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Fakta a mýty
Členství  
Petra Pavla  
v KSČ  
a práce pro 
Vojenské 
zpravodajství
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Byl agentem
Nepravda

Petr Pavel nikdy nebyl agentem, a to ani před revolucí,  
ani po roce 1989.

Agent je člověk, kterého tajné služby (například Vojenské 
zpravodajství) získaly ke spolupráci (tzn. přetáhly ho na svou 
stranu), aby pro ně zjišťoval informace o činnosti protivníka. 
Jako agenti jsou také označováni lidé nasazení v tajné operaci 
pod falešnou identitou. Petr Pavel nikdy takovou práci nedělal. 
Dokazuje to jeho spis v Archivu bezpečnostních složek, který 
Petr Pavel zveřejnil na svém webu. Je v něm přesně popsáno, 
jakou práci v konkrétních měsících a letech dělal
(viz https://www.spolusilnejsi.cz/dokumenty-z-archivu-
bezpecnostnich-slozek).

Dělal stejnou práci jako StB /  
Je stejný jako Babiš
Nepravda

Petr Pavel nikdy nebyl v StB, žádným způsobem s StB 
nespolupracoval ani nedělal práci, která byla předmětem 
činnosti StB.

StB (Státní bezpečnost / estébáci) byla politická policie 
určená ke sledování a stíhání odpůrců komunistické strany. 
Řídilo ji ministerstvo vnitra, nikoli armáda! Petr Pavel nikdy pro 
ministerstvo vnitra nepracoval.

Organizačně byla StB podřízena také vojenská kontrarozvědka 
(VKR). Tato tajná služba působila v armádě, kde sbírala 
informace o vlastních lidech – příslušnících Československé 
lidové armády. Pátrali po sabotážích, agentech 
spolupracujících se Západem a po únicích utajovaných nebo 
citlivých informací. Za úkol měla také ideologickou očistu 
armády. Petr Pavel ani Zpravodajská správa Generálního štábu 
(dnešní Vojenské zpravodajství), pod kterou organizačně 
spadal jeho výsadkový pluk, neměli s VKR, a tedy ani s StB,  
nic společného. Tento fakt dokládá čisté lustrační osvědčení 
Petra Pavla z roku 1992, také dostupné na webu.

Za komunismu byl příslušníkem tajných 
služeb / vojenské rozvědky
Nepřesné

Petr Pavel byl za komunismu, v letech 1983–1988, velitelem 
čety a později roty u 22. výsadkového pluku zvláštního 
určení v Prostějově. Byl tedy příslušníkem armády, kde 
se věnoval hloubkovému průzkumu. Pouze organizačně 
tento útvar, stejně jako ostatní druhy průzkumu, spadal pod 
Zpravodajskou správu Generálního štábu (dnešní Vojenské 
zpravodajství).

Výsadkáři neměli nikdy nic společného se sběrem informací 
o lidech v Československu. Nebyli to agenti ani špioni. Jejich 
úkolem bylo seskočit padákem na území kontrolované 
protivníkem, kde pátrali po cílech důležitých pro armádu. 
Například šlo o velitelská stanoviště nebo odpalovací zařízení 
řízených střel. Tyto cíle měli případně ničit.

V posledním roce před listopadem 1989 zahájil tříleté 
postgraduální studium na Vojenské akademii v Brně. Šlo 
o obor zpravodajství. Hlavní náplní jeho studia v prvním roce 
byl intenzivní kurz francouzštiny. U Vojenského zpravodajství 
tedy před rokem 1989 ani nepracoval.

Prostějovským výsadkářům, dnes známým jako elitní  
601. skupina speciálních sil generála Moravce, Petr Pavel 
později velel, a to v letech 1997–1999. V této době navázal 
a zahájil spolupráci s elitou speciálních jednotek našich 
pozdějších spojenců v NATO a také připravil vůbec první 
jednotku armády ČR k vyčlenění pro NATO.

Byl vojenským rozvědčíkem
Nepřesné

Pojem „vojenský rozvědčík“ patří do dobrodružné literatury 
nebo filmu. Petr Pavel byl před revolucí vojenským 
průzkumníkem – výsadkářem. Sloužil u jednotky, která pod 
Vojenské zpravodajství spadala pouze organizačně. Nebyl 
žádný špion ani agent. Obor vojenské zpravodajství začal 
studovat až v roce 1988, studia ukončil v roce 1991.

Práci ve Vojenském zpravodajství (neboli rozvědce) tedy 
zahájil až v demokratické tajné službě s novou strukturou po 
vzoru západních zemí. Ani tehdy ale nepůsobil jako špion 
či agent. Pracoval na Generálním štábu, kde měl na starost 
komunikaci s vojenskými diplomaty na našich ambasádách 
v zahraničí. Tuto práci dělal pouze rok. Potom byl vyslán na 
misi do bývalé Jugoslávie.

1
Časté argumenty proti 
generálu Pavlovi
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Rozdíl: vojenská rozvědka vs. vojenská kontrarozvědka
Vojenská kontrarozvědka = VKR
●  řízena StB a ministrem vnitra
●  sbírá informace o vnitřním nepříteli – vlastních lidech

Vojenská rozvědka = Vojenské zpravodajství
●  řízena Generálním štábem a ministrem obrany
●  sbírá informace o vnějším nepříteli – cizích armádách – a dělá průzkum terénu

Zpravodajská správa Generálního 
štábu (dnes Vojenské zpravodajství)

●  všechny druhy průzkumu 
●  zahraniční rozvědka

Vojenská kontrarozvědka VKR

●  proti vnitřnímu nepříteli
●  sběr informací o vlastních lidech

Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra

Generální štáb Státní bezpečnost StB

Hloubkový 
průzkum

Elektronický 
průzkum

Atd.

Prostějovští
výsadkáři

Petr Pavel
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Byl členem KSČ
Pravda

Petr Pavel podal přihlášku do KSČ na jaře roku 1983. Tehdy 
mu bylo 21 let, studoval poslední ročník Vysoké vojenské školy 
pozemního vojska ve Vyškově (obor průzkum). Jeho snem 
a cílem bylo stát se výsadkářem v Prostějově. Ti byli i tehdy 
považováni za elitu armády. Možní adepti proto procházeli 
náročným sítem výběru, jehož součástí bylo i členství nebo 
alespoň kandidátský status v KSČ. Vzhledem ke své výchově 
i vlivu vojenského školství (od 14 let vojenské gymnázium, 
potom vojenská vysoká škola) neviděl na podání přihlášky nic 
neobvyklého. Členem KSČ se stal po dvouleté kandidátské 
lhůtě – v roce 1985.

Byl funkcionářem KSČ /
Těžil z členství ve straně /
Sbíral stranické funkce
Nepravda

Petr Pavel byl před listopadem 1989 tři roky řadovým členem 
KSČ.

V roce 1988 si ho během postgraduálního studia zvolili 
spolužáci za předsedu základní organizace KSČ. Jejími 
členy bylo dalších 18 spolužáků Petra Pavla. Na školách tyto 
organizace vznikaly běžně, a to z čistě formálních důvodů. 
Funkci zastával jeden rok, byla neplacená a neplynula z ní 
žádná výhoda, pouze organizační a administrativní práce 
navíc. Informaci lze ověřit v osobním spisu Petra Pavla,  
který je veřejný.

Stejně jako všichni jeho spolužáci na vojenském gymnáziu 
se „dobrovolně-povinně“ stal členem SSM (Socialistický svaz 
mládeže). Protože měl pěkné písmo a úpravu, působil krátce 
ve výboru základní organizace SSM jako jednatel. Pořizoval 
zápisy ze schůzí, psal kroniku, vypisoval diplomy a věnování 
do knih, které studenti dostávali za výsledky ve studiu. Funkce 
byla samozřejmě neplacená a žádné výhody z ní neplynuly.

Byl důstojníkem červených baretů,  
kteří v roce 1989 mlátili studenty  
na Národní třídě
Nepravda

Jedná se o zřejmou a snadno prokazatelnou dezinformaci. 
Zásah 17. 11. 1989 na Národní třídě prováděly Pořádkové 
jednotky Sboru národní bezpečnosti (SNB), tedy 
československé policie. Armáda se zásahu vůbec neúčastnila. 
Jde o fakt potvrzený historiky. Bylo tam několik „červených 
baretů“, ale nikdo z nich nebyl vojenským výsadkářem. 
Jednalo se o 31 příslušníků Odboru zvláštního určení 
tehdejšího ministerstva vnitra, kteří měli na rukou pásky SNB.

Příklady útoků proti 
generálu Pavlovi
Michael Kocáb

Přeju si, aby 30 let po revoluci nebyl prezidentem komunista. 
Neřkuli aktivní komunista a neřkuli ještě příslušník StB  
nebo vojenské rozvědky. Generál Pavel byl příslušníkem 
tajných služeb, dělal vojenskou rozvědku a byl, jak jsem se 
dozvěděl od historika Blažka, předsedou nějaké základní 
organizace KSČ. To stejný, jako by to bylo StB. Všechno to byly 
tajné služby.

Historik Petr Blažek

Generál Pavel říká: já chtěl být parašutista, výsadkář. Ale on 
byl cvičen pro boj v týlu francouzské armády. Byl předsedou 
ZO KSČ. A když se ho na to někdo zeptá, začne mluvit o tom, 
že chtěl jen dělat svou práci. Byl příslušníkem Zpravodajské 
správy Generálního štábu, což byla předlistopadová vojenská 
rozvědka, a tedy samostatná tajná služba. Pro mě je to úplně 
nepřijatelné.

Výběr z Twitteru –  
uživatel Jana Zdvihalová

Generál Pavel byl komunistický důstojník, který souhlasil  
se vstupem ruských vojsk k nám. Navíc byl důstojníkem  
té jednotky červených baretů, která rozmlátila studenty  
17. 11. 1989. Navíc byl u vojenské části Státní bezpečnosti.
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Co dělal Petr Pavel před revolucí?

Petr Pavel byl v letech 1983–1988 výsadkářem v Prostějově. 
Hlavní činností jeho výsadkové jednotky byl průzkum. 
To znamená seskok padákem na území kontrolované 
protivníkem, kde pátrali po cílech důležitých pro armádu. 
Například šlo o velitelská stanoviště nebo odpalovací zařízení 
řízených střel. Tyto cíle měli případně ničit. Takové úkoly plní 
výsadkáři všech armád světa. Vojenští výsadkáři nikdy neměli 
za úkol sbírat informace o vlastních občanech.

Byl Petr Pavel někdy agentem?
Ne

Agent je člověk, kterého tajné služby (například Vojenské 
zpravodajství) získaly ke spolupráci, aby pro ně zjišťoval 
utajované nebo citlivé informace o činnosti protivníka.  
Jako agenti jsou také označováni lidé nasazení v tajné operaci 
pod falešnou identitou. Petr Pavel nikdy takovou práci nedělal. 
Je to zjevné z jeho služebního spisu, který je veřejný. V něm  
je přesně popsáno, jaké pracovní činnosti v konkrétním 
období vykonával.

Dělal Petr Pavel totéž co,  
co Andrej Babiš pro StB?
Rozhodně ne

Srovnání s Andrejem Babišem je nesmysl. Andrej Babiš  
nebyl kmenovým zaměstnancem žádné zpravodajské služby.  
StB ho kontaktovala, udělala z něj informátora a později  
ho zavázala smlouvou k té nejvyšší formě spolupráce, tedy  
na pozici agenta. Byl vědomě smluvně zavázaný a za svou 
práci placený. 

Oproti tomu Petr Pavel nikdy nespolupracoval s StB, což 
dokládá nejen jeho čisté lustrační osvědčení, ale v pozdější 
době také vícenásobná bezpečnostní prověrka (národní, 
EU i NATO) na ten nejvyšší možný stupeň Přísně tajné, resp. 
Cosmic Top Secret Atomal.

Byl Petr Pavel před revolucí 
zaměstnancem Vojenského 
zpravodajství?
Formálně ano

Bylo to dáno organizační strukturou armády. Vojenské 
zpravodajství (tehdy Zpravodajská správa Generálního 
štábu) bylo standardní součástí armády a byly pod něj 
zařazeny všechny útvary, které se věnovaly průzkumu či 
sběru informací pro vojenské účely. K těm patřili i výsadkáři. 
V případě Petra Pavla šlo konkrétně o 22. výsadkový pluk 
zvláštního určení v Prostějově.

Byl Petr Pavel po revoluci zaměstnancem 
Vojenského zpravodajství?
Ano

Petr Pavel v letech 1988–1991 studoval na Vojenské akademii 
v Brně. Konkrétně šlo o obor velitelsko-štábní – zpravodajský. 
Po dokončení studia nastoupil k Vojenskému zpravodajství, 
kde měl na starosti komunikaci s vojenskými diplomaty na 
našich ambasádách v zahraničí. V roce 1992 pak vyrazil na 
svou první zahraniční misi do bývalé Jugoslávie. Pod hlavičkou 
Vojenského zpravodajství v následujících letech působil 
jako zástupce vojenského a leteckého přidělence v Belgii, 
Nizozemsku a Lucembursku.

Byl Petr Pavel někdy příslušníkem 
vojenské kontrarozvědky, která sbírala 
informace o lidech?
Ne, nikdy

Lze ověřit ve zveřejněném služebním spisu. Byl součástí 
Vojenského zpravodajství, které získávalo informace 
o možném ohrožení státu zvnějšku jeho hranic, především 
o zahraničních armádách.

Měl Petr Pavel někdy něco společného 
s StB?
Vůbec nic

Lze ověřit ve zveřejněném služebním spisu.

Byl Petr Pavel členem ZO  
(základní organizace) KSČ?
Ano

KSČ tak byla strukturovaná v armádě, ve firmách i ve  
státních institucích. Individuální členové tvořili při nižším 
počtu skupiny, při vyšším základní organizace. Každá měla 
svého voleného vedoucího nebo předsedu. Po nástupu  
na postgraduální studium na vojenské akademii v Brně,  
v létě 1988, si Petra Pavla jeho 18 spolužáků zvolilo za předsedu  
malé školní základní organizace. Funkce byla neplacená 
a neplynuly z ní žádné výhody.

2
Související otázky 
a odpovědi
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Reakce generála Pavla na prohlášení 
Michaela Kocába

Nepochybně má přehled o Střední skupině vojsk sovětské 
armády, kterou pomáhal odsunout, ale očividně nemá přehled 
o tehdejší struktuře a úkolech zpravodajských služeb.  
Když říká, že agenti StB a vojenské rozvědky jsou „to samé“,  
tak jednoduše neví, o čem mluví. Nebo ví, a v tom případě lže.

(Vojenské zpravodajství neboli rozvědka byla jiná organizace 
než vojenská kontrarozvědka = VKR. Kontrarozvědka byla 
podřízena StB a sbírala informace o vlastních vojácích.)

Reakce generála Pavla na tvrzení,  
že byl vojenským rozvědčíkem

Často slýchám, že jsem byl za komunismu rozvědčík.  
Nevím, co si pod tím představují ostatní, ale nebyl jsem žádný 
špion, žádný James Bond z Východu. Byl jsem výsadkář 
průzkumník, který se často plazil blátem, mrznul ve sněhu 
a připravoval se na vysazení v plné polní stovky kilometrů v týlu 
protivníka, aby hledal odpalovací zařízení raket nebo velitelská 
stanoviště. Kdo si to stále neumí představit, ať si o víkendu 
udělá čas a podívá se na svobodníka Koubu ve filmu Copak je 
to za vojáka.

3
Reakce a možné argumenty
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Obecná pravda
Petr Pavel podal přihlášku do KSČ, když mu bylo 21 let. Nebyl 
to „generál Pavel“ s dnešními vědomostmi a zkušenostmi.  
Byl to vysokoškolák, snil o tom, že se stane výsadkářem,  
a bez členství ve straně nebo alespoň podání přihlášky měl 
mnohem menší šanci. Narodil se do prostředí, kde členství  
ve straně nebylo považováno za něco špatného. Rodinu si  
ale nevybíráme.

Podívejte se na život generála Pavla po roce 1989 a pak jej 
suďte. Třicet let pracoval ve prospěch demokratického 
a prozápadního směřování naší země. Během této doby jasně 
ukázal, za jaké hodnoty je ochoten bojovat a bez nadsázky 
nasadit život. Měl nejpřísnější bezpečnostní prověrky NATO. 
Zřejmě žádný jiný Čech není tak důkladně a opakovaně 
prověřený bezpečnostními službami.

Jeho minulost nebyla překážkou, aby si ho 29 náčelníků 
generálních štábů zemí Aliance zvolilo v tajné volbě do svého 
čela jako předsedu Vojenského výboru. Je dosud jediným 
vojákem z postkomunistických zemí, členů bývalé organizace 
Varšavské smlouvy, který tuto nejvyšší vojenskou funkci 
v NATO zastával.

Skutečnost, že do první generálské hodnosti ho v roce 2002 
jmenoval prezident Václav Havel, jasně ukazuje, že k naší 
historii patří i schopnost překonávat stigma minulosti.  
A že každý by měl být hodnocen na základě skutečných  
činů, nikoli společenských nálepek. Mimochodem právě 
Václav Havel udělil Pavlovi v roce 1995 první polistopadovou 
medaili Za hrdinství.


