk generála Litovceva velenie CSĽA vyčlenilo 800 vojakov na „...hliadkovanie 
v miestach dislokácie sovietskych vojsk...“. Súčasne boli vytvorené stanovené počty záloh 
z príslušníkov ČSĽA a Ľudových milícií.

Druhý variant bol rozpracovaný pre prípady nasadenia vyčlenených ozbrojených síl na 
„...potlačenie miestnych nepokojov...“. Podľa „Plánu...“ mala CSĽA poskytnúť 6480 vojakov, 
71 obrnených transportérov a 191 nákladných áut s 20-minútovou pohotovosťou k presunu 
a nasadeniu, počnúc dňom 18. augusta 1969.37“ (Záloha pre mestskú správu VB-Praha bola 
vyčlenená v sile 10 obrnených transportérov a 180 nákladných áut-pozn. autora.)371

Do blízkosti posádok sovietskych okupačných vojsk bolí vyvedené organické jednotky s bojovou 
technikou v celkovom počte 2480 vojakov s úlohou „...ochrániť objekty sovietskych vojsk a zabrániť 
provokáciám proti nim...“.371 Velením CSĽA bola vytvorená záloha útvarov predurčených „na 
udržiavanie pokoja a poriadku“. Útvary 9. tankovej divízie „na plných počtoch“ (veliteľstvo bolo 
v Tábore a divízia bola organicky začlenená do 4. armády-pozn. autora) boli určené ako záloha pre 
Prahu. Celková sila predstavovala 3456 vojakov, 147 tankov a 94 obrnených transportérov.373

Ďalšie vojenské jednotky zo 4. tankovej divízie „na znížených počtoch“ v sile dvoch 
tankových plukov boli určené pre Brno. Ako záloha bola vytvorená jednotka z učiteľov, 
veliteľov a poslucháčov Vojenskej akadémie v Brne a Vysokej vojenskej školy pozemného 
vojska vo Vyškove v celkovej sile 223 osôb, 3 tanky a 5 obrnených transportérov.37,1

Veliteľstvo Východného vojenského okruhu pre 2. variant vyčlenilo celkove 2500 vojakov 
s bojovou a dopravnou technikou.37-' Do zmiešaných „poriadkových hliadok“ bolo nasadzo
vaných v priemere 175 až 450 vojakov s 15 až 35 vozidlami.

Pre potreby „ochrany objektov sovietskych vôjsk...“ veliteľ okruhu generál S. Kodaj určil 
280 až 330 vojakov denne. Príslušníci mali za úlohu strážiť sklady Civilnej obrany (91 vojakov 
s 15-timi vozidlami-pozn. autora), televízne štúdiá v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach 
(50 vojakov a dôstojníci z krajských vojenských správ-pozn. autora).376

Sily a prostriedky vyčlenené z VVO dopĺňali 86 zásahových jednotiek, do ktorých bolo 
zaradených 3386 príslušníkov VB.377

Z rozhodnutia „Pracovnej skupiny...“ bol poverený velením priamo vyčlenených vojenských 
jednotiek generál E. Blahut, ktorý predtým pôsobil vo funkcii veliteľa 20. motostreleckej divízie 
a v období príprav na tzv. „1. výročie augustových udalostí“ pracoval na Hlavnej správe pozem
ného vojska (20. divízia „na plných počtoch“ bola organicky začlenená do zostavy 1. armády. 
Veliteľstvo divízie bolo dislokované v Karlových Varoch-pozn. autora).

Napriek rozsiahlym prípravám a vyčleneným značným silám a prostriedkom na zásah pro
ti obyvateľom došlo na mnohých miestach ČSSR k masovým a spontánnym demonštráciám.

Najmasovejšie demonštrácie boli najmä v Čechách a na Morave. Pre územie Slovenska boli 
skôr charakteristické menšie demonštrácie. Najväčšie z nich boli v Bratislave a v Žiline. 
V priebehu demonštrácií príslušníci zásahových jednotiek „zadržali“ na území ČSSR 
2414 občanov, z toho na Slovensku 311 občanov.37'

Na Slovensku, ako sme už uviedli, bola najväčšia demonštrácia občanov v Bratislave. Prvé 
zrážky s „pohotovostnými jednotkami“ Sa odohrali v blízkosti objektu veliteľstva sovietskych 
okupačných vojsk už 19. 8. 1968. Proti demonštrantom, ktorými boli väčšinou mladí ľudia, 
tvrdo zasiahli príslušníci VB a demonštráciu „rozohnali“.3” Po uvedenom incidente bola dňom 
20. 8. 1969 nariadená 100 percentná pohotovosť všetkých príslušníkov ministerstva vnútra 
a zintenzívnili sa naplánované „preventívne“ opatrenia represívneho charakteru.

Ďalšie opatrenia spočívali v obmedzení vydávania tranzitných a krátkodobých turistických 
víz na hranici s Rakúskom (dňom 20. 8. 1969 o 00.00 hod.-pozn. autora). „Operačný štáb...“
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rozhodol o „uzavretí“ Bratislavy a ďalších veľkých miest v SSR s cieľom „...zabrániť sústreďo
vaniu osôb v týchto mestách...“3*0 a o blokovaní všetkých prístupových ciest k „...miestam, kde 
boli dislokované sovietske vojská...“.3'1

Dňom 20. 8. 1969, pokračovali pokojné demonštrácie občanov pri pamätných tabuliach obetí 
augustovej okupácie z roku 1968. Vyčlenené jednotky VB opäť s použitím neadekvátnych 
prostriedkov zasiahli proti účastníkom pokojných spomienkových demonštrácií. Časť z nich 
zatkli, vypočúvali a ostatných „rozohnali“.3'2

Najväčšiu protestnú akciu očakávali riadiace zložky v „pamätný“ deň - 21. augusta. Už od 
ranných hodín sa v Bratislave na námestí SNP a vo večerných hodinách na Vajanského nábreží 
zhromaždilo niekoľko tisíc občanov. Riadiaci „operačný štáb“ rozhodol o „zákroku“, ktorého 
sa zúčastnilo celkom 430 príslušníkov VB, 180 vojakov ČSĽA - príslušníkov WO a 120 čle
nov Ľudových milícií. Zasahujúce jednotky použili proti demonštrujúcim občanom obrnené 
transportéry a vrhače slzotvorných granátov (celkove bolo použitých 40 slzotvorných graná
tov RG 200 a 98 granátov RG 100-pozn. autora).3'3 Časť použitých prostriedkov a výzbroje 
príslušníkov zásahových jednotiek bola dovezená z Poľska.3”

Násilné potlačenie demonštrácie neodradilo niekoľko stoviek občanov od účasti na 
demonštrácii, ktorá sa konala nasledujúci deň na Vajanského nábreží. Účinnosť „...zákrokov 
bola hodnotená priamo na mieste pracovníkmi Х1П. oddelenia ÚV KSČ...“ a podľa informá
cie vedúceho oddelenia štátnej administratívy JUDr. M. Benčíka „...ako dobrá...“.3”

V rámci ČSSR sa zásahov proti demonštrujúcim občanom podľa zvoleného П. variantu 
„Plánu...“ zúčastnilo okrem príslušníkov zboru VB, ŠtB, príslušníkov Zboru požiarnej ochrany, 
Civilnej obrany (CO) i 19 513 vojakov ČSĽA a 27 437 príslušníkov Ľudových milícií.3“

Celkove bolo z vyčlenených zásahových jednotiek pri „zákrokoch“ zranených 318 prís
lušníkov ZNB3*7(17 „ťažko“ a 270 „ľahko“-pozn. autora), 74 príslušníkov Ľudových milícií, 
31 vojakov ČSĽA3" a 13 príslušníkov Zboru požiarnej ochrany. Došlo i k zničeniu a poško
deniu techniky zásahových jednotiek v uvedenom rozsahu: 22 vozidiel ministerstva vnútra, 
9 kusov „techniky“ ČSĽA, 2 obrnené transportéry ČSĽA, 1 vozidlo Ľudových milícií, 9 vozi
diel Zboru požiarnej ochrany a 3 vozidlá Civilnej obrany.389

V porovnaní s protestnými demonštráciami v auguste 1968 nemali demonštrácie z roku 1969 
taký rozsiahly a masový charakter. Je potrebné si uvedomiť, že v spoločnosti sa plnou mierou 
realizoval tzv. Husákov „malý akčný program“ a pôsobil silnejúci strach občanov. Obidva 
fenomény sa logicky prejavili. Napriek tvrdému potlačeniu demonštrácií, pri ktorých bolo 
usmrtených 5 občanov, 4 ťažko a 33 ľahko zranených, vývoj ukázal ako hlboko sa „normali
zátoři“ zmýlili, keď oslavovali svoje politické víťazstvo“.

Koordinačná komisia federálnej vlády na svojom zasadnutí 5. 9. 1969 prijala záver: „...zrušiť 
bezpečnostné opatrenia a ponechať iba vyčlenených príslušníkov ministerstva národnej obrany 
podľa variantu I. pre Prahu, Bratislavu a Liberec...“.390 Súčasne „Spoločný operačný štáb...“ 
požiadal veliteľstvo Strednej skupiny vojsk, aby rozhodlo o pokračovaní aktívneho rušenia 
„...západných rozhlasových staníc do konca novembra 1969...“.391 Po schválení stanoviska ku 
„Správe o priebehu bezpečnostných opatrení v auguste 1969“ Predsedníctvom ÚV KSČ zo sep
tembra 1969, nasledovali ďalšie kroky.

Členovia „Spoločného operačného štábu...“ navrhli a „Pracovná komisia...“ vedená 
O. Černíkom na svojom zasadnutí 1.9.1969 rozhodla o rôznych formách odmien pre tzv. „hrdi
nov“ a „hrdinské kolektívy“, ktoré potlačili protesty občanov pri „I. výročí vstupu“. Finančne, 
vecnými darmi a vyznamenaniami bolo odmenených celkove 3610 príslušníkov zásahových 
jednotiek.392 V polovici októbra 1969 boli dokončené interné analýzy rezortov vnútra, národ
nej obrany a Hlavného štábu ĽM, ktoré posudzovali mocenský zásah spoločne vytvorených
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jednotiek proti demonštrujúcim občanom v období „I. výročia“ vojenskej okupácie ČSSR 
časťou vojsk Varšavskej zmluvy.

Záverečná analýza bola po schválení kolégia ministra vnútra ČSSR podpísaná ministrom 
národnej obrany ČSSR. ministrom vnútra ČSSR, náčelníkom Hlavného štábu Ľudových milí
cií a mninistrami vnútra ČSR a SSR. Analýza bola prednesená predsedom vlády ČSSR na 
zasadaní Rady obrany ČSSR.

Spracovaná analýza hodnotila zvlášť činnosť príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, Štát
nej bezpečnosti, príslušníkov Ľudových milícií a vojakov ČSĽA.

A. ) Zbor národnej bezpečnosti.
Analýza konštatovala vysokú úroveň disciplíny všetkých veliteľov a príslušníkov 

VB, ktorí sa zúčastnili zásahov. Mnohí „...vynikali iniciatívou, rozhodnosťou, vysokou 
obetavosťou a v mnohých prípadoch príkladnou osobnou statočnosťou...“.3” Spraco
vatelia analýzy uvádzali, že príslušníci tzv. zásahových jednotiek boli „...vplyvom špat
ného technického vybavenia...“ nedostatočne chránení.39,1

Rada obrany ČSSR sa kriticky vyjadrila na adresu zložky VB, keď konštatovala, že 
účinnosť mocenského zásahu mohla byť vyššia, keby VB „...disponovala potrebným 

' počtom vycvičených príslušníkov s potrebným technickým' vybavením...“.395 Ako ďalší 
nedostatok bol uvádzaný „...nedostatočný stav ...“ plánovaných a skutočných počtov 
príslušníkov VB. Napríklad len v Prahe chýbalo do plánovaného počtu približne 800 
a na Slovensku 670 príslušníkov VB.

Nábor nových príslušníkov stagnoval od roku 1967. Po vojenskej okupácii v auguste
1968 „...neúmerne rástol počet žiadostí o prepustenie...“. Tento fakt Rada obrany ČSSR 
hodnotila ako hlavnú príčinu toho, že „...nemohli byť dostatočne silné...“ tzv. zásahové 
jednotky. V tejto súvislosti sformulovaný záver potvrdzoval trvalé vyčleňovanie prís
lušníkov Ľudových milícií a vojakov ČSĽA do tzv. poriadkových jednotiek. Členovia 
Rady obrany ČSSR dočasne odmietli navrhovaný variant začleňovania príslušníkov 
rozviedky a kontrarozviedky do týchto špeciálne vytváraných jednotiek.

Z hľadiska „technického vybavenia“ bolo rozhodnuté okamžite pripraviť špeciálne 
ochranné prilby (príslušníci tzv. zásahových jednotiek dovtedy používali vojenské pril
by nedostatočne chrániace obličaj a zátylok-pozn. autora), ochranné štíty, špeciálne 
masky, ručné slzotvorné granáty RG 200 a dlhé obušky.396

Mimoriadna pozornosť bola venovaná mobilnosti tzv. zásahových jednotiek. Rada 
obrany ČSSR rozhodla urýchlene vybaviť tieto jednotky dostatočným počtom špeciál
nych vozidiel. Predložená analýza konštatovala vysokú účinnosť použitia vodných diel. 
Ministerstvo vnútra doporučovalo vybaviť tzv. zásahové jednotky pancierovými vod
nými delami, obrnenými transportérmi, malými „...prepadovými vozidlami...“ typu GAZ 
a uzatvorenými skriňovými autami s nosnosťou 1,5 a 2 tony.

B. ) Zložka Štátnej bezpečnosti.
Jej orgány boli na základe zvláštnych plánov koncentrované na „...intenzívnu agentúrno 

operatívnu činnosť v smere k vízovým cudzincom, novinárom, kapitalistickým zastupiteľským 
úradom a závadovým čs. občanom...“.397 Príslušníci ŠtB boli v priebehu mocenských zásahov 
priamo medzi demoštrujúcimi občanmi za účelom „...paralyzovania vplyvu nepriateľských 
skupín...“.39’ Časť príslušníkov ŠtB „...zasahovala proti demonštrujúcim živlom...“.3” Práve 
tieto ,.zásahy“ boli Radou obrany ČSSR hodnotené ako mimoriadne účinné.

C. ) ČSĽA.
Činnosť jednotiek armády v dňoch 18. až 23. augusta bola zahájená dňom 15. augusta

1969 zaktivizovaním tzv. zmiešaných poriadkových hliadok spoločne s príslušníkmi VB.
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Dňa 18. augusta 1969 boli od 06.00 hod. uvedené do 20 minútovej bojovej poho
tovosti jednotky a teehnika tzv. zásahových jednotiek a zaujali plánované priestory. Od 
12.00 hod. 20. augusta 1969 bola v štáboch a vo vojskách ČSĽA vyhlásená trvalá poho
tovosť.

Postupne bolo do tzv. zmiešaných poriadkových hliadok vyčlenených 5 265 vojakov, 
999 áut a 4 obrnené transportéry. K plánovanej ochrane posádok sovietskych oku
pačných vojsk a „objektov zvláštnej dôležitosti“ bolo vyčlenených 2 577 vojakov a 52 
áut. Do tzv. pohotovostných jednotiek ministerstvo národnej obrany vyčlenilo celkom 
11 671 vojakov, 310 tankov, 1 261 áut а 196 obrnených transportérov. Pôvodne 
schválený plán vyčlenenia počítal s 12 233 vojakmi.

Na rozdiel od príslušníkov VB a ŠtB analýza konštatovala mnohé prípady „...neo
choty plniť mimoriadne úlohy, výskytu nesprávnych názorov na politiku KSČ a nesúh
lasu s prejavmi predstaviteľov strany a vlády...“.400 Velenie armády reagovalo rýchlo 
a nahrádzalo takéto prípady odporu pripravenými zálohami. Rada obrany ČSSR 
s uspokojením konštatovala, že uvedené „...rušivé javy nemali vplyv na celkový morál- 
no politický stav vôjsk...“.401

Minister národnej obrany M. Dzúr dokladal „...plné osvedčenie použitia tankov 
a obrnených transportérov...“.402 Členovia Rady obrany ČSSR s plným uspokojením 
konštatovali, že aj napriek počiatočným obavám „...činnosť vojsk v akciách...“ doku
mentovala „...zásadný zvrat v myslení..." veliacich dôstojníkov a vyčlenených vojakov. 
Predpokladali, že tento efekt sa rýchlo prenesie aj na zvyšok dôstojníckeho a prá
porčíckeho zboru.403
Ľudové milície.

Príprava ich príslušníkov prebiehala v dvoch základných etapách.
V prvej etape od 12. do 17. augusta 1969 bola vykonaná kontrola zbraní a ich presun 

z menších závodov do väčších. Vyskytli sa však prípady „...odohrania zbraní niektorým 
jednotkám ĽM, u ktorých politické postoje nedávali záruky, že nebudú zneužité...“.404

Hlavný štáb Ľudových milícií spracoval „Plán opatrení k ochrane dôležitých priemy
selných objektov a objektov straníckych orgánov“, „Plán hliadkovej poriadkovej 
služby.“ a „Plán prípravy záloh Ľudových milícií.“ Hlavný štáb prijal opatrenia na 
zabezpečenie trvalého toku informácií o „...politickej a bezpečnostnej situácii v jed
notlivých závodoch a miestach dislokácie jednotiek ...“ Ľudových milícií.40-'

V druhej etape od 18. augusta 1969 bola vykonaná realizácia pripravených opatrení, 
zosilnená kontrola vstupu do závodov a stráženie zbrojných skladov. Hlavný štáb ĽM 
postupne uvádzal predurčené jednotky na zásahy do jednotlivých stupňov pohotovosti.

Vrcholnú fázu príprav predstavovali aktívy odbojárov, partizánov a milicionárov v Bratislave 
a celoštátny aktív ĽM v Prahe. V deň konania tohto celoštátneho aktívu zorganizoval Hlavný 
štáb ĽM, na základe rozkazu G. Husáka, demonštratívne prejazdy tzv. pohotovostných jednotiek 
ĽM centrom Prahy.

Na základe schváleného plánu sa priamych zásahových akcií len v Prahe zúčastnilo 5 700 
príslušníkov ĽM. Vo vytvorených tzv. hliadkových jednotkách spolu s VB pôsobilo 2 560 prís
lušníkov ĽM. Na stráženie vytypovaných „dôležitých objektov“ bolo vyčlenených 5 210 mili
cionárov. V priebehu zásahov proti demonštrujúcim spoluobčanom (21. augusta 1969 - pozn. 
autora) bolo priamo nasadených a pôsobilo ako záloha celkom 27 437 príslušníkov ĽM.406

Rada obrany ČSSR kriticky hodnotila fakt, že „...bezpečnostný aparát nemal dostatok 
konkrétnych poznatkov...“ o prípravách demonštrácií demokratickými silami. Gustáv Husák 
vyvodil záver, že „...je to dôsledok neutešenej situácie v oblasti operatívnej práce ŠtB a VB...“.407
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Rada obrany ČSSR prijala smerom k „...skvalitneniu operatívnej práce...“ tieto závery:
1. Okrem služobných opatrení nariadila „...urýchlene riešiť novelizáciu a doplnenie 

právnych (interných) predpisov...“ vo vzťahu k úpravám používania tzv. operatívnej tech
niky, „...miere vynutiteľnosti otvorene požadovaných informácií...“ od občanov a úrad
ných osôb (tzv. právo bezpečnostných orgánov požadovať vysvetlenie v maximálne 
širokom zmysle a to i bez predchádzajúceho predvolania-pozn. autora), oprávnenie 
k vstupu „bezpečnostných orgánov“ v podstate do všetkých objektov štátnych a spoločen
ských organizácií, „...nahliadanie do písomností a uzatvorených priestorov...“ v takto defi
novaných objektoch a oprávnenie kontrolovať „...náklad a totožnosť osôb...“ 
prepravovaných v dopravných prostriedkoch.'108

2. Rada obrany ČSSR konštatovala, že „...súčasná zákonná úprava...“ nezaisťovala „...plne 
nevyhnutné opatrenia k účinnému potlačeniu...“ protestných akcií občianskej verejnosti 
organizovanými demokratickými silami.'"”

Po schválení stanoviska k „Správe o priebehu bezpečnostných opatrení v auguste 1969“ 
Predsedníctvom ÚV KSČ zo septembra 1969, nasledovali ďalšie kroky.'110

Členovia „Spoločného operačného štábu...“ navrhli a „Pracovná komisia...“ vedená O. 
Čemíkom na svojom zasadnutí 1. septembra 1969 rozhodla o rôznych formách odmien pre tzv. 
„hrdinov“ a „hrdinské kolektívy“, ktoré potlačili protesty občanov pri „I. výročí vstupu“.'1“ 
Finančne, vecnými darmi a vyznamenaniami bolo odmenených celkove 3610 príslušníkov zása
hových jednotiek.''“
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Opatrenia 
komunistického centra moci 
a jeho mocenských orgánov 

na likvidáciu odporu
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111.1. Stabilizácia moci normalizačného 
vedenia

Ministerstvo vnútra ČSSR v súčinnosti s ministerstvom národnej obrany ČSSR a Hlavným 
Štábom Ľudových milícií začalo koncom septembra 1969 prípravné práce za účelom spraco
vania „centrálneho plánu mimoriadnych bezpečnostných opatrení na území ČSSR“.

Rada obrany ČSSR v svojom stanovisku k analýze násilného potlačenia demonštrácií 
v auguste 1969 rozhodla, že pripravovaný „centrálny plán...“ musí stanoviť najmä zloženie, 
priamu zodpovednosť a právomoci jednotlivých štábov „...na jednotlivých stupňoch riadenia...“ 
mocenských zásahov.413

Spracovatelia mali posúdiť decentralizáciu procesu rozhodovania o použití plánovaných síl 
a prostriedkov ČSĽA a Ľudových milícií. V uvedenej súvislosti mal plán obsahovať konkrétne 
počty vyčleňovaných jednotiek a prostriedkov ČSĽA a Ľudových milícií a spôsoby ich použitia. 
Súčasťou plánu malo byť riešenie „...spôsobu vybavenia a špeciálneho výcviku...“ vyčleňo
vaných jednotiek.41''Spracovatelia boli povinní predložiť vypracovaný plán do 31. marca 1970 
na zasadanie Rady obrany ČSSR.

Do doby spracovania „centrálneho plánu mimoriadnych a bezpečnostných opatrení“ muse
lo ministerstvo vnútra ČSSR upresniť „...po skúsenostiach z augusta 1969...“ dovtedy platné 
„plány opatrení“ a najmä počty síl a prostriedkov vyčleňovaných podľa I. a II. variantu.,1!

Spracovatelia „centrálneho plánu ...“ boli povinní vypracovať „Zásady pre použitie a materiál- 
no-technické zabezpečenie jednotiek ČSĽA a Ľudových milícií vyčlenených ako výpomoc Verej
nej bezpečnosti k udržaniu kľudu a poriadku“ a „Zásady pre výcvik a prípravu vyčleňovaných síl 
a prostriedkov“. Termín finálnej verzie bol Radou obrany ČSSR stanovený do 30. júna 1970.4'4

Ministerstvo vnútra ČSSR v spolupráci s podriadenými ministerstvami vnútra ČSR a SSR 
urýchlene pripravovalo „...vypracovanie taktiky zákrokov poriadkových jednotiek VB...“ 
a novelizáciu služobného predpisu VB-por-I-2, ktorý mal „...upravovať činnosť poriadkových 
jednotiek VB...“.'117

Na základe komplexných „analýz“ vnútorného použitia armády, v súčinnosti s rezortom vnú
tra, pri potlačovaní demonštrácií v auguste 1969 a v zmysle Uznesenia Rady obrany ČSSR zo 
dňa 3. 10. 1970 spracoval rezort národnej obrany a rezort vnútra dokumenty obsahujúce alter
natívy zásahov proti „...masovým protispoločenským vystúpeniam...“ 411

Ďalším opatrením bolo prijatie „Zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhro
maždenia zo dňa 22. 8. 1969 o niektorých prechodných opatreniach nutných na upevnenie 
a ochranu verejného poriadku.“ (ďalej „Zákonné opatrenie“ -pozn. autora). Navrhované 
„Zákonné opatrenie...“ č. 99/22. 8. 1969, ktoré iniciovala vláda ČSSR pod č. 196, schválilo na 
svojom zasadnutí dňa 21.8. 1969 Predsedníctvo ÚV KSČ formou uznesenia. (A. Dubček na 
zasadnutí nebol prítomný-pozn. autora.)

Schválené „Zákonné opatrenie...“ č. 99/22. 8. 1969 rozsiahlym spôsobom obmedzilo základné 
občianske práva. Svojím obsahom postavilo akúkoľvek politickú aktivitu spojenú s rôznymi for
mami nesúhlasu mimo zákona a vytvorilo právny predpoklad pre neskoršiu politickú perzekúciu.419

Spracovaná „analýza“ Ministerstva vnútra ČSSR obsahovala záver, že ani celkový počet 
takmer 30 000 príslušníkov MV, nasadených v augustových akciách, „...nebol postačujúci...“

Tlak zo strany tzv. Husákovho vedenia, aby tzv. poriadkové jednotky boli „...hlavnou 
a rozhodujúcou silou pri potlačovaní veľkých nepokojov...“, nútili predstaviteľov Ministerstva 
vnútra SSR, aby žiadali zvýšenie počtov príslušníkov MV4“ a robili ďalšie „opatrenia“. Jed-
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ným z nich bolo zriadenie tzv. „pohotovostného práporu“ VB s počtom 800 príslušníkov.421 
K jeho vytvoreniu došlo na základe Uznesenia vlády ČSSR č. 180/69.

Na základe poznatkov z „...boja proti vnútorným a vonkajším triednym nepriateľom...“ 
zvyšovalo Ministerstvo vnútra SSR a jeho priamo podriadené správy a zložky počet a rozsah 
tzv. preventívnych opatrení.

Cieľom týchto opatrení bolo získavanie poznatkov o 32 vytypovaných „...emigrantských 
centrách, zoskupeniach, organizáciách a inštitúciách...“.422 Prísne boli sledovaní najmä tzv. 
vízoví cudzinci, ktorých počet na Slovensku v roku 1969 stúpol na 151 988 osôb. Z uvedeného 
počtu Správa ŠtB z „...dôvodného podozrenia trestnej činnosti proti ČSSR mala rozpracovaných 
606 osôb...“. Ďalšej skupine, tzv. „kategorizovaných“, s celkovým počtom 1631 osôb, bola zo 
strany agentúrnej siete ŠtB „...venovaná operatívna pozornosť...“. Z celkového počtu uvedených 
tzv. vízových cudzincov bolo v roku 1969 „...proti 31 osobám vedené trestné stíhanie, z nich 
8 bolo odsúdených k trestu odňatia slobody nepodmienečne a 23 osôb bolo vyhostených...“.423

Uvedené údaje dokazujú, že tzv. Husákov režim podnikal celý rad rôznych opatrení, aby 
dokázal nielen sebe, ale i spoločnosti v ČSSR a vonkajšiemu svetu životaschopnosť a stabili
tu. Piliere, na ktorých režim stál, boli v podstate „spevňované“ permanentnými „normaliza
čnými“ opatreniami až do konca osemdesiatych rokov.

II 1.2. Normalizačný program po potlačení 
nepokojov v auguste 1969

V jesenných mesiacoch 1969 „normalizačný proces“ zvýšil svoju dynamiku, plošnosť a hĺbku 
útokov proti predstaviteľom tzv. reformných síl. Vylúčením radikálnych zástancov reformného 
kurzu z ÚV KSČ a Kriegla z KSČ sa začal proces premyslenej a dôsledne uskutočňovanej tzv. 
„očisty“ mocenského centra od zvyškov zástancov pojanuárovej politiky. V septembri 1969 bolo 
vylúčených z ÚV KSČ ďalších 18 reformných politikov z KSČ. V priebehu necelých 6 mesia
cov boli „očistené“ všetky kľúčové pozície v KSČ a štátnej moci od zástancov reforiem.

Prvý bod nového, tzv. malého „akčného programu“ Husákovho straníckeho vedenia 
v mocenskom centre nebolo až také ťažké splniť.

Konzervatívny potenciál v ÚV KSČ a v zastupiteľských orgánoch umožnil pomerne hlad
ké odstránenie protivníkov reštaurácie neostalinského byrokratického systému. Nové jadro moci 
sa síce rýchlo sformovalo, ale bolo v spoločnosti v značnej miere izolované.424 Predpokladom 
na získanie skutočnej kontroly nad celou spoločnosťou bola obnova systému účinných pre
vodových pák v plnom rozsahu a likvidácia všetkých nezávislých štruktúr formujúcej sa 
občianskej demokratickej verejnosti.42-'

V porovnaní s rokom 1968, v ktorom došlo k pokusu o zjednocovanie spoločnosti a inte
gráciu rozporných záujmových a politických síl, bol proces začatej reštaurácie neostalinského 
byrokratického systému v prvom rade diferenciáciou a vyčlenením konzervatívneho potenciálu 
spoločnosti.

Dôsledne realizované čistky znamenali proces zjednocovania aktívneho, sociologicky ťažko 
definovateľného jadra parazitnej, reakčnej straníckej a štátnej byrokracie a na druhej strane 
obnovu totalitného princípu tzv. „zospoločenštenia“.4“
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Bezprostredne po septembrovom pléne ÚV KSČ vláda ČSSR na svojom zasadnutí 
29. 9. 1969 uložila ministrom „...v rezortoch vykonať dôslednú očistu štátneho aparátu od pravi- 
covooportunistických a antisocialistických živlov“ do konca roku 1969.427

Medzi jednotlivými rezortami štátnej správy sa v plnení vládnej úlohy z 29. septembra 1969 
špecificky vynímalo Ministerstvo národnej obrany ČSSR, za ktoré zodpovedal generál M. Dzúr. 
Pod jeho vedením rezort prešiel už prvou vlnou masových čistiek v období tzv. príprav na 
„1. výročie vstupu“.

Pred zahájením procesu rozsiahlych straníckych čistiek pracovala v rezorte národnej obrany 
tzv. „Hlavná komisia“ vedená náčelníkom Generálneho štábu ČSĽA generálom K. Rusovom, 
ktorému asistovali generál V. Horáček - náčelník Hlavnej politickej správy ČSĽA, generál 
A. Mucha - náčelník Hlavnej správy pozemného vojska, zástupca ministra (predtým pôsobil 
vo funkcii veliteľa 1. armády-pozn. autora), generál M. Korbela - náčelník Kádrovej správy 
MNO ČSSR a plukovník Paluš - zástupca náčelníka Kádrovej správy MNO ČSSR.

Výsledky „Hlavnej komisie“ dokumentovali „pritvrdenie“ kurzu tzv. Husákovho malého 
„akčného programu“ a v podstate „motivovali“ komisie pôsobiace na nižších stupňoch armád
nej hierarchie.

Po septembrovom pléne ÚV KSČ bola v rámci celoarmádneho trendu „pritvrdená“ ideo
logická kampaň i z velenia Východného vojenského okruhu. „Mozgový trust“ tejto kampane 
tvorili pracovníci ideologického oddelenia Politickej správy VVO.42'Uvedenú skutočnosť vo 
svojom vystúpení v súvislosti s ukončením výcvikového roku 1969 akceptoval i veliteľ okruhu 
generál S. Kodaj. V referáte, v ktorom sa pokúšal „analyzovať“ široké spektrum rôznorodých 
problémov VVO vystihol fenomén existenčných obáv vojakov z povolania, prejavujúci sa 
v zlome „...politického vedomia...“ časti prevažne fyzicky starších.429U mnohých z nich došlo 
k stavu tzv. politickej schizofrénie.

Odhady Politickej správy WO predpokladali po májovom pléne ÚV KSČ „masový odchod 
z KSČ z dôvodov nesúhlasu s politikou...“ tzv. Husákovho straníckeho vedenia. Predpoklad 
sa potvrdil len v súvislosti s podaním 26 žiadostí o zrušenie členstva v KSČ v Základnej orga
nizácii Leteckých opravovní v Trenčíne.430

Koncom augusta a začiatkom septembra 1969 prebrala Politická správa WO z rozhodnu
tia HPS ČSĽA do svojej „politickej podriadenosti“ vojenské stredné školy umiestnené na teri
tóriu okruhu a vojenskopolitické oddelenie - 7 Žilina. (Zložky mali 8 politických oddelení, 
7 celoútvarových výborov KSČ, 147 základných organizácií KSČ a 3763 komunistov-poznám- 
ka autora.) Náčelník PS VVO konštatoval, že „...ide o zložky, v ktorých politická konsolidá
cia v porovnaní s bojovými útvarmi...zaostala...“.431 Politická správa po uvedených zmenách 
„politicky riadila“ 16 politických oddelení, 302 základných organizácií KSČ s počtom 7798 
členov KSČ.432

Nový impulz „čistkám“ dalo januárové zasadnutie ÚV KSČ, ktoré sa konalo v dňoch 
29.-30. 1. 1970. Na podmienky Slovenska ho začiatkom februára rozpracovalo v dňoch 
5. - 6. 2. 1970 plénum ÚV KSS. Do jeho čela bol zvolený JozefLenárt. Na januárovom zasad
nutí ÚV KSČ bol schválený list, ktorý bol následne adresovaný základným organizáciám 
a členskej základni KSČ.

Oficiálnou propagandou proklamovaná „výmena“ legitimácií, o ktorej spomínaný list infor
moval, znamenala celoplošnú „čistku“, ktorou sa mal „...zavŕšiť politicko-ideový zápas s pra
vicou...“ i s adekvátnymi organizačnými a personálnymi dôsledkami.433 „Zavŕšiť“ ho pomáhali 
i členovia lektorského zboru ÚV KSS. Jeho vytvorenie zdôvodňoval tajomník ÚV KSS Ľ. 
Pezlár potrebou „fundovane“ vysvetľovať a obhajovať „nový ofenzívny kurz vedenia KSČ...“. 
Príslušníci armády (celkove 7 dôstojníkov) pracovali v štyroch lektorských skupinách lek-
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torského zboru ÚV KSS.434 V procese tzv. „výmeny“ legitimácií bola „novým impulzom“ 
inšpirovaná i Kontrolná a revízna komisia Politickej správy VVO, ktorá „odborne“ dozerala 
nad „očistou strany“.43-'

V rámci Východného vojenského okruhu, podľa smerníc HPS ČSĽA, pôsobilo 326 
„pohovorových komisií“. Tzv. „zdravé jadro“, z ktorého boli vytvorené, bolo garantom dôsled
ného a nekompromisného zavŕšenia „...politicko-ideového zápasu s pravicou...“ Podľa 
predbežného hodnotenia ku dňu 4.4. 1970 uvádzala Politická správa VVO počet 39 nevydaných 
členských legitimácií KSČ, čo predstavovalo 1,6 percent z 35,7 percent členov členskej zák
ladne, s ktorou už boli „pohovory“ vykonané.436 Celoštátne údaje uvádzali za to isté obdobie 
4000 vylúčených, alebo vyškrtnutých, t. j. 1,7 percent. V uvedenom období bolo v rámci VVO 
„...za nesprávne politické postoje...“ preradených do tzv. „kádrovej dispozície“ 22 dôstojníkov 
a 1 práporčík.437

Uvedené predbežné údaje sa v priebehu nasledujúcich mesiacov podstatne zmenili. Pred
stavitelia Východného vojenského okruhu hodnotili priebeh „výmeny legitimácií“ v podstate 
„pozitívne“.43'

Zásadne odlišné stanovisko zaujali ústredné stranícke orgány a Ministerstvo národnej obrany 
ČSSR. Historik J. Madry na základe štúdia archívnych dokumentov výstižne konštatoval, že 
minister M. Dzúr „pociťoval...neisté postavenie“, ktoré „...ho vháňalo na pozície 
ultraľavých“...“.43’

V uznesení Predsedníctva ÚV KSČ zo dňa 14.4. 1970 sa objavilo hodnotenie o „...prílišnom 
liberalizme“, ktoré následne ovplyvnilo ďalší priebeh „výmeny“ členských legitimácií.440 G. 
Husákom stanovený záväzný smerný limit 10-20 percent, ktorý vyslovil 17. 4. 1970 na porade 
vedúcich tajomníkov krajských a okresných výborov KSČ býva v súčasných štúdiách hod
notený ako „masová čistka“.

Po aprílovej porade krajských a okresných tajomníkov KSČ sa začal stanovený limit plniť. 
V rámci Východného vojenského okruhu ku dňu 31. 8. 1970 z KSČ vylúčili alebo vyškrtli 213 
vojakov z povolania, čo predstavovalo 8,4 percent z počtu členov KSČ - vojakov z povola
nia.441 Do vyššie uvedeného počtu neboli zahrnutí príslušníci stranícko-politického aparátu 
ČSĽA.

Z celoarmádnych údajov vyplynulo, že v rámci Východného vojenského okruhu bolo do 
konca júna 1970 vylúčených 7,8 percent dôstojníkov. Uvedené „...nízke percento...“ (v ČSĽA 
16,2 percent-pozn. autora) vyčítali veleniu VVO hlavní „normalizátoři“ z Hlavnej politickej 
správy ČSĽA, generál V. Horáček, plukovník C. Rabušic a plukovník M. Grivalský. Násled
ná kontrola zo stupňa HPS ČSĽA „nedostatky“ nenašla.442

Vojenská rada VVO na svojom 9. zasadnutí dňa 28. septembra 1970 posudzovala materiá
ly pripravované na záverečné „...vyhodnotenie výmeny členských legitimácií...“. Prítomný pplk. 
Kováčik z ministerstva národnej obrany opätovne vyslovil výhrady v tom zmysle, že „...VVO 
má relatívne najmenej vylúčených...“ a predniesol požiadavku ministra, aby „...umiestnenie pre
pustených...“ bolo premyslené tak, aby „... neboli koncentrovaní...“.443

Vojenská rada VVO k časti výhrad prijala odmietavé stanovisko, avšak súhlasila s tým, že 
nedostatočné zloženie „... kádrového aparátu...“ VVO spôsobilo nesplnenie úloh rozkazu MNO 
č. 09/1970 v stanovenom termíne. Rozkaz nariaďoval v súlade s rozkazom MNO č. 07/1970 
„...vyhodnotiť triedno-politické a morálno-politické kvality každého vojaka z povolania na zák
lade jeho politických názorov, postojov a činnosti v rokoch 1968 - 1970, s dôrazom na obdo
bie od januára 1968 do mája 1969...“.444

Komplexné vyhodnotenie „...výmeny členských legitimácií v okruhovej straníckej orga
nizácii...“ bolo vykonané na veliteľstve okruhu na jeseň 1970. Podľa štatistických údajov bolo
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k 1. 1. 1970 evidovaných vo VVO 7198 členov KSČ, z toho Veliteľstvo VVO malo 599 čle
nov, tzv. bojové zväzky 1541, vojenské stredné školy 2532 a krajské vojenské správy 251 čle- 
nov."Do pôsobnosti okruhovej politickej správy bolo začlenených aj 12 základných organizácií 
z vojenskej kontrarozviedky, vojenských súdov a vojenských prokuratúr v celkovom počte 149 
členov KSČ.4“

Pri spracovávaní podkladov ku komplexnému hodnoteniu „výmeny...“ podriadené zložky 
postupovali podľa týchto hodnotiacich kritérií:

1. “...ako bola dodržaná línia ÚV KSČ zo 14. 4. 1970 a Okruhovej politickej správy čo do 
náročnosti a principiálnosti pri prevádzaní očisty...“

2. “...problémy obsahového zamerania stranicko - politickej práce, ktoré zvlášť treba sle
dovať,... ktoré otázky doriešiť a dokedy...“

3. “...ako sa proces očisty prejaví v kádrovom riešení tých, čo odišli zo strany...“.44’
Záverečné hodnotenia podľa stanovených kritérií predkladali náčelníci politických odde

lení náčelníkovi Politickej správy WO generálovi J. Kováčikovi v dňoch od 8. 9. do 
10. 9. 1969.44“

Záverečný „účet“ predložila až konferencia komunistov Východného vojenského okruhu 
'26. - 27. 4. 1971 za účasti „normalizátorov“ z najvyšších kruhov straníckych centier v Prahe 
a Bratislave.445

V „Protokole...“ konferencie sa uvádza, že v rámci „očisty“ vylúčili alebo vyškrtli 
z okruhovej straníckej organizácie 10,7 percent členov KSČ, čo predstavovalo celkove 834 
komunistov. Z uvedeného počtu 307 „odišlo vylúčením“ a 527 „zrušením členstva“.450

Po „očiste“ bolo zloženie dôstojníckeho a práporčíckeho zboru VVO nasledovné: „robot
nícky pôvod“ - 56,6 percent dôstojníkov, 64 percent práporčíkov, „roľnícky pôvod“ - 25,8 
percent dôstojníkov, 23,4 percent práporčíkov.

Z dôstojníkov bolo 70,5 percent členov KSČ (z toho pred februárom 1948 15,9 percent- 
pozn. autora) a z práporčíkov bolo organizovaných v KSČ 34,6 percent.

Do konca marca 1971 sa zrealizovalo „...vyhotovenie triedne politických a morálno-poli- 
tických kvalít veliteľského zboru...“ Z celkového počtu dôstojníkov bolo hodnotených „...ako 
plne spôsobilých“ 44,15 percent, „ako spôsobilých“ 44,98 percent, „menej spôsobilých“ 6,9 
percent a ako „nespôsobilých pre službu vojaka z povolania v ČSĽA...“ 3,5 percent. Z dôstoj
níkov, ktorí „...stratili členstvo...“ v KSČ bolo navrhnutých 64 percent „...na preloženie mimo 
činnej služby...“.

Podľa údajov zo zasadnutia Vojenskej rady WO (28. 9. 1970-pozn. autora) je možné doku
mentovať situáciu o naplněnosti vedúcich funkcií tzv. „nomenklatúry veliteľa WO“ a vyššej za 
veliteľstvo WO, zväzky, krajské vojenské správy a priamo podriadené útvary a tylové zariadenia.

Naplněnost’ veliteľstva WO vo vedúcich funkciách bola na 96,5 percent. Neobsadené 
funkcie zostali tri, a to zástupca náčelníka štábu VVO, náčelník skupiny zásobovania a evi
dencie výzbrojného oddelenia, náčelník skupiny - zástupca náčelníka zdravotnej služby.

Z hľadiska politickej príslušnosti bolo 99 percent príslušníkov veliteľstva VVO organizo
vaných v KSČ. V rámci celkového počtu príslušníkov štábu VVO vo funkciách bolo zaradených 
13 dôstojníkov, ktorí boli „vylúčení“, alebo „vyškrtnutí“ z KSČ. Z nich 5 pracovalo na operač
nom oddelení, 3 na chemickom oddelení, 1 na ubytovacom a stavebnom oddelení, 1 na odde
lení bojovej prípravy, 1 na štábe tyla a 2 na tankovom a automobilovom oddelení.

Celková naplněnost’ vedúcich funkcií v 13. tankovej a 14. tankovej divízii dosiahla 93,4 per
cent. Neobsadených zostalo 10 funkcií. V 13. tankovej divízii to boli: zástupca veliteľa 
13. tankovej divízie, starší dôstojník operačného oddelenia, náčelník štábu 64. tankového pluku, 
veliteľ motostreleckého práporu 8. motostreleckého pluku a veliteľ 13. spojovacieho práporu.

70



V rámci 14. tankovej divízie boli neobsadené funkcie zástupcu veliteľa divízie, dôstojníka 
operačného oddelenia divízie, veliteľa motostreleckého práporu 63. motostreleckého pluku, 
náčelníka štábu 49. delostreleckého pluku a veliteľa oddielu 49. delostreleckého pluku. Orga
nizovanosť v KSČ v divíziách bola 90 percentná.

Neorganizovaných v KSČ bolo 5,6 percent. Šesť dôstojníkov bolo „vyškrtnutých“ alebo 
„vylúčených“ (plk. J. Chalupa - zástupca náčelníka operačného oddelenia 13. tankovej divízie, 
pplk. E. Remiš - zástupca veliteľa pre tylo 15. tankového pluku, pplk. Š. Dulanský - veliteľ 
3. protilietadlového oddielu, pplk. T. Baláž - starší dôstojník operačného oddelenia 140. 
tankovej divízie, pplk. Fr. Babčan - zástupca veliteľa 60. tankového pluku, pplk. V. Košiba - 
veliteľ tankového práporu 103. tankového pluku-pozn. autora).

Vedúce funkcie v rámci krajských vojenských správ boli naplnené na 97,1 percent. Neobsa
dené boli dve funkcie v KVS Banská Bystrica a jedna v KVS Košice. Príslušníci KVS mali 
92 percentnú organizovanosť v KSČ. Neorganizovaní v KSČ boli 2 dôstojníci a „vylúčení“ 
alebo „vyškrtnutí“ z KSČ 3 dôstojníci.

Priamo podriadené útvary evidovali 96,3 percentnú obsadenosť na vedúcich funkciách. 
Neobsadené boli celkovo 4 funkcie. Organizovanosť v KSČ sa pohybovala na hranici 85,5 per
cent. Neorganizovaných v KSČ bolo 12,6 percent dôstojníkov a vylúčení“ alebo „vyškrtnutí“ 
z KSČ boli 2 dôstojníci (plk. P. Styk - náčelník 2. radiačného strediska, pplk. V. Hájek -náčel
ník rôntgenologického oddelenia Vojenskej nemocnice v Ružomberku-pozn. autora).

Obsadenie vedúcich funkcií „nomenklatúry“ veliteľa VVO a vyššej bolo od začiatku 
kalendárneho roku prísne vymedzené rozkazom ministra národnej obrany ,Д MNO č. 09/70“, 
v ktorom už boli formulované nové „...zásady a ciele pre rozmiestňovanie kádrov...“.Takto sa 
podľa predstáv „normálizátorov“ Východného vojenského okruhu „...završovala očista 
veliteľského zboru a upevňovala jeho ideovo-politická jednota...“.4'1

Plošne zamerané čistky, ktoré zasiahli všetky oblasti spoločnosti boli spustené v roku 1970. 
Znamenali kvalitatívny radikálny zlom vo vývoji, porovnateľný azda iba s upevňovaním moci 
KSČ po tzv. „Februárovom víťazstve“ v roku 1948. Z hľadiska samostatnej komunistickej 
strany boli „čistky“ zo začiatku 70-tych rokov porovnateľné s procesom tzv. „boľševizácie“ 
KSČ v 20-tych rokoch.

Tzv. „zápas“ ultrakonzervatívnych a tzv. moderátnejších centristických síl4'2sa prejavil počas 
celého procesu „čistiek“. V prvej fáze bola zdôrazňovaná nutnosť „citlivého prístupu“ k členom 
KSČ, ktorí „...boli oklamaní a dezorientovaní...“. Kategória tzv. „pomýlených“ zodpovedala 
rozlišovaniu medzi „vylúčenými“ a „vyškrtnutými“ členmi, ktorým mala byť daná možnosť 
sebakritiky a neskôr obnovy členstva v KSČ.4-'3 Lavína čistiek, ktorá bola uvedená do pobybu, si 
vytvorila vlastnú dynamiku a na jar 1970 došlo k zostreniu ak radikalizácii masových previerok.4'4

Realizácia ďalších bodov programu normalizácie, ktorá mala za cieľ „obnovenie vedúcej 
úlohy KSČ“ a „upevnenie funkcií socialistického štátu“, sa opierala o jednoduchý byrokratický 
mechanizmus. Komunistická strana, ktorá v priebehu pokusu o spoločenskú reformu bola 
časťou spoločnosti akceptovanou a uznávanou vedúcou politickou silou, sa v procese nastu
pujúcej „normalizácie“ stala osou i príkladom reštaurácie neostalinského mocenského 
byrokratického systému.

Po „stabilizácii“ vedenia KSČ boli paralelne „stabilizované“ špičky všetkých mocenských 
článkov systému: federálna vláda, národné vlády, jednotlivé ministerstvá, predsedníctva Fede
rálneho zhromaždenia a Národných rád, Predsedníctvo ÚV Národného frontu, súdnictvo, proku
ratúra a iné. Výber nového vedenia prebiehal bez akejkoľvek kontroly a rozhodujúcim kritériom 
bola iba ochota podporiť tzv. „nový kurz“ a osobné konexie na jednotlivých úrovniach 
mocenskej pyramídy.
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Nezákonná, či jednotlivým štatútom odporujúca kooptácia, odvolávanie z funkcií a presuny, 
tvorili formu tejto metamorfózy byrokratickej elity, ktorej sociálnou bázou boli nikým nevolení 
profesionálni aparátnickí funkcionári, existenčne spojení so štruktúrou, ktorú prezentovali.

Takto „stabilizované“ centrá moci potom samočinne s použitím rovnakých prostriedkov 
obnovovali svoje nižšie články organizmu a cieľavedome tak upevňovali narušený centrali- 
sticko-direktívny mocenský princíp. Tam, kde uvedený proces násilnej homogenizácie narazil 
na prekážky, boli nižšie články jednoducho zrušené.

Posledný bod programu normalizácie - „obnovenie priateľských vzťahov k ZSSR“ - bol 
splnený k plnej spokojnosti ideového tvorcu tohto programu a predstaviteľov sovietskeho 
mocenského centra v priebehu pol roka. Prevzatie sovietskej interpretácie obdobia pokusu 
o spoločenskú reformu, vojenskej intervencie a okupácie patrilo k nutným predpokladom „nor
malizácie vzťahov“ so ZSSR.

Zverejnenie článku G. Husáka v moskovskej Pravde 9. mája 1969, ktorým označil ZSSR 
za „hlavného strategického garanta... socialistickej zvrchovanosti...“4-''v ČSSR a v ďalšom zo 
dňa 29. 8. 1969, v ktorom dospel k záveru, že invázia bola motivovaná snahou „pomôcť ľudu 
ČSSR“ bolo signálom zmeny v oficiálnom hodnotení straníckych špičiek v KSC. Konečným 
prevzatím hodnotenia vojenskej okupácie bolo zrušenie stanoviska Predsedníctva ÚV KSČ 
z augusta 1968 na septembrovom pléne ÚV KSČ 1969.

Predstavitelia sovietského straníckeho mocenského centra sa nemohli uspokojiť s verbálnym 
ideologickým víťazstvom. Dňa 6. 5. 1970 bola v Prahe podpísaná „Československo-sovietská 
zmluva o priateľstve“ na 20 rokov s klauzulou o ďalšom automatickom predlžovaní o 6 rokov.

Zmluva z roku 1970 v sebe integrovala ako hlavné motto Gottwaldovo heslo: „So Soviet
skym zväzom na večné časy a nikdy inak!“ V článku 10 sa obidve strany zaviazali, že v prí
pade ozbrojeného útoku proti jednej z nich „...bude to druhá zmluvná strana považovať za útok 
i proti sebe a okamžite poskytne pomoc, vrátane vojenskej...“.4'*

Zmluvou z mája 1970 G. Husák a stranícke vedenie okrem iného ratifikovali doktrínu 
„obmedzenej suverenity“, ktorá platila v rámci sovietskeho bloku. Zmluva až do pádu komu
nistického režimu v našich podmienkach zakotvila „...bratskú pomoc ZSSR...“ v prípade novej 
krízy režimu.

Desiaty článok „Zmluvy...“ implikoval (počas existencie sovietskeho bloku-pozn. autora) 
vzhľadom na obdivuhodnú flexibilitu sovietskych interpretácií ohrozenie vlastných záujmov 
možným nasadením vojsk ČSSR v potenciálnych dvojstranných konfliktoch ZSSR s tretími 
krajinami.

Prijatá „Zmluva...“ bola existenčnou poistkou mocenskej straníckej a štátnej byrokracie 
v ČSSR.

II 1.3. Plány zneužitia armády proti tzv. 
vnútornému nepriateľovi

Uzurpácia moci úzkou vrstvou straníckej byrokratickej elity, jej stabilizácia a pacifikácia 
aktívneho odporu rôznych spoločenských skupín neboli dostatočnými predpokladmi na zais
tenie reprodukcie a životaschopnosti neostalinistického byrokratického systému.
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Absencia organických väzieb medzi spoločnosťou a mocenskými straníckymi a štátnymi 
špičkami, neprítomnosť samočinných regulátorov procesu „zospoločenštenia“ a izolovanosť 
nového režimu ho nútili k násilnému zakoreneniu v spoločenských väzbách.

Racionálnym jadrom rozsiahlych „čistiek“ z hľadiska nového režimu bolo zlomenie pasívne
ho morálneho odporu značnej časti obyvateľov ČSSR a vynútené rozšírenie vlastnej sociálnej 
bázy. Dočasne stabilizovaný režim G. Husáka a jeho straníckych prívržencov, považovaný za 
úspešný model byrokratického prekonávania kríz, vytvoril celospoločenskú traumu, morálnu 
a politickú devastáciu neobyčajných rozmerov.

Začiatkom 70-tých rokoch garantovalo ministerstvo vnútra ČSSR vypracovanie „Zásad pre 
používanie, materiálno technické zabezpečenie, výcvik a prípravu jednotiek Čs. ľudovej armády 
vyčleňovaných ako výpomoc Verejnej bezpečnosti k udržovaniu kľudu a verejného poriadku 
počas mimoriadnych bezpečnostných opatrení.“

Finálna verzia „Zásad...“ bola v podstate podpísaná ministrom národnej obrany M. Dzúrom 
až po vyjadrení jeho súhlasu v liste ministrovi vnútra ČSSR R. Kaskovi zo dňa 28. júna 1971. 
Nedodržanie termínu vydania „Zásad...“ ostro kritizoval G. Husák.'1-'7

Na základe uznesenia Rady obrany ČSSR zo dňa 3. októbra 1970 rezort národnej obrany 
plánoval vyčleňovanie určených jednotiek ČSĽA „...k plneniu úloh pri ochrane kľudu a verej
ného poriadku.. .“Л" Spôsob vyžiadania a nasadenie vyčleňovaných jednotiek za účelom mocen
ských zásahov proti občanom riešili jednotlivé varianty „plánu mimoriadnych a bezpečnostných 
opatrení“. Podľa tohto „plánu...“ mali byť vojaci ČSĽA spolu s technikou začleňovaní:

a) Do „zmiešaných poriadkových hliadok“, ktorým velil vždy príslušník Verejnej 
bezpečnosti.'1-'9

b) Do „strážnych jednotiek“ za účelom „ostrahy“ objektov určených „plánom mimoriad
nych a bezpečnostných opatrení“. Stráženie vykonávali organické vojenské jednotky. 
Tieto plnili úlohy podľa „Poriadku posádkovej a strážnej služby ozbrojených síl ČSSR“ 
a podľa zvláštneho „plánu obrany a ochrany objektu“, ktorý vždy vypracovával veliteľ 
vyčleňujúci „strážnu jednotku“ v súčinnosti s „príslušným orgánom VB“.'16“

c) Do „poriadkových jednotiek“ určených k „...likvidácii činnosti protisocialistických síl...“ 
a k „...prerušeniu a znemožneniu ich ďalšej činnosti...“. Tieto jednotky mali byť „...po 
odbornej stránke...“, v priebehu vykonávania rozličných foriem mocenských zásahov pro
ti demokratickým silám, riadené príslušným veliteľom VB alebo veliteľom „bezpeč
nostnej akcie“ prostredníctvom styčného dôstojníka VB.

Špeciálne „poriadkové jednotky“ mohli počas predpokladaného mocenského zásahu použiť 
zbraň. O tomto mohol rozhodovať „operačný štáb“ príslušného teritória, na ktorom mal pred
pokladaný zásah prebiehať. Postupne bol v priebehu prvej tretiny 70-tych rokov variant použitia 
zbraní doplnený o „...rozkaz príslušného veliteľa VB - veliteľa bezpečnostnej akcie...“.461

d) Mohli pôsobiť vo forme „obsluhy špeciálnej techniky“ z bojových útvarov ČSĽA.462
Príslušníci ČSĽA, vybraní do „zmiešaných poriadkových hliadok“ absolvovali špeciálnu

prípravu. Mali byť vystrojovaní do vychádzkových uniforiem ČSĽA s označením, ktoré vždy 
pred plánovaným mocenským zásahom určoval minister vnútra ČSSR. Predpokladalo sa, že 
vojaci budú vyzbrojení osobnou vojenskou zbraňou s určenou pohotovostnou dávkou streliva, 
„gumovou tyčou“ a chemickými prostriedkami KASR.463

Vojaci zaraďovaní do „strážnych jednotiek „ určených k „...ostrahe objektov zvláštnej 
dôležitosti...“ a vytypovaných štátnych a straníckych objektov mali byť vystrojovaní podľa urče
nia vychádzkovou alebo poľnou uniformou vzor 60. Príslušníci ČSĽA mali byť vyzbrojovaní 
samopalmi s dvomi zásobníkmi streliva. Ďalšie strelivo v hodnote pol palebného priemeru sa 
skladovalo u veliteľa stráže.464

73



Miloslav Púčik

Príslušníci ČSĽA zaraďovaní do „poriadkových jednotiek“ boli vystrojovaní uniformou vzor 
60, ochrannou maskou, prilbou a dostávali vreckový obväz. Ich špeciálne označenie malo byť 
upresňované priamo ministerstvom vnútra ČSSR spravidla tesne pred zásahom určenej jed
notky. Tieto špeciálne vycvičené jednotky, v ktorých mali pôsobiť vybraní vojaci mali byť 
vyzbrojené „organickými zbraňami“.

Každá „poriadková jednotka“ mala byť vybavená pohotovostnou dávkou munície pre ručné 
zbrane a guľomety „...podľa noriem pre bojovú pohotovosť...“. Munícia sa prevážala oddelene na 
zvláštnom vozidle pod nepretržitým dozorom vojakov z povolania. Ďalej mali byť vojaci vybavení 
chemickým prostriedkom KASR, gumovou tyčou, zálohou 10 kusov slzotvorných granátov na 
každú čatu, 3 kusmi signálnych pištolí s 30 slzotvornými nábojami do pištole na každú čatu a jed
ným vrhačom slzotvorných granátov s 30 kusmi slzotvorných granátov pre vrhač na každú rotu. 
Neskôr mali byť vojaci vybavovaní „ochrannými štítmi“ v pomere 1:5. Spojovacie prostriedky, autá, 
zdravotnícke zabezpečenie, stravovanie a ubytovanie zaisťovalo ministerstvo národnej obrany w

Rezort národnej obrany v súlade s „plánom mimoriadnych a bezpečnostných opatrení“ mal 
poskytovať ministerstvu vnútra za účelom mocenských zásahov proti tzv. vnútornému nepria
teľovi aj špeciálnu vojenskú techniku takto:

a) obrnené transportéry s vodičmi
b) vojenské svetlomety s obsluhou
c) vojenské vrtuľníky s posádkou k použitiu na prepravu špeciálnych zásahových jednotiek, 

na vykonávanie „operatívneho prieskumu“, na fotografovania a filmovanie technikou 
ministerstva vnútra

d) špeciálne prostriedky na „...búranie barikád...“ s obsluhou
e) rádiovozy ,3ÚRKA“ s obsluhou
0 dopravné prostriedky s vodičmi na prepravu zásahových jednotiek.*4
Základný výcvik a prípravu vojakov vybraných do zásahových jednotiek zaisťovalo minis

terstvo národnej obrany. Potrebné predpisy, pomôcky a instruktážně filmy zabezpečoval rezort 
vnútra.

Plánovaná súčinnosť medzi rezortami národnej obrany ČSSR a vnútra ČSSR bola pravidelne 
vyhodnocovaná raz do roka Radou obrany ČSSR.

Na základe „analýz“ vnútorného použitia armády pri potlačovaní demonštrácií v auguste 
1969 a v zmysle Uznesenia Rady obrany ČSSR zo dňa 3. októbra 1970 spracovali rezorty národ
nej obrany a vnútra dokumenty obsahujúce alternatívy zásahov proti „...masovým pro
tispolečenským vystúpeniam...“.

Minister národnej obrany M. Dzúr podpísal rozkaz 28. apríla 1971. „Smernica ministra vnú
tra ČSSR...“ na základe Zákona číslo 128 z 20. decembra 1970 riešila dva varianty v rozsahu 
siedmich stupňov „...vyhlasovania mimoriadnych bezpečnostných opatrení...“

Rozkaz ministra národnej obrany ČSSR zo dňa 28. apríla 1971 a „Smernica...“ ministra vnú
tra ČSSR č. j. 002015/1971<67platili bez časového ohraničenia v podstate až do pádu komuni
stického režimu v roku 1989.

Zákonom číslo 128 zo dňa 20. decembra 1970 bolo ministerstvo vnútra ČSSR „...povinné 
vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti...“ riadiť činnosť všetkých útvarov Zboru národ
nej bezpečnosti v období „...mimoriadneho ohrozenia kľudu a verejného poriadku...“.*'

Ideologickou propagandou proklamovaným cieľom plánov „mimoriadnych a bezpečnost
ných opatrení“ (MBO), ktoré schválila Rada obrany ČSSR na svojom zasadnutí 3. októbra 1970 
bolo „...vytvoriť optimálne podmienky pre riadenie útvarov a súčastí ZNB v mimoriadnej 
situácii organizovaným zoskupením síl a prostriedkov...“ nielen Zboru národnej bezpečnosti, 
ale aj vyčlenenej časti ostatných ozbrojených síl ČSSR.
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Komunistické mocenské centrum si takto plánovalo vytvorenie špeciálnych vyzbrojených 
a vycvičených síl na násilné potláčanie akýchkoľvek demokratických prejavov nesúhlasu s tota
litnými praktikami vládnutia. Schválené „Smernice...“ označené č.j. ZU-002015/1971 jasne 
formulovali „...potreby rázne zasiahnuť a likvidovať hromadné protispoločenské vystúpenia...“ 
v krátkej dobe.'165

Splnenie takto stanovených úloh predpokladalo okrem iného aj spracovanie plánov MBO 
s „...mimoriadnou pozornosťou a starostlivosťou...“ v zmysle rozkazu ministra vnútra ČSSR 
číslo 2/71.470

Plány MBO mali obsahovať súhrn „pravidelných“ a „zvláštnych“ úloh a postupov 
bezpečnostných a „...ďalších orgánov...“ s cieľom zistenia a „...podchytenia signálov...“ 
o pripravovaných akciách demokratických síl, „...predchádzaniu a zabránenia ich vzniku, pot
lačeniu a ich likvidácii...“.471

Centrálny plán MBO spracovávalo ministerstvo vnútra ČSSR, republikové plány MBO boli 
garantované ministerstvami vnútra ČSR a SSR, krajské plány MBO spracovávali jednotlivé 
krajské správy Zboru národnej bezpečnosti a okresné oddelenia Verejnej bezpečnosti garan
tovali vypracovanie okresných plánov MBO. Od roku 1972 ministerstvo vnútra ČSSR rozhod
lo aj o spracovávaní tzv. čiastkových plánov, ktoré mali v kompetenciijednotlivé zložky 
a súčasti ministerstiev vnútra.472

Na plnenie úloh plánov MBO boli určené „výkonné“ súčasti Zboru národnej bezpeč
nosti, štábne útvary a útvary služieb, „...jednotky a skupiny ZNB vyčleňované z pravidel
ných útvarov a súčastí ZNB...“. Zložkám ministerstva vnútra mali pri plnení úloh MBO, 
podľa rozhodnutia Rady obrany ČSSR, „...vypomáhať ...“ vyčlenení príslušníci, jednotky 
a technika Civilnej obrany ČSSR, ČSĽA, Ľudových milícií, Požiarnej ochrany a Zboru 
nápravnej výchovy.473

V súvislosti s plnením „špeciálnych úloh“ mali byť vytvárané z pravidelných súčastí 
a útvarov ZNB „operatívne skupiny“ so „...špeciálnym štátno-bezpečnostným určením...“, 
strážne skupiny určené k stráženiu a „obrane“ vlastných a „....zvlášť uvedených objektov...“, 
„poriadkové jednotky“ určené k násilnému potlačeniu demonštrácií a protestných akcií orga- 
nizavanými demokratickými silami, „zvláštne realizačné a vyšetrovacie“ skupiny s určením 
„...trestného riadenia...“ proti tzv. vnútornému nepriateľovi totalitného režimu.174

Z pravidelných útvarov Civilnej obrany, Ľudových milícií a vojenských útvarov ČSĽA mali 
byť na plnenie vyššie uvedených „špeciálnych úloh“ MBO vyčleňovaní vojaci základnej 
a náhradnej služby, príslušníci ĽM do „zmiešaných poriadkových hliadok“ VB, do „strážnych 
jednotiek“ a do „posilových poriadkových jednotiek“ na mocenské potlačenie demonštrácií 
občanov. Centrálny plán MBO počítal variantne aj s použitím síl a špeciálnej techniky Zboru 
nápravnej výchovy.475

Výkonné útvary ZNB, štábne útvary a útvary služieb plnili stanovené úlohy MBO „...svo
jou pravidelnou činnosťou...“ v rámci svojej organizácie.476 Vyčlenené skupiny ajednotky ZNB 
pôsobili v podriadenosti príslušných operačných štábov vo forme zálohy. Organizačne sa 
kalkulovalo s vytváraním družstiev s počtom 5 osôb, čiat s piatimi družstvami s počtom 26 osôb 
a rôt so štyrmi čatami s počtom 107 osôb.477

Strážne jednotky vyčleňované pre MBO mali strážiť objekty, ktorých výber podliehal právo
moci príslušným operačným štábom podľa týchto kritérií:

a) Objekty, „...ktoré v očiach verejnosti...“ boli symbolom totalitného režimu a politickej 
moci v štáte, a to sekretariáty KSČ, objekty krajských národných výborov (KNV), okres
ných národných výborov (ONV), ZNB, súdov a pod.

b) Zariadenia a objekty masovo-komunikačnýeh prostriedkov a spojov.
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c) Objekty, ktorých „...zneužitie z hľadiska bezpečnosti by podstatne ohrozilo chod života 
krajiny...“ Do tejto skupiny boli zaradené sklady zbraní, munície, trhavín a jedov, objek
ty plynární, elektrární a podobných zariadení „...majúcich minimálne okresný význam...“."*

d) Objekty symbolizujúce „...československo-sovietske priateľstvo...“."5
O strážení vyššie uvedených „objektov“ rozhodovala príslušná Rada obrany okresu, alebo 

kraja. Na stráženie vytypovaných a schválených objektov počas MBO boli vyčleňovaní vojaci 
ČSĽA, príslušníci ĽM a CO. Ich činnosť prebiehala podľa charakteru objektu a zásad „Poriad
ku posádkovej a strážnej služby československých ozbrojených síl Zákl.-I-2“.4*°

Všetkým bezpečnostným zložkám a „súčastiam“, vyčleneným jednotkám ZNB, CO, PO, 
ZNV, PO, ĽM a ČSĽA mal po vyhlásení MBO veliť minister vnútra ČSSR, ktorý bol náčel
níkom „Spoločného operačného štábu“ (SOŠ). Tento štáb mal pôsobiť ako „...orgán územných 
operačných štábov (OŠ)...“.4*1

Spoločný operačný štáb ČSSR pracoval v zložení: minister vnútra ČSSR (bol súčasne náčel
níkom SOŠ-pozn. autora), minister národnej obrany ČSSR alebo jeden z jeho zástupcov, náčel
ník Hlavného štábu Ľudových milícií alebo jeho zástupca, minister vnútra ČSR, minister vnútra 
SSR, námestníci ministra vnútra ČSSR.5*2

Realizáciou úloh MBO a prípravných prác v prospech SOS bola rozkazom ministra vnútra 
ČSSR číslo 56/70 zriadená „skupina operačného štábu ministra vnútra ČSSR pre MBO“. Uve
dená „skupina...“ pripravovala pre ministra vnútra ČSSR návrhy a námety pre zabezpečovanie 
„...plynulého plnenia úloh...“ centrálneho plánu MBO. Podieľala sa na príprave útvarov fede
rálneho ministerstva vnútra a ich príslušníkov za účelom plnenia úloh MBO. V súčinnosti s prís
lušnými orgánmi Zboru národnej bezpečnosti sa zúčastňovala kontrolnej činnosti MBO.4*3

Po vyhlásení MBO bolo plánované vytvárať sekretariát Spoločného operačného štábu, do 
ktorého sa mali začleniť:

• „skupina operačného štábu ministra vnútra ČSSR pre MBO“
• skupina dôstojníkov štábnych útvarov rezortu vnútra ČSSR „...s dosahom na problematiku 

ŠtB...“
• skupina dôstojníkov štábnych útvarov MV ČSSR „...s dosahom na problematiku VB...“
• oddelenie informačného systému pri sekretariáte MV ČSSR
• skupina dôstojníkov služieb (zabezpečovala spojenie, matcriálno-tcchnické zabezpeče

nie, leteckú dopravu a pod.-pozn. autora)
• skupina styčných dôstojníkov štábov Civilnej obrany, ministerstva národnej obrany. 

Hlavného štábu Ľudových milícií. Zboru požiarnej ochrany a Zboru nápravnej výchovy.4*4
Podobne mali byť zriaďované „operačné štáby“ ČSR a SSR, krajov a okresov na čele 

s ministrami vnútra, prípadne ich námestníkmi, náčelníkmi krajských správ ZNB, oddelení VB 
a sekretariátmi operačných štábov.

Sekretariáty operačných štábov vypracovávali podklady pre rozhodovanie operačných 
štábov, zabezpečovali „...preniknutie rozhodnutí k vykonávateľom...“, v rámci svojej kompe
tencie kontrolovali plnenie úloh MBO, koordinovali činnosť „štábnych útvarov“ a „útvarov 
služieb“ počas MBO.4*5

Mimoriadne bezpečnostné opatrenia mali byť vyhlasované a realizované v dobe, keď na 
základe „...zistených signálov alebo reálneho odhadu...“ vývoja vnútropolitickej a „...bezpeč
nostnej situácie sú aspoň možné hromadné protispoločenské vystúpenia...“.4“

Všetky zložky a orgány bezpečnostného aparátu boli povinné „...sústavne zisťovať, vyhod
nocovať...“ a vyšším stupňom riadenia MBO hlásiť všetky skutočnosti, ktoré signalizovali akcie 
demokratických síl proti totalitnému režimu. Tieto hlásenia sa spracovávali podľa vypracovanej 
metodiky v rámci pravidelného informačného systému.4"
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Vyhlasovanie mimoriadnych bezpečnostných opatrení sa malo uskutočňovať vo variantoch 
a stupňoch.

Prvý variant MBO rozlišoval celkom päť stupňov:
Prvý stupeň MBO mal byť vyhlasovaný k zabráneniu akcií demokratických síl. Postačo

vala „...zvýšená aktivita operatívnych a vyšetrovacích ...“ síl a prostriedkov. Ďalej sa prijímali 
opatrenia, ktorých cieľom bolo „...zosilniť spravodajskú činnosť ŠtB a VB k zachyteniu 
signálov...“ o predpokladaných prípravách demokratických síl.488

Druhý stupeň MBO obsahoval opatrenia, ktoré sa mali prijímať v dobe, kedy činnosť 
demokratických síl“...vyžadovala mimoriadnu aktivitu...“ bezpečnostných síl a prostriedkov.48’

V treťom stupni MBO mali byť realizované opatrenia, ktorými sa „...aktivizovali...“ 
vyčleňované jednotky a skupiny Zboru národnej bezpečnosti.450

Štvrtý stupeň MBO sa mal vyhlasovať v situácii, keď ani „...mimoriadna aktivita...“ 
bezpečnostných síl a prostriedkov nezabránila organizovaniu akcií demokratických síl proti 
totalitnému režimu. Opatrenia mocenských orgánov boli nasmerované na posilnenie tzv. poriad
kovej služby „zmiešanými poriadkovými hliadkami“ zloženými z príslušníkov Verejnej 
bezpečnosti a vyčleňovanými silami Civilnej obrany, ČSĽA, Ľudových milícií a časťou špeciál
nej techniky z vojenských útvarov ČSĽA.4’1

Opatemia pri vyhlásenom piatom stupni MBO boli predovšetkým nasmerované do oblasti 
„...zabezpečenia a zvýšenia ochrany...“ vopred vytypovaných a schválených objektov zvlášt
nej dôležitosti.452

Druhý variant sa mal vyhlasovať v dvoch stupňoch, ktoré završovali mocenské opa
trenia na udržanie totalitného systému moci.

Šiesty stupeň MBO mal byť vyhlasovaný v situácii, kedy podľa vopred vypracovaných 
predpokladov akcie demokratických síl „...bezprostredne hrozia alebo k nim už dochádza...“ 
K ich násilnému potlačeniu mali byť aktivizované a nasadené vyčlenené „potlačovacie sily 
a prostriedky“ Civilnej obrany, ČSĽA, Zboru požiarnej ochrany, Zboru nápravnej výchovy 
a Ľudové milície.453

Plánovaný siedmy stupeň MBO už mal vytvoriť podmienky „...k úplnému potlačeniu 
a likvidácii...“ akcií demokratických síl. V tejto súvislosti sa teoreticky uvažovalo s nasadením 
ďalších vopred plánovaných vyčlenených „potlačovacích síl a prostriedkov“.454

V priebehu mimoriadnych bezpečnostných opatrení sa kalkulovalo s modelovou situáciou 
súčasného vyhlásenia opatrení uvádzajúcich ČSSR do stavu brannej pohotovosti štátu. V takej
to situácii bol pripravený teoretický variant postupu podľa mobilizačných plánov a súčasne aj 
plánov MBO, pričom plnenie mobilizačných úloh bolo prvoradé. Spôsob zaisťovania opatrení 
na splnenie úloh MBO pri vyhlásenom 4. stupni a vyššom sa v priebehu polovice 70-tych rokov 
upravoval zvláštnymi smernicami.

Vyhlasovanie mimoriadnych bezpečnostných opatrení pre celé územie ČSSR, alebo pre jeho 
časť, varianty a jednotlivé stupne mal v kompetencii minister vnútra ČSSR po predchádzajú
com schválení predsedníctvom ÚV KSČ. V prípade „...nebezpečenstva z omeškania...“ bol 
postačujúcim súhlas predsedu Rady obrany ČSSR.45-'

Návrhy na vyhlásenie I. alebo II. variantu a konkrétneho stupňa MBO pre územie ČSR 
a SSR , kraja alebo okresu mali predkladať ministrovi vnútra ČSSR ministri vnútra ČSR a SSR, 
náčelníci krajských správ Zboru národnej bezpečnosti a náčekníci oddelení Verejnej 
bezpečnosti služobným postupom.

V prípade vyhlásenia bezpečnostných opatrení pre určitý obvod teritória ČSSR alebo 
vyššieho variantu a stupňa MBO pre takýto obvod, mohol minister vnútra ČSSR rozhodovať 
o nutnosti vyžiadať zásah vyčlenených jednotiek CO, ČSĽA a ĽM, alebo či postačovalo posil-
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nenie „činnosti“ ZNB zásahovými jednotkami z iných obvodov, prípadne zálohami vyššieho 
operačného štábu.'*

Pre plánované vyhlasované mimoriadne bezpečnostné opatrenia nebol vytváraný zvláštny 
informačný systém. Vyčlenené sily a prostriedky CO, ČSĽA, ĽM, ZNV a PO mali využívať 
pravidelný informačný systém ZNB, ktorý mal byť počas trvania MBO podriaďovaný operač
ným štábom príslušných stupňov (okres, kraj, republika, federácia-pozn. autora).

Informačný systém mal zabezpečovať pravidelné vyhodnocovanie „...javov a situácie...“ pre 
včasné vyhlásenie, odvolanie a zníženie MBO v pripravených variantoch a jednotlivých 
stupňoch. Ďalšou požiadavkou na informačný systém bolo zabezpečenie „...realizácie plánov 
MBO a velenie bezpečnostným akciám...“. Každý náčelník, ktorý mal podávať informáciu do 
informačného systému „...zodpovedal za jej pravdivosť...“.'97

Na všetkých stupňoch velenia (operačných štáboch-pozn. autora) bolo plánované vytváranie 
záloh príslušného operačného štábu z vyčlenených jednotiek. Zálohy nemali v pláne 
mimoriadnych bezpečnostných opatrení vopred stanovené úlohy. Spracovatelia centrálneho 
plánu MBO len teoreticky predpokladali niektoré modelové situácie.

Zásah záloh v priebehu už realizovaného mocenského potlačenia akcií organizovaných 
demokratickými silami sa mal teoreticky realizovať na základe vývoja konkrétnej situácie. 
V prípade nasadenia zálohy bol príslušný operačný štáb organizačne schopný zabezpečiť 
vytvorenie novej zálohy.'9’

V období prvej tretiny 70-tych rokov bola postupne prepracovávaná „činnosť síl a prostried
kov MBO“ a „technika“ ich zásahov.

Prvý variant-prvý stupeň MBO sa vzťahoval na všetky operatívne a vyšetrovacie súčasti 
ŠtB, výkonné a štábne útvary ZNB, ktoré sa podieľali na plnení spravodajských alebo organi
začných úloh súvisiacich s MBO. Ostatným súčastiam ZNB, resp. ďalším orgánom MBO sa 
nevyhlasoval (v polovici 70-tych rokov bol aj pre „ostatné súčasti“ ZNB vypracovaný plán 
vyhlasovania variantu I.-prvého stupňa-pozn. autora). Počítalo sa s alterntívou vyhlásenia čias
točnej alebo úplnej dosiahnuteľnosti pre „príslušné súčasti“.'”

Počas vyhláseného prvého stupňa variantu I. MBO mali byť podľa spracovaného plánu orga
nizované príslušné operačné štáby prostredníctvom, ktorých boli podávané každodenné hláse
nia. Tieto hlásenia ovplyvňovali rozhodovací proces vyhlasovania ďalších vyšších stupňov 
MBO. Štátna bezpečnosť zintenzívňovala svoju „agentúrno-operatívnu“ činnosť, nadväzovala 
styky s celou agentúrnou sieťou, vypracovávala „...grafikony obsluhy agentúrnej siete s cieľom 
zachytiť maximum signálov...“ o činnosti a pripravovaných akciách demokratických síl.™0

Druhý stupeň variantu I. MBO sa vzťahoval na všetky súčasti a útvary ZNB. Neplánovalo 
sa jeho vyhlasovanie vyčleňovaným silám a prostriedkom ČSĽA, ĽM, Š CO, ZNV.'01 Posky
tovali sa iba nevyhnutné informácie pre vedúcich funkcionárov vyššie uvedených zložiek.'02 
Podľa schváleného plánu MBO mala byť spravidla vyhlasovaná čiastočná alebo úplná dosiah- 
nuteľnosť príslušníkov ZNB, alebo ich čiastočná či úplná pohotovosť.

V rámci tohto stupňa sa u všetkých útvarov a súčastí mala preverovať „funkčnosť“ plánov 
MBO, „plány oehrany a obrany vlastných objektov“. Súčasne mal byť preverovaný systém spo
jenia, vrátane súčinnostného spojenia k vojenským útvarom ČSĽA a Civilnej obrany vyčleňu
júcim sily a prostriedky do MBO.

Plánované vyhlasovanie tretieho stupňa variantu I. MBO sa malo vzťahovať na všetky útvary 
a súčasti Zboru národnej bezpečnosti. Vyhlasovanie nebolo plánované vyčleňovaným jed
notkám ČSĽA, CO, ĽM, ZNV a PO. Vedúci funkcionári uvedených zložiek mali byť infor
movaní o MBO. Do pohotovosti mali byť uvádzané všetky spojovacie siete, šifrová a kuriérna 
služba.
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Z pravidelných súčastí ŠtB a VB, ich štábnych útvarov a útvarov služieb mali byť vyčleňo
vané do dispozície príslušných operačných štábov:

• špeciálne „operatívne skupiny prieskumu, dohľadu, rozkladania a dokumentácie“ 
demokratických síl a všetkých odporcov totalitného režimu,

• strážne skupiny k „ostrahe a obrane“'vlastných prípadne zvlášť uvedených objektov 
a strážne skupiny so „...špeciálnym štátno-bezpečnostným určením...“, - -“posilové 
poriadkové jednotky“ špeciálne vycvičené na násilné potláčanie demonštrácií odporcov 
totalitnej moci

• pohotovostné útvary Verejnej bezpečnosti
• školy Zboru národnej bezpečnosti.'03
Štvrtý stupeň variantu I. MBO sa mal po vyhlásení vzťahovať na všetky útvary a súčasti 

Zboru národnej bezpečnosti. Súčasne sa jeho vyhlasovanie plánovalo aj vyčleňovaným jed
notkám ČSĽA, CO a ĽM"

Útvary a súčasti ZNB mali plniť úlohy z predchádzajúcich troch stupňov variantu I. MBO 
s dôrazom na organizačné zaistenie všetkých plánovaných mocenských zásahov „poriadkových 
jednotiek“ proti demokratickým silám. Súčasne sa mala venovať adekvátna pozornosť ich 
všestrannému zabezpečeniu.

Civilná obrana a ČSĽA mali vyčleňovať vojakov a Ľudové milície svojich príslušníkov do 
„zmiešaných poriadkových hliadok VB“ a „...odovzdávali ich k dispozícii...“ príslušným operač
ným štábom.505 Súčasne ČSĽA, CO a ĽM mali vytvárať strážne jednotky k predpokladanému 
stráženiu objektov zvláštnej dôležitosti, s ktorým sa plánovalo v piatom stupni I. variantu.

Štáb Civilnej obrany ČSSR plánoval vyčleňovať útvar Hradnej stráže ČSSR pre potreby 
5. správy ministerstva vnútra ČSSR, zabezpečovací prápor FMV (bez spojovacej roty-pozn. 
autora) do podriadenosti Spoločného operačného štábu ČSSR, spojovaciu rotu zabezpečova
cieho práporu FMV do podriadenosti náčelníkovi spojenia operačného štábu mesta Prahy 
a zabezpečovacie roty pre operačné štáby krajov.504

Piaty stupeň variantu I. MBO sa po vyhlásení mal vzťahovať na všetky útvary a súčasti ZNB 
a vyčleňované sily a prostriedky ČSĽA, CO, ĽM a PO. Útvary a súčasti ZNB, CO, ČSĽA a ĽM 
mali plniť úlohy, ktoré sa na ne vzťahovali z predchádzajúcich stupňov variantu I. MBO.

Útvary ČSĽA, CO a ĽM plánovali vyčleňovať strážne jednotky, ktoré mali byť k dispozícii 
príslušným operačným štábom. Súčasne mali vytvárať plánované „posilové poriadkové jed
notky“ so špeciálnou technikou určené na likvidovanie predpokladaných protestných akcií 
demokratických síl.507

Šiesty stupeň variantu II. MBO sa po plánovanom vyhlásení mal vzťahovať na všetky útvary 
a súčasti ZNB, CO, PO, ZNV a vyčleňované jednotky ČSĽA a ĽM. Všetkým útvarom 
a zložkám Zboru národnej bezpečnosti sa mala vyhlasovať plná bojová pohotovosť.

Na úseku spojenia mali byť budované duplexné siete. Po ich dokončení sa v zásahových 
akciách za účelom potlačenia akcií demokratických síl sa predpokladalo vyžívanie spojenia 
v duplexných a simplexných sieťach. Do duplexných sietí boli zaradení: veliteľ riadiaci celú 
potlačovaciu akciu, velitelia riadiaci niektoré „čiastkové akcie“, velitelia vyčlenených zása
hových jednotiek z ČSĽA, CO, ĽM a „...podľa potreby pre informáciu...“ aj príslušný operač
ný štáb.50*Simplexně siete sa určovali pre spojenie v „čiastkových operáciách“. V uvedených 
sieťach sa uvažovalo s činnosťou vrtuľníkov a lietadiel využívaných k predpokladaným zása
hovým akciám.

Velitelia plánovane vyčleňovaných jednotiek ČSĽA, CO a ĽM mali pred „...nasadením do 
akcie...“ obdržať informáciu o situácii v mieste predpokladaného mocenského zásahu proti 
demokratickým silám. V tejto informácii mali disponovať presne formulovanou úlohou a spô-
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sobom jej plnenia. Velitelia vyššie uvedených vyčlenených jednotiek zodpovedali a operačné 
štáby (v niektorých prípadoch velitelia akcic-pozn. autora) boli „...povinné vyžadovať, aby 
každý zásah bol uskutočnený organizovane, energicky a v súlade s platnými predpismi...“.'"09

Civilná obrana, určené vojenské útvary ČSĽA a ĽM mali vyčleniť tzv. poriadkové jednotky 
a špeciálnu techniku s obsluhou na „..dikvidáciu...“ protestných demonštrácií občianskej verej
nosti."10

Plánované vyhlásenie siedmeho stupňa variantu II. MBO malo uvádzať do „úplnej bojovej 
pohotovosti“ všetky ozbrojené sily ČSSR.

Spoločnému operačnému štábu ČSSR sa mali podľa vývoja situácie podriaďovať ďalšie jed
notky a útvary, ktoré neboli plánované pre použitie v MBO. Tieto jednotky na základe doda
točne spracovaných plánov „...sa použijú do bezpečnostných akcií k likvidácii...“ protestných 
demonštrácií demokratických síl.5“

Na obdobie tzv. mimoriadnych bezpečnostných opatrení sa mali spracovávať základné doku
menty plánov MBO:

• “Zásady centrálneho plánu MBO.“
• “Smernice ministra vnútra ČSSR k zaisteniu realizácie zásad plánov MBO v rezorte MV.“
• “Rozkaz ministra vnútra číslo 27/65 a číslo 56/70.“ '
• “Rozhodnutie príslušného náčelníka pre spracovanie plánu MBO.“
• Dokumentácia mimoriadnych bezpečnostných opatrení z „...predošlej doby - VLTAVA...“
• Predpisy upravujúce jednotný výkon služby Štátnej bezpečnosti a Verejnej bezpečnosti."‘2
V systéme plánov mimoriadnych bezpečnostných opatrení mali tvoriť ich kostru krajské

plány MBO. Na tomto stupni riadenia sa na základe „...vyhodnotenia bezpečnostnej situácie...“ 
plánovali základné dohovory o potrebných počtoch síl a prostriedkov vyčleňovaných z ČSĽA, 
CO, ĽM, ZNV a PO pre celý kraj, vrátane podriadených okresov. Ťažisko malo byť položené 
na MBO vo vlastnom krajskom meste a dôležitých okresných mestách v kraji, kde boli pred
pokladané protestné akcie demokratických síl. Zvláštna pozornosť mala byť venovaná Prahe, 
Bratislave, Brnu, Ostrave a Plzni."13

Základnými dokumentárni plánu MBO na všetkých stupňoch boli:
• operačná mapa v príslušnom měřítku a plány veľkých miest,
• prehľad síl a prostriedkov MBO,
• plán materiálno-technického, zdravotníckeho a tylového zabezpečenia MBO,
• plán spojenia MBO."1'1

Ďalej plán MBO obsahoval prílohy:
• “Štatút a pôsobnosť operačného štábu“ príslušného stupňa
• “Smernice pre aktiváciu informačného systému Štátnej bezpečnosti a Verejnej bezpečnosti“
• “Smernice pre zabezpečenie spojenia v MBO“
• “Smernice upravujúce postup špeciálnych operatívnych skupín prieskumu, dohľadu, 

rozkladania a dokumentácie hromadných protispoločenských vystúpení“
• “Smernice pre činnosť strážnych skupín so špeciálnym štátno-bezpečnostným určením“
• “Strážne pravidlá k stráženiu objektov zvláštnej dôležitosti za mimoriadnych bezpeč

nostných opatrení“
• “Predpisy o individuálnych a hromadných zákrokoch“
• “Predpisy o výkone strážnej služby v Zbore národnej bezpečnosti“
• “Smernice pre materiálno-technické, tylové a zdravotnícke zabezpečenie MBO.“513
Na základe zásad centrálneho plánu mimoriadnych bezpečnostných opatrení schválených 

uznesením 8. schôdze Rady obrany štátu z 3. októbra 1970 a „Smerníc ministra vnútra ČSSR

80



III. kapitola

k zabezpečeniu realizácie zásad plánov mimoriadnych bezpečnostných opatrení.“ číslo 
N/B-007/10-ZB/1971 rozhodol minister vnútra SSR dňa 4. júna 1971:

1. Spracovať republikový plán mimoriadnych bezpečnostných opatrení.
2. Vytvoriť operačný štáb SSR pre riadenie a koordináciu činnosti útvarov Zboru národnej 

bezpečnosti a vyčlenených ozbrojených síl.'16
Republikový plán mimoriadnych bezpečnostných opatrení na území Slovenska bol spra

covaný s cieľom „...vytvorenia optimálnych podmienok...“ pre riadenie súčastí a útvarov Zboru 
národnej bezpečnosti v „...mimoriadnej situácii organizovaným přeskupováním ..." síl 
a prostriedkov, ktorými ZNB disponoval.'17

Plán teoreticky riešil možné varianty vzniku rôznych protestných akcií organizovaných 
demokratickými silami. V nich sa už predpokladala aktívna účasť vyčleňovaných jednotiek 
z ostatných ozbrojených síl s „...cieľom čeliť prípravám na hromadné protispoločenské vystú
penia...“ odporcov totalitného režimu.'18 Vytvárané zásahové jednotky mali podľa republikového 
plánu MBO „...energicky a rázne zasiahnuť a likvidovať...“ akcie demokratických síl, ktoré sa 
jednoznačne hodnotili ako protispoločenské.'19

Jedným z dobové dôležitých dokladov pre republikový plán MBO bol štatút republikového 
operačného štábu SSR. Štatút operačného štábu SSR bol prerokovaný a doporučený k schváleniu 
členmi operačného štábu SSR dňa 3.júna 1971. Dňa 4. júna bol schválený ministrom vnútra SSR.'20

Náčelníkom operačného štábu bol vždy námestník ministra vnútra SSR pre bezpečnosť. 
Ďalej v operačnom štábe pracovali:

• námestník ministra vnútra SSR,
• veliteľ Východného vojenského okruhu,
• náčelník Hlavnej správy Štátnej bezpečnosti,
• hlavný veliteľ Verejnej bezpečnosti MV SSR,
• náčelník štábu Ľudových milícií ÚV KSS,
• náčelník odboru vojenskej kontrarozviedky Veliteľstva WO,
• náčelník Hlavnej správy Požiarnej ochrany MV SSR,
• náčelník správy Zboru nápravnej výchovy ministerstva spravodlivosti,
• náčelník Sekretariátu operačného štábu SSR.'21

Jednotlivých zasadnutí operačného štábu SSR sa zúčastňovali:
• vedúci oddelenia štátnej administratívy ÚV KSS,
• vedúci odboru obrany a bezpečnosti úradu vlády SSR,
• vedúci tajomník Hlavného výboru KSS pri ministerstve vnútra SSR.
V súvislosti s nariadením ministra vnútra ČSSR číslo 4/72 bol minister vnútra SSR členom 

spoločného operačného štábu.
Podľa republikového plánu MBO pre územie Slovenska boli sily a prostriedky rozdelené 

takto:
a) “Zmiešané poriadkové hliadky“ sa vyčleňovali pre Mestskú správu VB v Bratislave, pre 

krajské správy VB v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.
Celkom bolo do „zmiešaných poriadkových hliadok“ vyčlenených 661 príslušníkov 

Verejnej bezpečnosti, 750 vojakov ČSĽA a 896 príslušníkov Ľudových milícií.'22
b) “Strážne jednotky“ tvorilo celkom 2 897 vojakov ČSĽA a príslušníkov VB a ĽM. Pôso

bili „...v prospech...“ Mestskej správy VB v Bratislave, krajských správ VB v Bratislave, 
Banskej Bystrici a v Košiciach.

Počiatočné problémy, ktoré vznikli v súvislosti so stanovením hornej hranice vyčleňo
vaných síl a prostriedkov z ČSĽA boli vyriešené na konci prvej tretiny 70-tych rokov
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dohovorom medzi ministrami vnútra ČSSR a národnej obrany ČSSR. Konečné záväzné počty 
vyčleňovaných osôb pre „strážne jednotky“ boli stanovené takto: Zbor národnej bezpečnosti 
vyčleňoval 297 príslušníkov, ČSĽA 243 vojakov a Ľudové milície 2 357 príslušníkov.'“

c) “Poriadkové jednotky“ v celkovom počte 5 005 osôb boli vyčleňované pre Mestskú 
správu VB v Bratislave, krajské správy VB v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. 
Tieto jednotky tvorilo 1319 príslušníkov VB, 1840 vojakov ČSĽA a 1846 príslušníkov 
ĽM.524

V niektorých „...mimoriadne vážnych situáciách...“ boli tzv. poriadkové jednotky 
posilnené príslušníkmi a technikou z útvarov Požiarnej ochrany. Celkom bolo vyčle
nených 148 osôb, 16 kusov techniky typu ASC-25 a 25 kusov techniky typu ASC-32.'2-'

d) “Špeciálne operatívne skupiny prieskumu, dohľadu, rozkladania a dokumentácie hro
madných protispolečenských vystúpení“ boli vytvárané vyčleňovanými príslušníkmi 
útvarov Hlavnej správy ŠtB, Mestskej správy VB Bratislava a krajskými správami VB 
v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Uvedené zložky vytvorili 109 skupín, 
v ktorých pôsobilo 266 špeciálne vycvičených príslušníkov VB a 160 príslušníkov ŠtB.'26

e) Zálohy. Vytvárali sa pre ministerstvo národnej obrany ČSSR v počte 320 osôb 
a 62 tankov, pre Veliteľstvo Východného vojenského okruhu v počte 707 osôb, pre minis
terstvo vnútra ČSSR v počte 343 vojakov zo 6. pluku CO a bližšie neurčeného počtu prís
lušníkov Pohotovostného útvaru VB a pre ministerstvo vnútra SSR vyčleňovali 
„...operatívne požadovaný počet...“ príslušníkov Stredná odborná škola MV SSR Žilina 
a Odborná škola MV SSR v Spišskom Podhradí.'27

K vyššie uvedeným zálohám je potrebné pripočítať zálohu vytváranú útvarmi Požiarnej 
ochrany špeciálne pre tzv. poriadkové jednotky v celkovom počte 59 osôb a 19 kusov tech
niky typu ASC-25 a ASC-32.'2*

Pri spracovávaní „Plánu materiálno-technického zabezpečenia MBO.“ vychádzal autorský 
tím z dobové presadzovanej zásady, aby mimoriadne bezpečnostné opatrenia boli „...materiálne 
plne zabezpečené...“. Do zásob osobitne vyčlenených pre plnenie MBO sa nepredpisovali tie 
druhy materiálu, ktoré mali vyčleňovaní príslušníci, alebo útvary ZNB v bežnom používaní 
ako napríklad: osobné zbrane, putá, spacie vaky a podobne.'25

Po stanovení presných limitov materiálno-technického zabezpečenia MBO (15. júla 1973 
- pozn. autora) obdržali jednotlivé krajské správy ZNB výpisy z „Plánu materiálno-technic
kého zabezpečenia MBO“. Pre vyčlenené zálohy MV SSR, a to: Strednú odbornú školu MV 
SSR v Žiline a Odbornú školu MV SSR v Spišskom Podhradí sa zásoby pre MBO skladovali 
u príslušných škôl ministerstva vnútra. Zásoby určené pre Pohotovostný útvar VB (PÚ VB) 
Bratislava (pôsobil ako operačná záloha ministerstva vnútra ČSSR-pozn. autora) boli 
skladované z časti priamo u PÚ VB a zostatok u výkonného odboru Hospodárskej správy MV 
SSR. Zásoby pre vyčleňované vojenské útvary ČSĽA do zálohy MNO ČSSR a Veliteľstva 
VVO boli skladované v Ústredných skladoch ministerstva vnútra Laskár a Šaštín.'30

Schválený „Plán materiálno-technického zabezpečenia MBO“ stanovil vybavenie prís
lušníkov („Plán...“ neobsahoval „...tie druhy materiálu, ktoré mali príslušníci v bežnom 
používaní, alebo inak vydané...“41 - pozn. autora) plniacich úlohy mimoriadnych bezpečnos
tných opatrení v týchto počtoch: 7 590 kusov KASR 80,7 370 kusov „tyčí gumových krátkych“, 
1 772 kusov „tyčí gumových dlhých“, 9 460 kusov ochranných okuliarov PP 70, 543 kusov 
26,5 mm signálnych pištolí, 31 000 kusov 26,5 mm slzných nábojov typu NSL, 7 400 kusov 
slzných granátov typu RGSL a 5 580 kusov prilieb ZNB (podľa schváleného „Plánu...“ sa až 
v polovici 70-tyeh rokov podarilo vytvoriť zásoby špeciálnych ochranných štítov, ktorých 
výrobu zabezpečoval ETS FMV Praha-pozn. autora).'32
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III. kapitola

Jednotky Civilnej obrany a ČSĽA, ktoré boli určované pre plnenie úloh MBO boli v mate
riálovej starostlivosti útvarov CO a ČSĽA, ktoré „...ich vyčleňujú ak nie je stanovené inak...“.533

Centrálny plán a republikové plány MBO boli vypracované v roku 1971. Spracovanie 
ďalších plánov MBO prebiehalo na nižších stupňoch v podstate až do konca prvej tretiny 70- 
tych rokov. Po spracovaní celého komplexu plánov MBO, ich dopresnenia a schválenia v prís
lušných Radách obrany prebiehal proces „...bojovej prípravy v taktike zákrokov, 
veliteľsko-štábnych cvičení...“ a podobne.

Totalitný režim v ČSSR sa permanentne pripravoval na rozhodujúce mocenské stretnutie 
s ideologicky vytvoreným tzv. vnútorným nepriateľom, ktorým bola demokraticky mysliaca 
a konajúca časť občianskej verejnosti.

V letných mesiacoch 1989 komunistické centrum moci s obavami očakávalo ako 
demokratické sily zareagujú na tragické výročie vojenskej okupácie ČSSR časťou vojsk 
Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a krvavé násilné potlačenie ,Д. výročia“ v roku 1969.

V armádnych podmienkach bola platnosť nových plánov MBO stanovená dňom 1. júla 1971. 
Týmto dňom minister národnej obrany M. DZUR zrušil platnosť Rozkazu MNO č.j. 007512/ 
11-69 zo dňa 17. apríla 1969 a doplnku č.j. 004716/ 11-69 zo dňa 15.decembra 1969.534

V auguste' 1989 aktualizovalo ministerstvo vnútra ČSSR a mninisterstvo národnej obrany 
ČSSR „Metodiku činnosti pri vyčleňovaní síl a prostriedkov ČSĽA k zabezpečeniu kľudu 
a poriadku na území ČSSR.“ Konečnú verziu .Metodiky...“ schválil náčelník Generálneho štábu 
ČSĽA generálplukovník Miroslav Vacek dňa 17. augusta 1989 pod č.j. 0024/9-28-OS.535

Rada obrany ČSSR na svojom zasadaní pred letnými mesiacmi v roku 1989 posudzovala 
stav plánov MBO. Rozhodla, že vyhlásenie mimoriadnych bezpečnostných opatrení pre celé 
územie ČSSR alebo jeho časť, varianty a stupne bude vykonávať minister vnútra ČSSR po pred
chádzajúcom schválení predsedníctvom ÚV KSČ.

V prípade mimoriadneho nebezpečenstva vyhlasoval MBO minister vnútra ČSSR po dohode 
s predsedom Rady obrany ČSSR.53* Minister vnútra ČSSR predkladal ministrovi národnej 
obrany ČSSR (v prípade jeho neprítomnosti náčelníkovi Generálneho štábu ČSĽA - 1. zás
tupcovi ministra národnej obrany-pozn. autora) písomnú žiadosť „...k príprave a vyčleneniu 
síl a prostriedkov ČSĽA k zabezpečeniu kľudu a poriadku...“ na území ČSSR.537

V žiadosti minister vnútra ČSSR upresňoval variant a stupeň mimoriadnych bezpečnost
ných opatrení, „druh výpomoci“ („zmiešané poriadkové hliadky VB“, „strážne jednotky“, 
„posilové poriadkové jednotky“-pozn. autora), teritórium, na ktoré sa vzťahovali MBO, doplňu
júce časové údaje pre vyčlenenie síl a prostriedkov ČSĽA, dátum zahájenia činnosti 
„spoločného operačného štábu“ a prípadné ďalšie údaje.53'

Vytváranie ideologického obrazu vnútorného nepriateľa, variantne spracované plány mimo
riadnych bezpečnostných opatrení v niekoľkých stupňoch a ďalšie opatrenia mocenského cen
tra svedčili o tom, že napriek dlhému normalizačnému obdobiu sa husákovsko-jakešovský 
systém necítil stabilizovaný a bál sa akýchkoľvek foriem konfrontácie s občianskou verej
nosťou.

Až po páde komunistického totalitného mocenského systému v novembri 1989 sa vytvorili 
podmienky na to, aby armáda a ďalšie zložky ozbrojených síl prestali plniť úlohu boja proti 
ideologicky stanovenému vnútornému nepriateľovi.
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Záver
Skončením druhej svetovej vojny bol svet rozdelený bipolárne na Východ a Západ. Česko

slovensko bolo začlenené do sovietskej mocenskej sféry vplyvu, ktorá bola Západom akcento
vaná. Na rozdiel od okolitých krajín sovietskeho bloku neboli do vojenskej okupácie ČSSR 
v auguste 1968 na jeho teritóriu prítomné sovietske vojská.

Postupná sovietizácia všetkých sfér spoločnosti zmenila charakter dovtedy fungujúcich his
toricky vytvorených československých politických foriem. Násilná implantácia modelu 
stalinistického centralizmu a spoločnosti sovietskeho typu sa v podmienkach Slovenska špeci
ficky prejavila aj v podobe pražského centralizmu.

Koniec päťdesiatych a začiatok šesťdesiatych rokov bol okrem iného charakteristický čias
točným uvoľnením sovietskeho tlaku v rámci svojej mocenskej sféry vplyvu. Kríza koncepčnej 
ideológie postihla všetky sféry spoločnosti. Vytvoril sa priestor pre postupné presadenie sa 
nového spoločenskovedného myslenia - nový duch nekonformizmu. Tento príid zasahoval i niek
toré sféry vládnucej Komunistickej strany Československa, ktorá podľa názoru prof. V. Men-
cla nestačila zdegenerovať do takej miery, aby.... sa stala spoľahlivou prevodovou pákou
politbyra voči spoločnosti...". (Referátpredsedu „Komise ČSFR... "prof V Mencla na medzi
národnej vedeckej konferencii v Libliciach v dňoch 2.-6.12.1991-pozn. autora).

V období predjanuárom 1968 bola spoločnosť podľa záverečných štúdii „ Komisii...“ rozde
lená na tri základné politicko-ideologické prúdy, a to dogmaticko-stalinistický, revizionistický 
a nesocialistický, resp. protikomunistický. Armáda ako mocenský orgán bola začlenená do dog
maticko-stalinistického prúdu.

Pojanuárová politika vedenia KSČ spočiatku rešpektovala mocenský princip vlády jedného 
politického subjektu. Postupne bol odklon od predjanuárovej politiky evidentný a presadzo
vali sa zásadné spoločenské zmeny. Došlo k odtabuizovaniu mnohých oficiálnou ideológiou 
potlačovaných tém. Celospoločenské problémy sa otvorili širokej verejnosti a bolo možné o nich 
otvorene diskutovať. Tento proces okrem iného narušil stabilitu mocenského monopolu, 
straníckej nomenklatúry a slabol vplyv byrokraticko-dogmatickej zložky v KSČ. Dubčekove 
vedenie odmietlo dovtedy platné represívne metódy vládnutia. Rástla sila prebúdzajúcej sa 
občianskej spoločnosti. Vytváral sa priestor pre niektoré základy demokracie.

Transformačný proces - demokratizácia spoločnosti prebiehal v duchu Akčného programu 
KSČ, t. j. tlakom „zhora" a tlakom „zdola", t. j. aktivitami občianskej spoločnosti.

Vnútropolitické procesy boli veľmi citlivo vnímané sovietskym straníckym centrom a mocen
skými centrami okolitých satelitov sovietskeho bloku. Samotné sovietske mocenské centrum sa 
ocitlo v pomerne zložitej situácii, pretože tzv. československý problém podmieňoval vznik 
rôznych prístupov k jeho riešeniu a sporov.

Sprístupnené dokumenty naznačujú, že vo výbere krajného variantu riešenia tzv. česko
slovenského problému zohrali značnú dôležitosť vojensko-strategické aspekty.

Najväčšia vojenská operácia v Európe od skončenia druhej svetovej vojny - vojenská inter
vencia do ČSSR 21. augusta 1968 znamenala násilné prerušenie vnútorných evolučných fak
torov podmieňujúcich demokratizačný proces. Vojenská okupácia vytvorila vonkajší tlak, 
v ktorom sa začal postupný proces budovania „zhora" štruktúr ochotných akceptovať fakt 
okupácie a spoltipracovať.



Postupné potlačovanie pojanuárového politického trendu tzv. salámovou politikou, resp. tak
tikou znamenalo v konečnom dôsledku likvidovanie všetkého, čo vyjadrovalo identitu s poku
som o spoločenskú reformu a vznik tzv. normalizačného uzatvoreného systému konzervatívnej 
centralistickej moci.

Vojenskou okupáciou a dislokáciou časti' intervenčných sovietskych vojsk v ČSSR sa zme
nila strategická situácia v Európe. Prvosledová ČSĽA bola doplnená sovietskym druhým sle
dom, logistickou základňou a sústavou letísk. Z tohto hľadiska sa zmenil aj význam 
operačno-strategického smení Praha-Niimberg-Saarbriicken v operačných plánoch vojenských 
stratégov Spojeného velenia ozbrojených síl Varšavskej zmluvy.

Armáda ČSSR sa po mocenskom potlačení demonštrácii pri príležitosti I. výročia vojenskej 
intervencie začala intenzívnejšie pripravovať na plnenie svojej vnútorne potlačovateľskej 
funkcie proti tzv. triedne vytypovanému protivníkovi. Stala sa dôležitým mocenským pilierom 
stabilizácie tzv. Husákovsko-jakešovského mocenského systému až do jeho pádu v novembri 
1989.
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absorbovania mala podlá predpokladov trvať približne 72 najkritickejších hodín. Celkový 
zámysel podmienil uvažované dislokovanie vojenskej sily Česko-Slovenska:
1. armádna skupina (Praha)
2. armádna skupina (Trenčín)
Zbory: I. zbor (Praha), II. zbor (Písek), III. zbor (Brno), IV. zbor (Banská Bystrica)
Tankové divízie (td): 3. td (Michalovce), 4. td (Tábor), 14. td (Olomouc), 15. td (Martin) 
Motostrelecké divízie (msd): 5. msd (Slaný), 12. msd (Karlovy Vary), 11. msd (Plzeň), 2. msd 

(Sušice), 1. msd (České Budějovice), 8. msd (Kolín), 13. msd (Kroměříž), 6. msd (Brno), 7. 
msd (Opava), 9. msd (Trnava).

Paradesantná divízia: 10. (Košice).
56 Celkové náklady spojené s redislokáciou a reorganizáciou v roku 1963 dosiahli sumu 451 

029 000 korún. V roku 1965 na výstavbu a úpravu objektov pre redislokované a reorganizo
vané útvary sa vynaložilo celkom 292 215 000 korún.
VHA Praha, f. MNO /N MNO ČSSR, 1963, sig. 22-7/9.

57 VHA Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1962, sig. 18-3/10.
58 VHA Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1963, sig. 17-4/11.

VHA Praha, f. MNO/S MNO ČSSR, 1966, sig. 24-4/1.
59 VHA, Praha, f. MNO/OMS GŠ ČSĽA, 1969, sig. 1-2/2.
60 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 155.
61 Tamže.
62 Tamže.
63 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 156.
64 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855 kr. č. 155.
65 VHA, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1967, sig. 17/4-17.
66 VHA, Praha, f. MNO/OMS GŠ ČSĽA, 1967, sig. 1/6-8_.
67 Archiv ministerstva obrany České republiky (A MO ČR), Praha, f. MNO/OS GŠ, 1990, sig. 

10099.
68 Tamže.
69 VHA, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1970, sig. 19-1/3.
70 VHA, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1970, sig. 22-1/13.
71 VHA, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1970, sig. 1-4/16.
72 VHA, Praha, f. MNO/Náčelník generálneho štábu Česko-slovenskej ľudovej armády 

(N GŠ ČSĽA), 1970, sig. 2-1/7.
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73 VHA, Praha, f. MNO/Kolégium MNO ČSSR (K MNO ČSSR), 1970, sig. 1/5-2.
74 VHA, Praha, f. MNO/K MNO ČSSR, 1970, sig. 1/12-4/9.
75 VHA, Praha, f. MNO/K MNO ČSSR, 1970, sig. 1/12-4-19.
76 VHA, Praha, f. MNO/K MNO ČSSR, 1970, sig. 1/12-4/22.
77 VHA, Praha, f. MNO/K MNO ČSSR, 1970, sig. 6/1-1.
78 VHA, Praha, f. MNO/S MNO'ČSSR, 1971, sig. 50/1-5.
79 VHA, Praha, f. MNO/OMS CŠ ČSĽA, 1971, sig. 1/2/2.
80 VHA, Praha, f. MNO/Kancelária ministra národnej obrany ČSSR (Ka MNO ČSSR), 1972, 

sig. 1/12-1.
81 VHA, Praha, f. MNO/Štátny tajomník MNO ČSSR (ŠT ČSSR), 1969,sig. 2509/61.
82 A MO ČR, Praha, f. MNO/Ка MNO ČSSR, 1978, sig. 6/10.
83 A MO ČR, Praha, f. M NO/OS GŠ ČSĽA, 1978, sig. 2/2.
84 A MO ČR, Praha, f. MNO/OMS GŠ ČSĽA, 1978, sig. 5/59.

A MO ČR, Praha, f. MNO/OMS ČSĽA, 1978, sig. 5/60.
85 A MO ČR, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1980, sig. 25060.
86 A MO ČR, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1980, sig. 25930.
87 A MO ČR, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1980, sig. 25117.

A MO ČR, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1980, sig. 25552.
88 A MO ČR, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1980, sig. 25390.
89 A MO ČR, Praha, f. MNO/Ка MNO ČSSR, 1985, sig. 70128.
90 A MO ČR, Praha, f. MNO/Sekretariát náčelníka GŠ ČSĽA (S N GŠ ČSĽA), 1985, sig. 9901.
91 A MO ČR, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1987, sig. 74602.
92 A MO ČR, Praha, í. MNO/Ка MNO ČSSR, 1989, sig. 60173.
93 A MO ČR, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1988, sig. 76631.
94 A MO ČR, Praha, f. MNO/OMS GŠ ČSĽA, 1987, sig. 8302.
95 A MO ČR, Praha, f. MNO/Ка MNO ČSSR, 1980, sig. 8/12.
96 A MO ČR, Praha, í. MNO/S N GŠ ČSĽA, 1979, sig. 10/19.
97 A MO ČR, Praha, f. MNO/S N GŠ ČSĽA, 1979, sig. 11/21.
98 A MO ČR, Praha, f. MNO/S N GŠ ČSĽA, 1979, sig. 3/2.
99 A MO ČR, Praha, í. MNO/Ка MNO ČSSR, 1978, sig. 14/8.

100 A KV SR, Bratislava, í. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 202.
101 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 202
102 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 964.
103 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 39.
104 Bývalý zástupca veliteľa VVO generál ján Strcula vo svojej výpovedi na Úrade pre vyšetrovanie 

protiústavnej činnosti uviedol o návšteve maršála Jakubovského niekoľko zaujímavých fak
tov. Vysokého sovietskeho vojenského funkcionára sa údajne „...zdráhal privítať na čele delegá
cie generál Valeš i generál Kodaj...". Delegáciu privítal Vasil Biľak spolu s generálom Jánom 
Strculom. Ako svedok ďalej uvádza, „...počas obeda sa viedol rozhovor, že prečo je toto cviče
nie („Šumava" - pozn. autora) u nás a teraz. Z logického a vojenského hľadiska by vojská 
BĽR, PĽR a NDR nemali cvičiť u nás, pretože ich operačný priestor je niekde úplne inde. 
Jakubovský to zdôvodňoval, že môže nastať situácia, že tieto vojská budú musieť operovať aj 
v tomto priestore a zato to treba precvičiť...".
A KV SR, Bratislava, f. Úrad pre vyšetrovanie protiústavnej činnosti, výpoveď Ing. Jána Strcu- 
lu zo dňa 19.3.1991, s. 4.

105 V priebehu celoarmádnej konferencie komunistov, ktorá sa konala v dňoch 9. - 11. 7. 1968 
v Bratislave reagoval O. Černík na otázky súvisiace s prítomnosťou sovietskych vojsk nasle
dujúcimi slovami: „...Vytvoril sa taký nenormálny stav, že zatiaľ čo kedykoľvek v minulosti 
celá naša československá verejnosť veľmi rada a s nadšením vítala sovietskych vojakov a vôbec 
jej nevadilo, že sovietski vojaci tu boli o týždeň alebo o 14 dní dlhšie..., teraz niektoré kruhy, 
a dokonca i kruhy z našej armády sú neobyčajne nervózne z toho, že sovietski vojaci sú tu 
o niekoľko týždňov dlhšie... komu teda vadí prítomnosť sovietskych vojsk v Československu, 
keď vieme bezpečne, že sa nebudú miešať do našich vnútorných záležitostí...".
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A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. Celoarmádna konferencia komunistov v Bratislave 
9.- 11.7.1968, Protokol (Nekorigovaný výtlačok), s. 3.

106 BENČÍK, A.: Neučesané poznámky k úvahám I. Pfaffa o možné obrane proti hrozbě intervence 
v roce 1968, rukopis s. 10.

107 VALENTA, J.: Soviet Intervention in Czechoslovakia 1968. (Anatomy of a Decision) The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore and London 1991, s. 9.

108 Južná skupina sovietskych vojsk disponovala celkove 64 548 vojakmi, z nich počas intervencie 
nasadili 48 055.

109 Új Honvédségi Szemle, 1991, č. 8, s. 78.
Preklad: Dr. František Cséfalvay, CSc.

110 Koncom júla 1968 vrcholili práce na príprave vojenského „cvičenia", ktorého garantom bolo 
Veliteľstvo a štáb Južnej skupiny sovietskych vojsk dislokovaných na území Maďarska. Pláno
vane sa ho mali zúčastniť aj jednotky maďarskej 8. motostreleckej divízie. Na základe 
maďarských archívnych prameňov Iván Pataky objasňuje celkový rozsah prípravných prác 
„cvičenia". Uvádza zaujímavé závery Náčelníka generálneho štábu Maďarskej ľudovej 
armády generála Károly Csémiho, ktoré vyslovil v súvislosti s plánom uskutočnenia vojen
ského „cvičenia":
„1. Cvičenie sa dotýka celého územia a značnej časti obyvateľstva.
2. Od 26. 7. 1968 sa kedykoľvek môže rátať s tým, že plánované udalosti môžu nastať.
3. Ráta sa, že zo strany síl ČSĽA môže dôjsť k ozbrojenému boju."
Új Honvédsegi Szemle, 1991, č. 8, s. 79.
Preklad Dr. František Cséfalvay, CSc.

111 Tamže.
112 Új Honvédsegi Szemle, 1991, č. 8, s. 80.

Preklad: Dr. František Cséfalvay, CSc.
113 Tamže, s. 87
114 Bojová hodnota 8. msd po zmobilizovaní:

1. Počty osôb: - dôstojníkov 964
- práporčíkov 659
- vojakov 8749

2. Tanky a obrnené transportéry (ОТ): 
tanky T-54 142 kusov
ОТ 100 kusov

3. Delostrelectvo: 205 kusov
4. Špeciálna a automobilová technika: 

celkom 1816 kusov
Spracované podľa: Új Honvédségi Szemle, 1991, č. 8, s. 81.
Preklad: Dr. František Cséfalvay, CSc.

115 Tamže, s. 87.
116 Podľa údajov z roku 1969 žilo 541 000 príslušníkov maďarskej národnosti v 12 okresoch a 675 

obciach. V 451 obciach, t. j. v 13, 5 percent všetkých obcí na Slovensku žila väčšina prís
lušníkov maďarskej národnosti. V národnostne zmiešaných okresoch južného a východného 
Slovenska žili vyše 2 milióny obyvateľov.
A KV SR, Bratislava, f. Predsedníctvo ÚV KSS (P ÚV KSS), 1969, č.j. 542/17.

117 Informačné toky ministerstva národnej obrany a ministerstva vnútra upozorňovali na vzrast 
aktivity predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny a zložiek Csemadoku. Požadovali, 
„...aby učitelia odišli zo slovenských škôl, aby sa vysťahovali niektorí občania slovenskej 
národnosti, kde je prevažne maďarské obyvateľstvo...". Rezolúcia pléna okresného výboru 
Csemadoku v Lučenci z 30. 3. 1968 žiadala: „...vytvorenie samostatných maďarských 
okresov. Kandidát na funkciu v národnom výbore musí mať 20-ročnú príslušnosť v mieste 
bydliska..."
• „...vedúci funkcionári v štátnych, politických i hospodárskych orgánoch musia ovládať 

i jazyk národnosti..."
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• „...uznať, že reslovakizácia z rokov 1945 - 1948 bola neplatná, aby články z Košického
vládneho programu o vysťahovaní maďarských občanov, ktorí sa v období druhej svetovej 
vojny zachovali nečestne, boli zrušené..."

• „...vytvoriť maďarské fakulty na vysokých školách..."
Spracované podlá:
A KV SR, Bratislava, f. Ä Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 29
A KV SR, Bratislava, f. Predsedníctvo ÚV KSS/78, schôdza P ÚV KSS, 28. 7. 1970.
Na júlovom zasadaní vládneho výboru pre národnostné otázky SSR, ktoré sa konalo v Hrušové 
okres Dunajská Streda, boli prítomní aj zástupcovia Csemadoku, ktorí žiadali:
• „...premenovať všetky obce, kde žije nad 10 percent občanov madárskej národnosti dvoj

jazyčne..."
• „...zaviesť v okresoch, kde žije prevažná väčšina občanov madárskej národnosti úradnú reč

madársko-slovenskú..."
• „...zriadiť vysoké školy všetkých smerov pre občanov madárskej národnosti. Ak nebude

dostatok učiteľov, týchto vyžiadať z Madárska..."
• „...presadiť, aby na každom ministerstve SSR bol zástupca madárskej národnosti alebo

minister..."
• „...do roku 1972 súhlasia s vytvorením federácie a po roku 1972 žiadajú samostatnú

autonómiu s vlastnou samosprávou..."
A KV SR, Bratislava, f. Archív ministerstva vnútra Slovenskej republiky (A MV SR), Levoča, f. 
V/PI, inventárne číslo (inv.č.) 526.
Začiatkom apríla 1968 sa konalo v Galante zasadnutie Csemadoku, na ktorom bola schválená 
26-stránková rezolúcia, v ktorej okrem iného žiadali vytvoriť madárskú „...federatívnu 
oblasť...", ktorá „...má siahať od Bratislavy po Štúrovo, pričom hlavným mestom tejto oblasti 
by sa stala Dunajská Streda...".
Súčasne sa v niektorých okresoch južného Slovenska objavili letáky a nápisy s výzvami: 
„Povstaňte Madári, vlasť Vás volá, bite Slovákov, teraz je príležitosť, alebo nikdy"; „Slováci do 
hôr, Madári to vyhrajú"; „Madári...Urobme niečo aj my, žiadajme o pripojenie k Madárskú...". 
A KV SR, Bratislava f. A MV SR, Levoča, f. V/PI, inv. č. 526.

118 Generálny konzulát Madárskej ľudovej republiky so sídlom v Bratislave vo svojich pravidel
ných informáciách nepravdivo a skreslene popísal vývoj vnútropolitickej situácie v republike. 
Slovenské prostredie bolo charakterizované so „...silnými prejavmi nacionalistických citov 
a nálad, ich vybičovania... sa prejavilo voči českému národu aj voči tu žijúcim národnostiam...“ 
A KV SR, Bratislava, f. Generálny konzulát MČR, č. 1/7/1968.

119 Vojáci a „Pražské jaro" 1968, s. 48.
120 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 157
121 A KV SR, Bratislava, f. A MV SR, Levoča, í. R-013, inv. č. 6.
122 Új Honvédségi Szemle, 1991, č. 9, s. 51.

Preklad: Dr. František Cséfalvay, CSc.
123 A KV SR, Bratislava í. A Č-SA, Olomouc, í. 855, kr. č. 157.
124 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 155.
125 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 157.
126 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f.855, kr.č. 156.
127 1. Bojové útvary:

14. td / 10. tp, 64. tp, 55. msp, 63 msp, 49. dp, 10. protilietadlový oddiel, 10. spojovací 
prápor, 10. zdravotnícky prápor, 10. ženijný prápor, 14. prieskumný prápor, 14. technické 
opravárenské závody, 220. protitankový pluk, 6. ženijný pluk, 52. pontónový pluk, 42. spo
jovací prápor, 2. spojovacie letky, 92. pontónový prápor, 2. prápor pásových samohybných 
súlodí.

2. Logistické útvary:
3. automobilová brigáda /6. automobilový prápor (apr), 9. apr, 19. apr, 73. apr, 74. apr, 

164. cisternový prápor (cpr).
4. automobilová brigáda (16. apr, 18.apr, 71. apr, 72. apr, 75. apr, 76. cpr)
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Sklady PHM, výstrojný sklad, výstrojné opravovne, zdravotnícky sklad, okruhový epide
miologický oddiel, vojenské nemocnice.

3. Technické útvary a zariadenia:
2. tanková základňa, 6. delostrelecká základňa, ženijný a spojovací sklad, opravárne, 
chemický sklad, okruhový sklad tankového a automobilového materiálu.
A KV SR, Bratislava f. A C-SA', Olomouc, f. 855, kr.č. 22.

128 A KV SR, Bratislava, í. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 155.
129 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 157.
130 Tamže.
131 Tamže.
132 Tamže.
133 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr.č. 25.
134 Člen „Komisie vlády ČSFR pre analýzu historických udalostí z rokov 1967 - 1970" j. Paulík 

na základe rozhovoru s generálom V. Picekom, vtedajším zástupcom náčelníka operačnej 
správy uvádza, že generál K. Rusov požiadal generála V. Piceka o vypracovanie projektu dis
lokovania sovietskych okupačných vojsk pozdĺž severných hraníc Čiech a na severnej Morave. 
PAULÍK, J.: Československá armáda po srpnu 1968, rukopis, s. 48.

135 Sovietsku vojenskú delegáciu v zložení: generál I.S. Marjachnin, generál N.V. Ogarkov, gene
rál P.S. Kutachav, generál M.M. Kozlov, generál A.M. Jamščikov viedol minister maršál Soviet
skeho zväzu A.A. Grečko.

136 Delegácie vedené ministrami M. Dzúrom a A.A. Grečkom sa dohodli na uvedených 
priestoroch, do ktorých plánovali dislokovať časť sovietskych vojsk:
a) pre pozemné vojsko: severne od Prahy, severovýchodne od Pardubíc, severozápadne od 

Ostravy, v Olomouci a na strednom Slovensku;
b) pre letecké sily: Hradčany, Milovice, Olomouc a Sliač;
c) pre logistiku: sklady PHM a vojenskú nemocnicu.
VHA, Praha, í. MNO/Vojenská rada MNO ČSSR (VR MNO ČSSR), 1968, sig. 1/23-4.

137 A KV SR, Bratislava, f. Múzeum polície - Bratislava („obsah konferenčného rozhovoru s. Hamouza, 
podpredsedu vlády, so zástupcami všetkých krajských národných výborov ČSSR"), s. 1.

138 Jeden z argumentov, ktorým vláda operovala, bol rozkaz generála Pavlovského vzťahujúci sa 
na všetky jednotky Varšavskej zmluvy na území ČSSR. Okrem iného rozkaz nariaďoval:
„... - Opustiť priestory, kde sú dislokované československé vojská.
Malé mestá úplne opustiť a rozmiestniť sa mimo nich.
Upustiť od blokovania straníckych a štátnych orgánov.
Neblokovať banky a umožniť im normálnu činnosť...".
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 182.

139 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 25.
140 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 157.
141 Po podpísaní protokolu požadovalo velenie sovietskych okupačných vojsk financovanie úprav

vojenských objektov česko-slovenskou stranou takto (údaje sú v mil.Kčs):
Bruntál: 2,8 
Jelšava: 20 
Jeseník: 1,5 
Olomouc: 2,150 
Nové Zámky: 1 
Rožňava: 1,1 
Ružomberok: 2,8
AK V SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 157.

142 VHA, Praha, f. MNO/GŠ ČSĽA, 1968, sig. 1-23/6.
143 A KV SR, Bratislava, f. 855, kr. č. 153. Príloha č. 8.
144 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 368, kr. č. 6.
145 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 41.
146 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 153.
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147 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 41.
148 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 368, kr. č. 6.
149 VHA, Praha, f. MNO/GŠ ČSĽA, 1968, sig. 2-10/1.
150 Tamže.
151 G. Husák počas rozhovorov s J. Kádnárom v dňoch 15.-16. mája 1969 uviedol, že o prob

lematike prítomnosti sovietskych vojsk diskutoval s L.l. Brežnevom. Záver spočíval v politickej 
zhode Husáka a Brežneva v „...otázke pobytu sovietskych vojsk v Československu... vojen
ské aspekty mali byť prerokované s maršalom Grečkom...". Redislokácia okupačných vojsk 
do „...česko-slovensko-západonemeckej zóny..." mala okrem iného verejnosti „...vyjasniť sku
točnú príčinu pobytu sovietskych jednotiek..."
A KV SR, Bratislava, „Správa Politickému byru o rozhovoroch s G. Husákom konaných 
15. - 16. mája 1969" (maďarský originál), s. 5.
Preklad: Dr. František Cséfalvay, CSc.

152 Už v spomínaných rozhovoroch J. Kádnára s G. Husákom v dňoch 15. - 16. mája 1969 
maďarský predstaviteľ v súvislosti s okupáciou ČSSR uviedol: „... akciu piatich krajín 
z 20.8.1968 sme považovali za nevyhnutný, potrebný a vynútený krok. V zásade by bolo pred
staviteľné, že Maďarsko sa jej nezúčastní, ale ostatné štáty by ju aj tak uskutočnili, a vtedy 
popri československom probléme by bol aj maďarský problém. To by však už znamenalo novú 
kvalitu. Účasť na akcii z 20. augusta okrem iného sme považovali za potrebnú aj preto, aby 
sme aj ďalej mohli mať vplyv na udalosti..."
A KV SR, Bratislava, Tamtiež, s. 8.
Preklad: Dr. František Cséfalvay, CSc.

153 A KV SR, Bratislava, Uznesenie Maďarskej revolučnej robotnícko-roľníckej vlády č. 3339/1968 
„O stiahnutí maďarských vojsk rozmiestnených v Československu", s. 1

154 A KV SR, Bratislava, Tamže, s. 2.
155 Bezprostredne po vojenskej intervencii nemohla ČSĽA plniť svoje základné funkcie. Výcvik 

príslušníkov bol radikálne obmedzený, bojová pohotovosť bola vážne narušená, mobilizačné 
plány sa prakticky stali nereálnymi, vnútorný život armády bol narušený, jednotky zostali 
v podstate uzatvorené vo svojich mierových posádkach a niektoré vo vojenských výcvikových 
priestoroch (1. lanková divízia - pozn. autora), útvary a zariadenia 7. armády protivzdušnej 
obrany štátu a 10. leteckej armády sa stali v priebehu niekoľkých hodín bojaneschopnými. 
Jedným z prvoradých záujmov interventov bolo obnovenie funkčnosti systému protivzdušnej 
obrany štátu, pretože jeho vyradením bola vážne narušená funkčnosť systému protivzdušnej 
obrany Varšavskej zmluvy ako celku.
Zo strany velenia ČSĽA boli formou rozkazu ministra národnej obrany (21.8. 1968 krátko po 
polnoci - pozn. autora) prijaté tieto opatrenia:
„...V rámci príchodu sovietskych vojsk na naše územie nariaďujem: 
všetky vojská ponechať v kasárňach,
štáby zväzov a zväzkov povolať na pracoviská a neopúšťať mierové posádky, 
zabezpečiť, aby v žiadnom prípade neboli použité zbrane,
sovietskym vojskám, ktoré prišli na naše územie, poskytnúť maximálnu všestrannú pomoc.
Splnenie rozkazu hláste náčelníkovi Generálneho štábu do 12.00 hod.
podpis
minister národnej obrany ČSSR 
genplk. Martin Dzúr..."
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, kr. č. 157.
Ďalší rozkaz ministra M. Dzúra, ktorý podpísal i náčelník Generálneho štábu ČSĽA generál
poručík Karel Rusov, nariaďoval:
"Zabezpečiť vysokú disciplínu, poriadok, kľud v útvaroch a jednotkách ČSĽA a nedopustiť 
vznik konfliktných situácií s prítomnými vojskami i na verejnosti. Vyvarovať sa účasti prís
lušníkov armády na prípadných demonštráciách, inak Spojené velenie prikročí k odzbrojeniu 
takýchto jednotiek a útvarov..."
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, í. 855/kr. č. 158.
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156 HORSKÝ, V.: Prag 1968. Systemveránderung und Systemverteidigung. Stuttgart 1975, s. 218. 
POLK, J. H.: Reflexions on the Czechoslovakian Invasion 1968. In.: Strategic Review 5/1977, 
Washington, s. 36.
SKILLING, H. G.: In the Eyes of the West. (Vystúpenie na vedeckej konferencii „Czecho-Slo- 
vakia and the World 1968: The New Archival Evidence." Praha 18. - 20. 4. 1994.)
STÁREK, J.: Briefe aus der Tschechoslowakei. Wien, Štyria 1975.
THOMAS, J. R.: Soviet Foreign Policy and Conflict within Political and Military Leadership. 
Washington, McLean Research Analysis Corporation, 1970.
WOLFE, T. W.: Soviet Power and Europe: 1945 - 1970. Baltimore, Johns Hopkins Universi
ty Press, 1970.
ZARTMAN, I. W. (ed.): Czechoslovakia: Intervention and Impact. New York, New York Uni
versity Press, 1970.

157 KOROBOČKIN, M.: Soviet policy towards Czechoslovakia, 1968. (Vystúpenie na vedeckej 
konferencii „Czecho-Slovakia and the World 1968: The New Archival Evidence", Praha 18. 
- 20. 4. 1994.)
PRIESS, L.: Die Tschechoslowakei und die Welt 1968. Im Lichte neuer Archiv materialien. 
(Vystúpenie na vedeckej konferencii: „Československý vývoj v roku 1968, jeho mezinárodní 
souvislosti a důsledky", Liblice 2.6. 12. 1991.)
SKÁLA, J. (pseudonym, prof. J. PAUER): Porážka „Pražského jara". Od srpnové intervence 
r. 1968 к restauraci byrokratického mocenského systému. (Štúdia tzv. Mlynárovho výskum
ného projektu - pozn. autora), Hamburg 1982, s. 8.
VALENTA, J.: Soviet Intervention in Czechoslovakia, 1968: Anatomy of a Decision. (Vystúpenie 
na vedeckej konferencii „Czecho-Slovakia and the World 1968: The New Archival Evidence", 
Praha 18. - 20. 4. 1968.)

158 El DLI N, F.: Misperception, Ambivalence and Indecision in Soviet Policy - making: The Case 
of the 1968 Invasion. In.: Conflict, Volume 5, No. 2/1984, s. 93.
HERSHBERG, J. G: Soviet Archives: The Opening Door. Cold War International History Pro
ject Bulletin (Spring 1992), Washington, s. 12.
KRAMER, M.: New Sources on the 1968 Soviet Invasion of Czechoslovakia. Cold War Inter
national History Project Bulletin (Fall 1992), Washington, s. 4.
SIMMONS, P. J.: Archival Research on the Cold War Era: A Report from Budapest, Prague 
and Warsaw. Cold War International History Project (Working Papers, No. 2). Washington, 
May 1992, s. 20.

159 EIDLIN, F.: The Initial Political Failure of the Warsaw Pact Intervention in Czechoslovakia of 
21. August 1968. In.: East Central Europe 5, Pt. 2/1978, s. 266.
VALENTA, J.: Soviet Decision making and the Czechoslovak Crisis of 1968. In.: Studies in 
Comparative Communism 8, nos. 1 and 2 (Spring/Summer 1975), s. 148.

160 KRAMER, M.: New Sources on the 1968 Soviet Invasion of Czechoslovakia. Cold War Inter
national History Project Bulletin (Fall 1992), Washington, s. 23.

161 Na území Slovenska bolo usmrtených celkove 20 občanov, ktorí prišli o život použitím zbraní 
zo strany intervenčných vojsk Varšavskej zmluvy. Zranených bolo celkovo 144 občanov 
Slovenska, z ktorých neskôr traja svojim zraneniam podľahli. Z hľadiska krajov bola štatisti
ka nasledovná:
Spracované podľa: A KV SR, Bratislava, F. Archív ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
(ÁMV), Levoča, f. P 5/1, inv. č. 23.
V dňoch 30. 9. - 12. 10. 1970 vykonal Výskumný ústav kultúry a verejnej mienky a Kabinet 
pre výskum verejnej mienky výskum na základe podnetu ideologického oddelenia ÚV KSS. 
Hlavným riešiteľom bol Jozef Rypák. Výsledky výskumu, ktoré analyzovali odpovede 1400 
respondentov z celého Slovenska, boli do novembra 1989 utajované.
Náčelník Hlavnej politickej správy ČSĽA generál František Bedřich vo svojom vystúpení počas 
zasadnutia kolégia ministra národnej obrany ČSSR uviedol na základe prieskumu verejnej 
mienky z októbra 1968 údaje, podľa ktorých sa za „vojenský zásah" vyslovilo iba 3,8% vojakov 
základnej služby a 2,2% vojakov z povolania.
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VHA, Praha, f. MNO/S MNO ČSSR, 1969, sig. 1/30-6. „Vystoupení N HPS ČSLA gen. Bedřicha 
na 4. zasedaní kolegia MNO ČSSR dne 10. 12. 1968.'

162 KOROBOČKIN, M.: Soviet Policy towards Czechoslovakia, 1968. (Vystúpenie na vedeckej 
konferencii „Czecho-Slovakia and World 1968: The New Archival Evidence.", Praha 18. 4. 
až 20.4. 1968.)

163 Dňa 24. 8. 1968 o 17.00 hod. bola veliteľstvu Východného vojenského okruhu zaslaná infor
mácia (podpísal ju náčelník HPS ČSĽA generál František Bedřich - pozn. autora), v ktorej sa 
uvádzalo:
"V tejto dobe nemá žiadnu cenu chcené hrdinstvo, silné slová, účasf príslušníkov armády na 
demonštráciách v civile a podobne.
Dôrazne Vás žiadame vzhľadom na to, že prebieha rokovanie v Moskve o objasnenie tých
to otázok. Upozorňujeme, že velenie cudzích vojsk považuje akúkoľvek účasf príslušníkov 
armády na akciách verejnosti za provokáciu a dôvod na odzbrojenie armády.
Ďalej upozorňujeme, že velenie cudzích vojsk požadovalo, aby sa naša armáda spolu s nimi 
zúčastnila na poriadkovej službe. Naše velenie túto požiadavku označilo za nevhodnú a ne
bude ju realizovať."
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 157.

164 HERSHBERG, J. C.: Soviet Archives: The Opening Door. Cold War International History Pro
ject Bulletin (Spring 1992), Washington, s. 12.
HNÍZDO, B.: Československo v kontexte medzinárodních vztahů 1939 - 1968. In.: Proměny. 
New York, 1989, č. 2, s. 10 - 27.
SKÁLA, J.: Porážka „Pražského jara". Od srpnového intervence r. 1968 k restauraci byrokratic
kého mocenského systému. (Štúdia tzv. Mlynárovho výskumného projektu), Hamburg 1982, s. 20.

165 SMRKOVSKÝ, J.: Nedokončený rozhovor. In.: Listy č. 2/1975, Roma, s. 20.
166 SVĚDECTVÍ, č. 34 - 36/1969, Paris, s. 228.
167 Májové plénum KSČ z roku 1968 síce potvrdilo platnosť Akčného programu, ale svojou kri

tikou „pravicového nebezpečenstva" a „antisocialistických síl" vytváralo manévrovací priestor 
pre praktickú reštriktívnu politiku, v dôsledku ktorej mohli časti programu „reformy" dostať 
charakter proklamovaných cieľov.

168 EIDLIN, F.: „Capitulation", „Resistance", and Framework of „Normalization": The August 1968 
Invasion of Czechoslovakia and the Czechoslovak Response. In.: journal of Peace Research 
18, No. 4/December 1981, s. 332.
LEWANDOWSKI, J.: „Invase jako vyvrcholení ideologické krize sovětské struktury." (Vystú
penie na medzinárodnej konferencii: „Československý vývoj v roku 1968, jeho mezinárodní 
souvislosti a důsledky." Liblice 2. - 6. 12. 1991.)
PAUER, J.: „Západ a česko-slovenská krize 1968". (Vystúpenie na medzinárodnej konferencii: 
„Československý vývoj v roku 1968, jeho mezinárodní souvislosti a důsledky." Liblice 2. - 
6.12.1991.)
PAUL, W. D.: „Soviet Foreign Policy and the Invasion of Czechoslovakia: A Theory and a Case 
Study." In.: Intenational Studies Quarterly 15, No. 2/June 1971, s. 159.

169 Otázka možnosti, či nemožnosti vojenskej obrany ČSSR bola a je i v súčasnosti často disku
tovaná. Zástancovia vojenskej obrany poukazovali na riziko, kloré by pre ZSSR mohlo zna
menať „druhý Vietnam" v srdci Európy. (PELIKÁN, J.: „Panzer uberrollen den Parteitag. Wien 
1969, s. 316.)
Často tiež poukazovali na principiálnu možnosť, právo i povinnosť malých národov brániť 
všetkými prostriedkami svoju slobodu, nezávislosť a hlavne na určitý efekt, ktorý by mohol 
vzniknúť a potenciálne ovplyvniť rozhodovací proces v sovietskych mocenských špičkách. 
Profesor Erazim V. Kohák vo svojej štúdii: „Filosofický smysl Pražského jara 1968' (štúdia 
vznikla v rámci tzv. Mlynárovho výskumného projektu vo Viedni - pozn. autora) uviedol: 
„Stát... nemusí být schopen se ubránit... Musí však být ochoten se bránit. Stát, který sebe i své 
občany nebrání, ztrácí své mravní oprávnění vládnout", s. 19.
Rovina abstraktného, i ketf správneho uvažovania o vojenskej obrane je jedna vec, konkrét
na historická situácia je vec druhá. Už pri bližšom pohľade na situáciu v ČSSR roku 1968 sa
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ukazuje, že nebolo možné od tzv. reformnokomunistického vedenia takéto rozhodnutie 
očakávať.
Vojenskí a politickí stratégovia ZSSR v procese plánovania vojenskej intervencie do ČSSR mohli 
so značne vysokým percentom pravdepodobnosti vopred vylúčiť variant dramatického zostre
nia vzťahov so „Západom", alebo dokonca predpoklad ozbrojeného konfliktu s časťou síl 
NATO. Maďarské ľudové povstanie a jeho potlačenie v roku 1956 prezentovali svetu fakt, že 
„Západ" akceptoval rozdelenie sveta do blokov.
Oficiálne miesta v Bielom dome po intervencii časti vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR demen
tovali akúkoľvek formu dohody USA so ZSSR, týkajúcu sa sfér vplyvu v Európe a konkrétne 
Česko-Slovenska. (State Departement vydal 23. 8. 1968 prehlásenie, v ktorom sa ohradil pro
ti „ohováračným" správam vyššie uvedeného obsahu.
Bližšie: HAEFS, H. W.: Die Ereignisse in der Tschechoslowakei. Bonn - Wien - Zurich, 1969, 
s. 251 - pozn. autora.)
V priebehu „moskovských rokovaní" tvrdil L. I. Brežnev opak. Sovietskej strane išlo v prvom 
rade o vylúčenie možných nedorozumení a pocitu potenciálneho ohrozenia „Západu", ktoré 
mohlo pri takom rozsiahlom pohybe časti vojsk Varšavskej zmluvy vzniknúť. Tieto kalkulá
cie sovietskeho mocenského centra boli správne. Nielenže nedošlo k výraznému zhoršeniu 
medzinárodných vzťahov medzi „Východom" a „Západom", ale naopak, už rok po intervencii 
v ČSSR došlo k dovtedy nebývalému rozmachu kontaktov obidvoch mocenských blokov.
V uvedenej súvislosti je typické stanovisko W. Brandta, ktorý inváziu do ČSSR v roku 1968 
ostro odsúdil, ale súčasne zdôraznil nutnosť politiky uvoľňovania a spolupráce so ZSSR. Vo 
svojich memoároch píše: „So zaťatými zubami som neustúpil od poznatku, že sa musím tiež 
teraz držať nášho kurzu, orientovaného na odbúravanie napätia, taktiež preto - ak to bude 
niekedy možné, - aby sme zabránili tragédiám, ako tej v Prahe..." (BRANDT, W.: Begegnungen 
und Einsichten. Die Jahre 1960 - 1975. Hamburg 1976, s. 285.)
jediným neistým faktorom pri plánovaní intervencie bola pre sovietske mocenské centrum reak
cia obyvateľov ČSSR, straníckeho a štátneho aparátu a organizácií združených v Národnom 
fronte. Práve v tomto bode plán intervencie stroskotal najskôr.

170 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 157, „Pracovné doklady Politickej správy 
Východného vojenského okruhu zo dňa 23. 8. 1968 - 1", s. 13.

171 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 157, „Pracovné doklady Politickej správy 
Východného vojenského okruhu zo dňa 23. 8. 1968 - 2", s. 12 - 13.

172 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 155. „Stranícke informácie Politickej 
správy Východného vojenského okruhu zo dňa 26. 8. 1968 - 2", s. 1.

173 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 155. „Stranícke informácie Politickej 
správy Východného vojenského okruhu zo dňa 26. 8. 1968 - 2", s. 18.

174 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 157. „Pracovné podklady Politickej 
správy Východného vojenského okruhu zo dňa 24. 8. 1968 - 1", s. 12 - 13.

175 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 155 „Stranícke informácie Politickej 
správy Východného vojenského okruhu. Informácia zo dňa 26. 8. 1968 - 1", s. 6.

176 Tamže, s.7.
177 Veliteľstvo Východného vojenského okruhu:

Štáb VVO, Politická správa VVO, Kádrové oddelenie, Oddelenie bojovej prípravy, Oddele
nie raketového vojska a delostrelectva, Oddelenie vojska protivzdušnej obrany, Oddelenie 
ženijného vojska, Oddelenie chemického vojska, Výzbrojné oddelenie, Tylo, Finančné od
delenie, Ubytovacie a stavebné oddelenie, Oddelenie pre zastupiteľskú činnosť.
Štáb Východného vojenského okruhu:
Politické oddelenie, Operačné oddelenie, Spravodajské oddelenie, Organizačné a mobiliza
čné oddelenie, Spojovacie oddelenie, Skupina vojskového letectva, Topografická služba, 
Kancelária štábu.
Pôsobnosť Veliteľstva Východného vojenského okruhu bola schválená rozkazom ministra 
národnej obrany ČSSR č. 0015.
Spracované podľa: VHA, Praha, f. MNO/OMS GŠ ČSĽA, 1969, sig. 1-2/2.
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178 A KV SR, Bratislava, í. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 155. „Stranícke informácie Politickej 
správy Východného vojenského okruhu. Informácia z 26. 8. 1968 - ľ, s. 6.

179 PÚČIK, M.: Niektoré súvislosti a dôsledky vojenskej okupácie Slovenska v auguste 1968. In.: 
Vojenské obzory, Tajné, Bratislava roč. 1, 1994 č. 012, s. 95 - 99.

180 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855 kr. č. 155. „Stranícke informácie Poli
tickej správy Východného vojenského okruhu zo dňa 29. 8. 1968. k 14.00 hod. 
a 23.00 hod."

181 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 155. „Stranícke informácie Politickej 
správy Východného vojenského okruhu zo dňa 30. 8. 1968."

182 VHA, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1968, sig. 18-1/7.
VHA, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1968, sig. 15-1/8.
VHA, Praha, f. MNO/S MNO ČSSR, 1969, sig. 1-1/1.

183 VHA, Praha, f. MNO/S MNO ČSSR, 1968, sig. 24-4/1.
VHA, Praha, f. MNO/N GŠ ČSĽA, 1969, sig. 24/1.

184 PÚČIK, M.: Niektoré súvislosti a dôsledky vojenskej okupácie Slovenska v auguste 1968. In.: 
Vojenské obzory, Tajné, Bratislava roč. 1, 1994 č. 012, s. 94 - 95.

185 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 156. „Stranícke informácie Poli
tickej správy Východného vojenského okruhu - 1. Ďalekopis z 27. 8. 1968, 08.55 hod.", 
s. 11.

186 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 157. „Pracovné doklady Politickej správy 
Východného vojenského okruhu zo dňa 28. 8. 1968 - 1", s. 2.

187 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 155. „Stranícke informácie Politickej 
správy Východného vojenského okruhu. Informácia zo dňa 1. 9. 1968."

188 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 155." Stranícke informácie pre Hlavnú 
politickú správu ČSĽA zo dňa 13. 9. 1968."

189 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 155. „Stranícke informácie Politickej 
správy Východného vojenského okruhu. Informácie z 29. 8. 1968."

190 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, „Stranícke informácie Politickej správy Východného 
vojenského okruhu. Informácia zo dňa 27. 8. 1968, 23.00 hod."

191 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, „Stranícke informácie Politickej správy Východného 
vojenského okruhu. Ďalekopis zo dňa 28. 8. 1968, 12.00 hod."

192 Pravda, Bratislava 1968, č. 239/29. 8. 1968, s. 2.
193 Bližšie pozri: „Prejav A. Dubčeka na septembrovom zasadaní ÚV KSČ v roku 1969." In.: 

Svědectví, Paris, č. 38/1970, s. 278.
194 Ako vyplynulo z demoskopického prieskumu počas okupácie, považovalo ju 98,3% respon

dentov za protiprávny akt a 97,8% sa vyslovilo proti prítomnosti cudzích vojsk na území ČSSR. 
Bližšie pozri: MÚLLER, A.: Die Tschechoslowakei auf der Suché nach Sicherheit (časť: Verej
ná mienka okupovanej Prahy 1968), Berlin 1977, s. 308.

195 A KV SR, Bratislava, f._A ÚV KSS, f. Predsedníctvo ÚV KSS,_ f. 03/44.
196 A KV SR, Bratislava, f. Štátny ústredný archív - Bratislava, f. UV KSS/02, a. j. 94. „Stenografický 

záznam zo zasadnutia ÚV KSS dňa 5. septembra 1968", s. 7, 44 - 47, 111 - 112.
197 VHA, Praha, f. MNO/VR MNO ČSSR, 1969, sig. 1/8-2.
198 Vláda ČSSR na svojom zasadnutí dňa 2. septembra 1968 vzala na vedomie, že riaditeľ Úradu 

pre tlač a informácie „...vydal obmedzenia..." pre zameranie tlače, rozhlasu a televízie s uve
deným obsahom:
1. „...nepublikovať nič, čo by mohlo vyznieť ako kritika ZSSR, PĽR, NDR, BĽR, MĽR a komu

nistických strán týchto krajín a čo by mohlo byť chápané ako útoky proti základom socializ
mu, vedúcej úlohe robotníckej triedy a KSČ, Ľudovým milíciám, systému Národného frontu 
a postaveniu našej armády a bezpečnosti..."

2. „...neuverejňovať informácie a články, ktoré by napádali cudzie vojenské jednotky na našom 
území...".

3. „...nepoužívať termín okupant a okupácia..."
4. „...nepropagovať heslo neutrality ČSSR..."
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5. „...bez ohľadu na hodnotenie prítomnosti vojsk 5-tich krajín je v záujme normalizácie života 
u nás potrebný styk so zástupcami týchto vojsk...".

VHA, Praha, f. M NO/S M NO ČSSR, 1968, sig. 24/ 4/1-16.
199 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, „Rozkaz MNO ČSSR 012".
200 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 155. „Uznesenie predsedníctva Celo- 

armádneho prípravného výboru KSČ z 1. 9. 1968."
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 155. „Stranícka informácia z 2. 9. 1968."

201 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr.č. 153 „Rozkaz veliteľa Východného vojen
ského okruhu č. 011 zo dňa 2. 9. 1968", s. 2.

202 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 161. „Stranícka informácia pre ÚV KSS 
za dobu od 2. - 17. 9. 1968", s. 1

203 VHA, Praha, f. MNO/S MNO ČSSR, 1968, sig. 24/4/1-16.
VHA, Praha, f. MNO/Hlavná politická správa ČSĽA (HPS ČSĽA), 1969, sig. 25/2-2.

204 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 161. „Stranícka informácia pre ÚV KSS 
za dobu od 2. - 17. 9. 1968", s. 1.

205 VHA, Praha, f. MNO/VRMNO ČSSR, 1969, sig. 1/8-1.
VHA, Praha, f. MNO/S MNO ČSSR, 1969, sig. 24/4/1-32.

206 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 161. „Stranícka informácia pre ÚV KSS 
za dobu od 2. - 17. 9. 1968", s. 3 ■
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 157. „Pomocné evidenčné a informačné 
materiály z roku 1968."
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 161. „Stranícka informácia Politickej 
správy Východného vojenského okruhu pre ÚV KSS z 19. 9. 1968."
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 25. „Podkladový materiál - dodatok 
z 11. 10. 1968 na zasadnutie Kolégia minista národnej obrany ČSSR zo dňa 15. 10. 1968." 
VHA, Praha, f. MNO/HPS ČSĽA, 1969, sig. 25/2-2.
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 157. „Pomocné evidenčné a infor
mačné materiály z roku 1968. - Poznatky z členských schôdzí k listu Predsedníctva ÚV KSČ", 
s. 4.

207 VHA, Praha, f. MNO/S MNO ČSSR, 1969, sig. 24/4/1-29.
VHA, Praha, f. MNO/S MNO ČSSR, 1969, sig. 24/4/1-32.
VHA, Praha, f. MNO/Ка MNO ČSSR, 1968, sig. C-1.

208 Archiv „Komise vlády ČSFR pro analýzu událostí období let 1967 - 1970" (A KV ČSFR), Pra
ha, f. ÚV KSČ, f. 02/1, sig. p 70/68, č. j., P 4174. 59.

209 Útvary priamo podriadené Veliteľstvu VVO poskytovali pomoc národnému hospodárstvu 
v priemere takto:
v Západoslovenskom kraji pracovalo 120 vojakov 
v Stredoslovenskom kraji 150 až 180 vojakov 
vo Východoslovenskom kraji 200 vojakov
Podľa: A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 161. „Stranícka informácia Poli
tickej správy Východného vojenského okruhu pre ÚV KSS z 19. 9. 1968", s. 4.

210 A KV ČSFR, Praha, f. Archiv ministerstva vnitra ČSSR (A MV ČSSR), f. A-213, 1969, a. j. 2285.
211 Veliteľstvo VVO vyčlenilo z priamo podriadených útvarov tieto sily:

1. „Na výpomoc krajským správam ministerstva vnútra v poriadkových hliadkach: 
Západoslovenský kraj: 360 vojakov denne
Stredoslovenský kraj: 180 vojakov denne 
Východoslovenský kraj: 100 vojakov denne

2. „Výpomoc poskytnutá útvarmi VVO v rozsahu:
Západoslovenský kraj: 279 pracovných dní 
Stredoslovenský kraj: 40 pracovných dní
Východoslovenský kraj: 1380 pracovných dní plus 63 pracovných dní s technikou". 

Podľa: A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 161. „Stranícka informácia Poli
tickej správy Východného vojenského okruhu pre ÚV KSS zo dňa 19. 9. 1968", s. 5.
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212

213

214
215
216

217

218

219

PÚČIK, M.: Niektoré súvislosti a dôsledky vojenskej okupácie Slovenska v auguste 1968. In.: 
Vojenské obzory, Tajné, Bratislava roč. 1, 1994 č. 012, s. 77 - 79, 98 - 99.
V HA, Praha , f. MNO/ Vojenská kancelária prezidenta republiky ČSSR (VK PR ČSSR), 1969, 
sig. 3053.
Bližšie pozri: „Prejav G. Sekaninovej", In.: Reportér. Praha, 1968 č. 42, s. 12.
A KV ČSFR, Praha, f. ÚV KSČ, f. 02/1, P 70/68.
Už v deň podpísania „Dohody..." dochádzalo k protestným demonštráciám študentov väčšieho 
a menšieho rozsahu. Na stretnutí približne 2000 bratislavských vysokoškolákov s politickými 
činiteľmi (21. 10. 1968 - pozn. autora) odzneli zo strany študentov kritické výhrady k pro
cesu prípravy a schvaľovania „Dohody...", k utajovaniu informácií viažucich sa k okupačným 
vojskám... atď.
A KV SR, Bratislava, f. A MV SR, Levoča, f. R 013, kr. č. 6. „Správa o narušovaní verejného 
poriadku v dňoch výročia vzniku ČSSR a výročia VOSR zo dňa 7. 11. 1968", s. 2.
Náčelník Generálneho štábu ČSĽA generál K. Rusov vo svojom vystúpení v brannom 
a bezpečnostnom výbore (17. 10. 1968 - poznámka autora) informoval o stave v ČSĽA ku 
dňu 16. 10. 1968. Úviedol, že v dôsledku ubytovania časti „sovietskych síl..., ako predpok
ladu pre odchod hlavných síl armád Varšavskej zmluvy z nášho územia...", bolo velenie ČSĽA 
nútené zrušiť 10 mierových útvarov a zariadení, ponechať na mierových počtoch do 1.2. 1969 
26 útvarov a zariadení a do 1.4. 1969 15 útvarov a 3 zväzky, v ktorých bola okrem redis- 
lokácie plánovaná i rozsiahla reorganizácia.
Z vojenských útvarov, ktoré boli plánované až v mobilizácii, bolo rozhodnuté zrušiť jednu 
motostreleckú divíziu a ďalších 19 útvarov a zariadení.
V dôsledku prechodu niektorých útvarov na výcvikové cykly malo približne 15 000 brancov 
odsunutý nástup služby k 1.4. 1969. To sa prejavilo v naplněnosti útvarov na 80%.
Pre potreby okupačných vojsk bola ČSĽA prinútená uvoľniť celkove 36 posádok vrátane šty
roch letísk, ktoré predstavovali ubytovaciu plochu približne 200 000 a skladovaciu plochu 
144 000 mč Bolo redislokovaných okolo 100 útvarov, štábov, ústavov a tylových zariadení. 
Do nových posádok bolo premiestnených 29 000 vojakov, z ktorých bolo približne 4500 - 
5000 vojakov z povolania.
V súvislosti s uvoľňovaním posádok ČSĽA pre sovietske okupačné vojská boli zo stupňa Minis
terstva národnej obrany ČSSR vysielané kontrolné skupiny. Za účelom „kontrolného výjaz
du" na Veliteľstvo Východného vojenského okruhu priletela 1. 10. 1968 skupina vedená 
generálom K. Rusovom - náčelníkom GŠ ČSĽA. Komisiu tvorili: generál B. Kučera - zástupca 
náčelníka GŠ ČSĽA, plukovník Devera - pracovník Hlavnej politickej správy ČSĽA, plukovník 
gšt. V. Picek - zástupca náčelníka Operačnej správy GŠ ČSĽA, plukovník gšt. J. J. Mikulec, 
generál E. Blahut - z Hlavnej správy pozemného vojska, generál B. Kotlán - z Tankovej 
a automobilovej správy a plukovník gšt. S. Jelínek - z Organizačnej a mobilizačnej správy / 
GŠ ČSĽA.
Zmyslom činnosti tzv. „kontrolných výjazdov" komisií hlavných funkcionárov bolo zvyšovať 
tlak na zodpovedných funkcionárov za „uvoľňovanie" posádok v enormne náročnom tempe. 
(Na teritóriu VVO bolo uvoľnených celkovo 16 posádok - pozn. autora.)
VHA, Praha, f. MNO/OMS GŠ ČSĽA, 1968, sig. 2/2-6.
VHA, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1968, sig. 4/2/4.
VHA, Praha, f. MNO/N GŠ ČSĽA, 1969, sig. 2 5/2.
VHA, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1968, sig. 1 1/4, č. 17535/22.
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 154. „Politická informácia na Hlavnú 
politickú správu ČSĽA k 23. 10. 1968."
Uznesenie maďarskej vlády č. 3339/1968 konštatovalo „...že v záujme obrany veci socializ
mu maďarské vojská dislokované na území Československa spolu so spojeneckými armáda
mi splnili svoje internacionálne poslanie...".
A KV SR, Bratislava, Uznesenie Maďarskej revolučnej robotnícko-roľníckej vlády č. 3339/1968 
„O stiahnutí maďarských vojsk rozmiestnených v Československu", s. 1. (Preklad: Dr. Fran
tišek Cséfalvay, CSc.)
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Na základe Uznesenia zo dňa 17. októbra 1968, ktoré podpísal J. Fock, bolo v bode 3 pod 
písmenom a) ministrovi obrany nariadené „...rozkazom stiahnuť vojská 8. motostreleckej 
divízie z územia Československa...'.
Tamže, s. 2.

220 Jedenásty článok rozkazu veliteľa VVO č. 011 zodňa2.9. 1968 znel: Úlohy vytýčené Akčným 
programom MNO zostávajú v platnosti. Zmení sa však harmonogram ičh plnenia..."
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855, „Rozkaz veliteľa VVO č. 011/2. 9. 1968".

221 Materiál Hlavnej politickej správy ČSĽA, ktorý bol predložený na Kolégium ministra národ
nej obrany ČSSR 15. 10. 1968, formuloval stanovisko k tzv. pojanuárovej politike nasledovne: 
„Základným východiskom pre rozvíjanie politickej a straníckej práce v ČSĽA je nadväznosť 
na pojanuárový vývoj v ČSSR a ČSĽA..."
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/ kr. č. 25. „Informácia o vývoji vojen- 
skopolitickej situácie v Československej ľudovej armáde po 20. auguste 1968", s. 8.

222 Tamže, s. 8 - 9.
223 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 154. „Stranícka informácia k 23. 10. 

a 30. 10. 1968."
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/ kr. č. 157. „Informácia o situácii v 13. tankovej 
divízii k 28. 9. 1968" a AKV SR, Bratislava, f. AMV - Levoča, f. R 13/kr. 6. „Správa o narušo
vaní verejného poriadku v dňoch vzniku ČSR a výročia VOSR, zo 7. 11. 1968", s. 7.

224 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. R 13/kr. č. 6. „Správa o narušovaní verejného poriad
ku v dňoch vzniku ČSR a výročia VOSR, zo 7. 11. 1968."
A KV SR, Bratislava, f. ŠÚA SR, Bratislava, f. ÚV KSS, 02, a. j. 104. „Záznam zo zasadnutia 
ÚV KSS 18. 12. 1970. Vystúpenie S. Kodaja", s. 65.

225 A KV SR, Bratislava, f. ŠÚA SR, Bratislava, f. ÚV KSS, 02, a. j. 104. „Záznam zo zasadnutia 
ÚV KSS 18. 12. 1970 - Vystúpenie S. Kodaja", s. 65.

226 Tamže., s. 63.
227 Tamže., s. 64.
228 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 368/kr. č. 6.
229 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. R 13/kr. č. 6. „Správa o narušovaní verejného poriad

ku v dňoch vzniku ČSR a výročia VOSR, zo 7. 11. 1968."
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 157. „Pracovné podklady Politickej 
správy Východného vojenského okruhu zo dňa 21.8. 1968 - 1", s. 3.
Sedm pražských dnů, 21. - 27. srpna 1968. Dokumentace. Praha 1968, s. 32 - 33.

230 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 157. „Pracovné doklady Politickej správy 
Východného vojenského okruhu zo dňa 21.8. 1968 - 1", s. 16.

231 LOEWENSTEIN, B.: Tři studie o občanské společnosti. In.: Historické studie (samizdat). Pra
ha - leden 1978.
SCHELLING, C. T.: Micromotives and Macrobehavior. W. W. Norton, New York 1978, 
s. 18- 19.

232 JERVIS, R.: The Logic of Images in International Relations. Princeton University Press, New 
Jersey 1970, s. 201 - 202.
KOLAKOWSKI, L.: Všeobecná teorie sovětismu. In.: Svědectví, Paris 1983, č. 69, s. 51 - 54. 
SOCHOR, L.: Úvahy o ideologii a praxi reálneho socializmu. Kôln am/Rhein - Roma, Index 
- Listy 1987.
STRMISKA, Z.: Sociálni systém a strukturální rozpory společnosti sovětského typu. (Projekt 
analýzy) Kóln am/Rhein, Index 1983.

233 HÁJEK, J.: Begegnungen und Zusammenstóbe. Freiburg im Breisgau. Verlag Herder, 1987. 
KLOFAČ, J.: Sociální struktura ČSSR a její změny v létech 1945 - 1980. Kôln am/Rhein, Index 
1985.
SOCHOR, L.: Les problemes de ľ opposition dans les pays du „socialisme réal". In.: Alter
native. Paris, 1983, č. 22 - 23, s. 94 - 95.

234 SARTRE, J. P.: Socializmus, který přišel z chladna. In.: Svědectví. Paris, 1970, č. 39, 
s. 345.
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STRMISKA, Z.: Der „Prager Friihling" ais sociále Bewegung. In.: MLYNÁŘ, Z. (Hrsg.): Der 
Prager Friihling" (Ein Wissenschaílliches Sympposion). Koln am/Rhein, Bund - VerlagGmbH. 
1983, s. 119- 123.
Prof. Ivan Sviták chápal KSČ ako „...degenerovanou instituci politického odcizení, ne-li insti- 
tucionalizovanou degeneraci...".
SVITÁK, I.: Dialektika pravdy. (Triáda byrokratizace). Koln am/Rhein, Index 1984, s. 125. 
Petr Uhl používal termín „...úzká vrstva představitelů strany a stálu...".
Toto tzv. „centrum" sa opieralo o rozsiahly a hierarchický byrokratický aparát, ktorého kostrou 
bol aparát KSČ.
UHL, P.: Die Herausforderung. Frankfurt am/Main, I. S. P. Verlag 1981, s. 48, 64.

235 KOF1ÁK, E.: Národ v nás. Toronto, Sixty - Eight Publishers Corp. 1978, s. 176.
LIEHM, A.J.: Ideologie und Moral. In.: MLYNÁŘ, Z. (Hrsg.): „Prager Friihling" (Ein Wis- 
senschaftlichesSymposion). Kôln am/Rhein, Bund - Verlag GmbH, 1983, s. 144.
SOCHOR, L.: Úvahy o ideológii a praxi reálneho socializmu. Kóln am/Rhein - Roma, Index 
- Listy 1987, s. 26.

236 LISJY, Roma 1975, č. 3, s. 9.
237 SKÁLA, j.: Porážka „Pražského jara". Od srpnové intervence r. 1968 k restauraci byrokratického 

mocenského systému. (Štúdia spracovaná pre tzv. Mlynárov výskumný projekt), Hamburg 
1982, s. 41.

238 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P-10. „Plán politickobezpečnostných opatrení na 
Slovensku v dňoch 14. až 18. 11. 1968", č. Sn-59/1968, s. 4.

239 Tamže.
240 Tamže, s. 4 - 5.
241 Tamže, s. 5.
242 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P-010. „Plán politicko-bezpečnostných opatrení na 

Slovensku v dňoch 14. až 18. 11. 1968", č. Sn-059/1968, s. 4 - 5.
243 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P-010. „Prehľad znevažovania sovietskych zástav 

v rámci Slovenska v dňoch 5.- 7. 11. 1968."
244 VHA, Praha, f. MNO/Vojenská rada MNO ČSSR (VR MNO ČSSR), 969, sig. 1/3-9.
245 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 26. Súhrnná informácia o vývoji vojen- 

skopolitickej situácie vo VVO po novembrovom pléne ÚV KSČ (k 15. 1. 1969), č. j. 1820/20", 
s. 2.

246 Tamže., s. 4.
247 Tamže., s. 5.
248 Za „najproblémovejšiu" bola označená redislokovaná 13. tanková divízia. Z celkového poč

tu vojakov z povolania si v tejto divízii „podalo" žiadosť o premiestnenie 374 a 73 žiadalo 
prepustenie do zálohy, čo znamenalo v prepočte 56,8% zo stavu vojakov z povolania divízie. 
Z ďalších redislokovaných útvarov boli podobné „problémy" v 60. a 103. tankovom pluku, 
kde si „podalo" žiadosť o premiestnenie 51 a o prepustenie do zálohy 11 vojakov z povola
nia. (Obidva tankové pluky boli začlenené do zostavy 14. tankovej divízie - pozn. autora.) 
Pre porovnanie uvádzame, že z celkového počtu vojakov z povolania VVO žiadalo o pre
miestnenie 523 a o prepustenie do zálohy 106 vojakov z povolania. Celkovo bol stav 
naplněnosti dôstojníckych funkcií vo VVO 86,4% a práporčíckych funkcií 67%. Nedostatočne 
boli naplnené funkcie veliteľov čiat, a to v 13. tankovej divízii na 34,4% a v 14. tankovej divízii 
iba 29%.
Spracované podľa: VHA, Praha, í. MNO/S MNO ČSSR, 1969, sig. 17/1-1. „Doklad veliteľa 
Východného vojenského okruhu k plneniu úloh v 1. výcvikovom cykle 1969, č. j. 9726", 
s. 10- 11.
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 26. „Súhrnná informácia o vývoji vojen- 
skopolitickej situácie ÚV KSCS (k 15. 1. 1969)", č. j. 1820/90, s. 4.

249 Tamže, s. 5.
250 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc f. 855/kr. č. 134. „Stranícka informácia k 14.. 15., 

16. a 20. 11. 1968."
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A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 154. „Stranícka informácia k 16. 11. 
1968."
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 368/kr. č.10-1. „Správa Byra politického oddele
nia na mimoriadnu konferenciu KSČ dňa 17. 4. 1969", s. 8.

251 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 156. „Stranícka informácia Veliteľ
stva Východného vojenského okruhu pre funkciu Atom 69, к T5. 11. 1968, 22.30 hod.", 
s. 2.

252 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 134. „Stranícke informácie k 14., 15., 
16. a 20. 11. 1968", s. 2.

253 Tamže, s. 1.
254 Tamže, s. 2.
255 Tzv. „novú koncepciu" politiky L. Štrougal charakterizoval takto: „...Sú stavané otázky, či vôbec 

máme priestor pre našu politiku? Je nehoráznosťou označovať našich predstaviteľov ako pros
ebníkov Kremľa. Nám nik a nič nebráni v plnej miere využívať priestor pre uplatnenie vedúcej 
úlohy strany, pre zdravú politiku Národného frontu, pre rozvoj demokratizmu... A po pravde 
je potrebné povedať, že ak medzi ľuďmi sú názory, že Moskva toto chce a toto nechce, potom 
treba po pravde povedať, že ich tam častokrát zaniesli mnohí z nás."
Tamže, s. 13.

256 Tamže, s. 12 - 13.
257 A KV SR, Bratislava, f. ŠÚA SR, Bratislava, f. ÚV KSS/02, a. j. 104. „Záznam zo zasadnutia 

ÚV KSS", s. 66.
258 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 26. „Charakteristika vývoja vojen- 

skopolitickej situácie u Východného vojenského okruhu po januárovom pléne ÚV KSČS so 
stavom k 15. 2. 1969", s. 2 - 3.

259 VHA, Praha, f. M NO/VR M NO ČSSR, 1969, sig. 1/4-2.
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 25. „Vyhodnotenie výcvikového roku", 
č. j. 22059/VR/.

260 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 26. „Charakteristika vývoja vojen- 
skopolitickej situácie u Východného vojenského okruhu po januárovom pléne ÚV KSČS so 
stavom k 15. 2. 1969", s. 3.

261 A KV SR, Bratilava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 26. „Zápis z 3. zasadnutia Vojenskej 
rady VVO, 27. 1. a 3. 2. 1969", č. j. 217/VR, s. 10.

262 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 27. „Zápis zo 14. zasadnutia Vojenskej 
rady VVO zo dňa 24. 10. 1969", č.j. 255/VR, s. 2.

263 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 26. „Charakteristika vývoja vojen- 
skopolitickej situácie u Východného vojenského okruhu po januárovom pléne ÚV KSČS so 
stavom k 15. 2. 1969", s. 3.

264 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, „Zápis zo zasadnutia Vojenskej rady VVO, 27. 1. 
a 3. 2. 1969", č. j. 21 7/VR, s. 9.

265 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f.855/kr. č. 27. „Zápis zo 14. zasadnutia Vojenskej 
rady VVO zo dňa 24. 10. 1969", č.j. 255/VR, s. 5.
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 26. „Charakteristika vývoja vojen- 
skopolitickej situácie u Východného vojenského okruhu po januárovom pléne ÚV KSČS so 
stavom k 15.2. 1969", s. 6.

266 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 26, s. 8 - 9
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 26, „Zápis z 3. zasadnutia Vojenskej 
rady VVO, 27. 1. a 3. 2. 1969", č. j. 217/VR, s. 12.

267 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f.855/kr. č. 27. „Vyhodnotenie výcvikového roku 
1969 u Východného vojenského okruhu", č. j. 12485/69, s. 1.

268 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 27. „Zápis zo 14. zasadnutia Vojenskej 
rady VVO zo dňa 24. 10. 1969." č. j.255/VR, s. 2.

269 Tamže, s. 3.
270 Tamže.
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271 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 27. „Hlavné úlohy na výcvikový rok 
u Východného vojenského okruhu", s. 1.
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 27. „Vojenskopolitická analýza Východ
ného vojenského okruhu za obdobie od XIII. zjazdu KSČS do súčasnosti", č.j.14167/Veliteľstvo 
VVO, s. 38.
VHA, Praha, f. MNO/VRMNO ČSSR, 1969, sig. 1/2-2!

272 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, í. 855/kr. č. 27. „Hlavné úlohy na výcvikový rok vo 
Východnom vojenskom okruhu", s. 2

273 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. 27. „Vojenskopolitická analýza Východ
ného vojenského okruhu za obdobie od XIII. zjazdu KSČS do súčasnosti." Č. j. 
14167/Veliteľstvo VVO, s. 40.

274 Na jar 1969 došlo k personálnym zmenám v zložení vojenských rád vojenských okruhov 
a armád. Náčelník Generálneho štábu ČSĽA generál Karel Rusov predložil v Informačnej správe 
č. j. 06542/10 zo dňa 6. marca 1969 ministrovi M. Dzúrovi návrh na nové zloženie. Minis
ter národnej obrany ho schválil.
Vojenská rada VVO mala v danom období toto zloženie:

generál Samuel Kodaj, veliteľ VVO - predseda vojenskej rady 
generál Miloslav Pošík, náčelník štábu VVO 
plukovník Jozef Kováčik, náčelník Politickej správy VVO 
generál Ján Strcula, zástupca veliteľa pre operačnú a bojovú prípravu VVO 
plukovník Vladislav Pěchota, zástupca veliteľa pre tylo VVO 
podplukovník Koloman Országh, zástupca veliteľa pre technické veci VVO 

Spracované podľa: VHA, Praha, í. MNO/S NGŠ ČSĽA, 1969, sig. 24 1/2.
275 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 926/kr. č. 13-1.
276 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, í. 855/kr. č. 175. „Informácia o udalostiach na teri

tóriu Východného vojenského okruhu po piatkovom hokejovom stretnutí ČSSR - ZSSR", s. 1.
277 Tamže, s. 2.
278 Tamže, s. 1.
279 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 926/kr. č. 13-1.
280 VHA, Praha, f. MNO/S MNO ČSSR, 1969, sig. 2/1-1, č.j. 30477-84/1969, s.1.
281 Tamže.
282 Tamže, s. 2.
283 Tamže, s. 3, 4.
284 Tamže, s. 4, 5.
285 Tamže.
286 Tamže, s. 6.
287 Tamže.
288 Tamže, s. 7.
289 Tamtiež, s. 8.

Pozn. Podrobný zápis má 11 slrán a zaznamenal ho plukovník Škultéty.
290 HEJZLAR, Z.: Reformkommunismus. Zur Geschichte der KPČ. Kóln am/Rhein - Frankfurt 

am/Main, 1976, s. 329.
291 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P1, inv. č. 139. „Správa o bezpečnostných opatre

niach k zasadnutiam ÚV KSC a ÚV KSS", s. 2.
292 Tamže.
293 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, í. V/P1, inv. č. 139. „Správa o bezpečnostných opatre

niach k zasadnutiam ÚV KSČ a ÚV KSS", s. 3., 4.
294 Tamže, s. 2.
295 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P 5/1, inv. č. 23. „Zasadanie pléna ÚV KSČ - 

bezpečnostné opatrenia", s. 1 - 4.
296 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, í. V/P 1, inv. č. 448. „Referát pre poradu vedúcich pra

covníkov ŠtB na Slovensku", s. 19, 22.
297 Tamže, s. 20.
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298 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 26. „Charakteristika vývoja vojen- 
skopolitickej situácie za obdobie od 15. 4. do 15. 5. 1969", č.j. 14295/9, s. 3, 4.

299 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 175. „Informácia k 1.5.1969", s. 1.
300 Tamže.
301 Počet „mimoriadnych udalostí" bol považovaný za jedno z hlavných kritérií stavu vojenskej 

disciplíny a výrazne ovplyvňoval hodnotenie útvarov a nadriadených stupňov.
Vo Východnom vojenskom okruhu v priebehu roku 1970, v porovnaní s rokom 1969, došlo 
k zníženiu celkového počtu „mimoriadnych udalostí" zo 129 na 102. Zvýšil sa počet usmrte
ných vojakov. Počet ťažko zranených vojakov bol 29 a evidovaných bolo 8 samovrážd.
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 28. „Rozbor základných otázok poli
tického a morálneho stavu a disciplíny u vojska Východného vojenského okruhu", č. j. 
20928/8. 12. 1970, s. 13 - 14.

302 VHA, Praha, f. MNO/S MNO ČSSR, 1969. sig. 2/1-8, č.j. 40297, s. 2.
303 Od politického pádu A. Novotného to bolo šieste Predsedníctvo ÚV KSČ, z ktorých až na 

výnimku Vysočanského - boli všetky výsledkom zákulisných dohovorov, korešpondujúcich 
s mocenskými presunmi v byrokratickej elite a v spoločnosti. Každá vývojová fáza reformného, 
prechodného a tzv. reštauračného procesu si vynútila adekvátne vedenie.

304 A KV ČSFR, Praha, f. A ÚV KSČ, Praha, f. 02/1, P 3424.
305 HUSÁK, G.: Projevy a stati. Praha 1970, s. 23.
306 Tamže, s. 66.
307 VHA, Praha, f. MNO/GŠ ČSĽA, 1969, sig. K 13/6, č.j. 81 77/11-1969, s. 3.
308 VHA, Praha, f. MNO/HPS ČSĽA, 1969, sig. 243/1.
309 VHA, Praha, f. MNO/HPSČSĽA, 1969, sig. 1/4-4.
310 A KV SR, Bratislava, í. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 27. „Vyhodnotenie výcvikového roku 

1969 u Východného vojenského okruhu", č.j. 12485/69, s. 3.
311 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 27. „Vojenskopolitická analýza Východ

ného vojenského okruhu za obdobie od XIII. zjazdu KSČS do súčasnosti", č.j. 14167/ 29. 1. 1970, 
s. 43.

312 VHA, Praha, f. MNO/GŠ ČSĽA, 1969, sig. K 13/6, č.j. 8177/11-1969, s. 3.
Vypracovaním tzv. projektu „Makroštruktúra" bola „Nariadením náčelníka Generálneho štábu 
ČSĽA" č. 013 (VHA, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1969, sig. 2/2-8, č.j. 18222-OS/2 - pozn. 
autora) poverená komisia, ktorú viedol generál Bohuslav Kučera - zástupca náčelníka 
GŠ ČSĽA.
VHA, Praha, f. MNO/GŠ ČSĽA, 1969, sig. K 1 3/6, č. j. 8177/11-1969, s. 3.

313 V rámci schváleného tzv. projektu „Makroštruktúra" bolo z celkového počtu divízií, útvarov 
a zariadení 52 zrušených, 81 novozriadených a 205 reorganizovaných. Rozsiahle reorgani
začné a redislokačné opatrenia vytvorili optimálne podmienky pre I. fázu masových čistiek 
v armáde. Na základe predbežných kalkulácií Organizačnej a mobilizačnej správy, ktoré boli 
koordinované s Kádrovou správou, sa plánovalo z celkového počtu tzv. mierových počtov 
dôstojníkov zrušiť 1760 až 1700 „tabuliek", t. j. funkcií obsadených ľudmi. Ďalšie plánované 
zmeny vo funkciách, formou reorganizačných opatrení, znamenali často necitlivé a existenčné 
zásahy do života približne 5000 - 5500 vojakov z povolania a ich rodinných príslušníkov. 
Prvá vlna čistiek dosiahla aj tzv. nomenklatúru prezidenta republiky, v rámci ktorej bolo 
odvolaných 16 generálov a dôstojníkov. Tzv. nomenklatúra ministra národnej obrany bola 
„odvolaním" znížená o 41 generálov a dôstojníkov. Štatistické údaje Kádrovej správy uvádza
jú, že z celkového počtu 81 odborných náčelníkov správ a zložiek Ministerstva národnej 
obrany ČSSR, vrátane ich zástupcov, bolo odvolaných 58. Z celkového počtu 15 veliteľov 
divíziíbolo odvolaných 13, z funkcií náčelníkov štábov divízií liaz funkcií veliteľov plukov 
58 dôstojníkov. (Vo funkciách veliteľov plukov zostalo 41 dôstojníkov - pozn. autora.) 
Štatistické údaje Organizačnej a mobilizačnej správy/GŠ ČSĽA vykazovali, že z platných poč
tov generálov a dôstojníkov (údaje sú z roku 1968 - pozn. autora) bolo v ČSĽA o 134 gene
rálov, 2184 plukovníkov a o 6138 podplukovníkov viac, než v danom období v armáde 
Spolkovej republiky Nemecko.
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Na uvedený nepriaznivý vývoj v ČSĽA poukázala už koncom 50-tych rokov štúdia Organi
začnej a mobilizačnej správy 1958. Od roku 1958 sa podlá uvádzanej štúdie zvýšili pláno
vané počty vyšších dôstojníkov a generálov celkovo o 7500 „tabuľkových miest" na úkor 
nižších dôstojníkov. Z údajov vyplynul tzv. „prebytok" v počte 5000 vyšších dôstojníkov.
V roku 1968 bol plánovaný tzv. „mierový počet" príslušníkov ČSĽA celkovo na 232 000 
vojakov a 36 000 občianskych zamestnancov. Z celkového počtu príslušníkov ČSĽA bolo: 
2339 poručíkov, 3540 nadporučíkov, 9061 kapitánov, 14215 majorov, 11370 pod
plukovníkov, 900 plukovníkov a 106 generálov. Z celkových plánovaných počtov chýbalo: 

1770 kapitánov, 177 majorov, 3018 plukovníkov a 207 generálov. Podľa dobových úda
jov „prebytočných" bolo 152 nadporučíkov a 960 podplukovníkov.

(Spracované podľa: VHA, Praha, f. MNO/OMS GŠ ČSĽA, 1968, sig. 23/23, č.j. 817-13/11. 
november 1968 - pozn. autora.)
Z dokumentov Organizačnej a mobilizačnej správy GŠ ČSĽA dálej vyplýva, že k 1. 4. 1969 
pracovalo na Ministerstve národnej obrany ČSSR celkovo 2182 vojakov z povolania a 700 
občianskych zamestnancov. Z toho: Sekretariát ministra národnej obrany ČSSR (47 vojakov 
z povolania a 9 občianskych zamestnancov), Generálny štáb ČSĽA (465 vojakov z povolania 
a 114 občianskych zamestnancov), Hlavná politická správa ČSĽA (130 vojakov z povolania 
a 44 občianskych zamestnancov), Hlavný výbor KSČ na MNO (12 vojakov z povolania a 5 
občianskych zamestnancov), Kádrová správa MNO (80 vojakov z povolania a -51 občianskych 
zamestnancov), Hlavná správa pozemného vojska MNO (644 vojakov z povolania a 174 
občianskych zamestnancov), Správa letectva a vojsk protivzdušnej obrany štátu (252 vojakov 
z povolania a 78 občianskych zamestnancov), Hlavný týl MNO (273 vojakov z povolania a 110 
občianskych zamestnancov), Ubytovací a výrobný úsek MNO (77 vojakov z povolania a 51 
občianskych zamestnancov), Správa vojenského školstva (55 vojakov z povolania a 12 občian
skych zamestnancov), Finančná správa (56 vojakov z povolania a 39 občianskych zamest
nancov), Inšpekcia MNO (29 vojakov z povolania a 5 občianskych zamestnancov), Správa 
vojenských súdov (18 vojakov z povolania a 4 občianski zamestnanci) a Rehabilitačná komisia 
MNO (44 vojakov z povolania a 4 občianski zamestnanci).
Ku dňu 1. 4. 1969 pracovalo na Veliteľstve Východného vojenského okruhu celkovo 262 
vojakov z povolania a 112 občianskych zamestnancov. (Do konca roku 1969 sa počet zvýšil 
o 26 vojakov z povolania a 2 občianskych zamestnancov - pozn. autora.) VHA, Praha, f. 
MNO/OMS GŠ ČSĽA, 1969, sig. 2/2-2, č.j.2596 - 13-1969.
Spracované podľa: VHA, Praha, f. MNO/Kádrová správa (KS), 1970, sig. 12/1-3.
VHA, Praha, í. MNO/S MNO ČSSR, 1969, sig. 24 4/1-23.
VHA, Praha, f. MNO/OMS GŠ ČSĽA, 1969, sig. 1/2/2, č.j. 2596/69.
VHA, Praha, f. MNO/OMS GŠ ČSĽA, 1969, sig. 1 3/1.

314 VHA, Praha, f. MNO/GŠ ČSĽA, 1969, sig. K 1 3/6, sig. 8177/11-1969, s. 3.
315 Tamže, s. 1.
316 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, í. 855/kr. č. 27. „Vojenskopolitická analýza Východ

ného vojenského okruhu za obdobie od XIII. zjazdu KSČS do súčasnosti." č. j. 14167 z 29. 
1. 1970, s. 39.

317 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 27. „Vyhodnotenie výcvikového roku 
1969 u Východného vojenského okruhu", č.j. 12485/69, s. 2.

318 Tamže.
319 VHA, Praha, f. MNO/OS GŠ ČSĽA, 1969, sig. 15 1/8.

VHA, Praha, f. MNO/S MNO ČSSR, 1969, sig. 1 1/1. „Rozkaz MNO č. 03/1969."
320 VHA, Praha, f. MNO/GŠ ČSĽA, 1969, sig. K 1 3/6, č.j. 8177/11-1969, s. 8.
321 Tamže, s. 9.
322 Tamže, s. 10.
323 Tamže.
324 A KV SR, Bratislava, A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 27. „Vojensko-politická analýza Východ

ného vojenského okruhu za obdobie od XIII. zjazdu KSČS do súčasnosti." č. j. 14167 z 29. 
1. 1970, s. 46.
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325 VHA, Praha, f. MNO/S MNO ČSSR, 1969, sig. 50/1-5.
326 VHA, Praha, f. MNO/KS MNO ČSSR, 1969, sig. 12 /1-3.

VHA, Praha, f. MNO/OMS CŠ ČSĽA, 1969, sig. 1/2/2.
327 VHA, Praha, f. MNO/S MNO ČSSR, 1969, č. j. 291/69-15. s. 2.
328 Tamže.
329 Tamže, s. 2 - 3.
330 Tamže, s. 3.
331 Delegácia minislra vnútra ČSSR v zložení: minister vnútra ČSSR Jan Pelnář, námestník minis

tra vnútra ČSSR Ján Majer, námestník pre ŠtB František Vášek, generál Egyd Pepich zastupo
val Slovenskú správu MV, Miroslav Homoláč, vedúci tajomník Hlavného výboru KSČ na MV 
ČSSR a Jaroslav Šilhavý, náčelník sekretariátu MV ČSSR. Delegácia rokovala v Moskve v dňoch 
5. - 6. 12. 1968.
A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P-5. inv.č.63, s. 1.

332 VHA, Praha, f. MNO/VRMNO ČSSR, 1969, sig. 1/12-1.
333 VHA, Praha, f. MNO/ŠT MNO ČSSR, 1969, 1969, sig. 2509/61.
334 Vznik „Orgánu vnútorného spravodajstva pri HS - ŠtB" bol zdôvodnený vládnym prehlásením 

zo septembra 1968. Úlohou „Orgánu..." bolo „...preventívne sledovanie nositeľov tendencií 
k provokáciám, namiereným proti plneniu moskovských dohôd, či iných protizákonných 
rozvratných a podvratných činností antisocialistických síl...". Za pomerne krátky čas-svojho 
pôsobenia bol „Orgán..." hodnotený ako „...výnimočne účelový... v oblasti najmä politickej 
informácie a kontroly protisocialistických zoskupení a živlov...". Obsah a rozsah činnosti 
„Orgánu..." bol schvaľovaný vládou a jeho náčelník bol priamo podriadený náčelníkovi 
Hlavnej správy ŠtB.
A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P-1, č.j. 101/1-68, s. 2 - 7.

335 A KV, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P-1,.č.j. 101/1-60, s. 7.
A KV SR, Bratislava, f. Archiv federálního ministerstva vnitra, Brno (Kanice), f. A-2/3, inv.j. 
389, s. 3 - 5.

336 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P-1, č.j. 101/1-60, s. 7.
337 Správa pasov a víz Ministerstva vnútra SSR evidovala na území Slovenska ku dňu 20. 8. 1969 

celkovo 2949 tzv. „valutových cudzincov". Podľa údajov „Správy ..." vzrástol ich počet od 
19. 8. 1969 približne o 250 až 300 osôb. Ku dňu 21.8. 1969 však počet tzv. „valutových 
cudzincov" kulminoval a predstavoval 4211 osôb.
Z hľadiska slovenských krajov sa ich najviac „pohybovalo" v Západoslovenskom kraji (2319 
osôb), vo Východoslovenskom kraji (1373 osôb) a v Stredoslovenskom kraji „iba" 529 osôb. 
Po 21. 8. 1969 počet tzv. „valutových cudzincov" klesal. K 22. 8. 1968 dosiahol ich počet 
na území Slovenska celkovo 3786 osôb. (Z nich najpočetnejšou skupinou boli občania Rakús
ka, celkovo 678 osôb - pozn. autora.) Zaujímavý je štatistický údaj ku dňu 22. 8. 1969 podľa 
krajov: Západoslovenský (2387 osôb), Východoslovenský (809 osôb) a Stredoslovenský (590 
osôb).
A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 393, s. 1 - 5.

338 V období od 1. 8. do 21. 8. 1969 orgány Ministerstva vnútra SSR „...zadržali po spravodaj
skej línii..." 287 osôb a v 60 prípadoch „...bolo zahájené vyšetrovanie vo veci neznámeho 
páchateľa...". V uvedenom časovom úseku bolo evidovaných na území Slovenska 128 druhov 
rôznych letákov v celkovom počte 4000 kusov.
A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 336, s. 3.

339 Tamže, s. 2.
340 Tamže, s. 4.
341 Tzv. „preventívne bezpečnostné opatrenia" boli sprísnené dňom 15. 8. 1969, keď bola naria

dená 50% dosiahnuteľnosť všetkých príslušníkov VB a 20% pohotovosť príslušníkov ŠtB. Dňom 
18. 8. 1969 bola nariadená 50% dosiahnuteľnosť a 50% pohotovosť všetkých príslušníkov MV 
SSR. 100% pohotovosť všetkých príslušníkov MV SSR bola nariadená dňom 20. 8. 1969.
A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 336, s. 11.

342 Tamže, č.j. 291/69
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343 Tamže, s. 2.
344 Tamže, s. 7.
345 Tamže, s. 2.
346 Tamže.
347 Tamže, s. 5.
348 Tamže.
349 Tamže.
350 Tamže, s. 8.
351 Tamže, s. 9.
352 Tamže, s. 9 - 10.
353 Tamže.
354 Tamže, s. 11.
355 Tamže, s. 12.
356 Tamže, s. 13.
357 Tamže, s. 13 - 14.
358 Tamže, s. 14.
359 A KV SR, Bratislava, f. Archív Úradu vlády Slovenskej republiky, f. Zasadnutia vlády / „Uzne

senie vlády SSR z 1.8. 1969 č. 232".
360 Tamže.
361 A KV SR, Bratislava, f. ŠÚA SR, f. ÚV KSS, f. 03. „Predsedníctvo ÚV KSS 1969 - Schôdza 15. 

8. 1969".
362 Príslušníkom Ľudových milícií bola „Zvláštnym rozkazom Hlavného veliteľa Ľudových milí

cií v ČSSR na august 1969". nariadená „pohotovosť k zásahu..." v miestach ich dislokácie do 
30 minút. Pohotovostným jednotkám Ľudových milícií bolo nariadené „...podľa potreby pre
vádzať... demonštračné prejazdy na vozidlách..." už od prvej tretiny mesiaca augusta 1969. 
„Zvláštny rozkaz..." bol podpísaný v zastúpení Ľubomírom Štrougalom (Hlavný veliteľ 
Ľudových milícií v ČSSR - Gustáv Husák bol v tom čase na dovolenke - pozn. autora) a náčel
níkom Hlavného štábu ĽM v ČSSR Rudolfom Horčicom.
A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 314, „Zvláštny rozkaz Hlavného veliteľa 
ĽM v ČSSR na august 1969", s. 5.

363 Na základe dokladu Š. Sádovského, ktorý odznel už na spomínanej porade na ÚV KSČ dňa 
10. 7. 1969, boli ako „nespoľahlivé" vyhodnotené tieto jednotky ĽM v závodoch: „...Duslo 
Šaľa, S. M. Kirov Levice, Lodenice Komárno, Zváračský ústav Bratislava, Film Koliba, Slove
na Čadca, Prefa Sučany, Tesla Nižná, Chemko Strážske, Chemosvit Poprad, Chemlon Humen
né a Tehelne Košice".
A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 314, „Správa o situácii v jednotkách 
Ľudových milícií na Slovensku z hľadiska ich pripravenosti a riešenia úloh august - septem
ber 1969", s. 2, 3.

364 VHA, Praha, f. MNO/ŠT MNO ČSSR, 1969, č.j. 2509/61.
365 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 177. „Fonogramy 1969. Rezolúcia 

z aktívu komunistov Veliteľstva VVO z 15. 8. 1969", s. 1.
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 177: „Prehlásenie účastníkov aktívu 
komunistov štábu zväzku Kyjevsko-dukelsko-ostravského československo-sovietskeho pria
teľstva, konaného 15. 8. 1969", s. 2.

366 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 177. „Fonogramy 1969. Rezolúcia 
z aktívu komunistov Veliteľstva VVO z 15. 8. 1969", s. 2.

367 Zmysel aktívov bol vo fonograme, ktorý poslal „ATOM - 61"- plukovník Cyril Rabušic, naria
dený takto:

„1. Dať politickú podporu vystúpeniu 1. tajomníka ÚV KSČ G. Husáka na aktíve komunistov 
- funkcionárov Prahy a Středočeského kraja dňa 13. 8. 1969 a súčasnému vedeniu strany. 

2. Mobilizácia aktívu príslušných zväzových a zväzkových organizácií v plnej realizácii 
záverov aprílového a májového pléna ÚV.
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3. Ukázať verejnosti, že armáda plne podporuje ÚV a je rozhodnutá politicky a v prípade 
nutnosti i inak vystúpiť na podporu ÚV, vlády a velenia armády...".

A KV SR, Bratislava, í. A Č-SA, Olomouc, ť. 855/kr. č. 177. „Politická situácia 19. - 21. 8. 
1969 Fonogram od „ATOM funkcia 61", s. 1.

368 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 313.
369 "Operačné štáby" krajských správ ZNB „...riešili súčinnostné otázky sČSĽA, ĽM. Rozhodovali 

v rámci právomocí stanovených uznesením vlády ČSSR č. 83/1969 o použití vyčlenených síl 
a prostriedkov...".
"Operačné štáby" Mestských správ v Prahe a Bratislave boli podriadené priamo „operačným 
štábom" vytvoreným na úrovniach Ministerstiev vnútra ČSR a SSR. „Priamo riadili všetky 
bezpečnostné opatrenia na území Prahy a Bratislavy..."
"Operačné štáby" okresných oddelení VB riadili všetky „bezpečnostné opatrenia" na území 
svojich okresov vrátane „opatrení" v krajských mestách, kde neboli dislokované mestské správy 
VB „...bola zabezpečená súčinnosť s určenými zástupcami ČSĽA a ĽM...".
Spracované podľa: A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 419, č. j. 131/1969, 
s. 8 - 9.

370 Tamže, s. 10.
371 Tamže, s. 9, 10.
372 Tamže, s. 11.
373 Pre Prahu boli vyčlenené útvary: 17. tankový pluk (Týn n/Vltavou), 18. tankový pluk (Tábor), 

14. tankový pluk (Písek), 79. motostrelecký pluk (Benešov) a ďalšie delostrelecké a špeciálne 
jednotky z Písku a Jistebníc.
VHA, Praha, f. MNO/Hlavná správa pozemného vojska MNO ČSSR (HSPZ MNO ČSSR), 1969, 
sig. 4/4-14.

374 VHA, Praha, f. MNO/ŠT MNO ČSSR, 1969, č.j. 2509/15, 2509/18.
375 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 264. „Použitie síl a prostriedkov ČSĽA 

k poskytnutiu pomoci VB pri udržaní kľudu a poriadku - Veliteľstvo Východného vojenského 
okruhu." Č.j. 11069/69, s. 1.

376 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 27., č.j. 23703/VR, s. 17.
377 Ďalšie zálohové jednotky boli vytvorené z 350-tich príslušníkov VB škôl Ministerstva vnútra 

SSR a 118-tich príslušníkov Civilnej obrany. Podľa plánovaných kalkulácií chýbalo ešte 
670 príslušníkov VB.
A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 419, č.j. 131/1969, s. 17.

378 Podľa hlásení, ktoré vyhodnocovali na Ministerstve vnútra SSR, bolo údajne u zadržaných 
„311 občanov zistených": 16 pištolí, 1 poplachová pištoľ, 92 kusov nábojov, 2 dýky, 
2 zápalné fľaše a balíček výbušnín TNT a travexu. Informácia bola s patričným komentárom 
o pripravovanom a „úspešne odhalenom variante" ozbrojených akcií tzv. „protisocialis
tických živlov" predložená vo forme „materiálu" na septembrové zasadnutie Predsedníctva 
ÚV KSČ.
A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 336, s. 30.

379 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 326, s. 1.
380 A KV SR, Bratislava, í. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 336, s. 12.
381 Tamže, s. 17.
382 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 326, s. 2.
383 Tamže, s. 3. 4.
384 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 419, č.j. 131/1969, s. 7
385 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 336, s. 2.
386 A KV, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 419, č.j. 131/1969, s. 7.
387 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv .č. 336, s. 31.
388 Z celkového počtu 31 zranených vojakov ČSĽA boli 4 zranení „ťažko" a 27 „ľahko":
389 Tamže.
390 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, í. V/P-1, inv. č. 313, s. 2, 3.
391 A KV SR, Bratislava,í. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 336, s. 2.
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392 Pre Ministerstvo vnútra ČSSR a republikové MV bolo na finančné „odmeny" vyčlenených 
dovedna 600 000 Kčs a pre príslušníkov Ľudových milícií 400 000 Kčs. Vyznamenania: „Za 
statočnosť" boli odovzdané 331 jednotlivcom, „Za službu vlasti" bolo udelených 1175 (jed
notlivcom a kolektívom) a „Za obranu vlasti" 425 jednotlivcom a kolektívom. Z celkového 
počtu vyznamenaní bolo 40% vyčlenených za zásah v Prahe.
Štátne vyznamenania obdržali zo Slovenska: Mestská'správa VB Bratislava, Krajská správa VB 
Banská Bystrica, Správa ŠtB Banská Bystrica, Požiarny útvar Bratislava, a 13 príslušníkov VB. 
Vecné dary dostali 3 školy ministerstva vnútra. Navyše 35 príslušníkov VB a ŠtB zo Slovens
ka dostalo vysoké finančné odmeny.
V rezorte Ministerstva národnej obrany ČSSR bolo štátnymi vyznamenaniami vyznamenaných 
56 dôstojníkov, traja boli povýšení do hodnosti „plukovník", 158 dôstojníkov obdržalo finančné 
odmeny alebo vecné dary od ministra, náčelníka Generálneho štábu ČSĽA a zástupcov minis
tra, 1407 príslušníkov ČSĽA bolo odmenených finančne inými veliteľskými stupňami. 
Spracované podľa: A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 313, s. 3 - 5.

393 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P 1, inv. č. 336, s. 36.
394 Tamže, s. 37.
395 Tamže.
396 Tamže, s. 38.
397 Tamže, s. 39.
398 Tamže.
399 Tamže.
400 Tamže, s. 41.
401 Tamže.
402 Tamže, s. 42.
403 Tamže.
404 Tamže, s. 44.
405 Tamže, s. 45.
406 Tamže, s. 46.
407 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P 1-419, s. 20.
408 Tamže, s. 21.
409 Tamže.
410 A KV SR, Bratislava, í. A MV, Levoča, í. V/P-1, inv. č. 313, s. 2, 3.
411 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 336, s. 2.
412 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, í. V/P-1, inv. č. 313, s. 3 - 5.
413 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P 1-419, s. 25.
414 Tamže.
415 Tamže.
416 Tamže, s. 26
417 Tamže.
418 A KV SR, Bratislava, í. A MV, Levoča, f. P-3, inv. č. 65.
419 Po prijatí „Zákonného opatrenia..." č. 99/69 Zb. na území Slovenska bolo za necelé dva me

siace (k dátumu 16. 10.1969 - pozn. autora) nezákonne postihnutých niekoľko stoviek občanov. 
"Zákonné opatrenie..." sa vyhodnocovalo po tzv. línii ŠtB a po tzv. línii VB. Tieto uvádzali 
nasledujúce údaje:
A) Po tzv. „línii ŠtB", bolo riešených celkom 157 „trestných činov".
B) Po tzv. „línii VB" bolo „...za priestupky postihnutých 70 osôb, za trestné činy 678 osôb, 

ktoré spáchali 44 priestupkov a 526 trestných činov...".
Hlavný veliteľ VB vo svojej správe ďalej uvádzal, že „...väzobné bolo riešených 235 osôb a na 
slobode 443 osôb...". Zaujímavá je „...skladba riešených osôb: inteligencia 29, študenti 37, 
robotníci 524, iných povolaní 88...".
Spracované podľa: A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1, inv. č. 609, č. j. S-110/1970, s. 2. 
A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P 5/1, inv. č. 70, č.j. VB-444/50, s. 1,2.
A KV SR, Bratislava, A MV, Levoča, č.j. VŠ-301/69, s. 1,2.
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420 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1. „Správa o situácii a úlohách v ozbrojených 
bezpečnostných zložkách MV SSR a osobitne v Bratislave", s. 33.

421 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P-1. „Správa o situácii a úlohách v ozbrojených 
bezpečnostných zložkách MV SSR a osobitne v Bratislave", s. 10, 12, 18.

422 Tamže, s. 28.
423 Tamže, s. 28, 29.
424 V období tzv. augustových udalostí bolo na ÚV KSČ (od 14. 8. - do 27. 8. 1969 - pozn. auto

ra) zaslaných 2992 podporných stanovísk, t. j. z celkového počtu základných organizácií KSČ 
tzv. Husákovo velenie podporilo len 5 - 6%.
A KV ČSFR, Praha, f. A ÚV KSČ, f. 2/1, P 3424.
A KV ČSFR, Praha, f. A ÚV KSČ, f. 2/1, P 2909.

425 V tzv. „Dôvodovej správe k opatreniam v oblasti masovokomunikačných oznamovacích 
prostriedkov" ÚV KSČ v máji 1969 vytýčil program likvidácie nezávislej tlače. Tzv: „pozičnú 
vojnu" ukončilo nové vedenie KSČ zákazom 19 najvplyvnejších novín a časopisov v období 
od apríla do septembra 1969. V roku 1970 nasledovalo zrušenie ďalších časopisov a v rám
ci tzv. „očisty" boli vymenené redakcie ostatných periodík.

426 LIEHM, A.J.: Ideologie und Moral. In.: MLYNÁŘ, Z.(Hrsg.): Die „Prager Friihling" (Ein Wis- 
senshaftliches Symposion). Kôln am/Rhein, Bund-Verlag GmbH. 1983, s. 132.
SOCHOR, L.: Úvahy o ideológii a praxi reálneho socializmu. Kôln am/Rhein-Roma, Index- 
Listy, 1987, s. 38.
STRMISKA, Z.: Der „Prager Friihling" als soziale Bewegung. In.: MLYNÁŘ, Z. (Hrsg.): (Ein Wis- 
senshaftliches Symposion). Kôln am/Rhein, Bund-Verlag GmbH. 1983, s. 136.

427 A KV SR, Bratislava, í. V HA, Praha, f. MNO/KS MNO ČSSR, 1972, sig. 12/2-6.
428 V septembri 1969 boli vydané nové „tabuľky mierových počtov". Oddelenie bolo „posilnené" 

na úseku agitácie a propagandy.
A KV SR, Bratislava, f. A ČSA, Olomouc, f. 855/kr. č. 202. „Analýza práce ideologického od
delenia PS VVO od januára 1968 - do konca roku 1970", s. 2, 3.

429 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 26. „Referát veliteľa Východného vojen
ského okruhu na ukončenie výcvikového roku 1969", s. 5.

430 A KV SR, Bratislava, í. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 202, č.j. 20040/5-1970, s. 44.
431 Tamže, s. 52.
432 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 203, č.j. 20692/ Veliteľstvo VVO-1970, s. 1.
433 ŠTEFANSKÝ, M.: c. d. , s. 67.
434 1. „Lektorská skupina pre ideové otázky cirkevnej politiky a vedecko-ateistickej výchovy".

2. „Lektorská skupina pre dejiny KSČS, KSS a ČSSR".
3. "Lektorská skupina pre otázky straníckeho vedenia socialistickej spoločnosti a vnútro

stranícku výstavbu.
4. "Lektorská skupina hospodárskej politiky, sekcia národohospodárskych (makroekono

mických) vzťahov":
435 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 44, č.j. 20251-3/70.
436 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 202, „Stranícka informácia k súčasné

mu stavu realizácie výmeny straníckych legitimácií vo VVO zo 6. 4. 1970".
437 A KV SR, Bratislava, f.A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 27, č.j. 23708/Vojenská rada VVO, s. 9.
438 Tamže, s. 3 - 6.
439 MADRY, J.: c. d. s. 95.
440 A KV SR, Bratislava, í. A ÚV KSS/f.P ÚV KSS, f. 3/44. „Naše názory na súčasné politické prob

lémy. Výskum č. 8/1970", s. 26.
441 A KV SR, Bratislava, í. A ČSA, Olomouc, f. 855/kr. č. 28. „Informačná správa o vylúčených 

vojakoch z povolania z KSČ a tých, ktorým členstvo v KSČ bolo zrušené", s. 1.
442 Vyslovené výhrady k „...uplatňovaniu straníckej politiky v okruhu..." odmietol veliteľ VVO 

generál S. Kodaj na zasadnutí ÚV KSS dňa 7. júla 1970.
A KV SR, Bratislava, f. ŠÚA SR, Bratislava, f. UV KSS/02, a.j. 193. „Stenografický záznam zo 
zasadnutia ÚV KSS dňa 7. júla 1970. Prepis." s. 153.
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443 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. AČSA, Olomouc, f. 855/kr. č.28. „Zápis 9. zasad
nutia Vojenskej rady VVO zo dňa 28. 9. 1970." č.j. 23 740/VR, s. 4.

444 Tamže, s. 6.
445 A KV 5R, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 203., „Záverečné vyhodnotenie výme

ny členských legitimácií v okruhovej straníckej organizácii", č.j. 20692/1970, s. 1
446 Z počtu 12 základných organizácií KSČ, ktoré združovali 149 členov KSČ, boli vylúčení: mjr. 

Gustáv Durný, starší referent Vojenskej kontrarozviedky (VKR) pri TU v Liptovskom Mikuláši 
a pplk. František Miklík, sudca VVS Trenčín. „Stranícke šetrenie" bolo vedené s dvoma prís
lušníkmi VKR a dvoma vojenskými prokurátormi, „disciplinárne riadenie' so šiestimi prís
lušníkmi VKR.
A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 205, „Záverečné vyhodnotenie výme
ny členských legitimácií u VKR, vojenských súdov a prokuratúr VVO", č. j. 2071170, s. 7, 
11, 12.

447 A KV SR, Bratislava, f. A Č-SA, Olomouc, í. 855/kr. č. 203, č.j. 2040/4/1970, s. 2.
448 Tamže.
449 člen ÚV KSČ a vedúci oddelenia štátnej administratívy ÚV KSČ: Michal Kudzej 

náčelník Generálneho štábu ČSĽA, prvý zástupca ministra: generál Karel Rusov 
zástupca náčelníka Hlavnej politickej správy ČSĽA: generálmajor Jozef Novisedlák 
vedúci oddelenia štátnej administratívy ÚV KSS: plukovník Jozef Fraňo 
pracovník štátnej administratívy ÚV KSČ: plukovník Jozef Dudek
náčelník kádrového oddelenia HPS ČSĽA: plukovník Štefan Hlavatý 
inšpektor HPS ČSĽA: podplukovník František Vopička.
A KV SR, Bratislava, f. A C-SA, Olomouc, f. 855/kr. č. 41, „Protokol z konferencie komunis
tov VVO konanej 26. - 27. apríla 1971, Trenčín", s. 4

450 Tamže, s. 7.
451 Tamže, s. 140, 141, 142, 146.
452 SKÁLA, J.: Porážka „Pražského jara". Od srpnové intervence r. 1968 k restauraci byrokratického 

mocenského systému. (Štúdia prof. J. Pauera pre tzv. Mlynárov výskumný projekt), Hamburg 
1982, s. 64.

453 "Dopis ÚV KSČ všetkým základným organizáciám a členom strany k výmene členských legi
timácií v roku 1970." In.: Pravda, 3. 2. 1970.

454 Pre členov a kanditátov ÚV KSS a členov Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSS bola 
predložená vo februári 1971 „Súhrnná správa o priebehu a výsledkoch pohovorov spojených 
s výmenou legitimácií v roku 1970 v Komunistickej strane Slovenska."

455 HUSÁK, G.: Prejavy a state. Praha 1970, s. 63.
456 Československo-sovětské vztahy (Text zmluvy) 1961 - 1971. Praha 1975, s. 521.
457 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P-3, inv. č. 65.
458 Tamže, s. 1.
459 Tamže, s. 2.
460 Tamže, s. 3.
461 Tamže, s. 3 - 4.
462 Tamže, s. 4.
463 Tamže.
464 Tamže, s. 5.
465 Tamže.
466 Tamže, s. 6.
467 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P3-261, s. 23.
468 A KV SR, Bratislava, í. A MV, Brno, f. P-6/52, s. 2.
469 Tamže.
470 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Brno, f. P-3/65, s. 2.
471 Tamže.
472 Tamže, s. 3.
473 Tamže.
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474 Tamže, s. 4.
475 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P-6/52, s. 2.
476 Tamže.
477 Tamže, s. 4.
478 Tamže, s. 5.
479 Tamže.
480 Tamtiež.
481 Tamže, s. 6.
482 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P-3/65, s. 5.
483 Tamže.
484 Tamže, s. 8.
485 Tamže.
486 Tamže, s. 9.
487 Tamže.
488 Tamže, s. 12.
489 Tamže.
490 Tamže, s. 13.
491 Tamže.
492 Tamže, s. 14.
493 Tamže, s. 15.
494 Tamže.
495 A KV SR, Bratislava, A MV, Levoča, f. P-6/52, s. 8.
496 Tamže, s. 9.
497 Tamže, s. 16.
498 Tamže, s. 19.
499 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P-3/65, s. 22.
500 Tamže.
501 Tamže, s. 23.
502 Tamže.
503 Tamže, s.24.
504 Tamže, s. 32.
505 Tamže.
506 Tamže, s. 33.
507 Tamže.
508 Tamže, s. 35.
509 Tamže.
510 Tamže, s. 33.
511 Tamže, s. 34.
512 Tamže, s. 31.
513 Tamže.
514 Tamže, s. 32.
515 Tamže, s. 33 - 34.
516 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. P-6/52, s. 3.
517 Tamže, s. 3 - 4.
518 Tamže, s. 4.
519 Tamže.
520 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P 1-261.
521 Tamže.
522 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. A 2/3, inv. j. 386, s. 5.
523 Tamže, s. 6.

A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, f. V/P 1-393.
524 A KV SR, Bratislava, f. A MV, Levoča, Í.A 2/3, inv.j. 388, s. 6.
525 Tamže, s. 6 - 7.
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526 Tamže, s. 6.
527 Tamže, s. 7.
528 Tamže.
529 A KV SR, Bratislava, f.A MV, Levoča, f. V/P 1-261, s. 8.
530 Tamže.
531 Tamže, s. 8.
532 Tamže, s. 9.
533 Tamže, s. 13.
534 A MO ČR, Praha, f. OS CŠ /1989, sig. 78939., s. 4.
535 A MO ČR, Praha, f. OS GŠ/1989, sig. 9756., s. 1.
536 Tamže, s. 2.
537 Tamže.
538 Tamže.
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S U L O D T Á

o přátelství, apolupréol a vzájemné pomooi
mezi Albánskou lidovou republikou, Bulhar- 
akou lidovou republikou, Madarokou lidovou 
republikou, Bžmeckou demokratickou repub
likou, Polskou lidovou republikou, Huaun- 
ekou lidovou republikou, Svazem sovětských 
socialistických republík a Československou

republikou

Smluvní strany,

znovu stvrzujíoe své úsilí o vytvořeni systému kolektív
ni bezpečnosti v Evropě založeného na účasti viech evrop

ských států bez ohledu na jejich společenské a státní «Mieni,
e

v důsledku ratifikace pařížských dohod, předvidajioloh vytvo
ření nového vojenského seskupeni v podobí ■ Západoevropské 
unie * za účasti remilltarlsovaného «ápadnlho lěmeoka a jeho 
zapojeni do Severoatlantického bloku, což avyluje nebespeíl 
nové války a ohrožuje národní bezpečnost mírumilovných státt'. 

Jsouce přesvědčeny o tom, že sa těchto podmínek mírumi
lovné státy Evropy musí učinit nutná opatření к sajlitínl své 
bezpečnosti a v zájmu zachování míru v Evropě,

(1 - 9) Na základe ''Zmluvy...", ktorá bola podpísaná 14. 5. 1955 vznikla Varšavská zmlu
va - Vojenský pakt európskych komunistických krajin
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řídíce se cíli o zásadami Charty Crganisace Spojených ná

rodů,
у zájma dalšího upevnění a rozvoje přátelství, spolupráce 

a vzájemná pomoci v souladu se zásadou respektováni nezávislo
sti a svrchovanosti států, jakož i zásadou nevměšování do Je

jich vnitřních věcí,
rozhodly se uzavřít tuto Smlouvu o přátelství, spolupráci 

a vzájemné pomoci a Jmenovaly svými zplnomocněno!
Presidium Lidového shromážděni Albánské lidové republiky 

- Mehmeta Shehu, předseda Rady ministrů Albánské lidová re

publiky,
Presidium Lidového shromážděni Bulharské lidová republi

ky - Vylko Červenkova, předsedu Rady ministrů Bulharské lido
vé republiky,

Presidium Maďarské lidové republiky - Andráse HegedUae, 
předseda Hady ministrů Maďarská lidová republiky,

President Německé demokratické republiky - Otto Grotewoh- 
la, předseda vlády Německé demokratioké republiky,

Státní rada Polské lidové republiky - Jozefa Cyrankie- 
wicze, předsedu Hady ministrů Polské lidové republiky,

Presidium Velkého národního shromáždění Rumunské lido
vé republiky - Gheorghe Gheorghiu-Deje, předsedu4Rady ministrů 
Rumnnaké lidová republiky, к;

Presidium Nejvyššího sověta Svazu sovětských soolalistlo- 
kých republik - Nikolaje Alexandroviěe Bulganina, předseda

(2)
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Hady ministrů Svazu sovétských socialistických republik,
President československé republiky - Viliama širokého, 

předsedu vlddy československé republiky,

kteří po předloieni svých plných mool, Jež byly shledány 
▼ náležité formé a v plném pořédkn, dohodli se na tomto:

článek 1.

Smluvní strany ae zavazují v souhlase s Chartou Organ!sa- 
oe Spojených národů zdržovat ее ve evýoh mezinárodních vzta
zích hrozby silou nebo jejího použiti a urovnávat své meziná
rodni spory mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožován mezi
národni mlr a bezpečnost.

článek S.

Smluvní strany prohlaáujl, ža jsou ochotny úžastnlt aa 

v duchu upřímné spolupráce vSeoh mezinárodních jednáni, jejlohl 
cílem Je zajistit mezinárodni mlr a bezpečnost a plni poskyt
nou své sily pro uakutečnčni téchto ollů.

Přitom Smluvní strany budou usilovat o to, aby т dohodl
s Jinými státy, které si budou přát spolupraoovat r této viol,
byla učinčna účinná opatřeni к všeobecnému sníženi zbrojeni a% .
к zákazu atomových a vodíkových zbrani, Jakož 1 jiných druhft •?

• 'Vj.
zbrani hromadného ničení. *

(3)
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článek 3.

Smlavnl strany budou ae spolu radit o věech dlležitýoh 
mezinárodních otázkách, která ее dotýkají jejich spoleSnýoh 
zájsů,vedeny jeouoe zájmem upevněni mezinárodního míru a bez- 

peSnostl.
T zájmu zajiětěni společné obrany a zachováni míru a bez

pečnosti budou ее Smluvní etrany bezodkladní apolu radit v kaž

dém připadá, kdy podle minínl kterékoli z nich bude hro
zit ozbrojený útok proti jednomu atátu nebo níkoliia státům 

zúčastněným na Smlouvá.

článek 4.

Dojde-li v Evropí к ozbrojenému útoku proti jednomu státu 
nebo několika atátCim zúčastněným na Smlouvá ae etrany kterého

koli státu nebo skupiny států, každý stát zuáastněný na Smlou
vá na základě práva na individuální nebo kolektivní sebeobranu, 
▼ souhlase s článkem 61. Charty Organisace Spojených národů,po- 
akytne státu nebo státům, které byly takto napadeny, okamžitou 
pomoc, individuální i v dohodí s ostatními státy zúěa3tněnými 

na Smlouvá a to věcmi prostředky,které považuje za nutné, včet- 
ni použiti ozbrojené sily. Státy zúěastnáné na Smlouvá budou se 
neprodlená radit o epoleěných opatřeníoh,která Je nutno podnik
nout pro obnoveni a zachováni mezinárodního míru a bezpeínos tlíi

, f-
0 opatřeních podniknutých na základí tohoto Slánku bude

(4)
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zpravena Hada bezpeSnoetl т eoohlaaa a ustanoveními Oharty Or- 

ganloao# SpoJenýoh národů. Tato opatřeni bodoa zastavena, Jek

ali# Hada bezpeSnoetl uSlni opatřeni notná к obnovení a «aoho- 

Tánl mezinárodního míra a bezpeSnoetl.

Slánek 5.

Smluvní etrany ее dohodly vytvořit Spojená valení evýoh 

ozbrojsnýoh oil, která bodoo podle dohody meal stranami vySle- 

nSny pod řízeni tohoto velení, Jel bode Jednat podle apoleSai 

stanovenýoh zásad.Smluvní strany nSlni taká Jiná dohodnatá opa

třeni nntná к upevnSní JeJloh obranyaohopnoati tak, aby byla 

ohránSna mírová práce JeJloh národů, aaroSena nedotknatelnoat 

JeJloh hranlo a území a zaJidtSna obrana před aolnoo agresí.

Slánek 6.

. К provádSní toato Smloavoa etanovenýoh porad aeel státy 

zúSastnšnýml na SmlotrvS а к projednáni otázek vtnikajiolok při 

provádSní táto Smlouvy zřizuje ae Politloký poradní v/bor, 

v nSml bude každý etát zúSaatnSný na Smloavl zastoupen Slaném 

vlády nebo Jiným zvládl Jmenovaným záetupoea.

yýbor může zřizovat pomocná orgány, která sa ukálí být 
potřebnými. ' t

(5)



- ô -

článek 7.

Smluvná strany as zavazuji neúčastnit ее žádných koalio 

nebo spojenectví a neuzavírat žádných dohod, Je Jichž cíle Jeoa 

v rozpora e cíli táto Smlouvy»

Smluvní strany prohlašuji, že jejich závazky vyplývajíoi 

z platných mezinárodnioh smluv nejsou v rozporu a ustanovení

mi táto Smlonvy.

článek 3.

Smluvní atrany prohlašují, Že budou působit v duchu přá

telství a spolupráce к dalšíma rozvoji a upevnčnl vzájemných 

hospodářských a kulturních styků,řídíce se zásadou vzájemnáho 

respektování nezávislosti a svrchovaností a zásadou nevměšo

vání do vnitřních v5oí druháho státu.

článek 9»

Tato Smlouva Je otevřena přístupu dalších států bel ohle

du na jejioh společenská a státní zřízeni,která vyjádří ooho-! 

tu svou účasti na táto SmlouvS napomáhat sjednotit úsilí mí

rumilovných států o zajištění míru a bezpečnosti národů. Ta

kový přístup vstoupl v platnost se souhlasem států zúčaatnš- 

nýoh na SalooTŠ po odevzdání listiny o přístupu ke SmlouvČ do 
úsohovy vládč Polská lidová republiky.

(6)
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Článek 10.

Tato Smlouva podláhá ratlflkaol a ratiflkaSni liatiny bu

dou odevzdány do úschovy vládá Polská lidová republiky.

Smlouva vstoupl ▼ platnost dnem, kdy badá odevzdána po

slední ratlfikaSnl listina. Tláda Polská lidová republiky 

zpraví ostatní státy znSaatněná na Smlouvá o odevzdáni každá 

ratlfikaSnl listiny do úaohovy.

Článek 11.

Tato 3mlouva zůstává v platnosti po doba dveoetl let.Pro' 

3mlavnl strany, která do roka před uplynutia táto lhůty ne

odevzdají vládá Polská lidová republiky prohlášeni o vypo

vězeni Smlouvy, zůstane Smlouva v platnosti po doba dalžloh 

deseti let.

Bude-11 v Evropě vytvořen syetám kolektivní bezpeSnostl 

a za tlm úSelem uzavřena Celoevropská smlouva o kolektivní 

bezpeSnostl,o ool budou Smluvní strany vytrvale usilovat, po

zbude tato Smlouva platnosti dnem, kdy vstoupl v platnost Ce

loevropská smlouva.

Sepsáno ve Varšavě dne Strnáctáho května 1935 v Jednom 

vyhotoveni v Jazyce Seskám,ruskáa,polekám a něaeokáa,při Seal 

věeohna zněni mají stejnou platnost.Ověřená opisy táto Smlou

vy odevzdá vláda Polská lidová republiky všem ostatním úSaet- 

nikům Smlouvy.

(7)
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Ha dikai toho zplnonocněnci podepsali tuto Smlouvu a při
ložili к ni peíeti.

Z plná moci Presidia Lidováho shro
mážděni Albánské lidová republiky

Z plná mooi Presidia Lidového shro
mážděni Bulharská lidová republiky

Z plná mooi Presidia Maďarská lido
vé republiky

Z plné mooi Presldi 
h. kratičké republiky

(8)



2 v1*6 noci Státní rady Poleká 11- 
~>/\ «С/^Учуу dová republiky

Z plná *>ol Prosili* Yelkábo národ
ního shroaáidSní Haaaaská lldorá rs- 
poblíky

Z plná nool Prssldl* BsjTylSlbo 
soTŠta Srazu eorStsk/oh soolalis- 
tlokýoh rtpobllk

Z plná nooi Prssldsnt* Csskoslorsn- 
ská republiky

(9)
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lícovanie straníckych delegácií v 3ratiolave, bezpečnostné opatre
nia - hlásenie.

Hlásim, že v s'ávÍ3losti s rokovania straníckych delegácii 
spriatelených krajín, ktorá sa uskutoční v -äratislave v dňoch 2.a 
3. augusta 1953 vykonalo správa 73 rozáiahle bezpečie stni opatrenia.

Y. zaisteniu prepravy delegácie H53Z oola v Zs kraji vyhlásená 
akcia "hň.UÍ", ktorej sa zúčastnilo 450 príslušníkov 73. Delegácia 
prešla podľa stanoveného grafikonu a bez závad.

Ostatne delegácie bratských strán pricestovali lietadlom.
Pri privítaní jednotlivých delegácií bola vytvorená voľsii dobrá 

politická atmosféra. írivítanir. sa zúčastnili občania a pracujúci 
bratislavských závodov. Pri privítaní sovietskej straníckej delegcie 
bolo pritonných na železničnej stanici asi 2.CCO.ľudí.

7četky delegácie prešli stanovenou trasou bez závad a plynule 
do sídla svojno ubytovania.

7 sects 3ratislav: sa bezpečnostných opatrení zúčastnilo 3CC 
príslušní kov 73, z tone 11C ;olo sústredených s Скг.СТЭ v kraji a 
Tč poskytla s kclíilhá škola v 3ra tis lave.

Zajtra, iaa 3. augusta o 14,oo nod. sa pripravuje v Iratislave 
nr láne stí 3i:p velká manifestácia, na ktorej by siali vystúpiť všetci 
vedúci straníckych delegácií. Očakáva sa účasť a3i 100 - 1200 tisíc 
obyvateľov.

3ezpecno3tná opatrenie pri tejto manifestácii bude prevedené 
so ÓCČ príslušníkmi 73 a 1 75C príslušníkmi 111.

Prísne bezpečnostné opatrenia sú urobená aj k stráženiu vlako
ví j súpravy soviets.:*j delegácie a miesta ub teveni_ n rokov'.ic 

mrni.íc.r. c.. ;.:lejícií zo vir t liiohýo.. krajín.

(1-2) Bezpečnostná akcia "ADAM" v súvislosti s pobytom delegácie KSSZ na "rokovaniach" 
v Bratislave pred vojenskou intervenciou v auguste 1968
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- INFORMAČNÍ ZPRÄVA
pro : 1. tajemníka Ov KSČ s. Alexandra DUBČEKA
podává : ministr národní obrany ČSSR
obsah : Stav spojeneckého cvičení "ŠUMAVA"

.podie dohovoru provedeného vládou ČSSR s Hlavním velite
lem Spojených ozbrojených sil bude na území ČSSR v době od 
19.6.-26.6.1968 provedeno spojenecké strategicko-operační ve- 
litelsko-štábni cvičení "ŠUMAVA*.

Podle současné znalosti na základě údajú náčelníka štá-. 
bu Spojených ozbrojených sil generála armády KAZAKOVA se to
hoto cvičení účastní na území ČSSR tyto štáby p vojska:

- dva štáby armád ČSLA, každý s jedním štábem divize,
u každé divize s jedním štábem pluku a jedním praporem з vojsky

- jeden štáb sovětské armády z Přikarpatského vojenského 
okruhu, s dvěma štáby divizí, každá z nich s jedním štábem 
pluku a jedním motostreleckým priorem v celkovém počtu asi 
4.000 osob, z toho 1.000 v bojových jednotkách;

- jeden štáb sovětské armády ze Severní skupiny sovětských 
vojsk umístěných na území Polské lidové republiky, з dvěma 
štáby divizí, každá s jedním štábem pluku a jedním motostrelec
kým praporem v celkovém počtu asi 4.000 osob, z toho 1.000
v bojových jednotkách;

- jeden štáb armády a jedné divize maďarské lidové armá
dy na snížených počtech s celkovým počtem asi 750 osob;

- letectvo sovětské armády s 48-60 bojovými letouny, 
pozemním áledem zabezpečení v celkových počtech asi 1.900 osob;

- ředitelství cvičení z počtu štábu Spojených ozbrojených 
sil a generálního štábu sovětské armády з útvary zabezpečení
a spojovacími;

- štáb frontu vydělený ze severní 3kupiny sovětských vojsk 
umístěných na území Polské lidové republiky

(1 - 4) Informačná správa ministra M. Dzúra o stave príprav strategicko-operačného cviče■ 

nia "Šumava“
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V souhrnu lze předpokládat, že v průběhu cvičeni se 
může na území ČSSR nacházet aal 14.000 vojáků sovětské ar: 
z toho 2.000 v bojových jednotkách, 4S-60 bojových letoun 
a vrtulníků a do 750 osob z majerská lidové armády, tedy c 
kem kolem 15.000 osob- spojeneckých vojsk.

Kromě toho podle nám známých ůdajů se téhož cvičení i 
území Polské lidové republiky a Německé demokratické reput 
účastní další vojska v příhraničních prostorech s ČSSR v r 
sáhu jedné polské armády o jedné armády Německé demokratic 
republiky.

Celkově předpokládá náčelník Štábu Spojených ozbrojer. 
sil účast na cvičení kolem 30-40.000 osob.

Konečné počty osob. a jejich postupný přechod na naše 
území bude upřesněn dne 18.6.1966 maršálem JAKUBOVSKÍM po 
ho příletu do ČSSR.

K dneänímu dni jsou na území ČSSR následující počty 
spojeneckých vojsk:

- ředitelství cvičení - sovětská část 480 generálů a 
důstojníků

- jednotky zabezpečení ředitelství cvičení a spojovac 
útvary 4170 osob, 1327 aut

- majerská lidová armáda 742 osob, 239 aut
- sovětské letectvo 1297 osob, 320 aut, 21 letounů.
Celkem dne 17.6.1968 je na území ČSSR 6689 osob, 1886

vozidel a 21 letounů spojeneckých vojsk. Tyto počty budou 
do zahájení cvičení a v jeho průběhu narůstat do výše uvede 
ných údajů.

Kromě uvedené účasti vojsk je požadováno sovětským řed 
telstvím cvičení další účast štábu 7 armády PVOS s dvěma át 
3borů FVOS a na jeden až dva dny operační skupiny generální 
štábu ČSIA. Tyto požadavky rozšiřují původně dohovořený re 
sah účasti a proto nebyly velením ČSIA doposud schváleny.

(2)
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Rozsah cvičení azejména účast bojových jednotek na cviče
ní takovéhoto druhu je značně vysoká a nro cvičení obdobného 
charakteru neobvyklá.

Žádám proto o s'ouhlas k provedení cvičení podle návrhu 
Spojeného velení nebo o posouzení následujícího řešení:

a) Cvičení provést v uvedeném rozsahu, ale pouze s vyve
dením štábů do stupně divize vto, з nutnými jednotkami spojení 
a zabezpečení bez účasti bojových útvaru.

Vojsková cvičení, která ředitelství cvičení předpokládá 
provádět v průběhu strategicko-operučního cvičení je možné usku
tečnit kdykoliv v průběhu roku a přitom je nesvazovat s charakte.- 
rem takovéhoto cvičení a to nejen z důvodů, že obdobná cvičení 
jsou pro výcvik vojsk málo efektivní, ale především proto, že 
v současném období lze obtížně zabránit škodám jak na kulturách, 
tak na komunikacích.

b) V případě požadavku Spojeného velení vydělit potřebné 
bojové jednotky pro jednotlivé epizody taktického charakteru 
z počtů ČSLA.

Činnost spojeneckého letectva v prostoru ČSSR omezit, pří
padné nezbytné úkoly na tomto cvičení řešit i 10 U ČSLA.

Doporučuji, aby v nejbližších dnech byl přijat maršál SSSR 
JAKUSOVSKÝ prvním tajemníkem UV KSČ nebo předsedou vlády к pro
vedení celkové informace o cvičení "ŠUMAVA".

Dne 18.6.1968 dopolednd přiletí do ČSSR Hlavní velitel 
Spojených ozbrojených sil maršál SSSR JAKUBOVSKÝ na letiště 
RUZYNĚ, jehož přivítání je zabezpečeno.

V dopoledních hodinách se účastním jednání s maršálem SSSR 
JAKUBOVSKYM к následujícím otázkám:

- operační zámysl a organizační směrnice pro cvičení 
"ŠUMAVA"

- rozsah vojsk účastnících se cvičení, jejich počty a umis- 
tění na území ČSSR

- účast 7 A PVOS a dvou sborů PVOS a operační skupiny 
generálního štábu ČSLA na cvičení

(3)



- doba zahájení o. ukončení cvičení, doba rozboru a 1 
odchodu spojeneckých vôjsk z území ČSSR

- způsob provedení vojskové části cvičení a pŕedpokl 
ných ukázek s Jejichž provedením původní dohovor nepočíta

- dohovor o tom, aby polská lidová armáda a německá 
vá armádo, účastnící se na cvičení prováděla 3voji činnost 
mo území ČSSR'

- oficiálnosti opojené a cvičením, zejména přijetí h 
nich funkcionářů spojeneckých armád na oficielním obědč u 
nistra národní obrany, jejich setkání s představiteli via 
a závěrečný oběd uspořádaný řídícím.cvičení maršálem SSSR 
JAKUBOVSKÍM.-

Žádám o posouzení navrhovaných opatření.

Ministr národní obrany
generálplukovník ' Ing. Martin DZIÍR

■' •: . . - • . ‘‘ť. - 4 - •• ■ '
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va20ni soudruzi ,

zasiLame vam stanovisko voj. . rady mo , Ittoro přijala dne 
13.8.196_3...s obsahom stanoviska soznamto příslušníky armady:

stanovisko vojonoko rady ministra narodili obrany . 
aaaaaa— -------------------- ------------- —-—--------- ----------- -------

v postodni dobo ca v časti tisku , v rozhtaso a tolovizi
■ -fcos^5°

ktorou uspořádal dno 15.7.1968 v kLubu novátoru gonpor.vaclav 
prchlik , Jakož i so zrusonim status administrativního oddaLenl 
uv~ itsc a hodnocením praoo go.i.v.prolilika za dobu joho působeni 
v csLa .

vzhladam к tomu , zo so tyto otázky nozrldka spojuji 
s ministor3tvom n3rodni obrany ,prikooo prime cl noprlmo 
so narazí na novo votoni osla a vo varajnsail pak vznikají 
nejasnosti a dohady,povazuje vojenská rada ministra národní 
obrany za nutno sdolit tato fakta :

ко sdoloni ctk ,, o tiskovo bosoda novinářů s .gon.v. 
přeli likom ,,

vojenská rada nezná důvody ,pros sdoloni bylo ctk prodáno 
anonymno .ztotoznujo so vsak s obr,shorn sdoloni .

yychazi pritom zo zaznamu lionforonco vystláno dno 15.7.
v rozhlaso a z článku zvoroinanvcii dno 16.7.196a o +v 
v zomadalskych novinách i dalsich donlciclf .protože gon.v. 
prchlik obsah článku nodomontoval , ma vojenská rada za to , 
zo odpovídá jeho skutonomu prohlasoni .

gon. v . prchlik podal na toto bosoda noktoro zkroslono 
informaoo a take udajo , litero máji zůstat podlo vzájomných 
smluv "utajeny “tonto závor vyplyva z odborných oxportlz. 
udajo , litero gon ,v ,• prclilik_sdol.il o cvicojii sumava a 
varšavsko smlouvo , s volonim osla nokonzuItoval .

vojenská rada prohlasujo , zo vodouci cinltolo statu 
a voloni osla moli po oaly pruboh ovloeni naprosto prosno

(1-4) Stanovisko vojenskej rady MNO ČSSR k niektorým otázkam, ktoré vyvolali neadek
vátne reakcie sovietskeho mocenského centra



zajo o poetech spojeneckých vojsk a bojové technice na našem 
uzoml a 20 boa souhlasu odpovědných státních cinitolu nopnckrocil 
hranica cssr ani. jodon spojenecky voják a ani Jedno ^vozidlo • 

součásti stahu rodiiolctЛ cvireni byly operační skupiny, 
siozono z gonoralu a důstojníku joznotlivych spojeneckých armad, 

b too cviconi zúčastnily .hlavni vositel opojených ozbrojených 
sil vole stabum a vojskům ргоз'tyto oporaunl skupiny , ktoro 
vod li namo3tcl ministru nai-odnl Ghrany cviclcich armad ,za naši

obrany

o prípravách , pruboíiu a 2avoroch cviconi sumava .
pokud jdo o rozsah informaci v prubohu cviconi , povazujemo 

za nutno sdolit , zo podlo'platných prodplou a spojonockych 
dodhooo dohod Je troba ко zvoro jr.cn i udaju o spojoneckom 
voliteIskostabnim cviconi vždy souhl03 naoolnika stabu spojeného 
voloni .určité údaje nolzo v zajmu obrany vLasti s pojoncu 
zvorojnovat.v dlvojoooo v drlvojoi dobo oo nikdy v takovomto 
rozsahu udojooo udajo o voliteloko-atabnim s cviconi nopublikovaly 

prace politlckoho poradního výboru varšavsko smlouvy se 
i ngastni prvni tajocnici komunistických o dolnickyoh st 

predsedovo vlád , ministri zahraničních voci a norodni obrany 
jodnotlivyoh statu varšavsko smlouvy .non, v . prchllk ,oo

I 2 funkce naoolnika hp3 osla ani vaJ_guciho_oddolan 1 UV.kac 
I zädnoho zasodani politlckoho porodního výboru nezúčastnil.

aby bylo ucinono pravdo zadost , pavazujomo za nutno sdělit , 
zo sovotsti vojonsti prodstavltolo jiz prad_nokofika loty prie 11 

s iniciativou , Jak.na zaklado dosavadních zkušenosti zkvalitnit 

stab spojonoho voloni .
j Ud~a~1o ministra naroJni obrany o varšavsko smlouvo ,předneseno

I na coloarmadnl konforonci komunistu v broti3lavo a žvorojneno 
v tisku, n oj sou totozno so závory , ktoro o varšavské smlou v e 
prodnosl gon.v, prchllk na zmlnono tlskovo bosodo . 
to Izo nopochvbne zllstit srovnáním zaznomu a článku ,ktoro 
o bosodo přinosí rozhlas o tisk , o obsahom clanku ,v nichž 
tyto otázky formuloval ministr národní obrany •

ко zrusonl statno -administrativního oddoloni uv кос

statno - administrativní oddoloni uv ksc bylo zrusono 
usnesením předsednictva uv kso zo dno 26.7.1968. gon. v . 
prchLlk byl uvolněn z funkco vedoucího tohoto oddoloni s tlm ,

(2)
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srodni obrany určit joho dalsi zařazeni v armáde •
c'r.o 10,8,1969 proto jodaal ministr narodni obrany s non , 

v . proiUlkom о joho da lain zarazoni v.cola . gon.v .prchlik 
projovil osobni praní , aby byl zařazen do funkce na vodocUoro
pracovišti a byly nu ta!< současno vytvoronv priznivo podmínky 
Iy^^c-j~r j-j'o^;• oj?!'Iho vzr,? cjlпДз*** národní obrany

hodlá práni gon,v.prchtika vyjit votrie, vyhovel rovncz joho

šádopti o udělaní rádno,) dovol pne i. 
v у so uvedeným usnosonlm puv ksc so dalo stanoví, ,__zo 

pracovnici oddoloni , ktcri jsou vo stavu ozbrojonych sil , 
so do nich vrati .jojich odpovidájici zarazoni rosi nacolnik 
htavni politické správy csLa v součinnosti s nacolnikem 
kadrovo správy mno ,vzhlodom к jojich konploxnimu zhodnoceni ,

4

к osoba genpor.v.prchlika

gonpor, vaclav prchlik byl od 21,12,1955 do 14,2,1968 
náčelníkom hps cs la a clonon kolegia ministra narodni obrany 

jako nacolnik hps csla odpovidal za voskorou činnost 
primo uv ksc ,ministru narodni obrany jon za poLiticko -výchovnou 
a ku Iturnovychovnou činnost , vo funkci vodouclho oddeloni uv ksc 
byl odpovědny v plno.n rozsahu uv кос •

na zasodani uv ksc dno 5.4.1968 pozadal uv^ ksc ,aby byl 
zhodnocon_4eho pódii na doformacich a chybách vo stranicko- 
politicko práci v arrnado a na zaklado toho rozhodnuto o joho 
dalsim zarazoni .

v tomto smyslu vystoupil i v diskusi na 5.konforenci 
komunistu mno , konáno vo dnoch 6.-7,4.1963.

i na zasodani uv ksc dno 1.6,1968 povorilo plenum uvksc 
prcdsodnictvo uv ksc zhodnotit joho minulou_clnnosjt. « 

coloarmadni konřcrcnco komunistu , konana vo dnech 
.-12.6. v bratislavo v usneseni doporucujo voděni strany 

a statu , aby urychlone vyhodnotilo minuly systom vedoni csla , 
rizeni stranické praco a politicko prípravy a učinilo i prislusna 
personálni opatřeni ,

vzhlodom к tomto skutonostom so nopovazovalo voleni csla az 
doposud povoLanym hodnotit komploxno výkon funkci v .prchlikem 
a joho politickou odpovodnost za drivojsi vývoj cs la. vychazelo 
z tolio—,—ze—jo-to záležitost uv ksc -proto nezaujíma stanovisko 
к joho prací ve funkci nacolnlka hps ani nyni.pokud o to uv ksc 
pozada , shromáždi novo voloni csla fakta o minule činnosti 
voLoni a hps csla a prcdlozi je uv ksc Jako Jeden z podkladu ke

(3)



оз1а stoji pavna pa programovým prohlar.nnim vlády cssr i L
a - :'..-i orograr.;s..i kas , ”5 potvrdí’.a 1 v uplynulom obdobi , 
v\ : a rada usiluji j io , aby vok.ka L> ls dobro vycvičena , *
vy.: ojona a ď.acip lira /ar.a . ‘ i>

.■/ivsrrnl naojatana ovj.iasl ok ala cv.'.sanl sur.nva a odchodu (UfMA\ 

s.aojsr.askycíi vojsk pj-.j.ila pssltic .o srisjot к usoosnorr.j lodnanl 
nasi a Iran jeb o dslcgoso v ciorns r. / Ura'tia lávo , ani prespot 
dalšímu rozvoji dcmskrstlzasnilio prssssu улаэрок , bylo iroba 
zachovat povny a zároveň r.szvazny pzscoj cola so v tonlo 
smorj plno řídila pokyny ve Jan i nes i straniok.0 daLegaco . 
přitom volaní csla vzliloda:.i !t vnitropoliticko-situaci v uzke 
součinnosti o vedoucími představiteli státu soustavné činilo 
opatrsni к rychlojslm tompur.i odchodj spojonookyoli vojsk po 
cvlconi z naaoho uzoral ,

jak jo vorojneoti známo , nahromadila oo v uplynulom obdobi 
i v armádo rada rozporu a iiojostatku .Jejich roseni sl vyzadujo 
mimoradno ušili novoho voloni armaJy.zkrcslono nobo nopravdlvo 
informace primo nobó noprir.io oa dotýkající činnosti armady, 
vyslovavani nooduvodnonyci) pochybnosti o pravdivosti prohLasenl 
vodouclch armádních cinltola nopriznivo ovlivňuji vztah vorojnootl 
к armada .narušuji strnolonoot armady .plno.ii úkolu bojovo a 
politicko prípravy,jojl dalo! kozolldaol ooo konzolidacl. 
noprisplvaji к urychLonomu roseni problor.iu .takovo dusLodky 
nemuzo konec koncu noiait i způsob polomlky kolem tlskovo 
konforonoo gen.v.prchlika .

v duchu prograr.iovoho prohtaso.il vlády cssr sdili novo 
voleni osla boz vyhradilo stanovisko , aby armada byla pod 
kontrolou národního shromážděn1 , a pokud to dovoti nezbytno 
ohlody na zachovaní statniho tajomslvi , i pod kontrolou 
široko vorojnosti . nochcomo opakovat chyby minulosti .nybrz 
jodnat prlmo a oostno . otovrono pikáme , zo noehcome prod 
verejnosti dolat líbivou politiku at to stoji , co stoji . 
populární politika so dola snadno , alo následky z nl mohou 
byt eprave v oblasti obrnooo obrany zomo nedobře .

vojenská rada je prosvodcona , zo široka verojnost plno 
podpor! veleni osla v dalsl zodpovodno i sLozite prací . 
konkrotni mi činy budomo usilovat o dalsl prohloubonl toto 
důvěry.

“ a t o m - 61 gon . b o d r 1 cli = 0Z1. r icó 1700 < +



Уважаемый Леонид Ильич,

с сознанием полной ответственности за наше решение обра

щаемся к Ван со следующим нашим заявлением.
Наш по существу здоровый послеянварскшЧ демократи

ческий. процесс,исправление ошибок и недостатков прошлого, 

и общее политическое руководство обществом постепенно вы

рывается из рук центрального. комитета партии. Псчатъ, радио 
и телевидение,которые практически накодятся в руках правых 

сил, настолько повлияли на общественное мнение,что в поли

тической .жизни страны сейчас без сопротивления общественное 

ти начинают принимат-ь участие элементы враждебные партии.

Они развивают волну национализма и шовинизма, вызывают анти

коммунистический и антисоветским психоз.

Наш коллектив - руководство партии' — совершил ряд оши

бок..' >?ы не смогли правильно- защитить, и провести в жизнь 

марксистско-ленинские нормы партийной жизни,и прежде всего 

принципы демократического централизма.Руководство партии 

уже из способно n дальнейшем .успешно защищаться перед ата
ками на социализм, не способно органмзоватл^готив правых 

сил ни идеологического, ни политического отпора. Само сущес

тво социализма в нашей стране стоит под угрозой.
Политические средства и средства государственной мощи 

в нашей стране в настоящее время уже в значительной степени 

парализованы.Правые силы создали благоприятные условия для 
контрреволюционного переворота.

В такой тяжелой овстановке обращаемся к вам,советские 
коммунисты,! руководящие представители КПСС и СССР, о просьбе 

оказать нам’ действенную поддержку и помощь всеми средствами, 

которые у вас имеются.Только с вашей помощью,можно вырвать 

ЧССВ из грозящей опасности контрареволюции.
Мы сознаем,что для 1СПСС и СССР.этот последний шаг 

для защиты социализма в ЧССР бы не был легким.

(1-2) Tzv. pozývaci list niektorých predstaviteľom konzervatívneho křidla KSČ, ktorý bol 
adresovaný L. I. Brežnevovi



! Поэтому мы будем изо всех cdohx сил бороться собственными 
. средствами- Но в случае , если бы наши силы и возможности 

> были исчерпаны или если бы. не принесли положительных ре- 
. зультатов, то считайте'это наше заявление за настойчивую 

просьбу и требование ваших действий и всестороней помощи.^ 
В связи со сложностью и опасностью развития обста

новки в нашей-стране, просим вас о максимальное засекречи
вание этого нашего заявления, по этой причине пишем его 
прямо лично для Вас на русском языке.

(2)
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Berlin, den 20. August 1968

Erneute Angriffe der Konterrevolution in der CSSI? gegen die 
sozialistische Staatsmacht und marxiatisch-leninistische Kräfte

Konterrevolutionare und revisionistische Kräfte in der CSSR 
foriaieren aich zunehmend.
Aufrufe in der Preaae zur kollektivcn Se Iba t verte id i.чипе der 
Journaliaten und zur "Verteidigung" der Pressefreihcit (Lite
rárny Liaty, Reporter).
Journaliaten weigern Gich, den Aui’forderungen der Partei nach 
oachliclier und objektiver Berichterstattung Folge zu leisten. 
Aufruf zur Sel'03tverteidigung bedeutot organisierten Kampf 
geger. die Partei.
"Literárny Liaty" fordert, LiberalisierungsprozeB mit alien 
Mitteln fortzusetzen. Unter Deckmantel dea "zunehmenden Wider- 
otandea der Konaorvativun" worden Angriffe gegen die Partei 
forciert und Zweifel an der gegenwärtigun Fuhrung vorbreitet.

Heftige Angriffe geger. Volkarailiz nit den Ziel, dieaelbe auf- 
zuloaen. (Duřeli Journalisten, Schrift3teller, z. B. Hanzelka 
auf Betriebaversamralung von Eisenwerkern; Unterachriftenaamm- 
lung durch Studenten, kriminelle Elemente usw. in Prag; durch 
die Zeitung "Literárny Liaty".)
Argument: Volkamiliz aei Organ dor peroonlichen Macht, 

Unterdriickungaapparat der Partei,

Zugello.se Hetze gegen klaaaenbevvuBte Arbeiter und Werki-atige 
ateigert aich zu Morddrohungen, Repressalien mit dera Ziel der 
raoraliachen und nhvaiachen Vernichtung.
z. B.: Bezeichnung der 99 Arbeiter dea "Praga"-Autowerkes als 
Vaterlandsverräter, Zerstiirung der Masehinen, EntlnGaungon, 
offentliche Verurteilung ("Svobodné Slovo" - ЯЯНф).

Ukážka časti dokumentu, ktorý obsahuje hodnotenie vnútornej situácie v ČSSR predstavi
teľmi NDR
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MESTSKÁ SPRAVA VEREJNEJ BEZPEČNOSTI
Bratislava

ZNB Správa verejnej bezpefinoati

Bratislava*

Udalosti zo dňa 20.na 21.augusta 1968 - hlásenie.

Hlásim, Že dna 21. 8. 1968 o 00,10 hodine oznámil ixj MS-VB 
v Bratislave hliadkový príslušník ns$r. Chrupka, že cez dunajský 
most z petržélekej ,strany prichádzajú do Bratislavy vojenské náklad 
né vozy a tanky. Súčasne oznámil, že jeden z týchto taknov narazil 
do mosta. W MS-VB na miesto nehody vyslal vyšetrovateľa dopravných 
n.hôd. ktorého však sovietski dôstojníci na miesto nehody nepustili 
a posiali ho preč.

Vzhľadom na to. že vojenský transport pokračoval v ceste 3alej 
do mesta a bol veľmi rozsiahlý Ш MS-VB Bratislava urobil dotaz na 
PS v Bratislave o aké vojská v danom prípade ide a Či nejde o legál: 
vojesnké cvičenie. Na dotaz mu bola daná odpgveä, že v Bratislave 
neprebieha Žiadne vojenské cvičenie, preto Ш o situácii informoval 
náčelníka MS-VB.

Na základe týchto okolností náčelník MS-VB Bratislava vyhlásil 
bojový poplach všetkých príslušníkov MS-VB Bratislava.

Počas vyrozumievania príslušníkov MS-VB bývajúcich v okolí 
Námestia Ludových milicii nstr. Búrim a str. ľábrím, títo boli v toc 
to pristore zastavení sovietskym dôstojníkom a 3alôími dvomi ozbro
jenými vojákmi a kontrolovaní. Pri kontrole eovietská vojengká 
hliadka pr"lušníkov VB zadržala, zoznam ktorý mali u seba odňala 
a prepustila ich až po 1 hodine, avšak zoznampríslušníkov im nevyda
la.

Dna 21. 8. 1968 o 02.00 hodine na Námestí SNP pred budovou 
pošty eovietská hliadka na čele s dôstojníkom zadržala a odzbojila 
hliadku 00-VB Bratislava - Staré Mesto str. Medeyho a str. Prachárac 
Týchto držala asi pol hodiny, potom ich prepustila, avšak zbrane - 
pištole im nevrálila.

Asi o 03.00 hodine počas prechodu vojenského transportu na Náme 
SNP pred obchodom ryba jeden z prizerajúcich mladíkov si lahol pred 
prechádzajúci tank. K zraneniu tohoto neznámeho mladíka neprišlo 
a to preto, že tank sa mu vyhnul ato tak, že mladíka prešiel medzi 
pásmi tanku© Po prechode tanku mladík z miesta ušiel.

Dna 21. 8. 1968 o 05.00 hodine boli do,obvodu MS-VB. najmä na 
Námestie SNP vyslané operativné hliadky za účelom zistenia situácie. 
Hliadky zistili, že na Námestí §NF, Štúrovej ulici, Csl. armády 
a Jesenského ulici sa nachádzajú vojenaké vozidlá a tanky sovietskje 
armády, Dolej zistili, že na Jesenského ulici došlo aj ku strelbe 
a zistili, že jeden zo sovie takých vojakov bol zranený. Za akých 
oknŤnoatf doži o k zranfu oovlotokého Ýfl.lŔka aa zl3trr~irepT>darllo. 
Okolnosti euvioloce oo zranením sovietakého vojaka, ^ktory doj. aopre-

(1 - 2) Ukážka jedného z hlásení dokumentujúceho vojenskú intervenciu prvosledovými inter
venčnými vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy
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preverujú. Okrem toho hliadka zistila, že sovietski vojaci z * 
striel6li priamo na budovu Štátnej bar>ky československej. Príč 
střelby na budovu Statnej banky nie su presne známe, údajne vi 
niekto s tejto budovy mal na sovietksých vojákov strielať. OJ 
toho bola střelba aj na Hurbanovom námestí pri Dome obuvi, av* 
z akých dôvodov sa zistiť nepodarilo.

Ďalej о О7.ЗО Rodine bolo z^sterjé, že dav občanov uzavrel 
Jesenského ulicu vyústením na Sturovu ulicu tak, že tam postav 
krížom cez ulicu cesty autobus mestskej dopravy ^ po oboch stí 
nach autobusu nákladné vozidlá, čím bol prechod úplne uzatvorí 
Tento dav predstavoval asi 500 - 600 osôb. 0 07.50 hodine k t( 
zátarasu prichádzal sovietsky tank, za týmto osobné motorové 
vozidlo so sovietskými dôstojníkmi a za týmto obrnený vôz. Po 
príchode k zátarasu tieto voj nské vozidlá sa zastavili. Z pr: 
ných občanov níekolko mladíkov vyskočilo na obrnený vôz, hádzt 
kamene a podobne. Na základe toho obrnený vôz svojimi pohybmi 
zatlačil mladíkov a potom sa celá kolona otočila a odišla preí 
Či došlo k zraneniu, zistené nebolo, avšak na miesto bola pri\ 
záchranná služba.

Po predbežnom preverení dá sa usúdiť, že občania príchod.- 
Sovietských vojak su veľmi rozrušení a znechutení, čo prejavu, 
tým, že na vojenské ,vozidlá hádžu rôzne predmety, zabraňujú it 
v pohybe a používajú voči im rôzne výroky.

Okrem toho bolo zistené, že už v skorých ranných hodinác.' 
obyvatelia prichádzali k obchodom s potravinárským^tovarom a : 
vali sa do dlhých zástupov. Po otvorení obchodov su robené ve 
nákupy potravných Článkov trvalejších hodnôt.

(2)
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spoluprácu pri "Skonsolidovalii situácie..."
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balekopisoml

КБ ZNB, správa verejnej bezpečnosti 
Bratie lava

Sialo: VB-152/02-6S. Bratislava, 21.8.1968V

MS VB Bratislava a 
všetky Okx.O-VB

v kraji

V noci na 21.8.1968 boli uvedené všetky Útvary VB do stoper
centnej pohotovosti, aby zaručili verejný poriadok pri príchodé 
spojeneckých ozbrojených síl na naše územie.

Qbraciam sa na všetkých náčelníkov a ZO KSS, aby sa riadili 
podľa výzvy ÚV KSÔ a ÚV KSS, zachovali kľud a poriadok a vychádza
li predovšetkým v ústrety pracujúcim pri sťaženej preprave a vplyv
ne pôsobili na ich kľud a zabezpečenie poriadku.

Nedovoľte žiadne provokácie voči spojeneckým vosjkám, lebo 
len kľud a naša rozvážnosť môže prispieť k rýchlejšiemu urovnaniu 
nedorozumenia.' Žiadam vás

a/ zeriadiť si stály štáb na Okr.O-VB, ktorý bude zbierať všetky 
Informácie o situácii, vyhodnocovať ich a hneä predkladať 
S VB,

b/ zariadiť si stálu službu v kancelárii náčelníka MS Ш a 
Okr.O-VB,

c/ úzko spolupracovať pri zložitej situácii а ОV KSS, ONV a 
ostatnými zložkami NF,

d/ zariadiť služby tak, aby sa príslušníci VB pravidelne vy
striedali v lužbách, aby u nich nenastala únava,

e/ postupne odvolať príslušníkov VB z dovoleniek, pokiaľ yú 
na našom území,

f/ o všetkých udalostiach ma ihneä telefonicky informovať na 
telef. klapku náčelníka S VB a* Jeho zástupcu - 24-00 , 24-01, 
24-03, 24-04 a 24-07.

Ďalekopis, ktorým bola uvedená do pohotovosti časť ozbrojených síl ČSSR, aby zabezpečila 
pokojnú atmosféru vojskám interventov
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Ďalekopis от

KS-ZNB Správa verejnej bezpečnosti 
Bratislava

Čís.Jed. VB-152/02-1968. Dňa 22. augusta 1968.

VSetkým Okresným oddeleniam VB v 
kraji a 1S-VB

Bratislava

PQdľa zistených poznatkov na deň 23.8.1968 v ranných a dopolu
dňajších hodinách pripravuje sa v Bratislave protisovietská demon
štrácia mládeže a Studenstva, ktorej sa majd zúčastniť aj účastníci 
z jednotlivých bkresov náSho kraja.

Situácia v Bratislave Je značne napätá - výbuSná, v dflsledku 
čoho v priebehu dnešného dňa doälo k viacerým incidentom, So si vy
nútilo střelbu zo strany soviestkých vôjsk.

Za účelom zamedzenia narušenia verejného poriadku, prípadne
krviprelievania preverte ihned v závodoch ČSAD a v pod

nikoch, či sú objednané autobusy smerom do Bratislavy. Vysvetlite 
na vedení závodov ČSAD a organizátorom zájazdov neúčelnosť a nebez
pečnosť ich podnikania a vhodným spôsobom zabráňte ich ceste do 
Bratislavy. Pritom postupujte veľmi taktne a uvážene, aby ste nevyvo
lali odpor voči verejnej bezpečnosti. Upozornite na nutnosť zachová
vania kľudu a rozvahy. Na výpadové cesty smerom do Bratislavy vyšli
te za týmto úšelom dopravné hliadky.

Náčelník IE-VB v skorých ranných hodinách zabezpečí zosílenie 
poriadkovej služby za tým istým účelom, ako Je vySe uvedené. Do opa
trení použite i rozhlasový voz.

O pripravovanej domonätrácii boli vyrozumený aj vedúci tajomní
ci OJľ-KSS a preto vojdite s nimi do styku.

0 vykonaných opatreniach predložte tunaJSej Správe VB správu 
do 5.30 hod. Do tejto správy zhrňte 1 zistené poznatky v zmysle 
ďalekopisu, ktorý vám bol zaslaný v odpoludňajších hodinách.

Zároveň je treba venovať pozornosť rôznym neuváženým provoká
ciám, ktoré by mohli vyvolať hrubé narušenie verejného poriadku a 
proti zisteným provokatérom postupujte v zmysle platných právnych 
noriem.

Ďalekopis dokumentujúci odpor občianskej verejnosti proti okupantom



Komuniké dlelo 4 no nasadnutia Predsedníctva ÚV KSS, 
Bratislava 23.VIII.1968, 9,20 hod.

23.VIH.1968

Predsedníctvo ÚY KSS ва Jednomyseľne rozhodlo 

dat najvyšší mandát komunistov Slovenska súdruhovi Gustá

vovi Husákovi, aby sa zúčastnil ako člen delegácie vede

nej prezidentom Ludvikou Svobodo* na rokovaniach v Moskvě.

Mandát splnomocňuje súdruha Gustáva Husáka, aby 

vystupoval v intenciách vyhlásenia předsednictva ÚV KSS 

so dňa 22.VIII. 1968, aby žiadal prepustenie internovaných 

súdruhov a zabezpečenie normalizácie činnosti legálnych 

predstaviteľov strany a vlády, aby žiadal normalizáciu ži

vota odchodom vojsk Varšavskej zmluvy.

Slovenskí komunisti, národ slovenský Ti zveruje 

tento mandát s presvedčením, že tak, ako doteraz vynaložíš 

vSetky sily v záujmoch Komunistickej strany, v záujme po- 

JanuároveJ cesty nášho socialistického vývoja.

Predsedníctvo Ústredného výboru 

Komunistickej strany Slovenska

Mandát oprávňujúci G. Husáka zúčastniť sa "rokovaní" v Moskve, z ktorých vzišiel tzv. Mos
kovský protokol legalizujúci vojenskú intervenciu a vojenskú okupáciu Česko-Slovenska



ПРОТОКОЛ

о переговорах делегаций Союза Советских Социалистических
Республик и Чехословацкой Социалистической Республики

23-26 августа 1968 года в Москве состоялись переговори 

делегаций Союза Советских Социалистических Республик и 

Чехословацкой Социалистической Республики.

Со стороны Союза Советских Социалистических Республик 

в переговорах участвовали Генеральный секретарь ЦК КПСС 

Л.Брежнев, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, 

член Политбюро ЦК КПСС Н.Подгорный, Председатель Совета 

Министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС А.Косыгин, член Полит

бюро ПК КПСС, Председатель Совета Министров РСФСР Г.Воронов, 

член Политбюро ЦК КПСС, Секретарь ЦК КПСС А.Кириленко, член 

Политбюро ЦК КПСС, Первый заместитель- Председателя Совета 

Министров СССР Д.Полянский, член Политбюро ЦК КПСС, Секретарь 

ЦК КПСС М.Суслов, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель ВЦСПС 

А.Шелепин, член Политбюро ЦК КПСС, Первый секретарь ЦК КП Украины 

П.Шелест.

Со стороны Чехословацкой Социалистической Республики - 

Президент Чехословацкой Социалистической Республики Л.Свобода, 

Первый секретарь ЦК КПЧ А.Дубчек, Председатель Национального

(1 - 3) Ukážka z časti tzv. Moskovského protokolu, ktorý bol utajovaný
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14. делегации договорились в интересах оОеих партий и друнбы 

между СССР и ЧССР рассматривать как строго конфиденциальные 

контакты между руководителями КПСС и КГГЧ в период после 20 августа, 

и в частности содержание настоящих переговоров.

15. Руководители КПСС и КПЧ от имени своих партий и 

правительств заявляют, что усилия КПСС и КПЧ, правительств 

Советского Союза и Чехословацкой Социалистической Республики 

будут направлены на углубление традиционной исторической дружбы 

между народами обеих стран, их братской дружбы на вечные времена.

По согласию сторон оба подписываемых текста подписываются 

на русском языке.

ОТ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОТ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ
-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(2)





к о и м u н и к е

О СОБЕТСКО-ЧЕХООДОВАШСИХ ПЕРЕГОВОРАХ

23-26 августа 1963 года в Москве состоялись советско-чехо- 

словацкие переговоры, в которых участвовали:

с Советской стороны - Генеральный секретарь ЦК КПСС 

т.Л.И.Брекнев, Председатель Совета Министров СССР, член Политбюро 

ЦК КПСС т.А.Н.Косыгин, Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР, член Политбюро ПК КПСС т.Н.В.Подгорный, член Политбюро 

ЩС КПСС, председатель Совета Министров РСуСР т.Г.И.Воронов, 

член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК ľfflCC т.А.П.Кириленко, 

член Политбюро ЩС КПСС, первый заместитель Председателя Совета 

Министров СССР т.Д.С.Полянский, член Политбюро ЩС КПСС, секретарь 

ЦК ГЛСС т.М.А.Суслов, член Политбюро ЦК КПСС, председатель 

ВЦСПС т.А.Н.Шелепин, член Политбюро ЩС КПСС, первый секретарь 

ЩС i СП Украины т.П.Е.Шелест, секретарь ЩС КПСС т.К.«.Катушев, 

секретарь ЩС КПСС т.Б.Н.Пономарев, министр обороны СССР 

т.А.А.Гречко, министр иностранных дел СССР т.А.А.Громыко;

с Чехословацкой стороны - Президент ЧССР т.Л.Свобода, 

первый секретарь ЦК КПЧ т.А.Дубчек, Председатель Националь

ного собрания ЧССР, член Президиума ЩС КПЧ П.Смрковский, 

Председатель Правительства ЧССР, член Президиума ЩС 'СПЧ 

О.Чэрник, член Президиума ЩС КПЧ, первым секретарь ЩС КПС

(1-5) Komuniké z tzv. moskovských rokovaní
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т.Е.Биляк, член Президиума ЦК KÍN, заместитель председатели 
Словацкого национального совета т.б.Барбирек, член Президиума 

ЦК КПЧ т.Я.Пиллер, член Президиума ЦК КПЧ т.Э.Риго, член 
Президиума ЦК ЮТ! т.й.Шпачек, член Президиума ЦК КПЧ 

т.О.Швестка, председатель Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПЧ т.М.Якеш, кандидат в члены Президиума ЦК КПЧ, 

секретарь ЦК КПЧ т.й.Ленарт, кандидат в члены Президиума 

ЦК КПЧ т.Б.Ыимон, заместитель председателя Правительства ЧССР 

т.Г.Гусак, секретарь ЦК КПЧ т.А.Индра, секретарь ЦК КПЧ 

т.З.Млынарж, генерал-полковник, министр национальной обороны 

ЧССР М.Дзур, министр юстиции ЧССР т.Б.Кучера, посол ЧССР в 

СССР т.Б.Коуцкий.
В ходе переговоров были и открытой товарищеской дискуссии 

обсувдены вопросы, связанные с современным развитием междуна

родной обстановки, активизацией происков империализма против 

социалистических стран, с положением в Чехословакии в послед

нее время и с временньв,i вступлением на территорию ЧССР войск 

5-ти социалистических стран.

Стороны выразили твердое обоюдное убеждение в том, что в 

нынешней обстановке главное состоит в осуществлении принятых в 
Чиерне-над-Тпссой совместных решений и сформулированных Совеща

нием в Братиславе положений и принципов, а также в последова
тельном претворении в жизнь практических шагов, вытекающих из 

достигнутой в ходе переговоров договоренности.
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Советская сторона заявила о своем понимании и поддержке

позиции руководства 1ШЧ и ЧССР, которое намерено исходить из

решений, принятых январским и майским пленумами ЦК КПЧ в целях

совершенствования методов руководства обществом, развития

социалистической демократии и укрепления социалистического

строя на базе марксизма-ленинизма.

Была достигнута договоренность о мероприятиях, целью

которых является скорейшая нормализация положения в ЧССР.

Чехословацкие руководители инсоормировали о намеченных шли

ближайших мероприятиях, принимаемых шли в этих целях.

С Чехословацкой стороны было заявлено, что вся работа

партийных и государственных органов во всех линиях воздействия

будет направлена на обеспечение действенных мероприятий,

служащих социалистической власти, руководящей роли рабочего

класса и коммунистической партии, интересам развития и

укрепления дружественных отношений с народами Советского
Союза и всего социалистического содружества.

Советские руководители, выражая единодушное стремление

народов СССР к дружбе и братству с народами социалистической
Чехословакии, подтвердили готовность к самому широкому и

искреннему сотрудничеству на основах взаимного уважения,

равноправия, территориальной целостности, независимости и

социалистической солидарности.

(3)
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Войска союзных стран. временно вступившие на территорию 
Чехословакии, не будут вмешиваться во внутренние дела Чехосло
вацкой Социалистической Республики. Была достигнута договорен
ность об условиях вывода этих войск с ее территории по мере 
нормализации обстановки в ЧССР.

Чехословацкая сторона ингоормировала о том, что Верховный 
главнокомандующий чехословацкими вооруженными силами отдал им 
соответствующие приказы с целью недопущения инцидентов и конфликтов, 
могущих вызвать нарушение спокойствия и общественного порядка. Он 
дал также указание военному командованию ЧССР находиться в кон
такте с командованием союзных войск.

В связи с обсуждением в Совете Безопасности ООН так назы
ваемого вопроса о положении в Чехословакии представители ЧССР 
заявили о том, что Чехословацкая сторона не обращалась с прось
бой о постановке этого вопроса на рассмотрение Совета Безопас
ности и требуют его снятия с повестки дня.

Руководители КПСС и руководители КПЧ подтвердили свою ре
шимость неуклонно проводить на международной арене политику в 
интересах упрочения солидарности социалистического содружества, 
отстаивания дела мира и международной безопасности.

Советский Союз п Чехословакия, как и прежде, будут давать 
решительный отпор милитаристским, реваншистским и неонацистским 
силам, стремящимся пересмотреть итоги второй мировой войны,

(4)
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нарушить неприкосновенность существующих в Европе границ. Вновь 
подтверждена решимость неукоснительно выполнять все обязатель
ства, взятые ими на себя по многосторонним и двусторонним дого
ворам, заключенным между социалистическими государствами, кре
пить оборонную мощь социалистического содружества, повышать 
эйуектизность оборонительного Варшавского Договора.

Переговоры проходили в обстановке откровенности, товарище
ства и дружбы.

(5)
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TO- 29.au£uata 1968

Slovanská národná rada 
/6а rúk o.Poplaha/

BritllllM.
Návrh na zabezpečenia verejnáha p*riadku ▼ Hlavnou aasta SI*- 

venhka v Brmtijlava po adohsdo v* j* k Varšavskej zaluvy 
* neata.

1.
■úlaoná bezpečnostná situácia I

Po príchode vojak Varšavskej zmluvy па tišeni* Cel.socialistickej 
republiky sa bezpečnostná situácia v Hlavnom mesto Slovenska v Bra
tislave značne skomplikovala.U občanov meata všeobecne vstúpia protl- 
sovietaka nilnda,ktorj v Jednotlivých prípadoch vyústila v aktívny 
odpor /hádzanie kaaečov a pod./ proti vojskám Varšavskej zaluvy.
Zo strany týchto vojak došlo v niektorých prípadoch k použitiu zbra
ní,pričom boli 4 oaoby usmrtená a 17 osOb bolt zranených. uvi časne beli 
masové rozširovaná let ky a onpiay * protisovietakym zameraním.

Po moskovských rokovaniach našich stranických a štátnych činite
ľov so sov to takými pre. staviteľmi a po zvare Jnení výsladkov tých ta ro
kovaní došlo na úzami mesta Bratislavy postupnsj normalizácii pome
rov.Značme aa obmedzili verejná výstupy našich občanov proti vojskám 
Varšavskej zmluvy a tiel rozširovenie letákov a písanie protieeriet- 
akýeh nápisov.

Vsrájnl bezpečnosť v meste Bratislave od začiatku príchodu vojak 
íaršavakej zaluvy tak ako jaj to situácia dovolovala,zabezpečovala 
dlahy advlslaea s ochranou verejnáho poriadku,tlvatov a zdravia obča
nov, loh osobního vlastníotva a majetku v socialistická* vlastníctva. 
Búčaana aa aktívnej pornool časti občanov meats zabradavala provokáciám 
ktorá prevádzali Jednotliví občania v aasta.

Po stiahnutí vojak Varšavskej zmluvy s centra aaata,začali aa

(1-2) Hodnotenie situácie o hlavnom meste SSR v období bezprostredne po vojenskej inter
vencii v auguste 1968
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й&Г94яА Tit»rr
Organizovat ем tou artívov národných výborov účaať občanov v ob

vodoch na akttívnu pasme príalú4nl..on VB pri zabezpečovaní veřejného 
poriadku.

V.
Riadiac* prác* I

Pre riAdani* a koordináciu práca na úseku zabezpeiovani* verejné- 
bo poriadku vytvoriť n* bis-YB Qratlalava štáb v zloianix funkcionár 
c vodenia KS-VB,funkcionár ao štábu £u,d0atojnlk CsTa a funkcionár 
KV Hlavného naata olavenaka.Obdobné štáby bez dčeta Jní * Csľ> ry tvo
rí f *J n* 00-V3 prvébe typu v aaat*.

Zabezpečenie verejného poriadku v Hlavnom aaete Slovenska v Bra
tislava ďalej predpokladá:

1 ./Zabezpečít aby v aaaovokognnikačných preatriedi*oh bola za- 
atavená protlaovlatakd propaganda a aby n.boll zverejňovaná,resp.vy
sielané taká materlály.ktorá by urášali národ a Jeho vedúcich činíte: 
tých Štátov ^eráavakej zmluvy,ktorých voJaká aa nachádzajú na dianí
Cssh.

k./využiť všetky dostupná prostriedky k tomu,aby bolu pčaobená 
na občanov Bratislavy tak,aby títo zachovávali maximálnu zdrianlivoe 
a nedopúšťali sa nepřemyšlen., ch činov.ktoré by mohli zavdať príčinu 
i opätovnému vráteniu vojak éeräavekej zmluvy do Bratislavy.Zároveň 
propagovať úsilia príaluänlkov VB • ostatných zleliek v ich práci 
pri zabezpečovaní verejného poriadku.

Pre prípad odchodu voje*. kar&avakej zmluvy almo obvod meats 
Bratislavy navrhujeme pre ich umiestnenie tieto priestory;

-vojenaký priestor Turecký vrch,
-zápal.ako v uusovclach na brehu rieky BunaJ,
-ľajnory - stará l«tl*ko,
-D-bravka - stará strelnica tav.Velká lúka.

N d č e -i n i. k Jb, (L>

(2)



:ер\лт-ное консулнлво

.севр В БРАТИСЛАВЕ

МИД COCŕ
4 [m«4ai4 rr\m

ll.
CtKŕCTHO

л rici /1 
■ ‘ ÍSĽnL fr.

^

сешгпю 
экз. * 3 Uf.

"C}" ТГГР г^'в
< /АО

ПОСЛУ СССР 3 ЧЕХОСЛ'ЗАКИИ 

Ю!. ЧЕРВОНЕНКО С. В.

Копия: ЗАВЕДУЮЩЕМУ 1У ЕВРОПЕЙСКИМ ОТДЕЛОМ МИД СССР 

тов. ГРОМОВУ Е.И.

Направляются при этом пиоьма, резолюции и заявления, получен

ные Генконсульством от словацких организаций, коллективов м отдель- 

ньк*^е последнюю декеду августе о.г. Содержание этих писаний в осна 

ном сводится к: выражению верноподданических чувств к А.Дубчеку, 

И.Снрковскому, 0.Чернику, Л.Свободе. о в гиде случаев Криглу, Спэ- 

чечу и др.; треЗовеь... вывода из ЧСГР войск Варшавского договоре: 

прогнозированию характера дальнейших ззвимоот о. •h.:Ií наеду ЧССР и 

странами, входпшими в этот Договор и т.д.

"ельзя не обратить внимание не тот бзкт, что из I4I полученных 

писем, резолюций и заявлений - 85 или 60% направлены из Среднесло- 

веикой области. Именно отруда началось возвращение советоких нвг|юд 

(см. письмо Бебченике М. по описку IS 99), присылка членских била- 

тов СЧСД (см. по списку IS ;138:ги др.) Наиболее ентиоОветокий харак

тер указанных писаний от отправителей той ie области. Пока что труд^ 

но сказать о причинах подобного явления в полой. Можно лишь отма- ► 
жить что здесь дело не обошлось без обкоме КПС и в честности его I 

первого секретаря АЛ'яякого, попевшего с некоторых пор при содей-

- ;)з .• ствиа,-своего бр'ете пиоетзла.Л«-Трии1гоч;ПОД:ЧвллпнизЛрз1исдавокоИ'Ин-
ШШШ- •■ЛЖ ««Ä'|фШ;;!йдаж
:'.'-М‘М;Тбллиген50К0й группы гусаковцевТи^нвно.'не 'омпаизирущвго"1 *08. Бк- 

ляку В. эз его национальную принадлежность и недооценку Тяжкого при 

выдвижении на пост центральных словацких руководителей.

3" 12:» 1

(1 - 2) Informácia generálneho konzula ZSSR v Bratislave Kuznecova vefvyslancovi ZSSR 
Červonenkovi



Среди писем, пока что в небольшом количестве, имеются такие и 
письма весьма положительного характера, (напр. см. N# 94, 95, 96,
97, 141 и др.). Нередко в них выражается благодарность за ввод 
войск Варшавского Договора, содержится просьба не спешить с их выво
дом до полного искоренения контрреволюционных сил и неведения соот
ветствующего порядка, необходимого для успешного строительства со
циалистического общества в Чехословакии.

i
Приложение; несекретное: В адрес Посольства - список писем на ) .7 листах и перечисленные в нем письма^ В адрес 17 ЕО МИД СССР - 2 зкз.списке,: 

всего на 14 листах.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ СССР В БРАТИСЛАВЕ

КБ- /3/, 3-IX.68.
4-И!(/ио
I йкз. - Послу СССР в ЧССР toi Червоненко C.В. i2,Зэкз.- 1У ЕО МИД СССР тов. Громову Е.И. |'4 зкз. - в деле И

(2)
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ЦК КПСС
иОНТРОЛъ

Пребывание наших войск в Чехослозекик, сорвавших план!.- 
,,1' / .0 внутренней крр-.-з ..'.ш.:ик i: ымцлунироздс.: p-, акция, в ..„оточ-

и-,» Г|.'?;:од представляется цслессоораэнь-м максимально м.-коль- 
Ь Давать для решения главной задачи - стабилизации политическо
му4 го полохения в страна, нормализации деятельности местных 

’\/ партийных и государственных органов, общественных организа

ций, командиров и политорганов чехословацкой Народной ариии, 
сплочения всех здоровых, патриотических сил Чехословакии.

Исходя из конкретной обстаювкм, складывавшейся s ЧССР 
после опубликования Комшонике о советско-чехословацких перего
ворах, полагали бы возможный осушествнть следувцхе первоочеред
ные мероприятия, направленные на преодоление отрицательных нас
лоений, возникших в результате длительного влияния на заселе
ние и личный состав ариии правых, антисоциалистических эле
ментов,на восстановление и укрепление друхественннд, товари
щеских отношений с населением и военнослужащим ЧССР, на разоб
лачение подрывной деятельности внутренней контрреволвции и 
империалистической реакции:

.. Считывая решения августовского Пленума ЦК К!М, одоб
рившего советско-чехословацкое Коптскике, принятие руковод
ством КПЧ, правительством и командованием Ч.ЧА меры в интере
сах нормализации положения, командирам и подиторганвм совет
ских войск продолжать с еще большей настойчивость!) выполнять 
ранее данные Министром обороны и Главным политическим управле
нием указания, в целях достижения стабилизации политического 
полокенир в стране, преодоления возникших нязло-они -, зо.'т.- 

ОГЛ.Н.ПЯ к .:.к..я ...i-l .... i • '

ГМ, .ft M"'/:: 3r<J^ u

1C Aw.

í )>< 6* /•

•- ' .vJ Л-Л- А&-Ъ\ ■

(1-2) Ukážka dokumentu monitorujúceho situáciu v Československu po vojenskej inter
vencii v auguste 1968



Активно готовить для направления в ЧССР группы иавестных 
ветеранов - участников освобождения Чехословакии, образцовый 
оркестр Министерства обороны СССР и образцовый оркестр ВМС, 
выставку картин художников Студии жнея* Грекова.

Министерством обороны и Глазным политическим управлением 
командованием и политорганами советских войск, находящихся в 
ЧССР, намечается дополнительно провести ьнрокий круг меропри. 
тий, направленных на идейно-полнтическув подготовку команди
ров и политработников, солдат и сержантов, в интересах успей- 
ного выполнения ими эадач по политической работе среди насел? 
ния и военнослужащих Чехословакии.

(2)
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Z á z n a q

Dna 20.9. ma info moval pracovník veľvyslanectva ZÚ ZSSR 
v Budapešti:
1/ Vedenie strán 5 štátov VseŠavskej dohody očakávalo po obsa

dení ČSSR, že dojde k roztržke vedenia KSČ o postupne k pola
rizácii ako v strane, tak i v národe.Ukazuje sa pravý opak: 
Polarizácia síl sa začína prejavoval právo u nich.
Bolo by noodpastitelnou chybou, keby v súčasnosti došla 
k výmenV'Čo len jednoho z piatych našich čelných predstavite- 
íovfčo docBÔb i čo do funkcií,/Svoboda, Dubček, Smrkovský, 
Černík, Husák/. To by bola voda na mlyn kruhom politickým 
i vojenským 5 štátov Vd., ktorá by озроп čiaatočne mohli 
ospravedlnil svoj krok z 21.8. SnaŽi г sa propagačné pôso
bil v lom smysle, že neúmerne vynášajú postoj s.Husáka 
pri moskovských jedn;nioch a vysoko hodnotia jeho prejavy 
z posledného obdobia. Chcú tok vytvoril verejnú mienku, 
že v rámci konsolidácie pomerov v ČSSR je nezbytné vymenil 
Dubčeka Husákom.Je jasné,že k tomuto nesmie dôjsl ža žiadnu 
cenu.

2/ K samotnej polarizácii. Tesne 3Úvisí s odchodom vojsk Var- 
ôavskej zmluvy. Treba volil taktiku pri najbližšom jednaní 
s Moskvou, podľa ktorej treba к10з1 požiadavky v záujme kon
solidácie pomerov u nás no urychlený odchod vojsk. Doporu- 

• čuje за zdôvodnil tento úmysel , resp. návrh tým, že jedi
ne po odchode vojsk môže dojel k event.polarizácii oil, resp. 
k prejaveniu sa kontrerevolučných síl*. Pobyt vojsk len lo
gicky opevňuje jednotu v otrnne i v národoch. V prípode, že 
by po odchode vojsk nastala kritická politická 3Ítuácia cha
rakterizovaná vyc tupeniami kontrarevolučných oil, nech sa 
p-edstavitelia strany a štátu zaviažu, že v takomto prípade, 
keď by nemohli vlastnými silami potlačil tento nepriaznivý 
vývoj, pozvú spojenecké vojské. Ako ďalší argument je možno 
použil analógiu z 56 rokov v í.laďaroku. Tvrdia totiž, že u 
nás hrozila reop. bolo kontrorevolúcio', podobne ako v MLR. 
Sovietske vojská odtiahli po prv;j etape z MČR a keď už 
nebolo možné vnútornými silami porazil kontrarevolúciu v MČ', 
vláda pozvaÍ9 sovietske vojská zpol.

(1-2) Informácia Veľvyslanectva ČSSR v Maďarsku



3/ V cad r* r s kých kruhoch, blízk. ch straníckemu i Štátnemu vede
niu sa hovorí vo veci odchodu vôjsk, že by sa tento problém 
mohol rieši E dvoma spôsobmi
a/ vojenskou integráciou armád Vd., t.zn. , že v každom štáte 

by boli zastúpené špeciálne jednotky skladajúce sa z vy
členených zborov národných nrmád Vd.; 

b/ že na ochranu socialistických hrar.íc b> v štátoch, suse
diacich s kapitalistickými krajinami boli ponechané tesná 
v priestore hraníc menšie jednotky Vd.; 

c/ ponechanie týchto jednotiek len r.a hraniciach ČSS!í-'.'J^.

Zapísal : Chabace 
20.9.1960



' i

inforjoval яо«л:

Z v'*vob» dotar:-. J.1a j aituicie vy p L;*‘ v fc., ?.e oku íoin vojuks.ii 'nr- 

Síivskej zr.luvy nebole útoko.-.i no Studnu k or. *:rt* revolúciu, ale ‘со 

gf- u.cíz lo, 51o c je inozr.a '-n • n komjnÍ3 ickú з‘.г mu.

o.uur* k*- 2 '.o.ikoV3*<;''ch ádnaní bolo pri j ié э. vorojno;,- 

toa i Slanci jtrnny Jednotyoelr.e .kc polľickť lcr.úten’e vypi/vi

júce z okuj ício ČoUR. Po jeho uverejnení volni o.-trí, u»j «olu'.no odclntn- 

ví rbáiCcLft, tlmočená XV, OV, ZO K3Č. Každému Je žnice, že k polpíaonlu 

Ко i unik JohLo t nenormálnych podmienkach pol nátlakom. Bublekovo 

diploma t Lckč vystúpenie po n Write z Vloakvy skutočne zichrínilo pre J 

katastrofou, a že за tak noatalo, treb;» äakoval Jedine Jeho velkej 

osobnej popularite.

Komuniké noobjngnilo príčiny agre3Ía, neodvôvodnllo portup,

zakladajúci за na nnony:oných luloch o nepotvrdilo jej ciele, t.J.

existenciu kontrarevolu.íných з£1 7 fisCR.
. r

7 komunikč Je vidiol otvorený rozpor aodzi realitou, t.J. zatknutie 
»r.

predotavitelov tí V KSČ, NS, vlády a pod. a priznaním lalSeJ ich legitimit
i'

k čonu mohlo dôjnt lun vtedy, kel za podpora Dubčeka a Ovobodti vedome 

vyatúpil naprosto Jednotne celý národ.

V rezolúciách, ktoré nú odozvou пн výšin1ky jednanie oa jednohlenn* 

požaduje:

1/ urýchlený o úplný odchod spojanockvch vojsk,

2/ zaistenie 1 a^i timý.ty včatkýn do tern J3 Íra orglnoo, vr itona orgánov zve 

lených m* XIV.zjazde /vyovetlil jo.a, ako aa rieáia pracovni n or/janis 

ná otázky uúvloíaco oo zvolením zjazdu./

5/ Zachovanie c.baolutnej kontinuity c do tore join kurzom strany 

a fit.itu.

4/ bezpoJmloneónč odstránenie kolaborantov zo vfietkveh ,;tr?iiíc- 

kych, Štítnych o verejných funkcii,

5/ Uznanie legitimity telekoaunikečný- pro atriedkom, k-oré iotsr* 

raz pr.‘. ruju v i\-tepilných podmienkach.

(1-4) Informácia Veľvyslanectva ČSSR v Maďarsku o situácii po vojenskej intervencii v 
auguste 1968
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6/ b'Jhtfôiä všetkých ~koi z.cso'oéaých o.-cuplclou /zsirž т1э '.olf, 

3tra .j na neplnení zmluvných io-.livok v oblasti znhrnni h’.élio 

cbcno-Ju про i./

In-erpret ic.*:.o moskovských vý.ileukov porady zo at rany >53.4 

a o:.‘.ctnvch účastníl:ov egre.ite začína poburovtt C3.vcreu oal, le 

bo на stavia п'л neioic iz >n.voh skuto rnostiech - existencia kontra

revolúcie, ktorí neexistovalo, 2-i vojská boli pozvnné nuSici Htra- 

níckymi a H itr.y.r.i Hnltelmi. Pr íve preto Ju napr. 2a.vysielanie 

Hiosu ľioalcvy z týchto dôvodov absolutné ignorovaní zo strany čs. 

verejnosti.

Zaznamenali jme zo atrur.y meň.obyvatelstva prejavy .jyapi- 

t i f v podobe peňažnej pomoci Jednotlivcov, kvóty, liaty, tcle-jra - 

my, ponuky na ubytovanie v súkromných bytoch apod.

Demonštrácie, ktorí hu výrazom nesúhlasu obyvatelstva e po

litikou lib’BS prebehli v Bgeri, ózde apod. Nechýbajú oni prial, 

heslá.

Do.tal soa informácie:

živkov už na Varšavskej porade požadoval voj-зпзки o kupic i u 

CcSR. X Hír sa po celý čan trvania kríze snažil pre'veiČil svo

jich p rtr.arov, /.e i'aclari зи za ulobodné, politickí riedenie vzni

knutej tuiciu. Vsrdavsiký Hat už prišiel pozie u nemohol v r r. J 

n я dnr.ej jituícii už nič zmenií . ľ.'ohol by l event. plc iný p*ed má

jovým plénom. Ooaatníci mimo .'Cálira počínali, že aa sily v ČSSH 

roztrieštia, avšak зкигобпоз! ukĺzol a pravý opak. Okupácia 5ЛПР. 

bolu dôsledkom chybného zhodnotenia situácie t поролlodnomrode 

zlej informovanou ti zo struny Sovietov.

Yelv/i.lfenectvo 25ГR uí apolr.nlivŕ informácie o tom, že *'ale- 

ri za?':i-:jú velmi inter zívnu pruverovat svoju pozíciu vo vzraboch
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к «ocl-Я I i*, ickým zemiam a pre lov5* tk is k ľ>3*P..V utrnne pozoroval 

vlč j ; r i lieticK* přitup k neá*niu join jtllvýcli problémov a z.i- 

r o v <4 n за kladie vH'jJií doraz na ii vlautné informície. '/o velení 

e tгаму -im p-iju/ujú nn-.-hy po ju 10 j tatnojtl .lyolenía a rieTenf 

vlaiit::/jh prubié .10 •/ n n základe špecifických níroln'th, majerských 

podmienok, h f.ink nie n-» báza nncionillzmu. Velvy.jlanoctyo S.5R 

jo inŕor. sov *né f žo за o tých 10 nov ?ct ton lono i Ich '/МЗ?..- пзт!

1 o z v •*: i e u лоу. л t rana . Yelvy slané itvo 533R volmi dobro chápe tú

to tdr.Jenoiu яи-ЗигнкусЬ. eúdruhov. Verí, Že MSRS na čelo э Kídárom 
aby raohlH

Jo nntolkn silní a nchophý boilftval socializmu.! na základe aerxizmu- 

lenlnizmu. iiiá k tomu potrebné akúaenooti a jej politika odpove

dá potrubím krajiny. I kccl bu valvjfMlMr.ectvn ôb'SP. znásne anahy 

vodenia MlllS о яо.тон*а tnú nírodnu politiku, tento poznatok ll03kve 

neoim íuii.Naopak, budú за nepriama cnežil podporoval tieto ten

dencie vývoju až do krajností, t.J. do nebezpočia preraetonia 

v kontrarevolúciu. •i:,v

Zirukou tohoto zdravého vývoja Jo ooobnonl Kádira л aúčaoná 

politika M3RS Jo Jediná možnou v podmienkach aúčaaného raediiná- 

rodného vývoja. Velvy3lonoctvo SSSR ca domnievl® áfty*5Sbfldtorita 

íCád.ir'», ktorú zí.jkal .jvojirn poatojom pri rokovaniach 70 YorSavo 

i v ľcskvo realizovala i nnúnlej,v záujme ÍIÍR a ČSSR. Z predsta

ví talov rj uoo.zu:aí Jo pro Dubčeka, rcr.p. Jodncr.ln c ním únosný 

jedine :w ld ir. Fru jednanie o Voakvou, opžit ^ádír, ktorého poatoj 

vo Ynrlfve i v -loakv e за ukázal od.^tupem Čuau ;právr*ým. Ca.stra

na by v r.udoh IJzhJÚcich jednaniach mala takticky využil toto Spe

cii*.c.;é tOot»*vonio JCidára n plne no využil k dosiahnutiu svojich 

požínnav•uk.. r.'.Bk ako ííád-ir a4 3pojcnlo osobné a Dubčekom, mi ho 

takí “c 2rc2novcn, a ktorým skoro kiždý len hc.’crí telefonicky.

-•1. i.troi. * by r -11 ľ previeat anolýzu svojho aúi.vjného postoja k stro-

(3)
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a 1 z i *. c Var г /..•’< j n-luv;*, v z í j c r.nč vz*?hy rieíit z v 1t a :•.!<- 

ticky 3 prihlia-lnutíti пз ich ;lcter*;j:1í postoj к СП'-ft. Pokial i:le 

o vzbíhy к 'aaarsku, bolo by proupeoné vyu.sit oaobn-?oh kont«:k\ov 

Dut iek-.-I li ir a ich pror-t ra In f otvon získal predpoklady к roaliz lcll 

svojich c.eT.ov, n'co voH '’a-oraku, SSSR trk aj ostf.*n*n ň tito*".

Var, <aj z-nluvy.



Ústřední k.a-isc lidová kontroly č-j. 26326/68

IV.
Situační zpráva

o hospodářské situaci a zásobování obyvatelstva 
!; 10. 9- 1969

(Toto zprávo navazuje m tři předchozí situační zprávy ÚKLK, 
z 27. 8., z 30. 9. o ze dne 3. 9. 1969; zabývá se proto již 
jen zbývajícími otevřenými problémy.)

I. Celková situace a náměty na řešení

Postupující vývoj ukaziijc, žc činnost státních orgánů i 
soustavy národních výborů se- již dostala do normálního chodu. 
Významné je, žo hospodářská činnost je zajištovánn dosavadním 
způsobem řízení a že bylo možná vyhnout se v zásad? cestě di
rektivních příkazů. Froceou normalizace hospodářského života 
země podstatně přispívá iniciativní přístup orgánů na všech 
stupních, i hospodářských organizací.

Dochází к dalšímu pohybu cizích vojsk, к přesunům i v me- 
zikrajských měřítkách, .problémy spočívají v tom, že noní pro
jednáno jejich dislokace. To má z.a následek, žo i dále rostou 
škody na silniční síti. Určité ujasnění postupu v poskytování 
bytů pro vojska nastalo tím, že byl vydán pokyn, dle kterého 
je vhodné, aby místní orgány poskytly místnosti jen pro štáb. 
Zaujetí pozic vojsky v lesních prostorech vede к tomu, že v 
oblasti lesního hospodářství narůstají škody r.a porostech i 
zvěři. Ke sníženi těchto rizik bude nutno dojednat jednotný 
postup.

Zástupci cizích vojsk se v řadě míst intenzivně nabízejí 
к pomoci při pracech, hlavně v zemědělství. Jen ojediněle v 
podhorských obcích VČ kraje byla přijata výpomoc od polské 
okupační armády.

Ukážka z časti dokumentu infonmujúceho o problémoch súvisiacich s okupačnými vojska
mi
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Informácia veľvyslanca ZSSR Červonenka o aktivitách Hofmana a Ryiifa z obdobia po vojen
skej intervenii v auguste 1968
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Dôstojníkom, poddôstojníkom ČsÍA !
PrialuäníkDm MV, Štb a VB |
Prialu&níko* Ul I

Цу, prísluäníci lavice revolučných komunistov vyzývame Vás k 
týmto ak c i au t

Okanžlte nadviažte apojania s príslušníkmi bratských vojak 
Varšavskej amluvy, najmS a vojskami ZSSR. Spojenie nadviažte hlavna 
• velltelmi týchto vojak a a príaluéníkml ich VIS.

Zbytočne ja Vám čpekulovať nadtým, ako niektorí 8a. d&atojníai 
Špekulujú, ža budú agitovať vo Jaká maďarské, polská, bulharská a 
NDR proti ZSSR.

Svojich Pudí máme vSada a vieme o väetkom a každom.

Vieme, ža ata boli prekvapení príchodom vojak VaräavakeJ zmlu- 
vy a vieme tiaž, ža ata valmi citliví na Vaäu dôstojnícku čaať. Iné
ho východiska väak už nebolo, lebo kad by sa boli tlato vojské ooeä- 
kali, len o krátky čas, už mnohí z Váa by nažive naboli.

X to chápeme, ža ata boli pripravení i proti kontrarevolúcii 
i proti útoku z NSR. Ale čo z toho keäby ata boli padali práva nika
mi zradcov, ktorí aa naohádzajú medzi Vami, či už priamou zradou, 
alebo zbabelcami.

Nemyslite si vážení súdruhovia, že medzi Vami Ja väatko z ocele, 
ža ste všetci spoľahliví. Ja medzi Vami dosť tzv, kritlzantov, ktorí 
aa tvárili, ža len kritizujú socializmus a pritom rafinovane proti 
nemu útočili. Vaä do Vašeho dôstojníckáho zboru, či už armády, alebo 
z MV preniklo doať takých synčekov, ktorých oteckovia nenávidia so
cializmus a takto naučili aj svojich aynkov.

Ja pravdou, Ža medzi slovanskými dôstojníkmi Ja акт J takých, 
ale aj slovenských dôstojníkov niektorí oteckovia boli žandármi, čet
níkmi i v KSLS i v Ю v PO HO a týmto socializmus po chuti nejde.

Ale takých dôstojníkov, ktorým aa socializmus nepáči Je v českej 
národnosti habadej. Treba vidieť, že pre doať značnú skupinu Šachov 
Masaryková "humanistická demokracia" vyhovovala.

(1-3) Ukážka výzvy na kolaborovanie s okupačnými vojskami
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Vež slovenskí robotníci, chlapci a dievčatá prucovali za al
mužnu nielen u českých statkárov, kulakov, ala i u mnohých stred
ných rolníkov. Ni-ckedy dokonca pracovali iba za stravu. Ä zeto čes
kí kulúci mohli beztrastne przniť slovenské dievčetá.

Nechceme však u Vás vyprovokovať nacionálne vášne, tých už 
bolo dosť, teraz Je treba aby sta sa na vec pozerali očami roz
vážneho intemacionalistu. To sa zvlášť týka komunistov. Treba vi
dieť velkú zásluhu českej robotníckej triedy.

Všimnite s i ako albánski súdruhovia prejavujú cbavu, že vojaká 
ZSSR na území Bulharska ich ohrožujú. Ako Je to možné, že albánakí 
súdruhovia sa takto nalakali ? Veď keď s. Dubček došiel k moci tak 
nás nazvali že sme "revizionisti" najväčšieho druhu. Treba dokonca 
priznať, že v tomto mali pravdu, ale prečo teraz keď ZSSR tento 
československý reviztonlzmus rozbil, súdruhovia z Albánska odrazu 
vyzývajú nás, aby sme sa postavili proti ZSSR. Pravda vieme čia Je 
to politika. To je teória Činy.

Ďalej Vás upozorňujeme na jednu vec. Niektorí čs. občania sa 
tešia, že vraj Čiňania napadnú ZSSRJ

Vidíte akí sú to malicherní ludia ? predstavme si, že by Čine 
porazila ZSSR. A či si niekto v Československu, ale bo v Rumunsku 
myslí, že Číňania by zosteli stáť m našich hraniciach len preto, 
že došli na hranice ČSSR ? To je viac ako nalvnoať.

Kto však dobre rozumie vojenskej technike a súdobým podmien
kam termonukleárnej vojny, každý celkom Tahko pochopí, že ZSSR má 
najlepšiu výhodu v tomto. Má dosť raktiet 1 atomových bômb, výbor
nú protivzdušnú obranu a málo obývané oblasti. Veď tá krajina, kto
rá je husto obývaná, by mala najväčšie straty a vytvoril by sa tam 
taký chaos že by obrana nebola možná.

Uvedomte si, že kto sa opováži napadnúť hranice ZSSR bude zni
čený hneď a priamo na hrán ici a vzdušným útekom rozmlátená krajina 
útočníka.

Preto treba aby ste si pred očami ZSSR znovu vybojovali to 
čestné miesto, ktoré ste zastávali. Preto ihned vylúčte zo svojich 
radov tých, čo vyzývali našich vojakov a priamo ich organizovali
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nato, aby pílili na vojská Varšavskej zmluvy. Hy Ich dobra pozná
me a s takými zľutovanie nabude. Zvlášť aa pozrite na takých, kto
rí sa nachádzajú vo vyššom dôstojníckom zbore.

Súdruhoria 1

Napchajme hlavu do piesku a nekričme že tu kontrarevolúcia 
nebola. Pravdaže nebola ešte taká ako v Maďarsku, ale sa pripravo
vala III Voď ÚV KSČ včele so a. Dubčekom situáciu už pevne v rukách 
nemali, átb. už bola rozbitá a pán minister Jožo Pavel Vás chcel 
likvidovať ako triedu a dokonca pripraviť plán likvidovať aj rodi
ny príslušníkov bezpečnosti.

Preto vyzývame príoluäníkov štb, abyihneď zahájili akcie pro
ti organizátorom kontraŕabolúčia. Jestli nezačnete, tak vyrazíme 
na nich my, ale potom Vás už nepotrebujeme.

ÍÍ4 treba dôkladne preveriť a tých čo zakolísali a začali vy
stupovať proti ZSSH, treba ihneď z milície prepustiť I

Nezabudnite dobre prevetrať aj OV KSS, ONY, lebo pri príchode 
vojsk VarSavskeJ zmluvy sa ukázalo, koľko Hlinkovskej svoloče sa 
nachádza priamo na týchto orgánoch. Veď ich poznáte I

Reakcia, cestou masovokomunikačných jrostriedkov začala roz- 
hlodáveť i armádu. Stačí keď si spomenite ako Roháč venoval 2 stra
ny gen. Kodajovi za Jeho otvorený výstup proti zrušeniu cenzúry.
A na dôvažok Vám oznamujeme, že gen. Kodaja niektorí čeakl dôstoj
níci v Trenčíne nútili s plštoľomi v rukách aby dal povel páliť 
na armádu ZSSR. Zachránili ho iba slovenskí dôstojníci. Oen. KodaJ 
toto bude asi dementovať, ale treba to i pochopiť. Ale Je to prav
da. Naäa organizácia g«n, Kodajo plne podporuje a vážime á. ho t

Nech žije večné, krvou skropené priateľstvo národov 
ČSSR a Z3SRI Nech žije proletárský internacionalizmus I

Oblastný výbor slovenskej lavice revolučných komunletc

V Čadci dňa 15. novembra 1968

Za aprávnpsť odpisu !
Č?»*“4/

(3)
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V Fráze dne 25.července 1559c. J. 013500/69-15

Vážený soudruhu,

předsednictTo ÚV ESC 
bývalo návrhy předsednictva 
du, pořádku a bezpečnosti v 
souhrn opatření, která bude 
re slisovat na viech stupních

Zabezpečení veřejného 
v srpnových dnech rusí být c 
ní správy jako důležitý poli 
věnovat mimořádnou pozornost

se dne 24-. července 1959 zs- 
vlády ČSSR к zabezpečení kli- 
erpnových лпесЬ. Přijalo 
nutno rozpracovat a důsledně 

. státního .rážení.
klidu, pořádku a bezpečnosti 

hépár.o ve všech orgánech stít- 
tický úkol, кterénu je třeba

řrcsíc proto, abyste 1 Vy no Vaší linii zajistil 
rozpracování a realizaci konkrétních opatření se.zvlášt
ním důrazem na tyto úkoly:

- schůze, veřejná shromáždění a ostatní akce pro
vádět na závodech, úřadech a v institucích jen se souhla
sem předsedů organizací EôC p Р.О?! a ředitelů podniků nebo 
vedoucích úřadů; ve městech r.n vesnicích se souhlasem 
příslužných národních výborů;

- zvláštní pozornost věnovat vědeckovýzkumným 
ústavům a pracovištím;

- ve dnech 15.8. - 22.8. t.r. zabezpečit zvýšenou 
ostražitost a nezvat na schůze nebo jiné podobná jednání 
stoupence pravicových a antisociallstických proudů;

(1-2) List předsedu vlády ČSSR Černíka adresovaný predsedovi vlády SSR Colotkovi 
nešiaci prípravu mocenských orgánov na očakávané demonštrácie pri I. výročí vojenskej 
intervencie v roku 1969



Opatření politického anlzaSního

linii
Opatření к zabezpeSení klidu, pořádku e bezpe 

nosti aktivizovat v plnés rozsahu v dob? od 15. £. do 
22.6. t.r.

o 1 o

i s 1 a v a

(2)



VLADA slovenskej socialistickej republiky 

Číslo: 71/1969-20 Výtlačok číslo:

UZNESENIE

vlády slovenskej socialistickej republiky
z 13. augusta 1969

na zabezpečenie pokoja, verejného poriadku a bezpečnosti 
v augustových dňoch

Vláda československej socialistickéj republiky a vlády 
českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej re
publiky hodnotili súčasnú vnútropolitickú situáciu a považujú 
ju za vážnu.

Hoci sa situácia v dôležitých oblastiach nášho spoločen
ského života postupne krok za krokom konsoliduje a prevažná väč
šina občanov túži po pokoji a poriadku a normálnom demokratic
kom rozvoji naše'j socialistickej spoločnosti, na druhej strane 
v poslednom čase znova silnie podvratná činnosť protisocialis
tických a protisovietskych síl. Rozširujú sa letáky a výzvy 
s cieľom vyprovokovať nezákonné akcie v budúcich dňoch. Zjavujú 
sa celkom vymyslené, nepravdivé poplašné správy, ktoré majú vy
volávať medzi občanmi zmätok a paniku a narúšať pokojný chod vý
roby, zásobovania a služieb. Akcie vnútri štátu sú zrejme koor
dinované s reláciami niektorých západných rozhlasových staníc, 

ktoré sa tvária ako priatelia československého ľudu, ale ktorým 
v skutočnosti ide o rozvrat socialistického zriadenia v ČSSR.

Znovu - tak ako už viackrát v minulosti - sa protisocia
listické sily snažia mariť úsilie vlád o konsolidáciu pomerov 
a vyvolať krízovú situáciu, ktorá by mala vrhnúť našu krajinu 
spať do neporiadkov a zmätkov a urobiť tak Československo sla
bým Článkom socialistického spoločenstva.

štátny
Sl — •* ! ;•

817 01 BľCiiislova, Droŕasska o:js/a 47

Uznesenia vlády SSR, ktoré z dobového hľadiska hodnotilo situáciu pred I. výročím vojen
skej okupácie v roku 1969
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MINISTERSTVO VNÚTRA SSR
HLAVNE VELITEĽSTVO VEREJNE] BEZPEČNOSTI

c»io: VB - 528-4/32-1969 D„, 16. augusta 1969

Krajská správa 2ЯВ 
Správa VB

Bratislsvs

Bezpečnostné epatrenie v z*y«le BUV SSB číalo 30Д969.
t s/?

V súvislosti s opatreniami, vykonávanými na základe 
HMV SSB Sialo 30Д969 upozorňuje* náčelníkov správ VB 
na nasledujúce problémy!

1./ la základe rozhodnutia ШЮ prísluänloi CSLá najú 
poskytnúť pomoo Verejnej bezpečnosti v úaekocfr, 
kde sú dislokované eovietske vojenské posádky, 
a to zvýšeným počtou vojakov pre znieéané hliad
ky. Za tým účelom zabezpečte, aby v dohoda s vo
litelní véjenských útvarov bolo započaté s použí
vaní* príalnäníkov CSli v spoločných zmiešaných 
hliadkach. Vojenské útvary CSLA dostali v to*to 
smere patričné pokyny od Výohodného vojenského 
okruhu Trenčín, a ide o stavy príslušníkov ČSLA 
najviao, oproti povodne dohodnutý* počto*.

Г

2./ Pre prípad podstatného zhoršenia sa situácie, Ve
liteľstvo WO Trenčín počíta so zavedení* strážnej 
služby u niek-torýoh dôležitých spojovaofoh, te
levíznych a rozhlasových objektov, najmä pokiaľ 
ide o štúdia. Otázky súčinnosti v tomto a*are tre
ba osobne projednat so zainteresovanými funkcionár 
■y posádkových správ» Tý*to sa však nerušia opat-

Ukážka dokumentu, v ktorom je riešená otázka účasti armády na prípravách potlačenia 
demonštrácii súvisiacich s I. výročím vojenskej intervencie v auguste 1968



Velitelství Východního vojenského okrahu

вji 0139 
17.j*»uir» 1972.

kinisterstvo financii SSR 
eúdr.Pakii

Bratislava.

VeeiVyúčtovanie investičných výdajov 
s vládnej rezervy vlády SSR,na 
stavebné akcie pre SA-predloienie.

T a j a « I 

Výtlačok číslo» 1* 
Počet listov»!.

\, r',ín's Гг.епвК
y’.cíei

S. 1. 17720.49: ■ v

! ČIW.: 0 J 1 Мч!*т* S/y

L______
°T ÍVtHr.»»:

V prílohe předkládán vyúčtovanie investičných výdajov x vládnej rezervy 
vlády SSR,na stavebná akoie prevádzané v xnysle rozhodnutia Predsedníctva vlády 
SSR čj.01886A970,pre ilepéenie výchovy a výcviku sovietských vojsk uniestne- 

ných na úzeni SSR,za rok 1971*
V roku 1971 bolo preinvestované Kčs.32,268.7^,-

UF-SSR bolo poukázané-zálohované 30,076.000,-

ŠH-
v roku 1971 bolo prečerpané Kčs. 2,192.728,-

Prečrpanú sumu t.j.Kčs.2,192.728,- prosim poukázať na pokrytie prečerpania.

Prílohy»1 o dvoch listoch.

Náčelník USO-VVO: 
pplk.Vilian Balaiovič.

ŠTÁTNY ÍÍ5TREDNÝ äPXHÍV

817 01 Br.-lBicíc. 0:r/.z:sA7. «sta 42

(1 - 3) Ukážka časti dokumentov dokazujúcich, že pobyt okupačných vojsk bol financova
ný aj zo zdrojov Česko-Slovenska



MINISTERSTVO FINANCIÍ 
SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY

Číslo: 0280/1972 Bratislava 18. aája 1972

J » i ° * •
Počet výtlačkov: 3 
Výtlačok číslo: A 
Počst lietov: 1

Ministerstvo financií SSB 
odbor Štátneho záverečného ličta

Poukážte Velitelstvu Východného vojenského okruhu 
Trenčín na účet č. 79.-011 v Štátnej banke československej, 
pobočke Trenčín šubu

10 400 ООО.- Ив. slovom: desaťmiliónovätyristotisíc korún 
československých

na ťarchu účtu Ministerstva financií SSR č. 8-007-2061 
v Hlavnou ústave SbCs v Bratislave.

Uvedená suaa sa uvoMuje ako preddavok na základe roz
hodnutia Predsedníctva vlády SSR č. 2 z 12.1.1972 na dokon
čenie rozostavaných akcií pre zlepäenie výchovy a výcviku 
sovietskych vôjsk dočasne vuzlestnených v SSR z položky č. 35
VSeobecnej pokladničnej správy,

M i n i s t

ŠTÁTNY ÚSTREDNÝ ARCHÍV

Stovonatcai republmy 
817 01 8rc.lislcvo, Drotárske cesta 42

j Platobný poukaz bal prevzatý
. n realize;“,:/ riňa: ■“' J ■ *']/í.-



MINISTERSTVO FINANCIÍ
Slovensktj socialistickej republiky

(s; - \/ W

Číslo: 036/1972 SkartovatNa podpis

Spoluvybavené číslo
Vldeáty

■J P O í:
Referent Ing. Gergel

Vec Investičné prostriedky na
dofinancovanie nákladov r.1971

Na základe záznamu z rokovania Predsedníctva vlády SSR z 1.12.1970 bola 
odsúhlasená celková suma na financovanie akcií WO pre zlepšenie výcviku 
a výchovy sovietskych vojsk umiestnených na území SSR 42 638 tis.Kčs s tým, 
že upresnenie nákladov ako i registrácia bude prevedená dodatočne. Upres- 
nenie rozpočtových nákladov ako i registrácia jednotlivých akcií bola spra
covaná v spolupráci s MVT SSB, čo bolo uložené i záznamom Predsedníctva 
vlády SSR zo dňa 13.6.1971. Uznesením vlády SSR č. 2 z 12.1.1972 bod 2 
ods. b/ sa ukladá ministrovi financií zabezpečiť dofinancovanie rozostava
ných akcií z roku 1970 a 1971 vo vojenských objektoch vo výške 10,4 mil.Kčs.
Vojenskému východnému okruhu bolo poukázané v roku 1971 30,076 tis.Kčs,
prestavané však bolo 32 268 884 Kčs, čerpanie bolo odsúhlasené i financu
júcou pobočkou ŠBČS. Na základe predloženého vyúčtovania navrhujeme pou- 
kátať VVO z nákladov roku 1971 2 192 844 Kčs.

Tokýny prě odplsovňu “Pokyny pre výpravňu

ŠTÁTNY ÚST^DMÝ APCHÍV
Slovensky .-e.vvbiä'.ry

Odpísal: Odosi«817 01 Braiislavc, Droiarskci coita 42

Porovnal: DAa:

(3)
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VLADA SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY

Číslo : 071/71-Taj.

ŠTÄYW ' :c-v'lMlV
Sif:

c"7C; S.v.vUiňi, "v..sinie :«waíc

VLÁDY SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY

z 3. marca 1971 číslo 117

k záverečnej správe o politickej previerke a očiste aparátu 
ústredných orgánov štátnej správy SLR od nositeľov a organi

zátorov pravicového oportunizmu

^íaAzooa
Л. k o n ä t a t u j e , že

politická previerka a pracovno-politické hod-- 
notenie pracovníkov - nestraníkov a príslušníkov iných po11- 
tickych strán uskutočnili sa podľa schválených zásad v stano
venom termíne a v prevažnej miere ústredné orgány štátnej 
správy USR holi očistené od pravicovo-oportunistických a antl- 
socialietických síl; doteraz sa však neuskutočnili všetky 
kádrové závery pohovorových komisií,

priebeh pohovorov odhalil značné nedostatky 
v práci o kádrami, .s kádrovými materiálmi a vo vedení kádro
vej evidencie;

3. ukladá

!• členom vlády a vedúcim ostatných ústredných 
orgánov štátnej 3právy SSR

Časť z Uznesenia vlády SSR dokumentujúceho čistky tzv normalizátorov po nástupe tzv. 
Husákovho vedenia

T A J H S !

Výtlačok číslo : "] 
Počet listov : 2

UZNESENIE
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