Pořádkové jednotky SNB a 17. listopad 1989.

V roce 2019 jsme si připomněli 30. výročí pádu
komunistického režimu. Tento článek se zevrubně
zabývá činností tehdejších pořádkových jednotek Sboru
národní bezpečnosti (SNB). Právě jejich tvrdý zákrok
proti studentské demonstraci 17. listopadu 1989 se stal
terčem veřejné kritiky, která vyústila v sametovou
revoluci…

Pořádkové jednotky (PJ) jsou útvary většího počtu policistů, nasazených
pod jednotným velením při bezpečnostních, pátracích nebo i
záchranných akcích. Pokud zasahují proti zločincům a výtržníkům,
pomáhají lidem při živelných pohromách a jiných neštěstích, nebo pátrají
po hledaných a pohřešovaných osobách, veřejnost jejich práci hodnotí
kladně. Při politicky motivovaných nepokojích se však PJ často ocitají na
tenkém ledě a odezvou na jejich zásahy bývá kritika i nenávist. Tak tomu
bylo i v roce 1989, kdy stále více lidí v tehdejší Československé
socialistické republice (ČSSR) oprávněně volalo po zásadních
společenských změnách. Kritika poměrů se ostatně množila i v řadách
Sboru národní bezpečnosti…
SNB se dělil na řadu složek. Zatímco Státní bezpečnost (StB) měla
dohlížet na bezpečnostní zájmy státu, Veřejná bezpečnost (VB) konala
pořádkovou, dopravní a kriminální službu. PJ měly být v případě potřeby
sestaveny z příslušníků různých složek, proto „nováčci“ SNB v resortních
školách prošli nejen vzděláním v odborných a všeobecně vzdělávacích
předmětech, ale i výcvikem PJ. Každý školní útvar SNB byl tedy i
záložní PJ. Nebylo to nic nového, již Četnické pohotovostní oddíly (ČPO)
z roku 1933 byly nástupní školou a současně motorizovanou zálohou pro
mimořádné situace. Obdobně fungoval i Pohotovostní pluk 1 NB,
zformovaný v roce 1945 a vyslaný do zdivočelého poválečného
pohraničí… Vraťme se však do roku 1989. Výcvik PJ probíhal na
Praporčické škole SNB v Brně, v PÚ VB v Pezinku i u dalších útvarů.
Jako PJ byly také často využívány „Školní pohotovostní oddíly“ (ŠPO)
Krajských správ SNB (KS SNB) a Městských správ VB (MS VB). Byly
určeny k doškolování příslušníků VB z přímého výkonu služby ve
čtrnáctidenních kursech. Pražský a středočeský ŠPO sídlily v Praze 4 na
Roztylském náměstí.
Pohotovostní pluk VB (PP), sídlící v Praze 9, ul. Pod Táborem, vznikl
v roce 1970. Byl vojensky organizován na čtyři prapory po třech rotách,
každá rota měla zpravidla 100 příslušníků. Každý prapor měl i „speciální
četu“, cvičenou na zákroky proti ozbrojeným pachatelům. Frekventanti
PP byli vesměs branci, kteří projevili zájem o službu v SNB ještě před
základní vojenskou službou. Prošli pětiměsíční náhradní službou u 5.
pluku Vojsk ministerstva vnitra (VMV) ve Frýdku-Místku (VÚ MV 9844) a
poté je čekalo studium, výcvik a služba na PP. Maturanti nastoupili
v hodnosti strážmistr (stržm.) na dobu jednoho roku a poté odcházeli na
půlroční řízenou praxi k různým útvarům SNB, nematuranti v nástupní
hodnosti rotný (rtn.) strávili na PP dva roky – včetně nástavbového
maturitního studia. Kromě 1200 frekventantů měl PP i 400 příslušníků
stálého stavu – velitele, učitele, techniky, řidiče a další personál.

PP často nacvičoval poplach „SPOLANA“ – uzavření ohroženého území
a spolupráci se záchrannými složkami při případné havárii a úniku
škodlivých látek z chemické továrny v Neratovicích. Typový plán „ALEX“
reagoval na mimořádnou bezpečnostní situaci na letišti v Ruzyni. Při akci
„UZÁVĚRA“ jednotky PP zaujaly kontrolní stanoviště na okrajích Prahy,
na mostech přes řeku Vltavu, nebo v jiném prostoru podle situace. Akce
„SVOZ“ znamenala rychlé vyrozumění a svoz příslušníků SNB nebo
jiných osob. V neposlední řadě PP posiloval přímý výkon běžné hlídkové
služby, zejména v Praze. Zřejmě nejzávažnější záchranná akce, na níž
se PP spolu s ŠPO dalšími složkami podílel, byla uzávěra a spolupráce
s požárníky a záchranáři při tragické havárii dopravního letadla
v Suchdole dne 30. října 1975. Největší pozornosti se však PP dodnes
„těší“ kvůli svému nasazení v roli PJ při protirežimních demonstracích
v letech 1988–1989, i když na to zdaleka nebyl sám…
PP měl dostatek dopravních a eskortních vozidel v podobě skříňových
Avia 15 / 30 a autobusů zn. Karosa, i podpůrná vozidla – 3 cisternové
automobilní stříkače (CAS) na podvozku nákladního vozu Tatra 148 a 12
středních kolových obrněných transportérů OT-64. Na některé z nich PP
svépomocí ve vlastních dílnách namontoval rozkládací zábrany, sloužící
k uzavření ulic a další ochranné nástavby. Běžný služební stejnokroj
SNB vz.67 byl pro službu v PJ doplněn jen bílou plastovou přilbou
s plexisklovým průhledem a plastovými ochrannými brýlemi. Ochrana
ostatních částí těla nebyla žádná. Bylo alespoň nařízeno nosit v PJ
běžné služební kožené rukavice a středně vysoké kožené boty –
„kanady“ vz.60. Části PJ byly přiděleny plexisklové protiúderové štíty.
Všichni byli vyzbrojeni standartní služební pistolí ČZ vz.50 nebo 70 ráže
7,65 mm, případně jinými zbraněmi, kovovými pouty „RALK“ a
slzotvorným prostředkem – „kapesní aerosolový rozprašovač (KASR)“.
Příslušníkům PJ bez štítů bývaly často přiděleny ruční granáty slzotvorné
(RGSL) vz.85. Do běžné hlídkové služby se nosil 42 cm dlouhý černý
gumový obušek, pro PJ však byl zaveden 62 cm dlouhý bílý gumový
obušek s koženým poutkem.

RGSL 85

Podle zákona č. 40 z roku 1974 o SNB byli jeho příslušníci v zájmu
ochrany veřejného pořádku, zejména k odvrácení útoku na sebe nebo
jinou osobu, při zákrocích proti výtržníkům a jiným nebezpečným
osobám nebo k překonání odporu, který směřuje ke zmaření zákroku,
úkonu či výzvy, jakož i k zabránění útěku zajištěné nebo předváděné
osoby, oprávněni použít i mírnějších prostředků (mírnějších než zbraň).
Jednalo se o hmaty a chvaty sebeobrany, slzotvorné prostředky, obušek,
pouta, služební pes, proud vody, vytlačování vozidly, úder zbraní,
výstraha a varovný výstřel do vzduchu a služební vozidlo, použité k
násilnému zastavení pronásledovaného vozidla. Jejich použití měla
předcházet výzva s výstrahou. Měly být použity způsobem přiměřeným
hrozícímu nebezpečí a významu chráněného zájmu. Při individuálních
zákrocích o jejich použití rozhodoval a odpovídal za ně konkrétní
příslušník SNB, při zákrocích PJ pod jednotným velením pak příslušný
velitel PJ. O tom měl být pořízen písemný či zvukový záznam. Raněným
osobám měla být poskytnuta první pomoc a lékařské ošetření.
Výcvik PJ se řídil Cvičebním řádem PJ SNB, vydaný nařízením ministra
vnitra (NMV) č. 15 z r. 1976, doplněným podrobnějším učebním textem
PJ SNB, vydaným pro vnitřní potřebu PP v r. 1984. Kladl se při něm
důraz na jednotné pořadové vystupování jednotky. Na PP probíhal
zpravidla 1–2krát za měsíc, větší „secvičné“ akce pak na letišti v
Letňanech na vykolíkovaném „Václavském náměstí“, neboť se
předpokládalo, že většina tzv. „hromadných protispolečenských
vystoupení“ (HPSV) by proběhla právě zde. Častou formací byl „kordon“,
přehrazující ulici nebo postupující v linii, nebo „klín“, který měl pohybem
vpřed dav rozdělit či proniknout k jeho jádru. Na základě polských
zkušeností se cvičily další sestavy: „Rukáv“ znamenal oddělení a
vytlačení části davu ve směru bočně zahrazené ulice, „vajíčko“ obklíčení
oddělené části davu ve volném prostoru. Cvičící frekventanti PP čelili
figurantům, kteří měli za úkol jejich řady provokovat a útokem narušit.
Těsně za zásahovými skupinami postupovaly zajišťovací skupiny, které
je měly podporovat, přebírat od nich zadržené, předávat je eskortním
skupinám a vyplňovat vzniklé mezery. Za sestavou byly připraveny další
zálohy. Součástí PJ byly technické, dokumentační, zdravotnické a další
skupiny… Frekventantům byla vštěpována nutnost nenechat se
vyprovokovat, zůstat ve skupině a vyloučit střet davu s jednotlivcem.
Jednotlivci bez štítů nejčastěji nacvičovali nástup k vytlačování davu,
přičemž drželi obušek obouruč za oba konce vodorovně před sebou
(„obušek k vytlačování – připravit“), při postupu a kontaktu s davem se
na povel mohlo přistoupit k použití obušku („obušek – použít“). Obdobné
povely se týkaly použití štítů, slzotvorných prostředků, atd…
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Výcvikem PJ prošly i jednotky Vojsk ministerstva vnitra (VMV),
Pohraniční stráže (PS) a část Lidových milicí (LM).

Z výcviku PJ VMV

Kromě PJ SNB sehrál 17. listopadu 1989 důležitou roli ještě jeden útvar.
Vznikl v roce 1981 jako součást XIV. správy SNB pod názvem „Útvar
zvláštního určení“ (ÚZU) a měl zasahovat proti mimořádným a zvlášť
nebezpečným formám trestné činnosti. V roce 1985 byl přejmenován na
„Odbor zvláštního určení“ (OZU) a podřízen správě vojsk MV. Přibyly mu
tím i úkoly při zákrocích proti HPSV. Při předchozích demonstracích
v roce 1989 jeho příslušníci vystupovali v civilním oděvu a na pokyn
operativců StB zadržovali konkrétní osoby v davu. Někteří při tom utrpěli
různá zranění a docházelo k nedorozuměním s příslušníky PJ. Na návrh
velitele OZU proto 17. 11. 1989 nastoupili v počtu 30 mužů do akce
v maskovacích polních stejnokrojích vz.60, zimních bundách vojsk MV
vz.80, červených baretech a s páskami SNB na rukávech. Vyzbrojeni byli
obušky. Rozdělili se do trojic, ke každé z nich byl přidělen jeden
operativec StB (taktéž ve stejnokroji vz.60), který je měl úkolovat…
Příslušníci OZU později na přelomu 80. a 90. let prokázali svou odvahu a
rozhodnost při potlačování ozbrojené vězeňské vzpoury v Leopoldově i
jinde, kde šlo vskutku o životy. Otázkou však je, zda bylo vhodné tuto
jednotku, cvičenou primárně na zákroky proti nebezpečným, ozbrojeným
zločincům, nasadit proti demonstrantům…
28. října 1939 studenti i další občané v Praze i jiných městech spontánně
demonstrovali svůj odpor proti okupaci, přičemž došlo k tvrdým střetům
s ozbrojenými nacisty. V Žitné ulici byl zastřelen mladý dělník Václav
Sedláček a smrtelně zraněn student medicíny Jan Opletal. Jeho pohřeb
15. listopadu přerostl v další demonstrace. V reakci na to nacisté 17.
listopadu 1939 uzavřeli české vysoké školy, stovky studentů odvlekli do
koncentračního tábora a devět studentských funkcionářů bez soudu
zastřelili. V upomínku na to se 17. listopad stal mezinárodním dnem
studentstva…
U příležitosti 50. výročí těchto událostí se nezávislí studentští aktivisté
rozhodli v pátek 17. listopadu 1989 od 16:00 hod. uspořádat
vzpomínkové shromáždění v Praze 2 na Albertově a následný průvod
přes Karlovo náměstí, křižovatku ulici Žitná a Štěpánská a dále kolem
Václavského nám. až do Opletalovy ulice. Zákon o právu
shromažďovacím, na nějž jsme zvyklí dnes, tehdy neexistoval. Panoval
povolovací režim. Ve snaze akci legalizovat přizvali studenti jako
spoluorganizátory i zástupce Socialistického svazu mládeže (SSM).
Obvodní národní výbor (ONV) v Praze 2 nakonec akci povolil
s podmínkou, že průvod půjde jen z Albertova na Vyšehrad ke hrobu
Karla Hynka Máchy. Zůstalo však podezření, že část shromážděných
studentů se pokusí uskutečnit původně zamýšlenou trasu.

Rozkazem náčelníka Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje č.
27 ze dne 16. listopadu 1989 bylo na 17. listopad 1989 od 14:00 hod.
vyhlášeno bezpečnostní opatření (BO) „Student“ k zajištění klidu a
pořádku. Prakticky ho měla provést podřízená Městská správa VB Praha
(MS VB), v jejíž budově v Kongresové ulici v Praze 4 na operačním
středisku byl umístěn štáb BO. Souběžně probíhalo BO „Socha“ –
zvýšený dohled na okolí sochy Sv. Václava na Václavském nám. a BO
„Vyšehrad“. Hlavním úkolem bylo zajištění dopravně bezpečnostního
opatření podél trasy povoleného průvodu a dohled na klidný rozchod
jeho účastníků. Otázkou bylo, jak postupovat, pokud se průvod vydá
nepovolenou trasou. Vedoucí straničtí a státní představitelé si
uvědomovali symbolický význam studentského svátku. Zároveň však
nemínili připustit, aby průvod zamířil do centra Prahy v okolí
Václavského nám. nebo na Pražský hrad. Velení BO od nich obdrželo
zvláštní pokyn – zabránit postupu demonstrantů do centra, ale
nezasahovat proti nim silou. Ještě 16. 11. o tom proběhla služební
porada a také rekognoskace ulic v okolí Albertova za účasti důstojníků
MS VB a PP. Jako nejvhodnější řešení se jevila uzávěra mezi
Botanickou zahradou a nábřežím Bedřicha Engelse (dnešní Rašínovo
nábř.) na úrovni Trojické ulice. S přihlédnutím ke směru postupu davu
zde měly kordony PJ přehradit náplavku, nábřežní komunikaci a ulice
Podskalskou, Pod Slovany, Vyšehradskou, Na Slupi, případně i
Apolinářskou. Tato uzávěra měla postup davu zastavit, ale ponechat mu
možnost vrátit se zpět na Albertov, nebo se postupně rozejít. Pokud by
se průvod vydal přes Karlov nebo kolem kostela Sv. Apolináře, zdejší
úzké ulice bylo též možné snadno uzavřít…
Plánu odpovídalo i rozmístění PJ. ŠPO v počtu 72 příslušníků měl
stanoviště v ul. U nemocnice. Připojilo se k němu 30 mužů OZU s deseti
příslušníky pražské StB, dále 5 psovodů od Pohotovostní motorizované
jednotky (PMJ) a 4 eskortní vozidla, každé s osmičlennou osádkou.
V blízkých ulicích, na služebnách a u Muzea SNB byly rozmístěny ještě
dvě zálohy (Z1, Z2), každá o 40 mužích, složené převážně z příslušníků
pražských místních oddělení (MO VB), ustrojených ve služebních
stejnokrojích vz.67 s dvouřadými podzimními plášti a další dvě stejně
početné zálohy (Z3, Z4), složené z příslušníků různých pražských útvarů
SNB (StB, ostraha objektů, a další), oblečených ve stejnokroji vz.60.
K dispozici byly i dva eskortní autobusy s osmičlennou osádkou a pět
vozidel operativního průzkumu, jejichž dvoučlenné osádky měly
informovat štáb o vývoji situace v ulicích. Další operativní hlídky působily
i v rámci BO „Socha“ a „Vyšehrad“. Vlastní operativní průzkum si
prováděly i některé federální složky StB a MV, ty ale nebyly součástí BO.

Velení BO mělo k dispozici i dva prapory PP, rozdělené po rotách – 2
roty na náplavce nábřeží B. Engelse, 1 rota na Karlově nám. a 1 rota
v Bartolomějské ulici. Další 2 roty, doplněné několika OT-64, zůstaly
v záloze na základně PP, ale později vyjely do blízkosti Olšanských
hřbitovů. V souladu s pokynem „nezasahovat silou“ byli do akce vybráni
především nejmladší frekventanti PP, kteří nastoupili před necelými třemi
měsíci. Na rozdíl od ostatních zmíněných složek měli ke stejnokrojům
vz.67 na sobě tříčtvrteční zimní kožichy a na pravé kapse kulatý odznak
pohotovostního útvaru VB (PÚ VB). Po 14:00 hod. všechny jednotky
postupně zaujaly určená stanoviště a čekaly na rozkazy…
Po 14:00 hod. přišli na Albertov organizátoři shromáždění, postupně se
scházeli i účastníci, především z řad studentů vysokých škol. Operativní
průzkum odhadoval počty na 5 000, okolo 16:00 hod. až na 15 000 osob.
Lidé provolávali různá hesla, vyslechli více či méně radikální projevy
řečníků. Řečník SSM byl téměř vypískán. Krátce před 17:00 se průvod
vydal na cestu. Na křižovatce ulic Albertov a Na Slupi se část
demonstrantů pokusila změnit trasu směrem do centra, na domluvu
organizátorů ale pokračovali dále po schválené trase podchodem pod
železniční tratí a vzhůru Lumírovou ulicí. Průvod se značně roztáhl. Jeho
čelo již před půl šestou vstupovalo na Vyšehrad, zadní řady ale byly
ještě u Albertova. Postupně ale docházely k cíli. Dopravně bezpečnostní
opatření zatím probíhalo bez komplikací. Mnozí účastníci průvodu se
zúčastnili pietního aktu u hrobu Karla Hynka Máchy, další se zapojili do
diskusí o tom, zda má průvod pokračovat do centra, jiní zvědavě
přihlíželi. Po čtvrt na sedm večer ale většina davu skutečně vyrazila
z Vyšehradu na nyní již nepovolenou trasu Vratislavovou a
Vyšehradskou ulicí do centra. Záloha (Z2) přehradila kordonem
Vyšehradskou ulici u křižovatky u Botanické zahrady. Její příslušníci měli
jen běžnou hlídkovou výstroj a výzbroj. Krátce před půl sedmou se dav
tlakem ze zadních řad ale i útočnou aktivitou některých radikálnějších
demonstrantů pokusil kordon Z2 protrhnout, což se mu téměř podařilo,
někteří pronikli za záda příslušníků VB, ale Z2 své postavení obnovila i
za použití mírnějších prostředků. Již zde došlo k několika lehčím
zraněním na obou stranách a prvním předvedením osob. Z nábřeží sem
dorazila posila jedné roty PP, která svými štíty přehradila Vyšehradskou
ulici a postup davu zastavila. Právě odtud pochází známé záběry
jednoho z velitelů PP, který vybíhá z kordonu s přilbou na hlavě a bílým
obuškem udeří někoho vpředu. Podle některých svědectví byl tento
postup bezdůvodný, podle jiných dotyčný demonstrant údajně předtím
provokoval nastoupené mladé příslušníky PP. Hodnocení řady incidentů,
k nimž tehdy došlo, se subjektivně liší podle toho, kdo a z jaké strany je
vnímal. Ale tak je tomu asi vždy…

17. 11. 1989 – Vyšehradská ulice

Kdyby štáb BO ve chvíli zastavení davu ve Vyšehradské ul. vydal
rozkazy k plánovanému přehrazení ulic, asi by mnohé proběhlo jinak.
Rozkazy však nepřišly, většina PJ zůstala na výchozích pozicích a
„Podskalská linie“ zůstala pouhou teorií. Důvodem mohlo být, že štáb BO
čekal na zprávy o dalším pohybu davu, nebo velitele zdržely opakující se
telefonáty s různými funkcionáři, dožadujícími se informací. Krátce před
sedmou se dav více než 10 000 lidí ze zablokované Vyšehradské ulice
postupně „přelil“ bočními ulicemi na nábřeží a poměrně rychle vyrazil
podél Vltavy do centra. Již v 19:20 hod. bylo čelo průvodu u Národního
divadla. Z obavy, aby demonstranti nevyrazili přes Smíchov a Malou
Stranu na Pražský hrad, nařídil štáb BO uzávěru mostů. K tomu kromě
záloh využil i některé hlídky běžného výkonu pořádkové a dopravní
služby VB. ŠPO a OZU se mezitím z Karlova náměstí oklikou přes
Palackého most a Smíchov přesunuly na Most 1. Máje (dnes Most
Legií). Hlídky a zálohy přehradily u Národního divadla most a nábřeží u
kavárny Slavie. Znemožnily tím postup davu směrem k Pražskému
hradu, ale zároveň ho odklonily na Národní třídu k Václavskému
náměstí, kam se také neměl dostat. Na pokyn štábu BO roty PP
z Karlova nám., Bartolomějské ul. i z nábřeží B. Engelse postupně najely
z ul. Spálená a Na Perštýně na Národní třídu, kterou krátce před půl
osmou přehradily kordonem. Za několik minut k nim došlo čelo průvodu.
Studenti proti studentům… Zhruba v té době se záloha PP s OT-64 od
Olšanských hřbitovů přesunula k náměstí Republiky. Zde se dva OT
oddělily a vyrazily k Národní třídě… Ke kordonu PP na křižovatce ulic
Národní a Spálená mezitím přijelo vozidlo UAZ správy vojsk MV
s výkonným rozhlasovým zařízením „Bouře“, jehož prostřednictvím byli
demonstranti opakovaně vyzýváni k rozchodu. Větší část davu se
postupně rozešla okolo Nové scény ND a ulicí Karolíny Světlé. Několik
družstev PP se Spálenou a Ostrovní ulicí přesunulo do Mikulandské a
Voršilské ulice, aby je uzavřely u vyústění na Národní třídu. Tento úkol
ale nemohly splnit, neboť zejména v Mikulandské již bylo množství lidí.
Vytvořily proto částečně propustné uzávěry na úrovni Ostrovní ulice
s cílem nepustit demonstranty přes Spálenou ulici k Václavskému nám.
nebo do zad hlavního kordonu PP na Národní třídě. Kordon ŠPO
s příslušníky OZU a StB v zadní řadě se po půl osmé přesunul na
Národní třídu nejprve k Nové scéně ND a v 19:40 hod. až před
křižovatku s ul. Karolíny Světlé. Současně se připojily části dalších záloh
a společně uzavřely ulice Karolíny Světlé a Divadelní. Byla určena
propouštěcí místa. Platil pokyn ze štábu propouštět tudy směrem
k Národnímu divadlu jednotlivce, menší skupiny, ale ne celý dav. Štáb
BO měl zřejmě v úmyslu ponechat lidem možnost postupně se rozejít
směrem zpět k Mánesu, ale zároveň zabránit jejich dalšímu shlukování.

Dav ale příliš nespolupracoval. Část lidí se znovu shromažďovala za
zády kordonů a byli rozptýleni pomocí zásahových skupin, vyčleněných
z PJ. Po 20. hodině zůstal na Národní třídě dav asi 2 – 3 000 lidí
(odhady počtu se různí), provolávající různá hesla. Mnozí zapalovali
svíčky, někteří strkali příslušníkům PP za štíty květiny i jiné předměty.
Nervozita na obou stranách rostla. Kordon PP stál na místě a
nepropouštěl téměř nikoho, neboť jeho úkolem bylo průvod zastavit. Část
frekventantů PP sice zahájila postup vpřed – údajně na popud některých
důstojníků SNB a operativců StB, kteří k tomu nebyli oprávněni – velitelé
PP ho však vzápětí zastavili. ŠPO hlásil štábu, že větší skupiny
demonstrantů se snažily prodrat jeho kordonem a že z davu i okolních
domů byly na jeho příslušníky házeny různé předměty, údajně i kovové
součástky z lešení. Dostal pokyn, aby větší skupiny nepropouštěl a
agresivní jedince z davu vytahoval a předvedl. Za tím účelem se jeho
jednotka asi ve 20:15 hod. přiblížila k davu na úrovni Mikulandské ulice.
Příslušníci OZU zahájili za použití mírnějších prostředků vytahování osob
z davu, část z nich také vstoupila na lešení a do některých domů, údajně
s cílem zabránit házení předmětů na PJ. V té době přijely po Národní
třídě od nábřeží ke kordonu ŠPO dva OT, které měly původně sloužit
k posílení kordonu PP na druhé straně. Tam se ale nemohly dostat,
zřejmě kvůli tramvajím ve Spálené a Myslíkově ulici. Další verzí je, že
měly uzavírat ulice Mikulandskou a Voršilskou. Ze strany úzké Ostrovní
ulice by tam ale těžko projely. Mohly by do nich jedině zacouvat
z Národní třídy. Na to by však potřebovaly volný manévrovací prostor,
který neměly kvůli shromážděnému davu. Nakonec po dohodě s veliteli
ŠPO, kteří neměli dostatek lidí na přehrazení široké ulice, najely
k podloubí u Mikulandské ulice, kde zaujaly postavení vedle sebe
s rozevřenými zábranami. Část davu propadla panice a tlačila se přes
zaparkovaná auta k Mikulandské ulici, neboť se domnívala, že OT budou
najíždět do nich, přestože část příslušníků PJ se vzápětí postavila před
OT. Vzrostl tlak na propouštěcí místa v kordonu ŠPO a zejména na
podloubí u Kaňkova domu. Došlo zde k částečnému protržení kordonu a
řada jeho příslušníků uvízla v tlačícím se davu. Velitel ŠPO žádal o
zřízení dalšího propouštěcího místa směrem do ul. Na Perštýně,
k čemuž však nedošlo. Ke kordonu ŠPO se také stáhly další zálohy.
Došlo zde k promíchání jednotek a velitelé ztratili přehled o situaci.
Jednotné velení přestalo fungovat a zavládl chaos. Zatímco někteří
příslušníci PJ dál směřovali lidi k propouštěcím místům, jiní jim v tom
bránili. Vznikly tak i jakési „uličky“, v nichž skutečně docházelo i k bití
demonstrantů. Jednotný rozkaz k použití obušků přitom vydán nebyl.
Právě v době mezi půl devátou a devátou hodinou večerní se zde
odehrála většina excesů, které se staly později terčem oprávněné
kritiky…

Zvýšený tlak pocítil i kordon PP na opačné straně davu a zejména boční
kordon PP v Mikulandské ulici. Velitelé jednotek PP proto přes štáb BO
žádali zastavení postupu PJ na druhé straně davu a odsunuli kordon
z Mikulandské do Ostrovní ulice směrem ke Spálené, čímž vznikla
rozchodová trasa směrem do Opatovické a Ostrovní ulice. Mnoho lidí
pak uniklo právě tudy. V kontaktu s ustupujícím a zmenšujícím se davem
zahájil postup vpřed i hlavní kordon PP na Národní třídě. Krátce po
deváté hodině byla demonstrace tímto způsobem rozehnána. Ke
zraněným osobám, které zůstaly na místě, dorazily vozy Záchranné
služby hl.m. Prahy i zdravotnické služby MV, přivolané veliteli PJ SNB i
dalšími občany. Podle první oficiální zprávy, zveřejněné 18. 11., došlo ke
zranění 17 civilních osob a 7 příslušníků SNB, 143 osob bylo
předvedeno na oddělení VB… Po obnovení provozu na Národní třídě se
jednotky postupně stáhly na své základny, činnost ukončil i štáb BO.
Podle některých velitelů bylo chybou i to, že po skončení zásahu nebyla
pořízena řádná dokumentace místa a zajištění stop. Řada okolností tak
zůstala neobjasněna. Například zda opravdu na příslušníky PJ někdo
házel kovové součástky z lešení, úlomky betonu a jiné předměty nebo
další incidenty, které sice nemohou sloužit jako omluva excesů, ale
mohou přispět k vysvětlení, proč k nim vůbec došlo. Násilí se přitom
nedopustili všichni zakročující příslušníci SNB a OZU. I svědci z řad
demonstrantů zmiňují příslušníky, kteří se chovali zdrženlivě, „brzdili“
hrubost jiných, umožnili lidem volný odchod, poskytli pomoc raněným…
Rozpory jsou ohledně množství zraněných civilních osob. 19. listopadu
byl zveřejněn počet 38, ale postupně se hlásily další. Nezávislá
vyšetřovací komise zdravotníků Občanského fóra (OF) došla až k číslu
568. Některým bývalým příslušníkům SNB to připadá přehnané, jiní to
připouštějí. Najdou se i svědci z řad demonstrantů, kteří tvrdí, že
zraněných bylo ještě více, neboť následky se mohly projevit později.
Řada zranění vznikla i tlakem davu, pádem, nárazem na zeď a podobně.
Ať tak či onak, zjištěný počet raněných byl vysoký. Zásahem se začaly
zabývat parlamentní vyšetřovací komise, inspekce ministerstva vnitra i
tehdejší vojenská prokuratura, neboť příslušníci SNB podléhali
pravomoci vojenské justice. Dodnes se řada historiků i publicistů
pozastavuje nad nízkým počtem odsouzených příslušníků SNB a OZU,
ale mezi „vědět“ a „dokázat“ je při vyšetřování často značný rozdíl.
Asi nejkřiklavějším byl případ jistého nadporučíka, který za bezdůvodné
napadení a zranění ženy až po skončení zásahu vyslechl rozsudek
s trestem tří let odnětí svobody…

Jedním z důsledků sametové revoluce bylo rozpuštění PJ SNB, zejména
v Praze. Místo PP vznikla střední policejní škola, s jejímž nasazením
jako PJ se již nepočítalo. OZU byl začátkem 90. let reorganizován a stal
se základem „Útvaru rychlého nasazení“ (ÚRN-URNA). Nárůst případů
extremismu a diváckého násilí v 90. letech také ukázal, že ani Policie
ČR, vzniklá po zrušení SNB v roce 1991, se bez PJ v modernizované
formě neobejde. Pražský ŠPO byl obnoven v r. 1993 pod názvem
„Školní zásahový útvar“ (ŠZÚ). Plnil stejné vzdělávací úkoly, ale místo
čtrnácti dnů sem byli policisté vysláni jen na týden. Při zákrocích PJ
používali původní přilby přestříkané na černo, aby u lidí nevyvolávaly
vzpomínky na rok 1989. V polovině 90. let vznikla v Praze „Stálá
pořádková jednotka“, později rozšířená a přejmenovaná na „Speciální
pořádkovou jednotku“ (SPJ). Nejde však o školní útvar, SPJ je součástí
přímého výkonu služby. Obdobné útvary vznikly i v ostatních krajích ČR.
Jejich taktika, výstroj i výzbroj se od PJ SNB v mnoha ohledech liší. Ale
to už je jiná kapitola policejní historie i současnosti…

Co říci závěrem? Autor článku si uvědomuje, že se všem nezavděčí. 17.
listopad 1989 je typickým příkladem situace, v níž se svědectví i
protichůdně liší podle toho, na jaké straně svědek stál…
Mluvil s některými zúčastněnými příslušníky SNB a OZU. Přijali s úlevou,
že další vývoj událostí tehdy nevyústil v silový mocenský střet, který by
měl pro celou společnost nedozírné následky. Někteří si ale i dnes přejí
zůstat nejmenováni. Hlavním důvodem je to, že účast na zásahu 17. 11.
1989 je i po 30 letech určitý „cejch“. Ani jeden z nich však neřekl, že by
zásah na Národní třídě byl v pořádku. Chyby spatřují v opožděných a
nejasných rozkazech ze štábu BO, absenci nižšího štábu, který by
koordinoval činnost PJ přímo na místě, postupu jednotek proti sobě,
čímž dav nebyl „vytlačován“ k rozchodovým trasám, nýbrž „stlačován“ do
úzkého prostoru, nevyváženém rozložení sil PJ, opožděném a
zbytečném nasazení OT a také v nekázni řady příslušníků různých
složek, kteří nerespektovali přítomné velitele, prováděli „akce na vlastní
pěst“ v rozporu se svými úkoly a platnými předpisy, psychicky nezvládli
vypjatou situaci a chovali se hrubě. Asi v nejtěžší velitelské situaci se
ocitl později odsouzený velitel ŠPO, kterému se do závěrečné fáze
zásahu vmísily další jednotky i jednotlivci, nad nimiž ztratil kontrolu.
Jeden z bývalých velitelů rot PP má za to, že kdyby Národní třída
směrem k nábřeží zůstala otevřená, lidé by se většinou postupně sami
rozešli…
Příslušníci SNB a OZU shodně uvádějí, že v davu nebyli jen nenásilní
studenti a zvědavci, ale v menším počtu i radikální až agresivní jedinci,
kteří je nerespektovali, provokovali, uráželi i napadali. Na něco takového
však profesionální PJ musí být fyzicky, psychicky, technicky i velitelsky
připravena, zvláště za vypjaté politické situace. A to je asi hlavní poučení
i pro současné pořádkové jednotky, byť působí ve zcela jiných
společenských a legislativních podmínkách…

Jan Holub

V Praze dne 17. listopadu 2019

