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Úvodem

Cílem této práce je především podat pokud možno nejpřesnější a nejpodrobnější informace o akcích bývalého režimu československých komunistů proti rozhlasové stanici
Svobodná Evropa (dále RSE) v letech 1951–1990, osvětlit průběh různých zpravodajských
a násilných akcí a identifikovat jejich aktéry. Dále vyhodnotit a porovnat plány
československých bezpečnostních institucí k umlčení RSE a dostupné poznatky o reálném
stavu, a to i hlediska významu a důsledků.
Předkládaný text je nutně zatížen množstvím dílčích informací a jmen. Možná bude
zcela srozumitelný jen užšímu okruhu čtenářů. Podle mého názoru je však množství
informací nezbytné, aby mohly být vysvětleny a vyvráceny různé fámy a zkreslení. Přesto má
text jistě i širší význam – neboť na konkrétním příkladu forem činnosti komunistického
bezpečnostního aparátu proti RSE lze nalézt řadu obecněji platných faktů o aktivitách, metodách a výsledcích boje režimu proti exilu.
Rozhodně však nejde o pokus zpracovat historii Rádia Svobodná Evropa ani jeho
Československé redakce ve vztahu k Československu. Takový úkol by vyžadoval širší a
náročný záběr studia pramenů; a tato práce může být jen jedním ze základů, na nichž by
komplexní studie o RSE mohla být postavena.
Ve studii nejsou zmíněna některá jména, o kterých se v souvislosti s RSE různým
způsobem spekulovalo. Základním zdrojem informací pro tuto práci byly archivy bývalého
československého komunistického režimu. Nelze ale spekulovat o něčem, co je možná ukryto
(a nebo není) v archivech zpravodajských služeb jiných zemí Východu i Západu.

Poděkování
Tato práce by nevznikla bez vstřícnosti pracovníků řady archivů, především chci
poděkovat pracovníkům archivu Úřadu pro zahraniční styky a informace, dále pak i Mgr.
Daliboru Státníkovi z Archivu MV ČR, PhDr. Aleně Noskové a PhDr. Aleně Šimánkové
z Národního archivu ČR.
Poděkovat chci i všem, kteří mi pomohli připomínkami a informacemi, zejména pak bývalému pracovníkovi českoslovcenské redakce Rádia Svobodná Evropa panu Karlu Kašpárkovi
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a kolektivu pracovníků dokumentace ÚDV, zejména Mgr. Petru Cajthamlovi, Mgr. Patriku
Virknerovi. Za trpělivé přepisování příloh patří dík Bc. Lucii Šaldové a Janu Hendrychovi.
Prokop Tomek

Rádio Svobodná Evropa bylo jedinou platformou využívanou aktivní politickou
emigrací – exilem1, která dokázala po téměř celou dobu existence československého
komunistického režimu významnějším způsobem ovlivňovat veřejnost v Československu.
Pozoruhodná je skutečnost, že právě československá redakce RSE zahájila v roce 1951
vysílání jako první z národních redakcí. Zaměstnanci RSE vytvořili jediné exilové uskupení,
působící proti režimu komunistů v Československu trvale od počátku padesátých let až do
roku 1989. Nic na tom nemění skutečnost, že vztah exilu a RSE se postupně měnil.
Zřizovatelem stanice byly (bez ohledu na to, v jaké formě) Spojené státy americké.
Předseda Výboru pro Svobodnou Evropu C. D. Jackson vyzdvihl při slavnostním zahájení
provozu RSE dne 1. května 1951 jedinečnou úlohu exulantů takto:
„Z této stanice budou svobodní Češi a Slováci hovořit ke svým porobeným rodákům.“
A svůj projev zakončil známým výrokem:
„Pane Peroutko, toto je vaše stanice!“
Výjimečný statut Rádia Svobodná Evropa posiluje i skutečnost, že do roku 1957
ohlašovala

československá

redakce

RSE

své

vysílání

jako:

„Hlas

svobodného

Československa“. Toto pojetí RSE jako nástroje, vytvořeného původně zejména jako pomoc
exulantům (pochopitelně v souladu se zájmy USA), bylo postupně vlivem mezinárodně
politického vývoje přeměněno na nástroj propagandy, nástroj prostředku ideologického boje
v čase „míru“.
Rádio Svobodná Evropa vzniklo jako jedna z aktivit Free Europe Committee (Výbor
pro Svobodnou Evropu), vytvořeného v USA v dubnu 1949 formálně jako občanské hnutí, ve
skutečnosti pod patronací vládních míst.
1

Terminologický problém „exil – emigrace“ je v této práci řešen tak, že v případech politické aktivity čs. občanů v zahraničí hovoříme o „exilu“. Tam, kde se jedná vysloveně o čistě ekonomické cíle, hovoří se o „emigraci“.
V citovaných dokumentech StB je ovšem zachováván výhradně užívaný termín „emigrace“.
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Dalšími aktivitami Výboru byly Free Europe Press (Tisk Svobodné Evropy – zabývající se výrobou a šířením tiskovin za „železnou oponou“) a Free Europe Exile Relations (Vztahy exilu Svobodné Evropy – pro zprostředkování a podporu kontaktů a spolupráce exilových
politických a profesních organizací).
K zajišťování finančních zdrojů pro činnost Výboru bylo vytvořeno sdružení Crusade
for Freedom (Křižáci za svobodu) – v roce 1960 bylo zařazeno jako jedna ze sekcí Výboru
pro Svobodnou Evropu.2
Exilových iniciativ a organizací byla řada. Vznikaly většinou díky aktivitě jedinců či
momentální příznivé situaci a podpoře. Exilu se nedařilo sjednotit se a práci koordinovat.
Rada svobodného Československa, která měla být nejreprezentativnějším zastoupením čs.
exilu, tuto jednotící funkci neměla a byla sama nejvýmluvnějším obrazem exilové
roztříštěnosti.3 Zpravodajské skupiny exulantů připojované k zpravodajským službám
západních velmocí v průběhu padesátých let postupně ukončovaly svoji činnost spolu s tím,
jak byli jejich spolupracovníci v ČSR paralyzováni a jak se stabilizovala mezinárodní situace.
Exilová periodika a vydavatelství s ambicemi ovlivňovat i obyvatelstvo v ČSR
vznikala spíše až od konce šedesátých let (s výjimkou Svědectví – 1956), ale jejich význam –
vzhledem k omezenému nákladu a obtížné distribuci přes československé hranice – nikdy
nemohl být zásadní.
Jedinou významnou „odbojovou institucí“ exilu tedy bylo a zůstávalo Rádio
Svobodná Evropa. A to i přes určitý odstup jeho vedení od exilového hnutí. RSE přes
všechny vnitřní krize a pochopitelnou únavu z dlouholeté činnosti pracovalo, narušovalo
informační blokádu komunistů a zaměstnávalo bezpečnostní aparát komunistického režimu,
jeho rušičky a především Státní bezpečnost.

Pramenná východiska
Informace o aktivitách čs. komunistických zpravodajských služeb proti rozhlasové stanici Svobodná Evropa lze najít především v materiálech rozvědky Státní bezpečnosti – tedy

2
3

Holt T. Robert: Radio Free Europe. University of Minnesota Press, Minneapolis 1958.
Čelovský Bořivoj: Politici bez moci. Tilia, Šenov 2000.
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bývalé I. správy SNB. Badatelům k nim byl donedávna přístup výrazně omezen. V současné
době jsou podle zákona o zpřístupnění svazků bývalé StB 140/1996 Sb. ve znění zákona
107/2002 Sb. nebo podle archivního zákona 499/2004 Sb. zpřístupňovány některé svazky tajných spolupracovníků a objektové svazky rozvědky.
V říjnu 2005 pak otevřel Úřad pro zahraniční styky a informace (současný správce
materiálů bývalé I. správy SNB) badatelnu svého bezpečnostního archivu pro veřejnost.4
Proces zpřístupňování materiálů rozvědky postupně dále pokračuje a bude se týkat materiálů
zabývajích se bojem bezpečnostního aparátu proti exilu.5
Svazky rozvědky obsahují doklady o zahraničních zpravodajských aktivitách
československé Státní bezpečnosti a jejich aktérech, o získaných informacích, i o aktivitách
přesahujích rámec zpravodajské činnosti. V této studii mohly být v široké míře použity právě
informace z tohoto zdroje. Informace o činnosti StB proti vlivu RSE na území ČSSR a další
doplňující informace jsou pak rozesety v Archivu Ministerstva vnitra ČR (AMV), Archivu
Ministerstva zahraničních věcí ČR (AMZV), Národním archivu (NA) – fondy ÚV KSČ, a podobně.
Mimo archivy s materiály dokumentujícími činnost aparátu bývalého režimu existuje
dnes možnost přístupu do některých zdrojů informací „druhé strany“, vesměs soukromé povahy. Jde o osobní pozůstalosti (např. archiv Jožky Pejskara uložený v NA), či Archiv Rady
svobodného Československa v Centru pro čs. exilová studia v Olomouci. Tyto zdroje ovšem
obsahují většinou pouze exilové ohlasy na činnost komunistických zpravodajských služeb.
Přesto umožňují získat alespoň částečnou představu o rozsahu, způsobech a důsledcích pronikání Státní bezpečnosti do RSE.
V neposlední řadě je třeba zmínit archivy Svobodné Evropy. Archiv Výzkumného
ústavu RSE/RS byl v roce 1995 předán do správy archivů Otevřené společnosti Středoevropské univerzity v Budapešti (tzv. Sorosova nadace). Sbírka obsahuje známé záznamy získané
analýzou médií východního bloku.6 Dalším zdrojem může být knihovna RSE/RS v Praze.7

4

Informace o badatelně jsou k dispozici na adrese: www.archiv.uzsi.cz ; kontakt: archiv@ uzsi.cz
Podle stavu tohoto procesu na jaře 2006 lze konstatovat, že v průběhu roku 2006 má být Archivu MV předán
např. OBS I. správy SNB, reg. č. 10081 „Sobodná Evropa v Mnichově“ (s krycím názvem „ALFA“) vedený na
objekt „Rozhlasová stanice Svobodná Evropa v Mnichově“ (který je v této práci asi i citován nejčastěj). Z tohoto důvodu jsou odkazy na svazek v této práci uváděny již jako Archiv MV (AMV).
6
Inventář je přístupný na adrese: www.osa.ceu.hu/guide/fonds/communismandcoldwar.html
7
Inventář je přístupný na adrese: www.friends-partners.org/friends/news/rferl/index.html
5
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Část archivu RSE/RS s administrativní agendou vedení i výkoných součástí byla předána do správy Hooverova institutu Stanfordské univerzity v USA.8 Kopie sady textů a nahrávek
československé redakce RSE z let 1952–2002 byly předány do archivu Československého dokumentačního střediska (nyní součást Národního muzea v Praze).
Mnohé údaje je možno doplnit i z otevřených zdrojů, např. ze sbírky unikátních exilových periodik v knihovně Libri prohibiti v Praze. Dalším zdrojem mohou být i memoáry pracovníků RSE, které se ovšem k specifickému problému aktivit StB dají využít jen omezeně.
V roce 2003 přibyl užitečný, všeobecně přístupný informační zdroj – evidenční záznamy tajných
spolupracovníků kontrarozvědky a částečně i rozvědky Státní bezpečnosti, zveřejněné podle
zákona č. 107/2002 Sb. Tyto seznamy poskytují důležité základní vodítko pro identifikaci
celé řady tajných spolupracovníků a orientaci v tomto zvláštním prostředí. 9
Při snaze získat komplexní obraz je obtížné srovnání přání a představ StB se stanovisky
jejího protivníka. U řady akcí komunistické rozvědky je po hlubší analýze možný závěr, že
probíhaly pod kontrolou kontrarozvědných služeb SRN či USA. Ovšem pro tento závěr
existuje nezvratná dokumentační opora jen v některých případech, v dalších o tom lze pouze
spekulovat. Při využívání informací z archivů bývalého komunistického režimu je třeba
(stejně jako v případě podobných témat) mít na paměti, že jde o zdroje jednostranné. V nich
obsažené informace jsou často ideologicky tendenční, se zkresleními, která jsou dána
specifickými zdroji původců.
Zajímavým pramenem jsou i dobové režimní publikace dezinformačního charakteru.
Některé z nich jsou uvedeny v připojeném seznamu literatury.
V průběhu přípravy této publikace byly zpřístupněny a publikovány nové prameny
a práce. Zejména je třeba upozornit na dokumenty a fotografie zvěřejněné na internetové
stránce české civilní rozvědky (Úřad pro zahraniční styky a informace) a přístupné i v badatelně jejího bezpečnostního archivu. Přístup na stránku, kde jsou k dispozici rovněž
informace o možnostech studia materiálů, najdeme na adrese: www.archiv.uzsi.cz

8

Inventář je přístupný na adrese: http://hoorferl.stanford.edu
Kromě nepříliš praktického, neúplného (a pro mnohé již nedostupného) tištěného vydání je nejlepším nástrojem
pro práci s těmito podklady internetová verze: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
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I. Svobodná Evropa jako objekt zájmu StB

I. 1. Rádio Svobodná Evropa ve vnímání příslušníků StB
Jak vlastně režim a jeho bezpečnostní složky vnímaly činnost Svobodné Evropy?
Cennou informaci o tom podávají diplomové práce absolventů Vysoké školy SNB, kteří se
zabývali problematikou tzv. ideologické diverze (též ideodiverze). Tyto práce vznikaly od roku
1978, kdy končili studium první absolventi VŠ SNB založené v roce 1974. Diplomanti se však
„naštěstí“ často věnovali „problému Radia Svobodná Evropa“ nejen v čase „tvorby“ své
diplomové práce, ale snažili se obsáhnout i jeho historický vývoj.
Například diplomant npor. Ludvík Houdek se v roce 1982 pokusil o charakteristiku různých období soupeření mezi „socialismem a kapitalismem“ (tj. Východem a Západem). Podle něj
odrážela činnost RSE změny politiky Spojených států: V padesátých letech byli Američané nuceni přehodnocovat své cíle, kterými údajně mělo být vytvoření nejprve několika lokálních konfliktů ve světě a posléze jejich následná změna ve velký konflikt mezi dvěma systémy. V realitě padesátých let museli ale Američané – dle Houdkova– názoru vzít na vědomí vytvoření stabilního
socialistického systému v Československu a přesunout těžiště boje na ideodiverzi, s využitím rozšiřujících se hospodářských a kulturních styků mezi oběma bloky. Houdek rozeznává dvě fáze:
léta 1948–1956 a 1957–1960. Prvnímu období dominuje kombinace militantních forem boje a
propagandy. Po potlačení revoluce v Maďarsku na podzim 1956 převládla v dalším období nad
otevřenými formami boje především tzv. ideologická diverze.
V letech 1957–1960 mělo být pro americkou ideologickou diverzi charakteristické
zdokonalování jejího systému a diferenciovaný přístup k různým vrstvám obyvatelstva.
Obsahem ideodiverze zase zpochybňování existence socialismu, jeho úspěchů a ideologie.
Podle autora používal nepřítel proti ČSR tři formy propagandy: (Toto rozdělení bylo ovšem
již od padesátých let používáno i druhou stranou.)
x

Bílá propaganda – šířena oficiálními rozhlasovými stanicemi.

x

Šedá propaganda – charakteristická především pro činnost RSE.

x

Černá propaganda – má vytvářet dojem, že ji produkuje domácí opozice v Česko-

slovensku. (Tiskoviny, noviny, letáky, brožury ale údajně – dle diplomanta Houdka – produkovala rovněž RSE.)
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Podle vnímání teoretiků Státní bezpečnosti existovala na Západě celá řada údajných
„center ideologické diverze“, jejichž hlavním smyslem existence měla být snaha o likvidaci
komunistických režimů. Byly to prakticky všechny mezinárodní, nevládní i vládní organizace
působící zejména na území USA, Velké Británie a SRN, které se nějakým způsobem zabývaly
výzkumem „Východních otázek“, vztahy s Východem, lidskými právy apod. Zařazovaly se
sem dohromady například Amnesty International, Pen Club, CIA, RSE .
Podle StB byla zvláště hodna pozornosti tzv. emigrantská ideodiverzní centra: časopisy
a seskupení Listy (od roku 1969), Svědectví (od roku 1956), křesťanská střediska Velehrad
a Slovenský ústav Cyrila a Metoděje, Světový kongres Slováků (1971), Rada svobodného
Československa (1949), Československý poradní sbor v západní Evropě (1972), Naardenský
výbor Československo (1969), Svobodná společnost pro podporu přátelství s národy
Československa a řada dalších.10
Po odkrytí ideologického balastu lze s npor. Houdkem souhlasit s rozdělením na dobu
před a po maďarské revoluci. Ta je dnes všeobecně uznávána jako mezník, kdy i největší optimisté (či pesimisté) pochopili, že k válečnému střetnutí mezi oběma bloky nedojde a stávající
mocenská rovnováha je realitou.
Zdrženlivost Západu k maďarskému povstání měla pochopitelně zcela konkrétní pozadí, například Chruščovův kritický postoj ke stalinistické minulosti či úspěšně dokončená
jednání o rakouské státní smlouvě a následný odchod sovětské armády z Rakouska. Tehdy se
samozřejmě musely změnit i prostředky boje. Důležité bylo, že nedošlo k úplnému smíření
západních demokracií s daným stavem, že pokračovaly snahy neustále drobně narušovat
a oslabovat monopol moci komunistů a připravovat si půdu pro případnou akci. S Houdkovým
jednostranným výkladem cílů nejrůznějších organizací pochopitelně souhlasit nelze. Režim
však správně cítil, že to, co je svobodné, představuje pro totalitu vždycky vážné ohrožení.
Rádio Svobodná Evropa bylo tedy fakticky respektovaným protivníkem, a boj proti
němu zaměstnával mnoho sil represivního aparátu československého komunistického režimu.
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AMV, npor. Houdek Ludvík: Struktura ideodiverzních a emigrantských center a jejich využívání proti ČSSR.
Diplomová práce absolventa VŠ SNB, Fakulta StB, Praha 1982.
JUDr. Houdek Ludvík (1949) byl příslušníkem SNB od 1. 12. 1970, působil nejprve v rámci Správy VB Praha,
1. 5. 1974 přemístěn ke složce StB – referent skupiny StB Kutná Hora. V letech 1978–1982 studoval na fakultě StB
VŠ SNB v Praze. K 15. 1. 1990 měl Houdek hodnost mjr. a zastával funkci zástupce náčelníka OS SNB pro StB Kutná Hora. Služební poměr ukončil ze „závažných důvodů“ 31. 3. 1990. (Publikované personální údaje příslušníků bývalé StB uváděné v pozn. pod čarou jsou čerpány z personálních spisů uložených v AMV ČR.)
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I. 2. Prostředky boje v teorii
Teoretikové Státní bezpečnosti dělili „boj proti ideodiverzní činnosti vedené proti
ČSSR ze zahraničí“ na dvě formy: na obranu pasivní a aktivní.
Pasivní obranou se rozumělo:
přerušování kanálů, jimiž proudily informace k československému obyvatelstvu.
V případě rozhlasového vysílání šlo o rušení vysílání technickými prostředky – rušičkami.11
U tiskových materiálů o kontrolu poštovních zásilek přicházejících do Československa ze zahraničí a jejich zabavování a ničení

12

, u tiskovin zasílaných letecky (zde zejména balony)

o jejich vyhledávání, shromažďování a ničení.13 V případě dopravy tiskových materiálů pomocí kurýrů – zpočátku ilegálních, později legálních (turisté, diplomaté apod.) – byly tyto
cesty odhalovány a kurýři postihováni.14
Aktivní obranou tzv. ideodiverzní činnosti se rozumělo:
zejména vysílání tajných spolupracovníků z ČSSR do zahraničí či jejich získávání
v „ideocentrech“ z řad tamějších zaměstnanců. Tajní spolupracovníci měli dodáváním zpráv
umožňovat další aktivní činnost: tzv. rozkladná opatření (s cílem demoralizace pracovníků
„ideocenter“ nebo zastavení finanční i jiné podpory jejich činnosti) a správnou orientaci
pasivní obrany a kontrapropagandy. Veškeré úsilí směřovalo k likvidaci „ideocenter“ či
alespoň omezení jejich činnosti.
Pronikání agentů Státní bezpečnosti do RSE se opíralo o teoretické zásady zpracovávané například na VŠ SNB – katedře Státní bezpečnosti. Diplomové práce absolventů tohoto zařízení podávají o těchto zásadách svérázná poučení. K dispozici jsou prozatím jen materiály
vztahující se k činnosti kontrarozvědky, chybějí diplomové práce se vztahem k rozvědce.
V mnohém jsou oba pohledy blízké.
11

Tomek Prokop: Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo. In: sborník Securitas Imperii
9, ÚDV, Praha 2002, str. 334–367. Dále třeba upozornit na unikátní internetovou stránku litevské rozhlasové
stanice Baltic Waves věnovanou této problematice: www.radiojamming.info
12
Cenzuru korespondence od roku 1953 prováděl II. zvláštní odbor MV, později IX. správa MV a VI. správa
FMV (SNB). Od 5. 1. 1970 cenzuroval periodické i neperiodické tiskoviny posílané ze zahraničí IV. zvláštní
odbor FMV (odbor zahraničního tisku).
13
Proti balonům vysílaným s tiskovinami ze zahraničí na území ČSR řídil obranná opatření 5. odbor III. správy
MV (vnitřní zpravodajství). Ničení balonů a zabavování jejich nákladu prováděly protiletecká obrana MNO,
Pohraniční stráž MV, Veřejná bezpečnost a případně i další složky.
14
Proti kurýrům zasahovala II. správa MV (boj proti zahraniční špionáži) a další součásti kontrarozvědky StB.
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Následný rozbor otázek agenturního pronikání pochází z diplomové práce absolventa
VŠ SNB, fakulty StB npor. Jiřího Pauluse z roku 1982.15 On sám se opíral zejména o Směrnice pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky A-oper-I-3 z 25. 1. 1978. Cílem kontrarozvědky proti RSE tedy mělo být:
x

„odhalovat a demaskovat >sic!@ nepřátelskou činnost RSE, a to jak doma,
tak i v zahraničí,

x

odhalovat její spojení se zahraničními kapitalistickými rozvědkami
a speciálními službami,

x

rozkládat toto ideodiverzní centrum, včetně dezinformace jeho činnosti
a kompromitace jeho vedoucích pracovníků,

x

odhalovat kanály spojení do ČSSR a osoby, které s ním udržují spojení.“ 16

Tyto úkoly mohl nejlépe plnit tajný spolupracovník – agent. Umístění agenta do „agenturní pozice“ (tzn. v objektu protivníka nebo blízkém okolí) mělo umožňovat příslušníkům StB
provádět tzv. obranná protiopatření, prostřednictvím agentů někdy i ovlivňovat či přímo
paralyzovat činnost „ideocentra“. Tajný spolupracovník měl mít v ideálním případě:
x

Naprostou důvěru protivníka doma, a pokud možno i v zahraničí (například
jestliže pracoval v roce 1968 v ČSSR v médiích),

x

zajímavé společenské nebo odborné postavení (tzn. nejlépe – mezinárodně
uznávaný odborník),

x

jazykové znalosti, dobrý zdravotní stav,

x

nulové blízké rodinné vazby na ČSSR,

x

inteligenci a schopnost navazovat kontakty,

x

příbuzné nebo známé v zahraničí,

x

pečlivou prověrku a přípravu.

15

Paulus Jiří (1944) byl přijat k SNB 1. 3. 1973. Nejprve působil ve složce VB u KS SNB Ústí nad Labem,
1. 12. 1974 přeřazen v rámci téže správy ke složce StB a 15. 3. 1978 do funkce staršího referenta 1. oddělení
(„problematika sionismus“) 4. odboru X. správy FMV („problematika boj proti vnitřnímu nepříteli“). V letech
1978–1982 studoval na fakultě StB VŠ SNB, poté působil dále na X. resp. (1988) na II. správě SNB.
Problematice RSE, kterou zpracoval ve své diplomové práci, se věnoval jen v letech 1982–1984, poté „problematice nekatolických církví a sekt“. 15. 1. 1990 převeden v hodnosti mjr. do zálohy pro nezařazené a 23. 6.
1990 byl jako nezpůsobilý k výkonu služby v SNB propuštěn ze služebního poměru.
16
AMV, npor. Paulus Jiří: Zaměření a cíle „Radia Svobodná Evropa“ v ideodiverzním nepřátelském působení proti
ČSSR a ostatním socialistickým zemím. Diplomová práce absolventa VŠ SNB, Fakulta StB; Praha 1982, str. 73.
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„[…] Agenturní pronikání na určitou pozici neznamená, že je tento proces ukončen,
ale naopak, agent se má snažit pronikat stále na výhodnější pozice, proto pronikání v tomto
smyslu pokračuje až do té doby, kdy bude mít nejvýhodnější možnosti pro získávání informací
o protivníkovi, aby mohl co nejúčinněji ovlivňovat jeho rozhodování a jednání. Změny pozic
agenta, které rozšiřují stále více jeho operativní možnosti, nazýváme postupem agenta. Je
nutno si uvědomit, že spolupracovník má řešit úkoly dané mu čs. kontrarozvědkou a že samo
agenturní pronikání neřeší kontrarozvědné úkoly, ale vytváří pro ně pouze nezbytné podmínky. […] Agenturní pronikání do RSE usnadňují na jedné straně tyto objektivně existující skutečnosti:
x

existence velkého množství ideodiverzních center,

x

při přijímání do zaměstnání zde existuje podstatně volnější režim než například do
speciálních služeb protivníka,

x

stálý zájem o ‚novou krev’ ze socialistických zemí, která je dobře znalá poměrů ve
své zemi,

x

zájem nejen o získání nových spolupracovníků pro své vlastní úkoly, ale i jako
možných kádrů pro rozvědku,

x

široké kontakty pracovníků RSE s občany ze socialistických zemí, zejména
v souvislosti s jejich výjezdy do kapitalistických států.” 17

Do RSE mohla Státní bezpečnost proniknout s pomocí agentů třemi způsoby:
1. Získání (tzv. verbovka) zaměstnance RSE.
Z hlediska StB to byl nejkomplikovanější způsob, vyžadující dokonalou znalost poměrů v RSE pro nalezení motivu pro získání ke spolupráci. Velké nebezpečí pro
StB spočívalo v tom, že získaný spolupracovník mohl být tzv. podstavou (tzn. podstrčeným agentem) protivníka. K „získání“ bylo možno přistoupit v krajních případech, jen pokud nebyl k dispozici jiný vhodný agent, pokud by „zavedení nového
agenta do pozice“ vyžadovalo dlouhou dobu nebo by hrozilo nebezpečí z prodlení.
Před „verbovkou“ bylo třeba zhodnotit rizika i možné výhody. Příslušník StB měl
17

AMV, npor. Paulus Jiří: Zaměření a cíle „Radia Svobodná Evropa“ v ideodiverzním nepřátelském působení
proti ČSSR a ostatním socialistickým zemím. Diplomová práce absolventa VŠ SNB, Fakulta StB, Praha
1982, str. 75.

16

mít při takovémto získávání agenta k dispozici tak spolehlivé kompromitující materiály, že byl kandidáta schopen „přimět“ ke spolupráci. Výhodou získání agenta
– zaměstnance RSE – bylo jeho již existující postavení a možnost okamžitého plnění zadaných úkolů.
2. Tzv. podstava již dříve získaného agenta StB žijícího v zahraničí.
Výhodou zde byly nábory RSE při získávání nových pracovníků. Podstavovaný
agent musel ukázat svému budoucímu zaměstnavateli své schopnosti a možnosti a poté
si získávat jeho důvěru. Zaměstnavatelův zájem se pak měl prohlubovat a vést k angažování podstavovaného agenta do své činnosti. Podle poznatků StB z počátku
80. let měla být podstava agenta do RSE nejjistěji proveditelná přes exilové
organizace, které byly jedním ze zdrojů doplňování pracovníků tzv. ideocenter.
Proces takového pronikání ale opět vyžadoval dlouhý čas, v novém prostředí
získával agent důvěru pomalu.
3. Tzv. vysazení agenta z ČSSR do zahraničí a cíleně do RSE.
Osvědčená a účinná metoda, zejména v období „po porážce kontrarevoluce
v ČSSR v roce 1968“. Paulus uvádí jeden příklad za všechny – Pavel Minařík. Po
stažení Minaříka se ovšem podmínky přijímání nových pracovníků RSE, přicházejících z ČSSR, zpřísnily. RSE se ale bez nových lidí neobešla, takže i zde měly
nadále existovat možnosti…
StB měla teoreticky k získávání informací o RSE následující zdroje:
x

Agentura rozvědky a kontrarozvědky v RSE, nebo agentura stažená do ČSSR.

x

Vyhodnocování exilového tisku a vysílání RSE.

x

Analýza akcí RSE.

x

Vytěžování legálně vyjíždějících čs. občanů a reemigrantů v ČSSR.

x

Výslechy odhalených spolupracovníků RSE v ČSSR. Sledování činnosti a kontaktů exilových struktur do ČSSR nějakým způsobem napojených na RSE.18

Výsledkem zpracovaní získaných informací mělo být jejich využití pro taková kontrarozvědná opatření, která měla předejít a co nejvíc otupit působení Rádia Svobodná Evropa na
18

Tamtéž.
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obyvatelstvo v ČSSR, a dále provedení takových kroků, kterými by byla zcela ukončena tato
– z hlediska režimu – nežádoucí činnost.
Vlastní metody rozvědky k získávání a řízení tajných spolupracovníků byly teoreticky
rozpracovány zejména ve Směrnicích pro agenturně-operativní práci v zahraničí I. správy
MV. První byly schváleny ministrem vnitra Lubomírem Štrougalem v roce 1964. Je zajímavé, že v základním zaměření činnosti rozvědky není boj proti ideologické diverzi vůbec výslovně uváděn. Hlavními nepřáteli byly USA, SRN a NATO.
Nicméně Směrnice podrobně hovoří o metodických otázkách využívání tajných spolupracovníků. Tajní spolupracovníci mohli být přímo v „objektech zájmu“, nebo měli možnost
čas od času do nich „pronikat“, či byli v úzkém styku s osobami pracujícími v „objektech“.
„Agentura v objektu“ měla získávat dokumenty a informace, tzv. typovat a rozpracovávat
spoluzaměstnance (k dalšímu rozšiřování sítě agentury), umísťovat v objektu tajnou
operativní techniku (např. odposlechy – v případě RSE nebylo nikdy realizováno!) a získávat
podklady pro provádění tzv. aktivních opatření.19
S termínem „aktivní opatření“ (AO) a souvisejícími termíny se setkáme na řadě míst
této práce. Pojem „aktivní opatření“ začíná být užíván v rozvědce ve druhé polovině
padesátých let. V padesátých letech se překrývá s pojmem „rušivé akce“, což byly většinou
drobné

pokusy

o

zneklidňování

protivníka,

někdy

spíše

charakteru

pozdějších

„demonstrativních aktivních opatření“ (DAO). Podle vlastní definice I. správy SNB z roku
1983: „Smyslem aktivních a vlivových opatření (dále AO) je ovlivňovat postoje a jednání jednotlivců, skupin osob a obyvatelstva určité zájmové oblasti či rozhodovacích center ve smyslu
zahraniční politiky ČSSR a ZSS. AO dále směřují k upevňování obranyschopnosti ČSSR a ZSS
a oslabování politických, hospodářských a vojenských pozic hlavního protivníka.“ 20
Cíle AO byly však podrobněji rozvedeny již v roce 1964:
x

„odhalovat agresivní a dobrodružnou politiku imperialismu a podporovat politiku
odzbrojení, mírové koexistence a hospodářského soutěžení různých společenských soustav

x

rozkládat a zpomalovat činnost existujících nebo vznikajících vojensko-politických
a ekonomických imperialistických seskupení;

19
20

Směrnice o agenturně operativní práci rozvědky v zahraničí č.j.: A/1-00211/010-64.
Příloha č. 1 Rozkazu náčelníka I. správy SNB č. 16 z 27. 6. 1983: „Směrnice pro přípravu a provádění AO“.

18

x

vyvolávat nedůvěru neutrálů a závislých zemí k hlavním imperialistickým mocnostem
a naopak;

x

vyvolávat nedůvěru mezi imperialistickými mocnostmi, jejich vládami, představiteli
nebo institucemi navzájem;

x

vytvářet situace, vedoucí v kapitalistickém táboře k politickým, hospodářským,
vojenským nebo jiným rozporům a krizím;

x

podporovat a pomáhat národně-osvobozeneckému hnutí;

x

podporovat a pomáhat jiným protiimperialistickým hnutím;

x

podporovat a pomáhat národům, které se vymanily z kapitalistického područí.” 21

Například v roce 1967 provedla československá rozvědka 160 aktivních opatření (AO).
Proti USA bylo zaměřeno 32 % z nich, proti SRN 27 %, na „podporu čs. zahraničního
obchodu“ bylo provedeno 12 % a proti exilu 7 % těchto aktivních opatření.
Aktivní opatření byla nedílnou součástí činnosti rozvědky, její aktivní formou. Příprava
a realizace AO patřila mezi základní povinnosti všech příslušníků rozvědky. Iniciativa při
shromažďování podkladů pro přípravu AO, dosažené výsledky a ohlasy měly být jedním z hlavních
měřítek hodnocení kádrových příslušníků rozvědky. Aktivní opatření byla připravována v rámci
dlouhodobých operací, na které existovaly zvláštní svazky. Jednotlivé samostatné akce byly vedeny
v podsvazcích těchto svazků.
Nástrojem aktivních opatření bylo zejména předávání dezinformací nebo i pravdivých
informací nepříteli, ale nejen to. Pojem AO byl tedy užíván pro širší spektrum akcí.
Zmiňovanými vlivovými opatření mělo být z hlediska rozvědky dosaženo prosazení
„pozitivních“ změn situace v příslušném prostředí. V 70. letech letech byl užíván i pojem
„psychologické operace“ (PsO), které měly mít dopad především na veřejné mínění a ovlivňovat
psychiku „vytypovaných“ osob.
Posledním pojmem v problematice je termín „demonstrativní aktivní opatření“ (DAO),
která byla prováděna za pomoci „ostrých prostředků“ (zbraní, výbušnin), což ovšem nutně
neznamenalo jejich přímé použití, ale třeba „jen jejich pasivní“ využití diskreditaci protivníka.
V tom případě měl být vyvolán dojem, že protivník sám tyto prostředky používá.

21

Směrnice o agenturně operativní práci rozvědky v zahraničí č.j.: A/1-00211/010-64, zveřejněna na:

www.archiv.uzsi.cz
19

II. Vývoj agenturně operativního rozpracování Svobodné Evropy,
organizace nasazených součástí StB, jejich úkoly a prostředky
II. 1. Organizace struktur StB pověřených činností proti RSE

V době vzniku Rádia Svobodná Evropa (1950–1951) procházelo tehdejší ministerstvo
národní bezpečnosti (MNB), do jehož působnosti StB spadala, vážnou personální krizí.22
Čistky v nejvyšších strukturách KSČ a následné procesy, navazující na proces s tzv. protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského, se výrazně dotkly i struktur bezpečnostních.
Náměstek ministra národní bezpečnosti Karel Šváb a velitel StB Osvald Závodský byli popraveni, velitel rozvědky Oskar Valeš, velitel kontrarozvědky Vladimír Šmolka a další vysocí
funkcionáři StB odsouzeni k vysokým trestům vězení. Desítky příslušníků StB, zejména
z rozvědky, byly přeřazeny k uniformované SNB či propuštěny z MNB úplně.
Rozvědka MNB, již beztak nepříliš výkonná, byla takto ještě více paralyzována a do
poloviny padesátých let nedokázala získávat z RSE prakticky žádné hodnotnější zpravodajské
informace.
Státní bezpečnost klasifikovala RSE jako „expozituru CIA a ideocentrum“. Proto se na
pokusech proniknout zpravodajsky do RSE podílely do roku 1956 rozvědka23 a kontrarozvědka24. Dále se podle momentálních příležitostí snažila o zpravodajské pronikání
i krajská velitelství StB.25
Krátkodobě se Svobodnou Evropou zabývala i Vojenská kontrarozvědka (VKR) – od
30. 3. 1951 ostatně rovněž součást StB. Dne 2. 12. 1954 byl založen objektový svazek „Rozhlasová stanice Svobodná Evropa“, registrační číslo 311. Rozpracování vedl npor. Najman z 1. oddělení 1. odboru VI. správy MV. Svazek byl uložen do archivu MV již 31. 10. 1955 a zničen
5. 12. 1989, takže lze jen spekulovat o důvodech a rozsahu zájmů VKR o Svobodnou Evropu.
22

Ministerstvo národní bezpečnosti vzniklo 23. 5. 1950 vládním nařízením 48/1950 Sb. „…k plnění úkolů národní bezpečnosti dosud příslušejících MV a na Slovensku Poverenectvu vnitra“. Nevyslovených důvodů vzniku bylo více: Potřeba odstavit ministra vnitra Václava Noska, „zostření třídního boje“ i „dobová móda“ –
v SSSR existovalo Ministerstvo státní bezpečnosti (MGB) již od roku 1946, v NDR bylo 8. 2. 1950 rovněž
zřízeno Ministerstvo státní bezpečnosti (MfS).
23
Do 28. 6. 1952 odbor „Z“ MNB, poté Správa zahraničně politické rozvědky MNB a následně od 8. 10. 1953
I. správa MV.
24
Do 28. 6. 1952 I. sektor velitelství StB, poté I. odbor Hlavní správy StB a od 8. 10. 1953 II. správa MV.
25
Od 1. 1. 1954 krajské správy MV.
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Kontrarozvědka StB používala k získávání zpráv především část své agenturní sítě. Ta
byla tvořena vesměs tzv. přeshraničními agenty, což byli uprchlíci z Československa, kteří se
v uprchlických táborech v zahraničí nechali získat ke spolupráci s StB. Přecházeli státní hranice mezi ČSR, SRN a Rakouskem, často pracovali pro obě dvě strany, získávali informace
v uprchlických táborech a verbovali tam pro spolupráci s StB i další uprchlíky. Zpravodajské
možnosti těchto agentů StB byly omezené; byly dány jejich společenským postavením a styky.
V táborech měla své kanceláře i Svobodná Evropa, získávala od uprchlíků čerstvé informace o situaci v Československu, pořizovala s nimi rozhovory pro vysílání apod.
K roku 1952 je doloženo, že se problematikou RSE zabývalo 4. oddělení I. sektoru
velitelství StB, jehož agenda spočívala v „rozpracovávání“ čs. exilu, jeho kurýrů přecházejících ilegálně do ČSR (v terminologii StB tzv. agenti-chodci) a konečně v „rozpracovávání“
Rádia Svobodná Evropa. K proniknutí z ČSR do RSE byli v první polovině 1952 vysláni
I. sektorem Velitelství StB tajní spolupracovníci s krycími jmény JANA, LIBUŠE, DIEGO,
NEUMANN a VAŠEK,26 ovšem nikomu z nich se nepodařilo „napojit na objekt“ (rozuměj
RSE) nebo se v něm zaměstnat.
Po nevýznamné reorganizaci StB v polovině roku 1952 se problematikou RSE
zabýval 2. referát 1. oddělení I. odboru Hlavní správy StB.27 Po zrušení MNB na podzim
1953 byla StB začleněna do nového ministerstva vnitra, kde kontrarozvědka dostala přiděleno
označení „II. správa MV“.
V dalším období se tato II. správa MV zabývala zejména bojem proti zahraničním
rozvědkám a proti Rádiu Svobodná Evropa pravděpodobně jen v případech, které se nějak
dotýkaly základního rámce práce II. správy.28 Pravděpodobně z důvodu střetu zájmů došlo
tajným Rozkazem ministra vnitra č. 98 čl. 101 z 6. 10. 1956 „Rozdělení objektů mezi I. a II.
správu MV“ k vymezení kompetencí.
26

Tito tajní spolupracovníci jsou neidentifikováni. Registry svazků užívané do roku 1989 byly založeny až
v dubnu 1954. U spolupracovníků působících již v předcházejícím období je tedy rozkrytí jmen obtížné. V textu
jsou velkými písmeny i nadále označovány: akce StB, krycí jména spolupracovníků StB, krycí jména příslušníků rozvědky a krycí jména sledovaných osob.
27
AMV, reg. č. 10081, objektový svazek (OBS) „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /011,
str. 248–251 a 286–291.
28
Kolektiv: Revoluční a bojové tradice II. správy SNB, zdroj síly a úspěchů v boji proti nepřátelským rozvědkám. IX. správa SNB, Praha 1983.
(V tomto reprezentativním přehledu vývoje II. správy MV a její činnosti až do počátku 70. let není problematika
RSE vůbec zmiňována.)
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„K zlepšení agenturně-operativního pronikání do rozvědných a emigrantských centrál
v NSR […] dosažení centralizace poznatků a vymezení odpovědnosti“ rozhodl ministr vnitra
o převedení kompetencí k rozpracovávání Rádia Svobodná Evropa a politických organizací
československého exilu v SRN do působnosti I. správy MV.
Rozpracovávání „centrál kapitalistických rozvědek“ a „centrál Gehlenovy organizace“29 převedl rozkaz ministra na II. správu MV. Všemi centrálními operativními a krajskými
správami MV měly být I. a II. správě MV předány nejen příslušné poznatky, ale do řízení i tajní
spolupracovníci – s výjimkou spolupracovníků, jejichž zpravodajské možnosti přesahovaly
rámec vymezený rozkazem.
Po vydání tohoto rozkazu bylo těžiště aktivit proti RSE přeneseno na rozvědku MV
(tedy I. správu MV), zatímco II. správa MV a další součásti StB byly v dalším období spíše
adresáty informací, na jejichž základě pak prováděly opatření proti aktivitám RSE na území
ČSR.30
Svobodnou Evropu v zahraničí tedy od roku 1956 do sedmdesátých let operativně
rozpracovávala téměř výlučně rozvědka (I. správa).31 V roce 1953 se problematikou zabýval 1. referát II. oddělení II. sektoru Správy zahraničně politické rozvědky (ZPR) ministerstva národní bezpečnosti. Objektový svazek s názvem „Vysílač Svobodná Evropa Mnichov“

29

Rozvědná služba SRN, založená Reinhardem Gehlenem již krátce po II. světové válce pod americkou
patronací jako „Gehlen organization“, byla v roce 1956 změněna na Spolkovou zpravodajskou službu –
Bundesnachrichtendienst – BND.
30
Rozkaz MV 197/1955 byl i s přílohami publikován in Žáček Pavel: Menší sestra I. Vznik a vývoj První
správy ministerstva vnitra 1953–1959. (Edice dokumentů), Prius, Brno 2004, str. 288.
31
Existuje jistý spor o zařazení čs. rozvědky (I. správy) ministerstva vnitra v období vlády komunistů do
celku Státní bezpečnosti. Argumentem (jehož nositelé jsou zejména příslušníci rozvědky, kteří museli
opustit ministerstvo vnitra v souvislosti s čistkami na počátku normalizace v 70. letech) má být údajné
rozdílné organizační začlenění v rámci MV a hlavním důvodem pak odmítání spoluodpovědnosti této
služby za činnost kontrarozvědných a vyšetřovacích součástí Státní bezpečnosti.
Rozvědka MV byla ale od listopadu 1948 do května 1950 podřízenou součástí Velitelství StB, od 3. 3.
1969 do 28. 1. 1971 byla spolu s StB součástí jednotné Federální správy zpravodajské služby a od 4. 2.
1982 do počátku roku 1990 byla výslovně definována jako složka Státní bezpečnosti – federální útvar
Sboru národní bezpečnosti. Nehledě k tomu, že po celou dobu své existence byla I. správa výkonným
útvarem MV (FMV) s kompetencemi na úrovni jeho ostatních součástí.
S dalšími součátmi StB byla její činnost provázána řadou zvláštních součinnostních dohod, vzájemná spolupráce byla zakotvena i přímo v organizačních řádech jednotlivých součástí MV (FMV).
Silným poutem rozvědky a kontrarozvědky se stali kádroví pracovníci, kteří byli podle potřeby zcela běžně
přemísťováni mezi rozvědkou a ostatními součástmi StB a MV. Přes řadu náborů na civilních vysokých
školách od roku 1954 tvořili právě kádroví příslušníci s praxí z kontrarozvědky na I. správě významné procento personálu. Jejich vliv na činnost rozvědky je nesporný. Tvrzení, že bývalá I. správa MV (FMV) nebyla součástí StB, neodpovídá skutečnosti.

22

s registračním číslem Sk-4262 byl založen 29. dubna 1953. Návrh na založení svazku podal
nstržm. Josef Čermák–LESNÍK32.
Po zrušení MNB a včlenění StB do ministerstva vnitra v říjnu 1953 byla Správa ZPR
přejmenována a reorganizována v I. správu MV. Pod označením „I. správa“ pak rozvědka
existovala až do roku 1990.33 Rozpracováním RSE byl na podzim 1953 pověřen IV. odbor I.
správy MV, jehož problematikou byla „čsl. reakční emigrace a její spolupráce s imperialistickou špionáží“.
V rámci 2. oddělení téhož odboru byl vytvořen dokonce samostatný referát „Svobodná
Evropa“. Od počátku v něm byl zařazen Jan Rückert–RYBÍN, který se problematice věnoval až
do sedmdesátých let a měl výrazný podíl na celé řadě akcí proti RSE.34
Od roku 1954 na tomto referátě působil a v roce 1959 se v souvislosti s RSE „proslavil“
(akce PANENKA bude zmíněna) i Jaroslav Němec–NEKOLA35. Veteránem aktivit proti RSE byl
32

Čermák Josef–LESNÍK (1924), původním povoláním nástrojař; od 1. 2. 1946 člen KSČ. 18. 8. 1952 přijat na
MV a současně k rozvědce – škola Správy ZPR, 1. 12. 1952 vstržm., 1. 8. 1953 starší referent 1. referátu 3. oddělení II. odboru Správy ZPR („problematika CIC NSR a Rakousko“), od listopadu 1953 starší referent 1. odd.
IV. odb. (stejná problematika), 1. 1. 1954 ppor., 2. 3. 1955–17. 4. 1956 referent rezidentury I. správy MV ve
Vídni, 17. 4. 1956 stažen do ČSR. Od 15. 4. 1956 přeřazen na II. odb. I. správy MV („problematika Itálie“, v níž
působil i nadále).
Za pozornost stojí, že 29. 8. 1976 dostal od náčelníka KGB genpor. Krjučkova osobně věcný dar za „aktivní podíl při
získání a řízení spolupracovníka, který přispíval k obraně SSSR a zemí soc. tábora“. V roce 1981 obdržel medaili
„Za obětavou práci pro socialismus“. Dne 28. 2. 1982 ukončil služební poměr odchodem do starobního důchodu.
33
V důsledku reorganizací ministerstva vnitra se krycí název měnil takto: 1953–1968 I. správa MV, 1969–1970
I. správa FSZS (Federální správy zpravodajské služby), 1971–1979 I. správa FMV a 1979–1990 I. správa SNB.
34
Rückert Jan–RYBÍN (1923–1985), původním povoláním soustružník; od 23. 6. 1946 člen KSČ. 1. 1. 1953
přijat na MV a současně k rozvědce – škola Správy ZPR, 1. 6. 1953 vstržm. a referent 2. referátu 1. odd. II. odb.
správy ZPR („problematika krajani“, později referátu přidělena „problematika Svobodná Evropa“). 15. 10. 1953
referent 2. odd. IV. odb. („problematika Svobodná Evropa“). Od 1. 1. 1954 ppor., 1. 8. 1954 starší referent 2. odd.
IV. odb.
(Podle hodnocení ke dni 2. 12. 1955: řídil čtyři spolupracovníky, se dvěma dočasně přerušil styk, provedl několik kontaktů a v zahraničí zavázal jednoho spolupracovníka. Zaznamenal úspěch v akci NÁVRAT – kampaň související s amnestií pro emigranty z 9. 5. 1955 – Marie Dvořáková, zaměstnaná ve Svobodné Evropě,
se vrátila do ČSR a bylo s ní učiněno veřejné prohlášení.
Další postup: 1. 1. 1956 povýšen do hodnosti por., 1. 2. 1956 starší referent 3. odd. IV. odb., 9. 5. 1956 vyznamenání „Za službu vlasti“. Od 26. 9. 1956 do 1. 6. 1957 studium dvouleté rozvědné školy v SSSR (nedokončil
pro nemoc), 1. 6. 1957 přechází z činné zálohy do funkce staršího referenta IV. odb. (stále zpracovával problematiku „Svobodná Evropa“). 1. 1. 1959 npor., 27. 5. 1959–20. 10. 1961 II. záloha – starší referent rezidentury
Bern (řídil zde devět spolupracovníků), 15. 4. 1962–15. 9. 1964 II. záloha – starší referent rezidentury Vídeň
(legalizován jako vízový referent MZV; na rezidentuře rozpracovával „objekty čs. emigrace a rozvědky USA“;
mj. připravil akci „MORAVA“ – destrukce objektu Rádia Svobodná Evropa; na rezidentuře řídil celkem sedm
spolupracovníků). 1. 1. 1963 kpt., 1. 3. 1963 tabulkově přemístěn na 9. odb. (zahraniční kontrarozvědka). K 9. 5.
1964 medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“. 15. 9. 1964 z II. zálohy do funkce starší referent 6. odb. (americká rozvědka v Rakousku; připravil k vysazení tajného spolupracovníka EGONA–Ivo Šafář). V 70. letech zařazen na 55.
odb. I. správy FMV. 30. 9. 1977 invalidní důchod.
35
Němec Jaroslav–NEKOLA (1923), původní povolání cukrář; od 1. 6. 1945 KSČ; 5. 3. 1950 MV přijat na školu
SNB Liběchovice. Od 1. 9. 1950 zařazen na KV StB Karlovy Vary, 15. 1. 1954 přeřazen k I. správě MV – operativní škola, 1. 8. 1954 starší referent 3. oddělení III. odboru („problematika Gehlenova zpravodajská organizace“),
23

Jaroslav Lis–NEČÁSEK36, který se problematice RSE věnoval celých 35 let! Rovněž od roku
1954 rozpracovával RSE další příslušník 2. oddělení IV. odboru I. správy MV – Luděk
Hochman–BŘÍZA37. Náčelníkem zde byl (od 1956) Josef Matějka–MALÍNSKÝ 38.
Na rozpracování objektu ALFA, řízení tajných spolupracovníků (TS, dále též jen:
spolupracovník, spolupracovníci) a na pomoci při různých aktivních opatřeních se podílela
celá řada dalších kádrových příslušníků I. správy MV, zařazených zejména na rezidenturách
ve Vídni, Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem a od roku 1973 i na rezidentuře v Bonnu. (Jednotliví kádroví příslušníci budou v této práci dále představováni zejména v souvislosti s konkrétními akcemi rozvědky.)
Náčelníkem celého IV. odboru byl při vzniku I. správy MV 15. října 1953 ustanoven
nejprve npor. Alois Koleba–KOSTKA39, který byl ovšem již 1. března 1954 povolán k ročnímu
1954 starší referent 2. odd. IV. odb., 1956 npor., 1. 10. 1956 zástupce náčelníka 2. odd. IV. odb. („problematika
BND“). 1. 10. 1957 I. záloha – MZV, 1959 II. záloha – referent rezidentury Salzburk. Ke dni 1. 7. 1960 kpt.,
1. 2. 1964 starší referent 8. odb. („dezinformace a aktivní opatření“), 1. 7. 1965 mjr., 1965 absolvoval VUML,
1970 starší referent 2. odb. správy B – I. správy FSZS ( „problematika zrádci“), 31. 12. 1978 důchod.
36

Lis Jaroslav–NEČÁSEK (1925), původní povolání truhlář; člen KSČ od 12. 3. 1947. 18. 8. 1952 přijat na MV
a současně zařazen k rozvědce – škola Správy ZPR. Od 1. 12. 1952 šstržm., 15. 10. 1953 referent 2. oddělení IV. odboru I. správy MV, 1. 1. 1954 ppor., 1. 1. 1956 por., 1. 4. 1956–1. 7. 1959 II. záloha – referent rezidentury Bern
(„po linii obrany a pak politický úsek“). 1. 2. 1959 npor., 1. 7. 1959 starší referent IV. odb. („problematika politické strany v SRN“ a od 1960 i „emigrace“). 18. 5. 1962 odměna 300,- Kčs náčelníka I. správy za velmi dobrou přípravu tiskové konference (s navrátilci Šundovými). 1. 3. 1963 kpt. a starší referent 5. odd. 9. odb., 1. 2. 1964 starší
referent 4. odd. 6. odb., 1. 3. 1968 mjr. Od června 1969 zařazen na 21. odd. 2. odb. správy B – I. správy FSZS (řídil
„referát emigrace“ a zpracovával problematiku „Svobodná Evropa“).
1975 vyznamenání „Za vynikající práci“ (mj. za AO REZEDA – „Rozhovory z druhé strany“ s E. Marákem). Od
roku 1971starší referent specialista 31. odb., 25. 6. 1975 absolvoval tříletý resortní právnický kurz (nahrazující vysokoškolské vzdělání). 1. 1. 1976 pplk., 31. 12. 1988 důchod.
37
Hochman Luděk–BŘÍZA (1928), původním povoláním úředník; od 1. 5. 1947 člen KSČ. 15. 1. 1954 přijat
k MV a současně k rozvědce – škola I. správy MV. 1. 7. 1954 ppor., 1. 8. 1954 referent 2. oddělení IV. odboru,
1. 7. 1956 por., 1. 10. 1956 starší referent, později tamtéž vedoucí referátu „Svobodná Evropa“:
„S přiděleným objektem se velmi dobře seznámil a na svém pracovišti dosáhl vemi dobrých operativních výsledků. Za dobu působení na referátu zaverboval několik dobrých spolupracovníků a pracoval na několika rušivých
akcích, které měly dobrý ohlas.“ (Služební hodnocení k návrhu na povýšení do hodnosti npor., vypracoval zástupce náčelníka IV. odb. kpt. Stanislav FORMÁNEK–Tomeš roku 1959).
9. 5. 1957 medaile „Za službu vlasti“.1. 7. 1959 npor., 1959–1960 starší referent rezidentury Frankfurt – legalizace „delegát PZO Artia“, 2. 5. 1960––1. 7. 1962 starší referent rezidentury Berlín, 1. 3. 1963 přemístěn na
1. odd. 9. odb. (zahraniční kontrarozvědka – „problematika americká rozvědka v Rakousku“), 1. 7. 1963 kpt.,
21. 8. 1964–9. 1966 starší referent rezidentury Vídeň – legalizace „obchodní oddělení“, 1. 2. 1969 mjr., 31. 5.
1971 propuštěn ze služebního poměru z politických důvodů.
38
Matějka Josef–MALÍNSKÝ (1923), původní povolání zámečník; člen KSČ od 17. 7. 1945. Ke dni 6. 3. 1949
přijat k SNB – KV StB Plzeň, později III. správa MV. 1. 3. 1956 I. správa MV – náčelník 3. oddělení IV. odboru
(oddělení „emigrace“), 1. 3. 1958 kpt., 8. 2. 1961 škola KGB v SSSR, 1. 3. 1963 mjr. a náčelník 5. odd. 9. odb.
(zahraniční kontrarozvědka), 16. 8. 1965 až červenec 1969 člen rezidentury Haag – legalizace „III. tajemník zastupitelského úřadu pro tisk a propagaci“, 22. odd. správy B – I. správy FSZS, 31. 12. 1978 důchod.
39
Koleba Alois–KOSTKA (1919–1980), původní povolání jemný mechanik; člen KSČ od 1. 6. 1945. K MV
přijat 13. 11. 1945 – SNB Kriminální úřadovna Praha, 13. 11. 1947 stržm., 3. 1. 1949 přeřazen k rozvědce: sektoru BAb, nejprve organizační oddělení, srpen až říjen 1949 referát „Amerika“. Říjen 1949 vstržm., listopad
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studiu rozvědné školy KGB v Moskvě. Dnem 26. prosince 1954 byl zatímně a 1. února 1955
i definitivně jmenován náčelníkem IV. odboru I. správy MV kpt. Milan Michel–MOZR40;
ve funkci ovlivňující dění v RSE zůstal až do reorganizace v roce 1963.
Michelovým zástupcem se stal 10. září 1954 por. Stanislav Tomeš–FORMÁNEK41,
který byl již od 15. října 1953 náčelníkem 2. oddělení IV. odboru, takže se jednalo o zasvěceného odborníka na problematiku Rádia Svobodná Evropa.
Významné místo v systému boje proti Rádiu Svobodná Evropa měl VIII. odbor (informační) I. správy MV. Zabýval se vyhodnocováním informací, zaměřováním tajných spolupracovníků na aktuální témata a spoluprací s operativními odbory při přípravách tzv. aktivních

1949 vedoucí školy příslušníků zařazovaných na VAS (vysunutá agenturní stanoviště = rezidentury rozvědky
MV zakládané v pohraničních oblastech Československa sousedících s Rakouskem a SRN v období do roku
1950).
Od 4. 1. 1950 referent 1. referátu, 3. odd. správy ZPR („Itálie a Jugoslávie“), 15. 1. 1951 tamtéž (agenda
„Jugoslávie“). 1. 2. 1950 ppor., 1. 12. 1951 npor., 1. 4. 1952 náčelník náborové skupiny, 4. 7. 1952 náčelník
3. odd. 1. odb. S ZPR, 6. 2. 1953 náčelník 4. odb. S ZPR, 1. 5. 1953 zatímně náčelník 2. odb. S ZPR, 15. 10.
1953 náčelník IV. odb. I. správy MV. 1. 3. 1954 jeden rok škola KGB v Moskvě, 15. 4. 1955 mimořádně kpt.,
16. 4. 1955 zástupce náčelníka XII. odb. I. správy MV („řízení nelegálních agentů v zahraničí“).
Ke dni 9. 5. 1956 medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“, 15. 6. 1956 rezident – rezidentura Berlín, 1958–1. 9. 1960
rezident – rezidentura Bern. 1. 1. 1960 mjr., 1. 9. 1960 I. záloha I. správy MV, 18. 9. 1960 zástupce náčelníka
IV. odb., 1. 2. 1963 zástupce náčelníka 9. odb., 17. 2. 1964 přemístěn do I. zálohy I. správy MV. Ke dni 4. 5. 1964
přemístěn do II. zálohy – zástupce rezidenta rezidentury – čs. vojenské mise Západní Berlín (legalizační funkce
II. tajemník, vedoucí konzulárního a vízového oddělení).
1. 9. 1968 přemístěn do funkce zástupce náčelníka 6. odb. I. správy MV, 1969 absolvoval PF UK v Praze.
1. 2. 1970 pplk., od roku 1971 na 26. odb. (zahraniční kontrarozvědka), 31. 5. 1975 starobní důchod.
40
Michel Milan–MOZR (1927), původní povolání úředník, člen KSČ od 1. 9. 1945. Ke dni 1. 11. 1948 přijat k MV –
I. sektor (1953 II. správa). 1. 4. 1954 mimořádně kpt. a současně náčelník 1. odboru II. správy MV, 18. 5. 1954
náčelník IV. odb. KS MV Praha, 26. 12. 1954 přeřazen k rozvědce – náčelník IV. odb. I. správy MV.
Za dobré výsledky v operativní práci v roce 1956 mu ministr udělil udělil pochvalu a odměnu 1000,- Kčs,
1. 4. 1957 mjr., 24. 4. 1959 medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“. 1. 7. 1963 zástupce náčelníka 6. odb. a současně zástupce náčelníka odb. „zvláštní zálohy“ – vedoucí akce DUHA (pomoc komunistické straně Iráku
v ilegální činnosti). 1965 pplk., 15. 6. 1969 náčelník správy B – I. správy FSZS, 1. 4. 1971 náčelník 4. odb.
IV. správy FMV (přemístěn, neboť nesplňoval kvalifikační předpoklady). Ke dni 1. 11. 1975 plk, 31. 1. 1985
důchod.
41
Tomeš Stanislav–FORMÁNEK (1927, do roku 1961 vl. jménem Frank), původní povolání kamenotiskař; člen
KSČ od 1. 6. 1945. 25. 6. 1945 přijat k SNB pohotovostní pluk NB č. 1 – střelec. 27. 11. 1949 SNB – šestiměsíční
nástupní škola, poté KV StB Praha, 1952 II. odbor HS StB, 1. 7. 1952 ppor., 15. 10. 1953 I. správa MV – náčelník
2. oddělení IV. odboru. Od 1. 5. 1954 por., 10. 9. 1954 zástupce náčelníka IV. odb., 1. 5. 1955 npor., 1956–1957
rezidentura Vídeň. 1. 5. 1958 kpt., 1961–3. 1. 1966 rezidentura Berlín – II. tajemník, 25. 2. 1963 mjr.. 5. 1. 1966
náčelník oddělení 6. odboru.
1. 6. 1969 náčelník 3. odd. 2. odb. správy B – I. správy FSZS, 15. 6. 1969 zástupce náčelníka 2. odb. správy B,
9. 5. 1970 pplk., 8. 3. 1971 dočasně náčelník odb. 21, 19. 9. 1972 tříletý resortní právnický kurz při PF UK, 1. 4.
1975 náčelník 21. odb., 15. 1. 1976 náčelník odb. zvláštní zálohy náčelníka I. správy FMV a současně pověřen
funkcí náčelníka 55. odb. (evidence).
Od 12. 4. 1977 tříměsíční odborný internátní kurz při rozvědné škole Moskva, 1. 6. 1983 konec zvláštní zálohy
a nadále náčelník 55. odb., 1. 12. 1983 konzultant kanceláře FMV ČSSR, 1. 5. 1984 plk., 1. 10. 1988 konzultant
kanceláře MV – Vnitřní organizační správa FMV, 31. 7. 1989 důchod.
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opatření. Problematikou RSE se na 3. oddělení tohoto informačníhoVIII. odboru zabývala nejvíce
npor. Jiřina Ďupalová–BĚLSKÁ42.
Někdy v průběhu padesátých let bylo rozpracování RSE předáno ze 2. na 4. oddělení IV. odboru I. správy MV. Zaměření IV. odboru bylo změněno z původního tematického: „proti emigraci a její
spolupráci s nepřátelskými špionážními službami“ teritoriálně, na politickou rozvědku se zaměřením
nejprve na Spolkovou republiku Německo. Na podzim 1960 byly 2. odbor („rakouský“) a 4. odbor („německy mluvící země“) sloučeny do rámce 4. odboru. RSE zde rozpracovávali kádroví příslušníci
npor. Miloslav Müller–MÁDR43, por. Luděk Hochman–BŘÍZA a Karel Stejskal–STAŇURA44.
V druhé polovině padesátých let se zvýšil počet aktivních opatření a „rušivých akcí“ nejrůznějšího charakteru. Na řadě z nich kooperovalo 4. oddělení IV. odboru s VIII. odborem I. správy MV.
42

Ďupalová Jiřina–BĚLSKÁ (1931), rozená Brejžková. Absolventka reálného gymnázia, 1949–1953 studium Vysoké školy politických a hospodářských věd – promovaný historik specializace dějiny KSSS a KSČ.
Členka KSČ od 30. 11. 1947. 1. 8. 1953 po studiu přijata náborem na MV. (Původní předpokládané zařazení – instruktor kulturně-propagačního odboru Hlavní správy Pohraniční a vnitřní stráže – nenastoupila,
změněno na I. správu – v hodnosti ppor. a funkci referent studijního odboru.)
15. 10. 1953 referent 2. odd. VIII. odb. („problematika předúnorová emigrace“). 1. 3. 1955 mimořádně por.
(za úspěšné plnění služebních úkolů a k dosaženému VŠ vzdělání), listopad 1955 400,- Kčs odměna náčelníka I. správy MV za příkladnou práci při plnění „rozkladné akce proti emigraci“ (rozpracování emigrantů
v Labour Service Company). 1. 1. 1956 mimořádně npor. z důvodu VŠ vzdělání, 1. 10. 1959 přemístěna na
IV. odb. a současně do I. zálohy. Od 20. 10. 1959 II. záloha – písařka (studijní pracovník) rezidentury
Salzburk, 1. 9. 1960 kpt., 1. 4. 1962 z II. zálohy na 18. odb. – studijní pracovník („problematika NSR“). 18.
5. 1962 pochvala náčelníka I. správy MV za velmi dobrou přípravu tiskové konference (s „navrátilci“ Šundovými z RSE), 1. 2. 1964 přemístěna na 2. odd. 9. odb., 9. 5. 1964 medaile „Za službu vlasti“, 1. 9. 1965 mjr.,
1. 7. 1968 starší referent 2. odd. 9. odb., 13. 4. 1969 (II. záloha) – tři měsíce na rezidentuře Frankfurt jako
starší referent. 1. 6. 1969 zařazena na informační odbor „S“.
Dnem 31. 3. 1971 ukončen služební poměr – „nevyhovující z politických důvodů“.
43
Müller Miloslav–MÁDR (1932), původní povolání truhlář; člen KSČ od 27. 11. 1953. 1951–1955 studium fakulty mezinárodních vztahů FF UK – promovaný právník diplomatického směru. 1. 9. 1955 přijat náborem na MV a současně k rozvědce – škola I. správy. 1956 npor., referent IV. odboru, 1959–1960 dvouletá rozvědná škola SSSR se zaměřením na Japonsko, 1. 2. 1961 kpt., referent 7. odb. („problematika
Japonsko“), 1. 4. 1962 starší referent, 1. 11. 1963 I. záloha – MZV, 24. 7. 1963 – července 1965 II. záloha
– rezident na rezidentuře Tokio (legalizován jako „II. tajemník ZÚ“). 26. 10. 1965–14. 8. 1967 člen rezidentury v Bagdádu (nehodnocen dobře). Po návratu – starší referent 4. odb. („Afrika – Asie“), 1969 referent 3. odb. správy A I. správy FSZS (politická rozvědka „Západní Evropa“). Od 1. 1. 1970 starší referent
Oblastního odb. I. správy FMV v Praze (v roce 1968 „politicky zakolísal“ a přemístění bylo za trest). 1. 8. 1971
mjr. (předtím několikrát od roku 1966 povýšení odloženo), 1. 3. 1975 starší analytik 55. odb. („evidence“), 1. 1.
1978 starší referent OO I. správy FMV Praha (důvod zařazení – procházel akcí SUP, byl osobně znám „zrádci“
Miloslavu Kročovi stejně jako jeho zařazení a některé akce na kterých pracoval. Jako důvod zařazení byl ale Müllerovi sdělen jen politický prohřešek z roku 1968.) 1. 1. 1981 na 1. odd. OO správy StB Praha, 1. 8. 1982 pplk.,
1. 9. 1982 starší referent specialista vyhodnocovacího a evidenčního odboru Správy StB Praha (na vlastní žádost).
30. 4. 1987 ukončení služebního poměru – důchod.
44
Stejskal Karel–STAŇURA (1929–1995), původní povolání stolař; člen KSČ od roku 1948. 1. 10. 1951 přijat
k VKR, 1. 9. 1958 v hodnosti kpt. převeden na I. správu MV do funkce starší referent 2. odd. IV. odb. na volné
systemizované místo náčelníka 1. odd. („problematika armády NSR“). 1. 3. 1962 mjr., 1. 6. 1963 I. záloha, 2. 1.
1964–23. 12. 1966 II. záloha – starší referent rezidentury Vídeň (tiskový přidělenec „v legalizační funkci II. tajemníka“,
„problematika ÖVP“). 15. 2. 1967 starší referent 6. odb., 1969 náčelník 21. odd. 2. odb. správy B – I. správy FSZS,
1. 11. 1975 pplk., 1. 1. 1981 vedoucí starší referent specialista 26. odb. (zahraniční kontrarozvědka – „problematika
speciální služby NSR“), 30. 4. 1986 ukončení služebního poměru – důchod.
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Dne 1. 2. 1963 byl na I. správě MV zřízen 9. odbor – odbor zahraniční kontrarozvědky
(OZK). Byl podřízen I. zástupci náčelníka I. správy MV pplk. Janu Příhodovi–PRAŽSKÉMU 45.
Rozpracování problematiky RSE a emigrace bylo svěřeno 5. oddělení tohoto odboru. Jeho náčelníkem byl mjr. Josef Matějka–MALÍNSKÝ, který tak zpracovával totožnou problematiku jako na
svém předchozím místě, podobně jako další kádroví příslušníci, přeřazení z IV. odboru na odbor 9.
Po organizační reformě I. správy MV platné od 1. 2. 1964 rozpracovávalo Svobodnou Evropu 21. oddělení 6. odboru (OZK), náčelník odboru Zdeněk Jodas–JURAN46.
V souvislosti s novým státoprávním uspořádáním Československa byla počátkem roku 1969
reorganizována i Státní bezpečnost. Cílem reorganizace bylo jednak delimitovat část složek a
pravomocí na republiková ministerstva vnitra, jednak vytvořit na centrální úrovni jednotnou
zpravodajskou službu – Federální správu zpravodajské služby (FSZS). V březnu 1969 byly v rámci I.
správy FSZS (nyní otevřeným názvem Hlavní správa rozvědky – HSR) vytvořeny:
Správa A (politická rozvědka),
B (zahraniční kontrarozvědka a služba zvláštního určení),
C (vědeckotechnická rozvědka),
D (nelegální rozvědka),
E (týl),
F(pobočka v Bratislavě)
Na rozpracování Rádia Svobodná Evropa se podílely 21. oddělení 2. odboru správy B (zahraniční kontrarozvědka, obrana vlastního aparátu, aktivní opatření a Služba zvláštního určení) a 3. odbor
správy B (odbor vlivových a aktivních opatření a Služba zvláštního určení). Významným partnerem
mimo rozvědku byla II. správa FSZS – Hlavní správa kontrarozvědky.
45

Příhoda Jan–PRAŽSKÝ (1921), původní povolání zedník; člen KSČ od 25. 5. 1945. Dne 20. 6. 1945 přijat
k Oblastní úřadovně StB Praha, 1. 9. 1949 absolvoval Vyšší politickou školu SNB Koloděje. 1. 3. 1950 zástupce
náčelníka KV StB Praha, 26. 5. 1952 kpt., 1. 1. 1953 jeden rok škola SSSR, 1. 2. 1954 náčelník KS MV Praha,
1. 1. 1955 přeřazen k I. správě MV– zástupce náčelníka.
V roce 1955 udělena medaile „Za službu vlasti“, 1956 medile „Za zásluhy o obranu vlasti“. 19. 4. 1960 snížena
hodnost o jeden stupeň na mjr. (pohoršující jednání na veřejnosti, kterého se dopustil v podnapilém stavu). 1. 10.
1962 mimořádně pplk., 1962 1. zástupce náčelníka I. správy MV, 1. 6. 1966 zástupce náčelníka I. správy MV pro
zvláštní zálohy, 1. 10. 1966 I. záloha, 1. 12. 1966 rezident rezidentury I. správy MV ve Vídni –„v legalizační funkci II. tajemník“ („vnitropolitická agenda“). 25. 2. 1968 plk., 1. 6. 1969 tabulkově 2. odbor správy B – I. správy
FSZS, 1. 2. 1970 I. záloha – funkce náčelník 2. odb. správy B – I. správy FSZS. 31. 12. 1970 propuštěn ze služebního
poměru – politicky nevyhovující.
46
Jodas Zdeněk–JURAN (1925–?), absolvent PF UK v Praze. 1. 4. 1950 přijat k MV – sekretariát Velitelství
StB, náčelník archivní správy, 1954 náčelník na I. odboru I. správy MV, 1956 zástupce rezidenta, 1961 zástupce
náčelníka 5. odb. („problematika Anglie, Řecko“), 1962 náčelník 5. odb., 1. 10. 1964 náčelník 6. odb., 1969 náčelník 2. odb. správy B – I. správy FSZS.
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FSZS byla zrušena roku 1970, kdy byly opět všechny složky StB sjednoceny pod pravomoc
FMV. V rámci Hlavní správy rozvědky (I. správa FMV) byl objekt RSE rozpracováván 2. oddělením
31. odboru (emigrace a ideodiverze). Vytvoření specializovaného odboru pro problematiku exilu
jasně ukazuje větší pozornost normalizačního režimu věnovanou ideologickým nepřátelům.
Na činnosti proti RSE se podíleli zejména Jaroslav Lis–NEČÁSEK a asi do roku 1974 Stanislav Spanilý–INEMAN47. V roce 1974 jsou uváděni dále nstržm. Rudolf Souček–BARTOŠEK48
a ppor. Petr Kovařík–DOBIŠ49.
Náčelníky 31. odboru byli od 1. dubna 1971 do 31. března 1984 Jan Pěnčík–POZORNÝ50, od 1. dubna 1984 do 31. března 1987 Milan Jelínek–BRODSKÝ51 a od 1. dubna 1987
do 30. září 1988 kpt. Jiří Vedral52 .
47

Spanilý Stanislav–INEMAN (1941), personálními evidencemi MV ČR neprochází.
JUDr. Souček Rudolf–BARTOŠEK (1947), původní povolání elektrolaborant. Ke dni 1. 12. 1970 přijat
k SNB – KS SNB Praha a současně hodnost stržm. 1. 11. 1971 přeřazen k rozvědce – referent OO I. správy FMV
Praha a současně posluchač odborné školy I. správy FMV. 1. 11. 1972 referent 31. odb. („emigrace a ideodiverze“), 1. 12. 1972 nstržm., 11. 9. 1975–2. 7. 1976 roční rozvědná škola KGB v Moskvě. 1. 11. 1974 ppor., 1. 11.
1976 por., 1. 11. 1979 npor., 1. 8. 1982 starší referent specialista 31. odb., 1. 9. 1983–27. 7. 1988 posluchač dálkového studia na fakultě StB VŠ SNB, 1. 11. 1983 kpt., 1. 10. 1988 starší referent specialista 26. odb. (zahraniční kontrarozvědka), 1. 11. 1988 mjr. Ke dni 15. 4. 1990 zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené příslušníky.
49
Kovařík Petr–DOBIŠ (1941–1987), absolvent SŠ, od roku 1960 člen KSČ. 1. 7. 1968 přijat k VB,1. 7. 1971 referent O StB Bruntál, 1. 1. 1972 ppor., 15. 12. 1972 přeřazen k rozvědce OO I. správy FMV Ostrava (odb. 31 –
„problematika emigrace a ideodiverze“). 1. 6. 1973 na 31. odb. I. správy FMV, 1. 1. 1978 npor., 1978 převeden do
funkce starší referent 1. odd. 2. odb. XI. správy SNB (kádrový nedostatek: dodatečně zjištěni příbuzní v SRN).
Roku 1985 absolvoval VŠ SNB – obor právo, titul JUDr. Od 1. 1. 1987 mjr., od 29. 8. 1987 velitel skupiny příslušníků vyslaných po linii XI. správy SNB do dvouměsíčního kurzu VŠ KGB v Moskvě, kde 28. 10. 1987 zemřel – nalezen na schodech domu u Okťjabrského náměstí, asi pád ze schodů, bližší podrobnosti neznámé.
50
Pěnčík Jan–POZORNÝ (1926), původní povolání řezník; člen KSČ od 10. 2. 1946. Po ZVS nastoupil 7. 8. 1950
k SNB – útvary JAVOR a JASAN (ochranka R. Slánského). 15. 4. 1952 přeřazen ke KS MV Brno, 1. 6. 1953
vstržm., 15. 1. 1954 k rozvědce – šest měsíců škola Veleslavín I. správa MV, referent 2. odd. VI. odboru I. správy MV
(„kontrarozvědná ochrana čs. občanů – sportovní výpravy“), 1. 7. 1954 ppor., 1955 medaile „Za službu vlasti“. 1. 4.
1956 starší referent 2. odd. XIII. odb., 1. 7. 1956 por., 1. 7. 1959 npor., 1960 pochvala MV za obranu olympijské výpravy, 1. 6. 1961 starší referent 12. odb. („nelegální rozvědka“), 9. 5. 1962 medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“. 1. 5.
1962 zást. náčelníka 12. odb., 25. 2. 1963 kpt., 1. 4. 1963 zást. náčelníka 22. odb. („Služba zvláštního určení“), 1. 2.
1964 zást. náčelníka 7. odb. („Služba zvl. určení“). Roku 1964 absolvoval VUML, 1. 9. 1964–1965 činná záloha: roční kurz kulturní politiky Institutu společenských věd při ÚV KSČ, 1. 3. 1968 mjr., 1969 zást. náčelníka 3. odb. správy
B – I. správy FSZS („Emigrace a ideodiverze – Služba zvl. určení“). 1969 předseda Kontrolní a revizní komise Hlavního výboru KSČ č. 2, 1. 4. 1971 náčelník 31. odb. (postavil jej organizačně).
4. 11. 1971 „Řád rudé hvězdy“, 1973 „Pamětní medaile k 25. výročí Února, 1975 „Pamětní medaile k 30. výročí
osvobození“, 1975 „Pamětní medaile 30 let SNB“, 1. 5. 1975 pplk., 1981 vyznamenání „Za obětavou práci pro socialismus, 17. 4. 1982 „Pamětní plaketa k 35. výročí založení I. správy SNB“, 1. 4. 1984 vedoucí starší referent
specialista 13. odd. I. správy SNB („problematika obrana nelegální agentury“), 1985 vyznamenání „Za upevňování
přátelství III. stupně“. 30. 6. 1986 ukončení služebního poměru – důchod.
51
Prom. filolog Jelínek Milan –BRODSKÝ(1944); 15. 8. 1967 zvláštní záloha I. správy MV, 1. 8. 1968 referent
3. odb. I. správy MV („politická rozvědka – Západní Evropa“), 1. 5. 1970 referent 2. odb. správy B – I. správy FSZS
(„zahraniční kontrarozvědka“). 1. 4. 1971referent a postupně starší referent specialista a zást. náčelníka 31. odb. I. správy
FMV („emigrace a ideodiverze“), 1. 4. 1984 náčelník 31. odb., 1. 4. 1987 náčelník 17. odb. („informační“), 1. 10. 1988
náčelník 26. odb. („zahraniční kontrarozvědka“). Od 1. 1. 1990 dočasně zást. náčelníka I. správy SNB, 1. 2. 1990 záloha pro dočasně nezařazené příslušníky. 26. 7. 1990 propuštěn ze služebního poměru podle § 100/1 zákona 100/70 Sb.
48
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Na aktivních opatřeních spolupracovaly odbor AO (nyní s označením 36. odbor) a II. správa FMV. Z 36. odboru se na rozpracovávání RSE podíleli náčelník odboru plk. Jan Ondrovčák–OSTROVSKÝ 53 a Aleš Nádvorník–NETUKA54, který působil v problematice RSE nepřetržitě od roku 1956 do roku 1983, kdy byl přeřazen z 31. na 36. odbor.
Zejména se však na tomto 36. odboru účastnili rozpracování RSE Viktor Borský–BEDRNA55 a Lubomír Balcar–DVOŘÁK56, kteří vedli svazek AO „VLNA“ proti Rádiu Svobodná Evropa.
52

JUDr. Vedral Jiří (1947), 1. 4. 1987–30. 9. 1988 náčelník 31. odboru I. správy SNB a současně kpt.
PhDr. Ondrovčák Jan–OSTROVSKÝ (1924), původní povolání soustružník. V době SNP a poté partyzán na
okr. Vsetín – I. čs. partyzánská brigáda J. Žižky – Murzin. Členem KSČ od 1. 6. 1945. 31. 3. 1950 orgán VKR
65. výsadkového praporu a v různých funkcích u VKR do roku 1960, naposledy náčelník odb. VKR 4. armády
v Táboře.
28. 3. 1954–15. 4. 1955 operativní škola při VŠ KGB v Moskvě, 15. 4. 1955 povýšen na majora. V roce 1955
medaile „Za službu vlasti“, 1956 medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“.
1. 10. 1960 přemístěn k I. správě MV – starší referent 12. odb. („nelegální rozvědka“), 1. 10. 1961 zástupce
náčelníka a 1. 6. 1962 náčelník 12. odb. Ke dni 1. 7. 1964 pplk., 1. 4. 1963 náčelník 22. odb. („Služba zvláštního určení), 1. 2. 1964 náčelník 7. odb. („Služba zvláštního určení“). V červnu 1965 absolvuje VUML při
HV KSČ MV.
1968–1971 studium Vojenské politické akademie K. Gottwalda, 1. 2. 1969 náčelník odboru „K“ (sloučený
7. a 8. odb., přejmenované 1. 7. 1969 na 3. odbor správy B – I. správy FSZS („Správa zvláštního určení“).
9. 5. 1969 „Řád Rudé hvězdy“. Ke dni 9. 5. 1970 mu Nejvyššího sovět SSSR uděluje medaili „Za bojové zásluhy“.
8. 3. 1971 prozatímně zástupce náčelníka I. správy FMV (pro zahraniční kontrarozvědku). V květnu 1971 na
vojensko-politické fakultě Vojenské akademie A. Zápotockého v Bratislavě, obor psychologie; diplomová
práce „Základní psychologické problémy práce v zahraničí“.
Únor 1972 jubilejní odznak „50 let VČK-KGB“ (ČEKA). Ke dni 1. 12. 1972 plk., 1. 6. 1974 náčelník 36. odb.
(„aktivní vlivová opatření“). 31. 3. 1981 ukončení služebního poměru – starobní důchod.
54
Nádvorník Aleš–NETUKA (1928), původní povolání strojní zámečník; člen KSČ od 10. 2. 1948. 1. 11.
1951 přijat k MV – útvar Dub (věznice v Ruzyni), 1. 2. 1955 mimořádně ppor., 1. 12. 1955 přeřazen
k rozvědce – škola I. správy MV. 1. 3. 1956 por., 15. 3. 1956 referent IV. odboru („problematika emigrace“),
1. 3. 1959 npor., 1. 4. 1959 I. záloha, 3. 6. 1959–15. 3. 1960 II. záloha (referent rezidentury Frankfurt). 1. 6.
1960 starší referent IV. odboru, 1. 3. 1963 kpt. a starší referent 5. odd. 9. odb. („zahraniční konrarozvědka“),
1. 2. 1964 starší referent 2. odd. 5. odb., 1. 4. 1964 I. záloha. Ke dni 9. 5. 1964 udělena medaile „Za zásluhy
o obranu vlasti“. 1964 – II. záloha (starší referent rezidentura Vídeň).
1968 starší referent specialista 2. odb. („politická rozvědka – německy mluvíví země“), 1971 zástupce náčelníka 31. odb. („emigrace a ideodiverze“). 1972 roční škola v SSSR. 15. 9. 1982 vyznamenání „Za vynikající
práci”, 1983 „Za obětavou práci pro socialismus“. 1983 vedoucí starší referent specialista 36. odboru. 1986
ukončení služebního poměru –důchod.
55
Borský Viktor–BEDRNA (1936), do roku 1949 Brauner. 1957–1959 poddůstojník z povolání ČSLA.
K MV převeden 28. 2. 1959 – základní operativní škola MV a referent OO MV Sokolov. V letech 1960–1962
školen na „technika“ I. správy MV. (Tzn. připravován k vysazení do zahraničí jako nelegální agent, současně
zařazen na 12. odboru I. správy MV ve funkci starší referent. Vysazen nebyl kvůli nedostatku vhodné dokumentace.) 1962–1965 zařazen na IV. odb. KS MV Praha a OO MV Mělník, 1965 na 7. odb. I. správy MV
(Služba zvláštního určení – „problematika Francie“). 16. 3. 1968 až listopad 1970 rezidentura Brusel – legalizován jako „delegát Čedoku“.
Po návratu zařazen na 36. odb. („problematika aktivní a vlivová opatření“) I. správy FMV– „problematika AO
po linii ideodiverzních vysílačů“; měl význačný podíl na operaci INFEKCE – kampaň kolem návratu P. Minaříka. 1971–1975 dálkové studium oboru psychologie Vojenské akademie K. Gottwalda v Bratislavě, 1978 profesor psychologie a pedagogiky na VŠ SNB („vědecko-pedagogická činnost“ v problematice boje s ideologickou
53
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Nadřízeným odboru aktivních opatření byl od roku 1974 zástupce náčelníka I. správy FMV
pro politickou rozvědku Zdeněk Žlábek–ŽEMLA57.
Z hlediska využití získaných informací a další orientace při rozpracování hrál významnou roli
17. odbor I. správy FMV, kde problematiku RSE zpracovával kpt. Jaroslav Vondráček–VÁCHA 58 .
Zrušení 31. odboru I. správy SNB (emigrace a ideodiverze) k 30. 9. 1988 naznačuje určité mírné přehodnocení priorit koncem osmdesátých let. Problematika byla od 1. 10. 1988 převedena
do 26. odboru (zahraniční kontrarozvědka). Náčelníkem 26. odboru, který se jako poslední zabýval
Svobodnou Evropou, byl již zmíněný Milan Jelínek–BRODSKÝ.
diverzí), 1979 ukončil studium externí aspirantury (kandidát věd) na VPA KG v Bratislavě. 1. 2. 1981 činná
záloha – přidělen k výkonu služby u FÚTI, z MV uvolněn k 31. 12. 1987 na vlastní žádost v souvislosti s emigrací dcery. V roce 1985 publikoval ve sborníku „Diverze z éteru“ (Orbis, Praha 1985) článek „Vysílačka Svobodná Evropa – vývozce kontrarevoluce”.
56
Balcar Lubomír–DVOŘÁK (1923). K MV přijat 1. 10. 1950 a od počátku zařazen na rozvědce – dvouměsíční operativní škola II. samostatný sektor MNB. 1953 náčelník 3. odd. I. odboru I. správy MV („problematika Německo a Rakousko“). 1. 10. 1953 npor., 15. 10. 1953–1958 zástupce náčelníka 7. odb. („nelegální
rozvědka“; prováděl verbovky většiny „techniků“ a podílel se na jejich přípravě a vysílání).
Ke dni 1. 12. 1955 mimořádně kpt., 1. 11. 1958 náčelník 1. odd. 2. odb. (politická rozvědka – „problematika
skandinávské země, Řecko, Jugoslávie“), 1. 12. 1960 mjr. Dne 29. 8. 1961 do II. zálohy – rezident rezidentury v Bělehradě. 1967 starší referent 6. odb. („zahraniční kontrarozvědka“). 1. 1. 1971 pplk., 1. 5. 1971 starší
referent specialista 36. odb. („aktivní a vlivová opatření“ – vedoucí skupiny „proti emigraci a ideocentrům“)
až do důchodu dne 30. 9. 1978.
57
PhDr. Žlábek Zdeněk – ŽEMLA (1925), 23. 11. 1945 člen KSČ, 17. 9. 1945 přijat k MV. 28. 4. 1948 Oddělení StB Jičín zpravodajský referát (agenda „hospodářské zpravodaství“), 31. 5. 1949 KV StB Hradec Králové, 5. 2. 1951 IV. sektor Velitelství StB, 1. 6. 1951 HS VKR, 1953 roční rozvědná škola SSSR, 1. 2. 1954
pplk. Ke dni 1. 9. 1958 přemístěn k rozvědce – zástupce náčelníka 12. odboru („nelegální rozvědka“)
I. správy MV, 1. 6. 1959 náčelník 12. odboru, 1. 6. 1962 zást. náčelníka I. správy MV, 9. 5. 1967 plk.
21. 8. 1968 ho náměstek MV Viliam Šalgovič ustanovil jako odpovědného pracovník za I. správu MV. Od
1. 3. 1969 náčelník správy D – I. správy FSZS, 8. 3. 1971 dočasně zást. náčelníka I. správy FMV pro politickou rozvědku, 1. 8. 1972 I. zást. náčelníka I. správy FMV pro řízení rezidentur, 1. 10. 1974 zást. náčelníka
I. správy FMV pro politickou rozvědku. 1. 7. 1980 činná záloha Kancelář FMV ČSSR – Odbor pro mezinárodní styky, 10. 1. 1981 představitel FMV v NDR. 30. 4. 1985 ukončení služebního poměru – důchod.
58
Vondráček Jaroslav–VÁCHA (1922), absolvent reálného gymnázia a VŠE; od 1. 6. 1945 člen KSČ. 15. 6.
1955 přijat k MV na základě náboru pro „technickou“ (rozuměj nelegální) součást I. správy MV a rok byl připravován k vysazení jako tzv. technik – nelegální agent. V rámci přípravy strávil šest měsíců v NDR, ovšem vysazení se neuskutečnilo a 1. 1. 1957 byl z II. zálohy přemístěn do funkce referent („studijní pracovník“) 8. odboru („úsek NSR“, později „hospodářská problematika“) I. správy MV.
Ke dni 1. 3. 1957 npor., 1. 3. 1961 kpt., 1. 1. 1962 přemístěn z 18. odb. („informační“) na 3. odb. („politická
rozvědka – Francie a Itálie“) ve funkci staršího referenta, 15. 7. 1962 I. záloha – ČEDOK, 3. 1. 1964–1967 II.
záloha – starší referent rezidentury Paříž (legalizační funkce „reprezentant ČEDOKU“). Od června 1965 na
rezidentuře přeorientován do problematiky 6. odb. („zahraniční kontrarozvědka“) – velmi negativně hodnocen: nemá potřebné vlastnosti či dokonce se nehodí ani k využití rozvědkou či bezpečností vůbec. V roce
1967 zpět do I. zálohy v ČEDOKU.
1. 1. 1968 mjr., 1. 1. 1969 zařazen do 2. odboru správy B – I. správy FSZS. 7. 10. 1969–28. 2. 1973 rezidentura Paříž – legalizace „ředitel reprezentace ČEDOKU“. 1970 medaile „Za službu vlasti“, „Za zásluhy o obranu
vlasti“. 1971 tabulkově 31. odb. („emigrace a ideodiverze“). 28. 2. 1973 do I. zálohy, září 1973 přemístěn na
centrálu – starší referent analytického úseku 31. odb., 1. 1. 1974 pplk., 1975 starší referent specialista 31. odb.,
1979 „Medaile SNB“, 1. 1. 1981 vedoucí starší referent specialista. 31. 12. 1981 ukončení služebního poměru
– důchod.
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Významnou součástí rozvědky byly oblastní odbory. Jejich organizačními předchůdci
byly I. odbory KS MV zřizované při všech krajských správách od 1. ledna 1954. Oblastní odbory stály mimo strukturu krajské správy a byly řízeny přímo I. správou MV.
K datu 3. března 1969 se Oblastní odbory I. správy FSZS staly součástí rozvědky, od
roku 1971 se nazývaly Oblastní odbory I. správy FMV. Od 1. července 1980 byly reorganizovány jako útvary krajských správ SNB (složky StB) a jejich příslušníci převedeni do KS
SNB. Oblastní odbory byly podřízeny náčelníkům KS SNB pro StB. Náčelník I. správy SNB
měl zajišťovat pouze metodické řízení, ve vymezeném rozsahu jejich kontrolu, a dále vzdělávání příslušníků oblastních odborů ve školském systému I. správy SNB.
Důvodem změny byla snaha o zlepšení systému řízení a koordinace sil a prostředků
StB. Provedené opatření bylo navrženo již v roce 1972. Oblastní odbory byly totiž z centrály
kontrolovány jen nedokonale, tempo práce bylo volné a jisté výlučné postavení jejich
příslušníků vyvolávalo averzi ze strany kolegů z kontrarozvědných odborů krajských správ
i problémy při vzájemné spolupráci.
Úkolem oblastních odborů bylo zejména vyhledávání agenturních typů a získávání
podkladů k rozpracování osob v zahraničí. Přicházely od nich dílčí informace, které pomáhaly při „rozpracování zahraničních objektů“.
Rozkazem z 31. ledna 1990 ministra vnitra ČSSR zrušil JUDr. Richard Sacher k 15. únoru
1990 Hlavní správu rozvědky SNB spolu s dalšími složkami StB a zřídil Zpravodajskou službu
FMV (též používán název Federální zpravodajská služba) jako útvar FMV.59 Ta byla podřízena
I. náměstku FMV plk. JUDr Ciklaminimu60.
x
Od sedmdesátých let minulého století stoupal díky narůstajícím kontaktům mezi Východem a Západem z hlediska rozpracování RSE význam kontrarozvědných součástí StB

59

AMV, RMV č. 16/1990, Zrušení útvarů Federálního ministerstva vnitra, útvarů Sboru národní bezpečnosti –
složky Státní bezpečnosti podřízených Federálnímu ministerstvu vnitra a zřízení útvarů FMV vnitra.
60
JUDr. Ciklamini Viliam–CIDLICKÝ (1932). V roce 1954 absolvoval VŠPHV a PF UK v Praze, 1. 9. 1954
přijat k MV a současně k rozvědce – škola I. správy MV – a referent 5. odboru. 1. 3. 1955 npor., 1. 3. 1959 kpt.,
1. 10. 1960 referent 6. odb. („politická rozvědka“ – „problematika arabská oblast“). Od prosince 1960 referent
9. odb., 1. 3. 1961 starší referent tamtéž, 1962–1966 rezidentura Dar es Sallam, Tanzánie. 1. 6. 1964 mjr., 16. 9.
1966 starší referent 4. odb. („Afrika – Asie), 1. 7. 1968 starší referent 1. odd. 4. odb., 1. 6. 1969 starší referent
3. odb. správy A – I. správy FSZS („politická rozvědka“ – „problematika Západní Evropa“).
31. 12. 1970 propuštěn ze služebního poměru. z politických důvodů; 18. 1. 1990 reaktivován – plk. a I. náměstek
MV ČSSR.

31

zabývajících se vnitřní situací v ČSSR. Kontrarozvědka, v tomto případě bez výhrad v roli
politické policie, se zabývala kontrapropagandou, odhalováním a přerušováním spojení RSE
do Československa, odhalováním zdejších zdrojů informací, kurýrů či spojení s posluchači.
Od roku 1974 se o kontrarozvědné operativní rozpracování RSE staralo nejprve 3. oddělení (problematika sdělovací prostředky) 2. odboru (kultura, umění, věda, zdravotnictví) X. správy FMV (Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli).
Snad ještě v roce 1975 byla problematika předána 2. oddělení (ideodiverzní centra)
4. odboru (ideodiverzní centra a emigranti) X. správy FMV, kde zůstala do roku 1988.
Po reorganizaci Státní bezpečnosti 1. 8. 1988 to pak bylo 2. oddělení XII. odboru II. správy SNB (Hlavní správa kontrarozvědky). Problematika oddělení byla stanovena: stážisté,
stipendisté, ideodiverzní centra, nacionalisté, Svobodná Evropa, Svědectví, Listy, Palach
Press Agency, Index, Společnost pro vědy a umění.
x
Při studiu materiálů o působení kádrových příslušníků rozvědky se setkáváme s celou
řadou neznámých pojmů. Pro lepší orientaci v problematice je třeba alespoň stručně tyto „termíny“ vysvětlit. Jedním z nich je pojem: „krycí jméno“ –
– příslušníkům bylo přidělováno; šlo zpravidla o příjmení (křestní jméno zůstávalo
většinou stejné) a bylo užíváno jen ve služebním styku v rámci rozvědky i MV. V personálních materiálech a při působení v oficiálních (tzv. legalizačních) funkcích v zahraničí bylo
ovšem užíváno jméno pravé.
Rozvědka působila v zahraničí zejména prostřednictvím různých oficiálních
československých zastoupení. Tato oficiální funkce příslušníků se nazývala dalším pojmem:
„legalizace“ či „legalizační funkce“ –
– byly to funkce diplomatů, obchodních zástupců, novinářů apod. (Například: oficiálně „III. tajemník čs. velvyslanectví“ – současně utajeně zástupce rezidenta I. správy MV.)
Před výjezdem do zahraničí byli kádroví příslušníci na nějaký čas (řádově obvykle na několik měsíců) vysíláni do „I. zálohy I. správy MV“; tento pojem znamená, že byli přijati do
zaměstnaneckého poměru např. na MZV. Okamžikem oficiálního výjezdu do zahraničí
k převzetí „legalizační funkce“ přešel kádrový příslušník již do tzv. „II. zálohy I. správy
MV“.
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II. 2. Svazková agenda a kategorie spolupracovníků
K problematice kategorií tajných spolupracovníků, typů operativních svazků StB,
zásadám jejich vedení a evidenci v oblasti kontrarozvědných složek StB na území Československa vyšla již řada publikací a zdrojů informací a o této otázce existuje základní povědomí.61
Obtížnější je orientace v obdobné problematice rozvědky MV.62 Proto si k ní
připomeňme alespoň základní údaje:
– Všechny poznatky operativního charakteru byli pracovníci I. správy MV povinni
soustřeďovat v agenturně operativních svazcích. Svazky nesly pětimístná čísla a jejich
základní druh (tzv. řád) se dá rozpoznat podle počáteční číslice tohoto pětičíslí.
– Čísla osobních svazků tajných spolupracovníků začínala číslicí „4“, čísla svazků
objektů rozvědného zájmu číslicí „1“. Především svazky obou těchto řádů jsou v této publikaci zmiňovány.
– Svazky rozvědky byly opatřeny krycím jménem a každé osobě zanesené do
evidence rozvědky bylo přiděleno osobní evidenční číslo (OEČ).
– Rozlišovaly se tyto kategorie tajných spolupracovníků:
x

A – agent (vědomý spolupracovník, dodržuje konspiraci a spojení, podřizuje se
disciplíně rozvědky).

x

DS – důvěrný styk (vědomý spolupracovník, zpravidla cizí státní příslušník, získáván
ale jménem legálních československých úřadů, s nimiž pak udržuje prakticky legální

61

Zejména viz:
Gula Marián: Vývoj typů spolupracovníků kontrarozvědky StB ve směrnicích pro agenturní práci. In sborník
Securitas Imperii 1, ÚDV, Praha 1994, str. 6–17.
Gula Marián, Vališ Zdeněk: Vývoj typologie svazků v instrukcích pro jejich evidenci. In sborník Securitas Imperii 2, ÚDV, Praha 1994, str. 117–150.
Žáček Pavel: Přísně tajné – Odhalená fakta o činnosti StB, Votobia, Praha 2001.
Benda Patrik: Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství centrály Státní bezpečnosti v roce 1989. Sešit
č. 7, ÚDV, Praha 2003.
62
Základní přehled o struktuře evidenčních údajů a kategoriích svazků rozvědky byl publikován v souvislosti se
zveřejněním evidenčních podkladů podle § 7 zákona 107/2002 Sb.
Charakteristiky kategorií tajných spolupracovníků rozvědky byly publikovány v neoficiálním a částečném vydání Směrnic pro agenturně operativní práci v zahraničí z roku 1964.
Viz: Vachalovský Přemysl, Bok John: Kato. Příběh opravdového člověka. Nakl. J. W. Hill, Olomouc 2000.
Oficiální znění směrnice: www.archiv.uzsi.cz
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styk; na tom závisí i případný stupeň utajení a konspirace. Nepodřizuje se disciplíně
a možnosti plnění rozvědných úkolů jsou závislé na jeho postavení a možnostech).
x

IS – ideospolupracovník (vědomý spolupracovník z řad politicky spolehlivých československých občanů, členství v komunistické straně je doporučující okolností.
Ideospolupracovníci podávali informace o prostředí a objektech v zahraničí,
typovali vhodné kandidáty pro spolupráci, či je podle pokynů verbovali).

x

D – důvěrník (vědomý spolupracovník, spolehlivý čs. občan, kvalifikovaný odborník, který pomáhal rozvědce řešit různé odborné problémy; působil jen na území
ČSSR).

x

KA – krycí adresa (tajný spolupracovník, jehož poštovní adresu na území ČSSR
využíval spolupracovník v zahraničí k zasílání zpráv centrále rozvědky).

x

Dále byly v praxi používány služby tzv. aktivů, tj neevidovaných osob – zejména
z řad čs. občanů, kteří byli využíváni k různým pomocným úkolům. (Například jako spojky k doručování vzkazů spolupracovníkům v zahraničí či ke kontaktování
svých příbuzných a přátel – exulantů, v rámci pokusů o jejich získání ke
spolupráci, dále k provádění různých odborných úkolů a podobně.)

Struktura svazků mohla být následující:
Operativní svazek rozvědky byl tvořen v prvé řadě „hlavním svazkem“. Pokud obsahoval
více než 300 listů, byly zakládány další díly s označením /011 až /019 (při větším rozsahu
až /D01 až /D99).
K hlavnímu svazku byly podle potřeby připojovány „podsvazky“:
x

Osobní svazky tajných spolupracovníků obsahovaly „pracovní podsvazky“ (označené
/020 až /029 nebo při větším rozsahu dokonce /050 až /099), do nichž byly zakládány
například plány programu schůzek se spolupracovníkem, zprávy o jejich průběhu,
ukládané úkoly, zprávy spolupracovníka, kopie předaných dokumentů a pod.

x

V rámci osobních svazků existovaly závazně „finanční podsvazky“ (označení /030 až /031,
nebo při větším rozsahu i /N09 až /N99), v nichž byly soustřeďovány účetní doklady
a vedena evidence výdajů spojených s činností spolupracovníka či s jeho předcházejícím
rozpracováním.
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x

Další součástí svazků byly „podsvazky tematické“ (označené /100 až /299), obsahující
různé konkrétní tematické celky. U svazků tajných spolupracovníků to byly třeba jejich
staré operativní materiály (např. operativní svazky kontrarozvědky či vyšetřovací spisy),
negativní poznatky ohrožující konspiraci spolupráce (podsvazek označen zpravidla /120),
podrobnosti způsobu spojení s tajným spolupracovníkem (označení zpravidla /110), zpravodajská produkce (označení /130) nebo materiály osob, rozpracovávaných v souvislosti se
získáním tajného spolupracovníka, (například rodinných příslušníků více či méně
zasvěcených do spolupráce – tzv. „aktivové“) apod.

x

U objektových svazků (na jednotlivé objekty, témata či problémy) byla témata podsvazků
ještě různorodější. Byly to podsvazky tematické (například obsahující nerealizované
„návodky“ – typy k získání tajných spolupracovníků poskytované řídící součásti
rozvědky od jiných součástí StB a oblastních odborů).

x

Významné jsou podsvazky objektových svazků s označením /300 až /999. Jsou to
„podsvazky typů“, v nichž byly shromažďovány poznatky k jednotlivým osobám se
vztahem k „objektu“. Poznatky měly sloužit k perspektivnímu získání tajných
spolupracovníků z řad těchto osob (nejčastěji zaměstnanců „objektu“) či k provádění
nejrůznějších rozkladných akcí. V praxi byly ale „podvazky typů“ často jen místem
shromažďování již dále nevyužitých poznatků.
V případě úspěšného získání k tajné spolupráci byl pak zpravidla „podsvazek typa“
přeregistrován na osobní svazek tajného spolupracovníka řádu „4“.
„Podsvazek typa“ byl zakládán bez ohledu na reálnou možnost získat osobu ke spolupráci
a v drtivé většině případů obsahuje k jednotlivcům jen zprávy agentů, výsledky lustrací,
výsledky studia starých archivních materiálů a plány neuskutečněných či neúspěšně
provedených pokusů o získání k tajné spolupráci. Existence tohoto podsvazku není tedy
automaticky dokladem o jakýchkoliv kontaktech rozpracovávané osoby s rozvědkou nebo
dokonce vědomé spolupráce. 63

63

Příloha k RNS č. 2/1988, Směrnice pro evidenci, statistiku a administrativu svazkové agendy na I. správě SNB.
Výstražným příkladem může být zcela neopodstatněná dedukce v článku historika Zdeňka Vališe (MF Dnes,
duben 2002) převzatá K. Pacnerem (in Československo ve zvláštních službách, IV. díl, Themis, Praha 2002, str.
614–615 „Pod krycím jménem VOJTA“) o možné spolupráci Egona Lánského s StB v době jeho působení
v RSE. Důvodem je právě existence„podsvazku typa“ krycí jméno LANO /579 objektového svazku 10081
„Svobodná Evropa v Mnichově“ vedeného I. správou SNB na RSE. Podsvazek byl skartován s řadou dalších
snad 4. 12. 1989.

35

Rozvědka vedla k tématu Rádio Svobodná Evropa celou řadu svazků. Byly to svazky
objektové a svazky osobní.
Základním a nejrozsáhlejším objektovým svazkem k tématu RSE je svazek s krycím jménem „ALFA“. Byl založen dne 29. dubna 1953 pod názvem „Vysílač Svobodná
Evropa Mnichov“, s původním registračním číslem Sk-14262. Podle nových spisových
směrnic byl svazek 13. května 1955 přeregistrován na registrační číslo 10081. Původně obsahoval 15 dílů hlavního svazku (cca 4500 listů), 1 podsvazek finanční, 44 podsvazků tematických a 282 podsvazků typů. Objektový svazek „ALFA“ se z větší části dochoval a je
nejcennějším zdrojem informací o aktivitách I. správy SNB proti RSE.
Sedm dalších zjištěných objektových svazků s tématem RSE bylo vedeno na VIII.
odboru I. správy MV. Z nich se dochovaly tři:
registrační číslo 10644 „Odbočky Svobodné Evropy“,
registrační číslo 10645 „Činnost zahraničních rozhlasů proti ČSR“
a podsvazek /300 objektového svazku s registračním číslem 10710 „Svobodná Evropa v Paříži“ (který však nemá s tématem nic společného).
Ve svazcích VIII. odboru se dochovaly zejména kopie informačních výstupů o RSE
a Výboru SE, které byly určeny vedení MV a představitelům KSČ.
Jen bezvýznamný zbytek se bohužel dochoval z objektového svazku aktivních opatření s označením „Deutsche Welle a Svobodná Evropa – VLNA”. Tento svazek byl zaveden
9. prosince 1969 na 3. odboru (Služba zvláštního určení) správy B – I. správy FSZS.V sedmdesátých letech byl veden na 36. odboru I. správy FMV a obsahoval nejspíše poznatky o aktivních opatřeních – prováděných či plánovaných – proti RSE v sedmdesátých a osmdesátých letech.
Jednotlivé osobní svazky se vztahem k předmětnému tématu Rádio Svobodná Evropa
jsou postupně představovány v dalším textu.
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III. Vývoj agenturně operativního rozpracování RSE v letech 1952–1990

III. 1. Stav v první polovině padesátých let
Nejprve krátký přehled nejdůležitějších událostí historie Rádia Svobodná Evropa v daném
období:
RSE zahájilo zkušebně své vysílání nejprve 4. července 1950 třicetiminutovým
pořadem zpráv a politických analýz pro posluchače v Československu. Bylo přenášeno
krátkovlnným vysílačem 7,5 kW „Barbara“, umístěným na nákladním automobilu na
německém území poblíž československých hranic. Oficiální vysílání pak bylo slavnostně
zahájeno 1. května 1951 z Mnichova.
V prvním obobí byly pořady vytvářeny v redakci v New Yorku a jejich záznamy
letecky převáženy do Mnichova k vysílání. Československé vysílání RSE bylo v roce 1952
následováno zahájením programů pro občany Rumunska, Maďarska, Polska a Bulharska.
V listopadu 1952 byl v mnichovské Anglické zahradě otevřen komplex dvaadvaceti
rozhlasových studií RSE s veškerým potřebným vybavením.
Dne 1. března 1953 bylo RSE doplněno o sesterskou rozhlasovou stanici Radio
Osvobození, později Radio Svoboda – RS (Radio Liberty – RL). Jeho vysílání bylo určeno
obyvatelům Sovětského svazu.
Pro léta 1951–1956 byl s činností RSE úzce spojen projekt zasílání informací do nesvobodných zemí pomocí balonů. Vyvolával dosti prudké reakce komunistických režimů.
Československá redakce RSE byla rozdělena na dvě části – redakci s vedením v New Yorku
a výkonnou složku v Mnichově. Vedoucím celé československé redakce byl Ferdinand Peroutka
v New Yorku. V Mnichově řídil přípravné práce a nejprve vedl tamní část Pavel Tigrid. Pro neshody
s Peroutkou ale koncem roku 1952 z RSE odešel. Tento spor se odehrál tak brzy, že nebyl dokonce
vůbec zachycen a využit československou Státní bezpečností k nějakému rozkladnému opatření.
V prvních letech existence měla československá redakce Rádia Svobodná Evropa méně
než sto zaměstnanců. Kromě této vlastní redakce vzbuzovala pozornost StB i „československá“
pracoviště dalších oddělení RSE, jako bylo např. oddělení informační, jehož součástí bylo
monitorování („monitoring“) československých médií a vyhodnocování získaných zpráv.
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První zprávy rozvědky z jara roku 1952, věnované RSE byly poskládány z legálně získaných informací, doslova „vesměs z krajanských novin, monitorů a částečně i z agenturních zdrojů“. 64 Tento ubohý stav informačních prostředků rozvědky se pravděpodobně dlouho nelepšil.
V období první poloviny padesátých let byly pro MV rozhodujícím zdrojem informací
o RSE nikoliv zprávy tajných spolupracovníků, nýbrž výslechy osob, které s RSE přišly do
styku a dostaly se různým způsobem „do rukou“ Státní bezpečnosti. Byli to lidé zatčení na
území ČSR při plnění zpravodajských úkolů, osoby unesené Státní bezpečností z území
cizích států, nebo tzv. navrátilci – uprchlíci, kteří se z emigrace – snad dobrovolně – vrátili do
ČSR na základě celé řady amnestií prezidenta ČSR. Kromě zpravodajského využití byly tyto
osoby používány k propagandistickým kampaním proti RSE.
Stav agenturní sítě I. správy MV v Rádiu Svobodná Evropa dokládá i její přehled ke
4. říjnu 1955. Jsou v něm uvedeni pouze čtyři tajní spolupracovníci:65
x

KAREL – charakteristika: zaměstnán v RSE, pověřen přípravou kulturních přehledů, spojení s ním zatím nenavázáno.66

x

JÁCHYM – měl nastoupit jako administrativní pracovník do RSE 1. 10. 1955,
schůzka s ním plánována až na 15. 10. 1955, takže zatím spojení nenavázáno.67

x

DÖRNBERG – soudní úředník, který má možnosti k okrajovému proniknutí do
objektu, protože udržuje celou řadu styků s pracovníky RSE.68

64

AMV, reg. č. 10081, objektový svazek (OBS) „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /011,
Zpráva odboru „Z“ MNB, 16. 4. 1952.
65
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /011, str. 25, Věc: Spolupracovníci v objektu Svobodná Evropa, hlášení náčelníka I. správy MV Millera ministru vnitra Rudolfu Barákovi,
4. 10. 1955.
66
Evidenční podklady zveřejněné dle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Nekula Karel (17. 4. 1901); svazek agenta krycí jméno KAREL, evidován 9. 6. 1954 pod
číslem 40264, bez data archivace, arch. č. AS-3342. Staženo 15. 4. 2004.
Datum registrace tohoto svazku pravděpodobně neodpovídá počátku spolupráce; souvisí s tehdejším zavedením nové evidence svazků. Podobně jako stovky dalších svazků evidovaných v červnu 1954, byl i svazek
č. 40264 veden rozvědkou již před tímto datem.
67
Evidenční podklady zveřejněné pdle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Lauřím Oldřich (7. 6. 1920); svazek agenta krycí jméno JÁCHYM, evidován 9. 6. 1954 pod
číslem 40251, archivován 11. 6. 1976, arch. č. AS-16037. Staženo 15. 4. 2004.
K osobě O. Lauříma viz Pospíšil Jan: Útěk z tábora č. XII. In: Za svobodu a demokracii III, Babka Lukáš, Veber
Václav (ed.) Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2002, str. 206–221.
68
Evidenční podklady zveřejněné dle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Darmopil Jan (20. 12. 1908); svazek agenta krycí jméno DÖRNBERG, evidován 7. 6. 1954
pod číslem 4009, archivován 25. 8. 1960, archivní č. AS-5645. Staženo 15. 4. 2004.
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x

MARCELA – získána 2. 10. 1955, udržuje rovněž řadu styků s pracovníky RSE,
stejně jako její manžel, majitel nočního podniku v Mnichově.69

Uvedený přehled výmluvně ukazuje naprosto nedostatečné prostředky rozvědky na jaře roku 1955. Spolupracovníci KAREL a MARCELA se v materiálech rozvědky objevují ve
vztahu k RSE poprvé a naposled, zpravodajská produkce DÖRNBERGa byla v dalším období k RSE jen okrajová.

N Agent DÖRNBERG, vlastním jménem Jan Darmopil, byl získán v březnu 1954.
Roku 1939 se přihlásil k německé národnosti, od 1942 byl příslušníkem wehrmachtu. Po propuštění z anglického zajetí (1948) byla jeho žádost o repatriaci do ČSR zamítnuta, navíc byl
v nepřítomnosti odsouzen podle retribučního dekretu. Zůstal v Německu, kde působil jako justiční úředník v Mnichově. V roce 1950 za ním z ČSR vycestovala manželka a I. správa MV ho
získala ke spolupráci na základě příslibu povolení k vystěhování pro jeho dceru.
Darmopil měl podávat informace k RSE a k americké zpravodajské službě. Jako tajný spolupracovník nebyl rozvědkou příliš ceněn, počátkem roku 1959 byl dokonce schválen návrh na „zakonzervování“ (tj. přerušení spolupráce). V červnu 1959 byl v Německu zatčen a odsouzen na tři
roky vězení za spolupráci s československou rozvědkou a nezákonné spekulace se soudními spisy. Za dobu pěti let Darmopilovy spolupráce s ním bylo uskutečněno 30 schůzek, na odměnách
dostal vyplaceno 12 800 DM a 7000 ATS (rakouských šilinků). Po propuštění z výkonu trestu
žádal s manželkou bezvýsledně československé úřady o umožnění návratu do Československa.70

N Jediným cenným spolupracovníkem se zdál být v dalších pěti letech agent JÁCHYM,
vlastním jménem Oldřich Lauřím. V roce 1949 byl vyloučen z vysokoškolských studií, roku 1950
pak odsouzen na 10 let vězení za organizaci převádění osob přes hranice a za údajný černý obchod.
Při výkonu trestu v táboře „Nikolaj“ v Jáchymově se 25. července 1951 pokusil Lauřím za pomoci
příslušníka SNB Josefa Karolíka se skupinou spoluvězňů o útěk. Po měsíci skrývání v Praze byl
25. srpna 1951 zatčen (prozrazen zatím neidentifikovaným provokatérem)a při zatýkání postřelen. Při vyšetřování vypověděl Stb údaje, které vedly k zatčení dozorce Karolíka. Ten byl nakonec
11. listopadu 1952 za tuto pomoc vězňům při útěku popraven (formálně pro velezradu a vyzvědačství).

69

Evidenční podklady zveřejněné dle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Němečková Alena (10. 8. 1925); svazek agenta krycí jméno MARCELA, evidován 10. 1. 1956
pod číslem 40886, bez data archivace, archivní č. AS-2788. Staženo 15. 4. 2004.
70
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 40099, svazek agenta evidovaný na osobu Jan Darmopil.
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V průběhu dalšího výkonu trestu (který mu byl za pokus o útěk zvýšen o 2,5 roku) byl
Lauřím 14. září 1953 zaverbován StB Jáchymov; nejprve jako informátor registrační číslo 030,
od 19. prosince téhož roku byl pak veden pod reg. č. 30548 jako agent s krycím jménem OLDŘICH RŮŽIČKA. Jako tajný spolupracovník byl předán I. správě MV dne 12. února 1954.
Rozvědka soudila, že Lauřím má v zahraničí zajímavé zpravodajské možnosti, mj. i díky své
známé – Evě Bienertové, dceři F. Peroutky. Byla zvažována i možnost jejich společného vysazení do zahraničí bez vzájemného rozkrytí spolupráce s StB.71
Z Jáchymova byl Lauřím na pokyn StB převezen do Valdic, odkud 16. července 1954
v režii MV „uprchl“. V konspiračním bytě StB byl vyškolen a o čtyři dny později již vyslán
za přímé pomoci „sovětských přátel“ přes NDR do SRN.
Do Rádia Svobodná Evropa se Oldřichu Lauřímovi podařilo „proniknout“ (tedy získat
zaměstnání) koncem roku 1955, asi jako prvnímu vysazenému agentovi. V roce 1956 zde pracoval jako písař, od roku 1957 v monitoringu vysílání.
Do ledna 1961, kdy spojení ze své iniciativy přerušil, s ním příslušníci I. správy MV
uskutečnili přes 50 schůzek, na odměnách mu bylo vyplaceno 22 800 DM a 4200 ATS, na
vkladní knížku v ČSR uloženo 3939 Kčs.72
V srpnu 1957 odmítl provedení akce BOROVICE (destrukční akce v RSE), 10. května 1958 vykonal jen částečně akci ZÁPACH a v polovině roku 1959 odmítl provést akci
PANENKA (výměnu soli v jídelně RSE za atropin). Na druhou stranu předal Státní bezpečnosti
řadu interních dokumentů RSE, detailních popisů objektu, charakteristik spoluzaměstnanců
71

Evidenční podklady zveřejněné dle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Bienertová Eva (14. 5. 1920); svazek agenta krycí jméno EVA, evidován 12. 7. 1958 pod číslem 4798, archivován 22. 4. 1963, arch. č. 564536. Dále evidována I. správou MV jako agent s krycím jménem
IRENA pod reg. č. 40251 dne 9. 6. 1954. Svazek archivován 18. 1. 1988. Staženo 15. 4. 2004.
Eva Bienertová, roz. Peroutková, byla získána ke spolupráci s StB již 2. 4. 1952 v olomoucké věznici. 25. 5. 1950
odsouzena Okresním soudem v Praze k 3,5 letům vězení (25. 3. 1952 jí byl zvýšen trest o 18 měsíců) za pomoc při
ilegálním přechodu hranic svých přítelkyň Krejčové a Matyášové (obě však byly zatčeny), a pro podvody, které
předstírala, (aby byl motiv jejího činu nikoliv prostistátní , ale zištný, a ona tak dostala menší trest…)
S krycím jménem IRENA, později EVA, měla být využita v prostředí bývalých funkcionářů nár. soc. strany. Po
odpykání trestu předána k řízení VI. správě MV, později I. odboru KS MV Praha a v roce 1958 na 3. odd. 1. odb. KS
MV Praha. Po celou dobu spolupráce byla úkolována do problematiky „bývalí lidé“. Svazek s reg. č. 4798 MV byl
pro podprůměrné výsledky a sociální problémy uložen do archivu podle návrhu z 10. 4. 1963.
72
Další výdaje StB: na zajištění schůzek za dobu spolupráce 3000,- Kčs, 1660 DM, 350 ATS, 128 CHF. Výdaje na
schůzky s Lauřímovou ženou – agentkou DITOU (zaverbována StB vzhledem k její znalosti důvodu výjezdu manžela
do zahraničí) 9594,- Kčs a finanční podpora pro ni a dceru 79 100,- Kčs.
Peníze ukládané tajným spolupracovníkům na vkladní knížku v Československu byly ovšem v případě, že se TS
nevrátil, vráceny I. správě MV. V ojedinělých případech byla část uložených peněz využita ve prospěch spolupracovníkových rodinných příslušníků.
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a svých iniciativních návrhů aktivních opatření. V prosinci 1959 mu bylo navrženo stažení do
ČSR, které odmítl.73 Podle zachované dokumentace byl rozvědkou považován za iniciativního
a produktivního agenta. V dalších letech, naposledy v roce 1975, byly proto podnikány neúspěšné pokusy o kontakt s JÁCHYMEM a obnovení spolupráce. V průběhu své spolupráce JÁCHYM sice sliboval a navrhoval provedení akcí se závažnými důsledky, ovšem od jejich realizace vždy nakonec ustoupil. Vzhledem k takovémuto jednání a k náhlému odmlčení není
vyloučeno, že v Lauřímově případě šlo o agenta řízeného proti StB cizí zpravodajskou službou.74
Jediným způsobem získávání alespoň nějakých informací pro StB byly tedy v počátečním období výslechy zatčených kurýrů, navrátivších se exulantů, agentů StB stažených do
Československa a obětí únosů StB.

N Dne 11. července 1954 byl z NDR předán II. správě MV hlasatel Rádia Svobodná Evropa Bruno Folta (v éteru znám jako „Jožka Rybárik“), který byl východoněmeckou policií
zatčen při cestě z ilegální návštěvy rodiny v Bratislavě. Folta ve vazbě bez zábran vypovídal
Státní bezpečnosti o RSE, ovšem jeho znalosti nebyly vzhledem k věku a zkušenostem příliš
rozsáhlé. „Ochota a mládí“ ho však zachránily od trestu v ČSR, takže byl z vazby propuštěn
a pod dohledem StB propagandisticky využit k veřejnému prohlášení a celé řadě dalších veřejných vystoupení zejména před mládeží.75

N V říjnu 1955 se do Československa na základě amnestie vrátila písařka informačního
oddělení Svobodné Evropy Marie Dvořáková. Při výsleších podala rozvědce podrobné informace o organizační struktuře RSE, způsobech získávání zpráv pro vysílání, poskytla osobní
charakteristiky zaměstnanců a vlastnoruční plánky objektů RSE.76

N Velmi ochotně vypovídal také bývalý redaktor dělnického vysílání RSE Vladimír Kučera,
ve Svobodné Evropě pod pseudonymem „Tonda Horník“. Okolnosti jeho návratu jsou nejasné.
Dne 12. března 1955 nahrál v RSE redaktor Ota Gráf Kučerovo prohlášení („pro případ kdyby
se něco stalo“), v němž Kučera tvrdil, že byl v Mnichově osloven a přemlouván jakousi ženou
73

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /012, str. 403. Archiv bývalé
I. S SNB, reg. č. 40251, svazek agenta evidovaný na osobu Oldřich Lauřím.
74
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 40251, svazek agenta evidovaný na osobu Oldřich Lauřím.
75
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /011, str. 110–124: Výpovědi
„navrátilce“ B. Folty.
76
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /011, str. 26–64:
Poznatky o Svobodné Evropě získané vytěžením Marie Dvořákové.
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k návratu do Československa. Odmítl to a zdůrazňoval, že se vrátit nechce a pokud se tak stane,
nebude jeho návrat dobrovolný. Již v květnu 1955 byl „Tonda Horník“ v Československu.
V archivu MV ani v archivu bývalé I. správy SNB nebyly o „organizování návratu“ Vladimíra
Kučery zjištěny žádné poznatky.

III. 2. Stav ve druhé polovině padesátých let
Rok 1956 byl pro země východního bloku i pro RSE nejdůležitějším rokem druhé poloviny 50. let. Tajné Chruščovovo odhalení Stalinových zločinů, následující nepokoje v Polsku
a Maďarsku a násilné potlačení zejména maďarské revoluce vyvolaly zprvu naději, pak deziluzi. Rádio Svobodná Evropa muselo čelit obviněním z vyvolávání nepokojů. Spojenými národy,
vládou SRN, podvýborem Kongresu USA a Radou Evropy bylo zavedeno šetření úlohy maďarské redakce RSE při povstání v Maďarsku. Rádio bylo sice očištěno z nařčení, že povstání
vyvolávalo, avšak kritizována byla příliš otevřená podpora povstalců a zejména neopodstatněné
a neodpovědné vzbuzování naděje Maďarů na pomoc ze Západu“. Atmosféra se po maďarském
povstání rozhodně změnila. Všichni pochopili, že situace mezi oběma „bloky“ je a bude stabilní.
Koncem roku 1955 byla v rámci Státní bezpečnosti rozšířena první systémová
směrnice o činnosti proti Radiu Svobodná Evropa – Tajný rozkaz ministra vnitra č. 197, čl.
199 z 2. 12. 1955 s názvem „Agenturně operativní rozpracování Svobodné Evropy“. Informuje
jednak o stupni znalostí rozvědky o RSE, o jeho hodnocení, a jednak podává informaci o
taktice rozvědky při agenturním pronikání do rozhlasové stanice. Rozkaz byl vydán na
základě dosavadních poznatků o RSE, podle kterých bylo RSE podřízenou součástí
„Komitétu SE“ a nástrojem americké zpravodajské služby. Hlavní částí RSE mělo být
oddělení „Information“ sloužící k soustřeďování špionážních zpráv. Smyslem rozhlasové
činnosti RSE podle Státní bezpečnosti bylo vytváření „vhodného ovzduší pro špionážní
činnost“ v tzv. lidově demokratických zemích.
K dosažení výraznějších výsledků v boji ministerstva vnitra proti RSE ukládal rozkaz
všem operativním a krajským správám MV rozpracovávat jednotlivé zaměstnance RSE (a to
přednostně z oddělení „Information“) s cílem získat je ke spolupráci, rozpracovávat jejich
příbuzné a známé, prověřovat charakter jejich kontaktů a odhalovat zpravodajské kanály nepřátelských rozvědek do ČSR.
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Správy MV měly dále provádět dezinformační akce s využitím informací o dřívější
činnosti nynějších zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa v ČSR (např. pomocí dokladů svědčících o kladném poměru ke komunistickému režimu, o spolupráci s KSČ před druhou
světovou válkou, o záporném poměru k Němcům, o členství v „pokrokových organizacích“,
o kriminální činnosti apod.), a také rozeštvávat jednotlivé politické skupiny exilu.
Konkrétně měly být podle tohoto rozkazu shromážděny do 1. ledna 1956 adresy
příbuzných a doplněny identifikační údaje zaměstnanců, do 31. ledna 1956 zjištěny přátelské
a příbuzenské vztahy občanů ČSR k zaměstnancům Rádiu Svobodná Evropa a do 30. června
téhož roku shromážděn zmíněný kompromitující materiál.
Veškeré tyto informace měly být předány náčelníkovi I. správy MV plk. Jaroslavu
Millerovi77. Všechny současně získané poznatky kontrarozvědného charakteru náčelníkovi II. správy MV pplk. Vladimíru Matouškovi.
Přílohou tajného rozkazu, jenž měl pomoci příslušníkům StB v orientaci, byla třináctistránková „Orientační zpráva o nepřátelské činnosti Svobodné Evropy v Mnichově proti
ČSR“ zpracovaná I. správou MV. Shrnovala tehdejší poznatky o organizaci RSE v Mnichově
i o jejích pobočkách, personálním obsazení, uváděla příklady údajné špionážní činnosti apod.
Druhou přílohu tvořil přehled sto jedenácti důležitých zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa
s dostupnými osobními údaji.78
Příklad reakce podřízených součástí StB na uvedený rozkaz představuje hlášení KS
MV Karlovy Vary o jejich poznatcích a zpravodajských možnostech k RSE z 17. 1. 1956:
„Tajný spolupracovník BERNARD – František Sádecký, bývalý redaktor agrárního
deníku Venkov, zná Ferdinanda Peroutku a Štefana Osuského, pro stáří a zdravotní stav
může být využit jen k získání někoho z okruhu jeho známých v zahraničí ke spolupráci. Jeho

77

Miller Jaroslav (1914–1979). Člen KSČ od 1. 6. 1945. Přijat k MV 6. 12. 1948 – postupně zastával funkce
referent až velitel II. sektoru velitelství StB. 20. 2. 1952 zástupce náčelníka Hlavní správy StB, 1. 1. 1953
pplk., 1. 10. 1953 náčelník I. správy MV; 1953 „Řád práce“, 1. 1.1954 plk.
Ke dni 22. 11. 1961 pro „nedostatečné řízení I. správy MV“ odvolán a zařazen do funkce náčelníka Hlavní
správy tiskového dohledu MV. 1. 12. 1962 zproštěn výkonu služby a odňata hodnost – „…používal v době
politických procesů nezákonných metod“. ( 31. 1. 1963 pozměněn důvod odnětí hodnosti na: „…jako náčelník nesl odpovědnost za používání nezákonných metod“.)
78

Rozkaz 197/1955 je publikován i s přílohami in Žáček Pavel: Menší sestra I. Vznik a vývoj První správy
ministerstva vnitra 1953–1959. (Edice dokumentů), Prius, Brno 2004, str. 63–97.

43

prostřednictím79 je rozpracovávána dcera Eva Seforová, t. č. v New Yorku jako agenturní typ
KRAJANKA.
Dalším typem je tajná spolupracovnice SOKOLOVÁ JINDRA, pravým jménem Skořepová Marta, zavázána ke spolupráci 1. 3. 1955.80 Původem je Němka, velmi schopná,
v RSE zná Helenu Bušovou–Kasalovou a mohla by vyjet do zahraničí.
Tajný spolupracovník STUDENT je připravován 3. odborem KS MV Karlovy Vary
k vyslání do zahraničí, v exilu zná exulantku Helenu Koželuhovou.“ 81
Tímto způsobem reagovaly i ostatní součásti StB v ČSR. Podobných charakteristik
byla formou tzv. návodek zaslána v dalších desetiletích na I. správu MV celá řada. O způsobech, jimiž se StB snažila prostřednictvím příbuzných v ČSR „získat agenturu“ v RSE, svědčí i případ „rozpracování“ Heleny Hlaváčkové, zaměstnané ve Svobodné Evropě v letech
1951–1956:
Dne 30. 9. 1955 byl na československo-německé hranici usmrcen elektrickým proudem
kurýr Alois Janatka. Byly u něj nalezeny dopisy adresované otci Heleny Hlaváčkové –
Františku Hlaváčkovi. Vybaveni informacemi z těchto dopisů získali příslušníci II. správy MV
od devětasemdesátiletého Františka Hlaváčka přiznání o dřívějších návštěvách kurýrů, které za
ním dcera posílala, aby ho převedli přes hranice. Následně se II. správa MV snažila pod hrozbou trestního postihu otce získat Helena Hlaváčkovou k agenturní spolupráci v RSE. Státní
bezpečnost zahájila tzv. kombinaci. František Hlaváček psal dceři pod kontrolou StB dopisy,
aby ji přiměl k setkání ve východním sektoru Berlína. Tam měla být Helena Hlaváčková pod
nátlakem získána ke spolupráci. Setkání bylo plánováno na 30. června 1956 v hotelu Adlon
v Berlíně. Z obavy ze zatčení se Helena Hlaváčková na schůzku nedostavila, krátce nato odešla z RSE a odstěhovala se na Novou Guineu.82
79

Evidenční podklady zveřejněné dle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Sádecký František (bez data narození); svazek tajného spolupracovníka krycí jméno
BERNARD, evidován KS MV Karlovy Vary 29. 1. 1955 pod reg. č. 01533. Staženo 15. 4. 2004.
80
Evidenční podklady zveřejněné dle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Skořepová Marta (20. 9. 1918), svazek agenta krycí jméno SOKOLOVÁ, evidován KS MV
Karlovy Vary 2. 3. 1955 pod reg. č. 6744 , archivován 31. 7. 1976, arch. č. 9490. Staženo 15. 4. 2004.
81
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 10508, OBS, str. 98–99: Věc: Rozpracování prominentů Svobodné Evropy –
zpráva, KS MV Karlovy Vary, náčelník I. odboru por. Volf František.
82
AMV, archivní č. 13884 MV, agenturně pátrací svazek (APS) reg. č. 129 vedený na osobu Helena Hlaváčková od 13. 1. 1956 do 26. 1. 1961.
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Rozkaz MV 197/1955 nás tedy seznamuje se základní a nejběžnější pracovní metodou
používanou Státní bezpečností při rozpracování exilu. Nebyla to metoda složitá, spočívala
v trpělivém vyhledávání, přezkoumávání a využívání veškerých vazeb, které mohly poutat
exulanty k rodné zemi. Byla to metoda až příliš schematická a nebyla jednoznačně účinná. Ve
většině případů oslovení exulanti spolupráci odmítli, nebo ji přijali jen zdánlivě a s pomocí
zpravodajských služeb vedli s StB hru.
Zcela bezcenná byla pak toto metoda u těch, kteří své vazby k Československu již
ztratili. Přesto byly pokusy o jejich získání přes naznačené vazby podnikány zcela rutinně a bez
hlubší analýzy i ve zcela beznadějných případech. Až v šedesátých letech tento mechanický
způsob začal poněkud ustupovat.
K období druhé poloviny padesátých let je možné zmínít ještě další rozkaz ministra
vnitra, a to Rozkaz č. 1 z 7. ledna 1957 s názvem „Vydání brožury o cílech americké špionážní
organizace ‚Svobodná Evropa’, o její ‚činnosti’ na území ČSR”. Rozkaz nařizoval shromáždit
poznatky o činnosti RSE nacházející se na I., II., III., IV. a V. správě MV, Správě vyšetřování
MV a Hlavní správě pohraniční stráže jako podklad k vydání brožury „odhalující podvratnou
americkou činnost prostřednictvím této špionážní organizace“. Podklady měly být poskytnuty
Tiskovému a informačnímu oddělení vnitřní správy MV, které mělo projekt realizovat do 3. března 1957. Důvodem akce mělo být nedostatečné využívání informací o Rádiu Svobodná Evropa
v tisku a propagandě. Vydání propagandistické brožury bylo načasováno do předvolebního
období a mělo pomoci i propagandistickým účelům na půdě OSN v souvislosti s československými protesty proti balonovým kampaním Svobodné Evropy.
x
Překvapivě velké množství dokumentů o činnosti rozvědky proti RSE se zachovalo
k roku 1956. Velmi zajímavým je pak „Plán práce I. správy MV proti čs. reakční emigraci“,
který s datem 19. září 1956 předložil ministr vnitra Rudolf Barák předsednictvu ÚV KSČ.
Obsáhlá zpráva shrnovala stav čs. exilu, přehled jeho organizací, hnutí, institucí, rozmístění exulantů v jednotlivých zemích a příklady konkrétní aktivní činnosti proti režimu v ČSR.
Plán činnosti rozvědky se skládal ze zpravodajského pronikání do exilových struktur
k zjištění záměrů protivníka a následné kontrapropagační, dezorientační a kompromitační činnosti s cílem rozeštvání vedoucích osobností exilu. Důležitým tématem bylo „organizování
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návratů“ některých osobností exilu do ČSR. Plán byl strukturován podle jednotlivých zemí,
pokaždé shrnuje tamní agenturní síť rozvědky, její možnosti a plánované rozšiřování. Dále
i tam plánované kompromitační akce a organizované návraty do ČSR.
K tomuto ambicioznímu plánu neexistuje obdobně koncipované vyhodnocení jeho
výsledků. Není divu, neboť porovnáním by bylo možno doložit, že většina návrhů buď nebyla
vůbec realizována nebo výsledky zcela neodpovídaly očekávání.
V části plánu věnované Spolkové republice Německo byla za nejdůležitejší objekt zájmu
rozvědky ministerstva vnitra označena Svobodná Evropa v Mnichově. Jako agenturní síť k objektu RSE jsou zde uvedeni tito spolupracovníci:
x

JÁCHYM (Oldřich Lauřím), v charakteristice se uvádí, že je to spolehlivý spolupracovník, je zaměstnán jako písař, bude úkolován k získávání informací o připravovaných akcích RSE proti ČSR a k typování osob pro získávání agentů anebo pro organizování jejich návratu do ČSR;

x

DOUŠA, spolehlivý agent, má v RSE přislíbené místo písaře;83

x

EDA (Erik Bülow), není dosud v RSE zaměstnán;84

x

DÖRNBERG [zde chybně DORNBER] (Jan Darmopil), manželka má nastoupit
v RSE, spolupracovník udržuje styky se zaměstnanci RSE85

x

CÉSAR (Václav Šramota), má možnost navázat styky se zaměstnanci RSE86

x

TONDA a MARYNA (Vladimír Pekelský a správně MARINA– Marie Pekelská)87,
mají možnost ovlivňovat prostředí emigrantů.

83

Agent DOUŠA nebyl zatím identifikován. V materiálech rozvědky k problematice RSE však více neprochází.
Agent EDA–Bülow Erik, evidován jako agent, reg. č. 40182.
85
Manželka agenta DÖRNBERGA nebyla v RSE zaměstnána.
86
Agent CÉSAR (též CESAR)–Šramota Václav, evidován jako agent, svazek registrován 28. 12. 1955, reg.
č. 41291. Na podzim 1956 se CÉSAROVI podařilo rozvinout styky s J. Pejskarem.
87
Agent TONDA–Pekelský Vladimír a agentka MARINA (nesprávně též MARYNA)–Pekelská Marie, rozená Tomšů. V roce 1944 se M. Tomšů vdala v tehdejším protektorátě za Němce, státního návladního Kurta Blaschtowitschku,
který byl brzy po skončení války popraven. Jeho manželku, ačkoliv české národnosti, odsunuli do Německa.
V prosinci 1946 byla jako tajná spolupracovnice MARINA získána pro 2. oddělení Hlavního štábu MNO.
V dubnu 1952 předána do řízení rozvědky – Správy ZPR jako agentka (od roku 1954 reg. č. 40217) s totožným
krycím jménem. Seznámila se a vdala za Vladimíra Pekelského, jehož na žádost rozvědky umožnila v dubnu
1953 ve Vídni unést a zaverbovat jako agenta rozvědky s krycím jménem TONDA, reg. č. 40503. Její spolupráce s rozvědkou MV probíhala v letech 1951–1957 (od roku 1953 společně s manželem Vladimírem Pekelským)
a 1960–1972. Po „defekci“(ve zpravodajské terminologiii „zběhnutí“) Ladislava Bittmana v září 1968, odmítli
spolu s manželem stažení do ČSSR a spolupracovali s I. správou FMV až do roku 1972, kdy byla spolupráce ukončena.
84

46

Z uvedeného přehledu vyplývá, že jediným agentem rozvědky působícím přímo
v RSE byl v září 1956 nadále pouze JÁCHYM. Ostatní byli označováni buď za „perspektivní”, nebo měli možnost proniknout do RSE jen okrajově. TONDA mohl působit v intencích
rozvědky především prostřednictvím svého časopisu Bohemia. Ovšem vzhledem k jeho zásadní kritice RSE, neměl možnosti získávat nějaké informace přímo z „objektu“.
Rozvědka plánovala zaverbovat jako agenty tzv. typy:
x

MEDEK (Michal Lošonský), zaměstnanec RSE,88

x

BRADA (Jiří Brych), zaměstnanec RSE,89

x

KYTKA (Rudolf Růžička), zaměstnanec RSE,90

x

HAD (Jiří Brotan), funkcionář American Foundation for Czechoslovak Refugees
(AFCR) Mnichov,91

x

KORBEL (Rudolf Krejčí), měl nastoupit zaměstnání v RSE.92

Z Československa měl být do RSE vysazen agent RÍŠA (Richard Průcha). Plán předpokládal, že bude v kontaktu se zástupcem ředitele čs. oddělení RSE dr. Martinem Kvetkem,
který mu údajně – po úspěšném vycestování z ČSR – přislíbil zaměstnání v RSE. Návrh na RÍŠOVO vyslání měl být předložen do 31. 12. 1956.93
Shrneme-li výsledek snahy o získávání nových agentů, zjistíme, že z celkem šesti typů
byli získáni dva (BRADA a KYTKA). Ovšem, jak se později ukázalo, zdaleka nešlo o úspěch
trvalý, a byl asi i značně problematický.
Velmi preferovanou formou snahy o paralyzování činnosti Rádia Svobodná Evropa bylo
„organizování návratů“ těch osobností exilu, které údajně nebyly se svým životem v zahraničí
88

Nebyl získán jako spolupracovník. Pokus o jeho získání však proveden ještě v roce 1967. Na Michala Lošonského (1925) byl na I. správě MV veden pouze podsvazek typa /349 MEDEK , u OBS reg. č. 10081. Podsvazek
zničen 8. 12. 1989.
89
Ing. Jiří Brych získán ke spolupráci 2. 2. 1957 ve Vídni por. Luďkem Hochmanem–BŘÍZOU z 2. oddělení
4. odboru I. správy MV. Svazek agenta reg. č. 41371 byl evidován v dubnu 1957.
90
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41402, svazek agenta evidovaný na osobu Rudolf Růžička. Získán I. správou
MV 11. 5. 1957; spolupráce fakticky ukončena v listopadu 1958.
91
Jiří Brotan, na podzim 1957 se odstěhoval do Švýcarska a pak do USA. V archivních materiálech rozvědky se
vztahem k RSE, ani v přehledech zaměstnanců RSE se více nevyskytuje.
92
Rudolf Krejčí (1928), další vývoj nezjištěn, v archivních materiálech rozvědky se vztahem k RSE, ani v přehledech zaměstnanců RSE se jeho jméno více nevyskytuje.
93
V seznamech pracovníků RSE ani v dalších archivních materiálech rozvědky se vztahem k RSE se jméno
Richarda Průchy více nevyskytuje.
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spokojeny – z existenčních důvodů, byly zklámány ve svých ambicích či těžce nesly odloučení
od vlasti. Z osob se vztahem k RSE měla rozvědka v úmyslu zorganizovat „návraty“ těchto lidí:
x

KARAS (Imrich Kružliak), redaktor RSE;94

x

HANKA (dr. Helena Koželuhová), bývalá zaměstnankyně RSE;95

x

FERDINAND (dr. Jaromír Měšťan), bývalý zaměstnanec RSE;96

x

PTÁK (dr. Ján Petrovič), redaktor RSE.97

Závěr a shrnutí plánu na „organizování návratů“:
žádný z návrhů nebyl realizován; zdá se dokonce, že nebyl podniknut ani pokus o realizaci.
Další preferovanou formou činnosti proti RSE byly pokusy o umělé vytváření a rozvíjení nesouladu mezi exulanty, jejich skandalizování načasovaným zveřejňováním politických
nebo osobních informací či dezinfomací o jejich minulosti.
Ze zaměstnanců RSE plánovala StB skandalizovat osoby s těmito krycími jmény:
x

VENDULA (redaktor RSE dr. Miloš Vaněk); skandalizace měla spočívat v rozšíření dokladů o jeho aktivním členství v KSČ v letech 1921–1926. Dne 5. října 1956 byly na adresy časopisů Stern, Bohemia, Slovák a na adresu poslance SPD Wenzela Jaksche odeslány
příslušníkem I. správy MV Zdeňkem Sýkorou–REJLKEM z Norimberka anonymní dopisy psané takovým způsobem, aby podezření z autorství padlo na někoho z okruhu bývalých slovenských zaměstnanců RSE. K dopisům byly přiloženy fotokopie dokumentující
Vaňkovu předválečnou činnost v rámci komunistické strany. Časopis Bohemia (vedený

94

K návratu prokazatelně nedošlo. Na Imricha Kružliaka (1914) byl veden podsvazek typa /339, krycí jméno
KARAS, u OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa v Mnichově“95
Helena Koželuhová (1907–1967), politička a novinářka K návratu prokazatelně nedošlo. V materiálech I. správy
MV v souvislosti s RSE její jméno neprochází. H. Koželuhová odešla do exilu v únoru 1948 a od roku 1951 psala
pro RSE jako spolupracovnice politické komentáře. 1. 8. 1955 s ní čs. oddělení RSE ukončilo spolupráci pro její
kritiku péče o čs. uprchlíky. Chyby v uprchlické politice měly podle Koželuhové za následek relativní úspěch
amnestie vyhlášené v Československu pro uprchlíky v květnu 1955, kdy se do republiky vrátilo přesně 1169
osob. Nepochybně díky tomuto sporu s RSE byla H. Koželuhová vytypována Státní bezpečností pro návrat do
Československa. StB ale celý spor silně zjednodušila, když předpokládala její ochotu k návratu.
Srv. Drápala Milan: Na ztracené vartě Západu. Antologie české nesocialistické publicistiky let 1945–1948, Praha
2000.
96
JUDr. Jaromír Měšťan (1916–1965). K návratu prokazatelně nedošlo. Materiály I. správy MV se vztahem k RSE
více neprochází. Pravděpodobně nebyl stálým zaměstnancem RSE, ale pouze spolupracovníkem externím.
97
Dr. Ján Petrovič (1918–1970), redaktor zemědělského vysílání RSE pod pseudonymem „Ján Matúš“. K jeho
osobě byl veden podsvazek typa /367 PTÁK, u OBS reg. č. 10081. Podle obsahu nedošlo k žádnému pokusu o organizování jeho návratu. V roce 1957 byl I. správou MV zvažován pokus o zaverbování s využitím příbuzenských vazeb do Československa; jako nereálné však bylo nakonec zamítnuto.
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agentem TONDOU) publikoval v čísle 63 z 30. října 1956 „Portrét měsíce“ věnovaný Vaňkovi, jehož obsah odpovídal rozesílanému materiálu. Požadovaného výsledku – tj. propuštění Miloše Vaňka z RSE – se nepodařilo dosáhnout. Akce byla důsledkem Vaňkova odmítnutí spolupráce s rozvědkou v roce 1956.98
x

NEDOROST (zde Netík Josef, správně Jaromír), kterému byl zaslán dopis „navrátilce“ –
bývalé zaměstnankyně Rádia Svobodná Evropa Marie Dvořákové. Obsah jejího dopisu
měl vyvolat dojem, že se Netík chystá k návratu do ČSR a Dvořáková mu sděluje nabídku
rozvědky. Pokus o dikreditaci byl sice proveden, ale žádný očekávaný výsledek zaznamenán nebyl.99

x

TANTOR a JIDÁŠ (Otto Gráf a Miroslav Hrnčíř); bylo plánováno rozvinout mezi oběma
již údajně existující neshody.100
Očekávaný výsledek snah o kompromitaci zaměstnanců tedy nebyl zaznamenán prak-

ticky žádný. Dále byly plánovány tyto „rušivé akce“, později nazývané „aktivní opatření“ (AO):
x

Publikace článků zaměřených proti RSE v československém tisku s využitím
zpráv navrátilců: „RADKA, KASAL 101 atd., a agentů“.

x

Každý měsíc v průběhu roku 1956 dva telefonáty zaměstnancům RSE; (StB
vlastnila celý telefonní seznam RSE).

98

Vaněk Jan Miloš (někdy i Vaněk Jan Pravdomil) (1897–1967), redaktor RSE v letech 1951–1966. Na Vaňka byl veden podsvazek typa /402 VENDULA u OBS, reg. č. 10081 a uložen 18. 1. 1968. Plán kompromitace
byl reakcí rozvědky na neúspěšný pokus získat ho ke spolupráci. Ke kontaktu došlo 25. 3. 1956 v Curychu.
Vaněk ale spolupráci jednoznačně odmítl, navíc na schůzku přivedl švýcarskou sledovací službu, která odhalila všechny tři přítomné příslušníky curyšské rezidentury rozvědky. Další pokus o kompromitaci byl proveden v roce 1958 jako akce SHOZ. Viz dále poznámka 146.
99
Netík Jaromír (1922–1981). Vedoucí vyhodnocovacího oddělení čs. redakce RSE, působil pod pseudonymem
„Fousek“. Na J. Netíka byl I. správou MV veden podsvazek typa /362 NEDOROST u OBS, reg. č. 10081.
Popsaný pokus o diskreditaci pomocí M. Dvořákové byl proveden, ovšem I. správa MV nezaznamenala na
dopis žádný ohlas. Podsvazek /362 byl po ukončení pracovního poměru J. Netíka v RSE uložen 27. 9. 1975 do archivu.
100
Gráf Otto (1907–1962) a Hrnčíř Miroslav (1910–1960). Nebyl zaznamenán žádný pokus o realizaci uvedeného návrhu. O. Gráf působil v RSE pod pseudonymem „Franta Tábor“; I. správa MV na něho vedla podsvazky typa /301 a /550 TANTOR u OBS, reg. č. 10081.
V roce 1956 měla v úmyslu získat Gráfa jako tajného spolupracovníka. K tomu chtěla využít nátlaku – dopisu
sestry a švagra odsouzených v ČSR na 10 let vězení za zpravodajskou spolupráci právě s O. Gráfem.
V případě souhlasu se měl Gráf po určitém čase spolupráce vrátit do ČSR.
Další variantou bylo jeho získání ke spolupráci pomocí příbuzných a poté vylákání do Západního Berlína na
údajnou schůzku s řídícím orgánem. Zde měl být zatčen a unesen do ČSR, kde by byl zpravodajsky a propagandisticky využit. Kontakt byl proveden, O. Gráf v autenticitu dopisu sestry a švagra neuvěřil a spolupráci
odmítl.
101
RADKA – krycí jméno užívané v dokumentech I. správy MV pro Helenu Kasalovou-Bušovou. Neexistuje
doklad o tom, že by byla získána jako spolupracovnice. KASAL – manžel Heleny Bušové – Karel Kasal.
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x

Prohlubování nesouladu v RSE s pomocí agenta TONDY102 a jeho časopisu.

x

Rozeslat exulantům podvržené letáky s textem upozorňujícím na údajná jednání
vlády SRN o vystěhování československých uprchlíků z území státu, a k tomuto
údajnému problému svolána demonstrace na den 28. října 1956.

x

Vedení RSE mělo být zasláno podvržené memorandum mladých zaměstnanců,
žádajících lepší pracovní zařazení.

x

Odeslání tří podvržených protestních a výhružných dopisů RSE s víceméně
kladným hodnocením poměrů v ČSR redakcím časopisů v SRN.

x

K „zesměšnění a skandalizaci“ Rádia Svobodná Evropa mezi obyvatelstvem SRN
mělo být např. jménem RSE objednáno u některé německé firmy zboží, zveřejněny inzeráty s nabídkou volných pracovních míst v německém tisku s výzvou
k osobnímu jednání v RSE, provedeno telefonické varování třem zaměstnancům
RSE, aby neobědvali určitý den v jídelně RSE, vyvolán falešný poplach, k němuž
měli být do RSE povoláni hasiči a záchranná služba, či objednána hostina mimo
Mnichov s pozvánkami pro prominentní exulanty s poukazem účtu RSE apod.

Tento přehled plánovaných rušivých akcí nebyl v uvedené podobě realizován. Šlo
spíše o určité – obsahově dosti vágní – náměty. Obsahuje však řadu motivů, které byly v průběhu dalšího období využity v konkrétněji naplánovaných akcích.
Plán ministra vnitra Rudolfa Baráka byl přijat 147. schůzí politického byra ÚV KSČ
11. října 1956. Jak již bylo uvedeno, zdaleka ne všechny body byly splněny; a pokud ano,
očekávaný efekt – totiž zásadní omezení činnosti RSE – dosažen nebyl.103
102

Agent TONDA–Vladimír Pekelský vydával v exilu časopis Bohemia. Tento měsíčník vydávaný česky v letech 1950–1960 v SRN byl skutečně k RSE velmi kritický. Kritika (či někdy vyslovené útoky) se zaměřovaly na
zaměstnance RSE s údajnou či skutečnou komunistickou minulostí, na náznaky spolupráce čs. exilu s reprezentanty sudetských Němců, na odnárodňování, smířlivé postoje ke komunistickému režimu v Československu atd.
Velmi častým terčem útoků Bohemie byl Ferdinand Peroutka. Zaměření periodika nepochybně vyhovovalo záměrům čs. komunistického režimu – zaměstnávat exil vzájemnými hádkami a spory a ukazovat „rub života emigrantů“. Tím není řečeno, že by negativa v životě Čechů a Slováků v zahraničí měla být tabu, ovšem jen takto
pojatá kritika v tehdy daných podmínkách posloužila spíše věci protivníka. Část kritických článků Bohemie byla
skutečně publikována přímo na zakázku StB.
103
Národní archiv (dále NA), fond (dále f.) ÚV KSČ, Politické byro 1956, svazek (dále sv.) 117, archivní jednotka (dále a. j.) 143, bod jednání (dále b.) 18, str. 14–22: „Plán práce I. správy MV proti čs. reakční emigraci“.
19. 9. 1956 předložil R. Barák politickému byru ÚV KSČ.
Dokument byl publikován in: Žáček Pavel: Menší sestra I. Vznik a vývoj První správy ministerstva vnitra 1953–
–1959. (Edice dokumentů), Prius, Brno 2004, str. 270–287.
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Stav proniknutí rozvědky do RSE a jejích znalostí objektu o dva roky později (tedy
v listopadu 1958) prozrazuje další souhrnná informace I. správy MV „Svobodná Evropa
v Mnichově“.104 Agenturní síť I. správy MV v RSE se tehdy skládala ze „spolupracovníků“:
x

KYTKA – redaktor,

x

BRADA – redaktor,

x

EDA – hlasatel,

x

ALEX – hlasatel,

x

JÁCHYM – zaměstnanec monitoringu.

Okrajově byli „k objektu“ používáni spolupracovníci:
x
x

ORAVČAN, BAYER a CÉSAR.105

Spolupracovník KYTKA–Rudolf Růžička, původně úředník, v roce 1950 odešel do exilu, kde
se stal redaktorem RSE. Ke spolupráci s rozvědkou byl získán 11. května 1957 v Curychu, kde
se s ním sešel náčelník 3. oddělení IV. odboru I. správy MV npor. Josef Matějka–MALÍNSKÝ.
Motivem Růžičkova souhlasu měla být snaha pomoci rodině v Československu (zanechal zde
ženu a dva syny) a vydírání tzv. kompromateriály (před únorem 1948 byl funkcionářem KSS
a předsedou MNV).
Již v listopadu 1959 byla ale spolupráce fakticky ukončena. Důvodem mělo být KYTKOVO zadržení německými pohraničníky cestou na schůzku s komunistickou rozvědkou
v Salcburku 11. října 1958. Zadržením měl údajně vzbudit pozornost americké zpravodajské služby, kterou byl vyslýchán a kontrolován jako podezřelý ze spolupráce s čs. zpravodajskou službou. O těchto událostech informoval potom KYTKA rozvědku pomocí tajnopisů
zasílaných na dohodnutou krycí adresu do ČSR. Rozvědka nepochybovala o jeho serióznosti, npor. Matějka–MALÍNSKÝ dokonce s datem 29. prosince 1958 navrhoval KYTKOVO stažení do Československa. Na podzim 1959 byli s touto nabídkou za KYTKOU
vysláni dva spolupracovníci rozvědky: HACKE a KOZÁK.
KYTKA–Rudolf Růžička měl být využit k propagandistickému prohlášení proti americkému vedení Rádia Svobodná Evropa. Rozvědka chtěla ukázat KYTKU výslovně jako svého

104

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /012, str. 395–410: Svobodná
Evropa v Mnichově.
105
Tamtéž.
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agenta v RSE. Chtěla tak napravit škodu, kterou způsobil ministr vnitra Rudolf Barák svým
veřejným vychloubáním se agenty v RSE, ohrožujíc tak jejich bezpečnost. Jako velmi pravděpodobná se však jeví možnost, že KYTKOVA spolupráce s čs. rozvědkou probíhala od počátku pod kontrolou druhé strany. Ke stažení do ČSR pochopitelně nedošlo.
Za dobu spolupráce uskutečnila StB s KYTKOU dvanáct schůzek v Rakousku a Švýcarsku,
při nichž získal 6150 DM na odměnách a 1350 DM a 3247 ATS jako náhrady výdajů. Na zajištění schůzek pak vynaložila I. správa MV 1418 ATS a 1396,15 CHF (švýcarských franků).106
x

Spolupracovník BRADA–ing. Jiří Brych byl od září 1955 rozpracováván 1. odborem KSMV Plzeň. V listopadu 1956 „typ“ převzalo 2. oddělení IV. odboru I. správy MV – starší
referent por. Luděk Hochman–BŘÍZA.
Jiří Brych, bývalý majitel statku na Lounsku, v letech 1948–1949 člen KSČ, odešel do exilu v roce 1950. Působil postupně v uprchlickém táboře Valka, ve Sdružení československých uprchlíků a nakonec v RSE, kde pod pseudonymem „Chmelař“ připravoval zemědělské a ekonomické vysílání. Nejprve byl kontaktován písemně z ČSR svým švagrem, se
kterým se měl následně sejít ve Vídni. Švagr ale do Vídně na první schůzku 30. listopadu
1956 za sebe „poslal náhradu“ – por. Luďka Hochmana–BŘÍZU.
Jako spolupracovník I. správy MV byl Brych získán při druhém setkání ve Vídni 7. února
1957. Motivem byl nátlak: Brych byl v letech 1945–1949 funkcionářem národního výboru a v letech 1948–1949 členem KSČ. Tyto skutečnosti homohly v RSE podle představ
StB poškodit.
V dalších šesti letech bylo s agentem BRADOU provedeno vesměs v Rakousku dvaačtyřicet
schůzek, při nichž mu bylo vyplaceno 33 800 DM. Rozvědka vyplatila jeho matce, žijící
v ČSSR, jako finanční podporu 11 500 Kčs. Výdaje na schůzky činily 5902 Kčs, 7920
ATS, 1151,50 CHF a 500 FF (francouzských franků).
Agent BRADA předával informace o spoluzaměstnancích a různé interní dokumenty Rádia Svobodná Evropa. Dne 28. října 1958 v rámci akce VLASTENCI (rozšiřování štvavých letáků) umístil v RSE letáky a další rozeslal poštou. V prosinci 1958 se podílel na
podobné akci RODINA. V lednu 1959 dostal za úkol provést akci KULIČKA (vhození
výbušné náložky do rezervoáru WC v RSE), kterou údajně ze strachu nesplnil.

106

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41402, svazek agenta evidovaný na osobu Rudolf Růžička.
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Od roku 1959 se osobní schůzky konaly pouze třikrát až čtyřikrát do roka, protože
I. správa MV přešla na bezpečnější kontakt s agentem BRADOU „neosobním spojením“:
BRADA dostával pokyny jednostranným rádiovým šifrovaným vysíláním, zprávy posílal
do Československa tajnopisem na krycí adresy.
Schůzku 25. května 1963 v Salzburku „obsadil“ nový řídící orgán kpt. Jaroslav Růžička–
FIALKA. Kritizoval agenta za malý počet zaslaných zpráv a nepřipravenost na schůzku.
Měsíc po této schůzce poslal BRADA tajnopis, kterým spolupráci ukončil:
„Poslední schůzka mne velmi zklamala a pocitu zklamání jsem se nezbavil za celý
následující měsíc, ačkoliv jsem měl po dobu své dovolené dostatek času všechno
důkladně promyslet. Po zralé úvaze jsem došel k názoru, že vaše organizace si
nezaslouží, abych s ní spolupracoval. Soudruh, kterého jste poslali na schůzku, se mnou
nejednal jako přítel s přítelem, nýbrž jako policajt s uličníkem.
Svým způsobem vystupování se pro podobnou službu nehodí, neboť nedovede
vytvořit ovzduší důvěry. Nikdy ho již nechci vidět. Urazil mě také tím, že za sedm měsíců
poctivé práce mě uštědřil pouhých dva tisíce marek. Bez takové almužny se mohu dobře
obejít. Zdaleka nevyvažuje riziko, kterému jsem vystaven. +++“ 107
Jaroslav Růžička–FIALKA108 se i v dalších letech projevoval jako neschopný a pohodlný příslušník rozvědky, který ignoroval i pokyny centrály. Jeho kariéra v zahraničí nakonec skončila
v roce 1979 „provalem“ (tzn. dekonspirací) v akci JURKA. V dalších letech byly ze strany I. správy MV opakovaně podnikány marné pokusy o obnovení spolupráce s BRADOU,
poslední v roce 1975.
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Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41371/023, svazek agenta evidovaný na osobu Jiří Brych, str. 38. Opis tajnopisné zprávy, 25. 6. 1963; (+++ podpis).
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Růžička Jaroslav–FIALKA (1926–1991), původní povolání strojní zámečník; člen KSČ od 5. 2. 1947.
1. 6. 1945 přijat k SNB útvar 9600 Praha. Od 13. 3. 1948 zařazen u StB – vyšetřovatel KV StB Praha. Od 1. 9.
1955 dvouletá škola FED MV pro střední velitelské kádry.
1955 medaile „Za službu vlasti, 1956 „Za zásluhy o obranu vlasti“. 1. 8. 1956 npor., 15. 7. 1957 přeřazen k I. správě MV – referent 2. odd. II. odb. (politická rozvědka), 1. 4. 1958 starší referent 1. odd. 2. odb. („problematika
Rakousko a SRN“). 1. 8. 1960 kpt., 1. 3. 1963 na 5. odd. 9. odb. (zahraniční kontrarozvědka) , 1. 2. 1964 na
2. odd. 6. odb. (zahraniční kontrarozvědka).
1964–1966 absolvoval VUML. 1. 8. 1965 mjr., 1966–1970 (II. záloha) starší referent rezidentury Berlín,
1970 starší referent specialista 31. odb. („problematika emigrace a ideodiverze“), 1973–1979 starší referent
rezidentury Bonn (zde řídil pět TS). 8. 6. 1979 stažen – zavinil prozrazení („proval“) a zatčení agenta JURKY. Kázeňsky potrestán snížením hodnosti o jeden stupeň na jeden rok. Zařazen na neoperativní úsek centrály rozvědky – tvorba datové základny „Systému sjednocené evidence poznatků o nepříteli“ na 55. odb. I. S FMV.
Od 31. 1. 1981 starobní důchod.
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Případ s agentem BRADOU udivuje lehkomyslností a neprofesionalitou rozvědky. Již v roce
1956, rok před jeho „zaverbováním“ (tzn. získáním ke spolupráci), byl při prověrce korespondence do zahraničí zadržen dopis odeslaný z ČSR s varováním, aby nikam nejezdil za příbuznými a nestýkal se s nimi. Tento poznatek nebyl vůbec vzat na vědomí, ačkoliv takový
dopis nemusel být jediný.
O spolupracovníku BRADOVI měla I. správa MV pouze staré informace, nic o jeho novém
životě v zahraničí. Po „zaverbování“ se spokojila s jeho zpravodajskou produkcí, a dokonce
nebyla ani schopna spolehlivě plnit svůj slib finančně podporovat Brychovu matku v ČSR.
Po kritickém vyhodnocením archivních materiálů agenta BRADY lze konstatovat, že spolupráci s StB přijal pravděpodobně s vědomím některé zpravodajské služby druhé strany, která
ji celou dobu kontrolovala.109
x

I případ „spolupracovníka“ EDY jeví známky ledabylé přípravy ze strany StB. Erik von
Bülow byl zatčen Státní bezpečností 10. března 1949 jako člen ilegální protikomunistické skupiny NORBERT, která se zabývala přípravami ozbrojeného převratu. Po tříměsíčním vyšetřování byl 30. 6. 1949 odsouzen k šesti letům vězení.
Rozsudek ho asi zdrtil, protože těsně po neúspěšném odvolání žádal prostřednictvím
prokurátora o rozmluvu se zpravodajci MNB. Od počátku navrhoval své vysazení do
zahraničí, aby prý zpravodajskou činností pro StB „odčinil svou vinu“ a po splnění úkolu
se mohl vrátit do ČSR a „zapojit do budování socialismu“. Byl vyslyšen. Po
zpravodajském pohovoru s orgány rozvědky 28. prosince 1951 ve vězeňském táboře
Ležnice u Horního Slavkova byl „zaverbován“ ke spolupráci – nejprve s orgány tamní
StB.
Rozvědce se díky svým konexím v kruzích šlechty v zahraničí, jazykovým znalostem a dalším osobním schopnostem jevil jako vhodný typ pro vysazení do zahraničí. Jako tajný
spolupracovník byl předán Státní bezpečnosti ve vězeňském táboře Ležnice z důvodu
osobní kompromitace před vysazením.
Erich von Bülow bez problémů spolupracoval při „rozpracovávání“ spoluvězňů a v dubnu
1953 byl dokonce jako agent převezen do věznice v Praze-Ruzyni. Zde byl nasazen na prominentní vězně z případu tzv. spikleneckého centra Rudolfa Slánského, podal přes dvě stě zpráv (!)
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Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41371, svazek agenta evidovaný na osobu Jiří Brych.
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a podle pozdějšího vyhodnocení měl mít významný podíl na odsouzení funkcionáře ÚV
KSS Oskara Valáška110.
Původně byl plánován Bülowův inscenovaný „útěk“ do zahraničí přímo z vězení, plán se
však změnil. Dne 30. dubna 1954 byl nejprve podmínečně propuštěn z výkonu trestu, od
29. září 1955 již na svobodě řízen Luďkem Hochmanem–BŘÍZOU z 2. oddělení IV. odboru I. správy MV a 20. listopadu 1955 vyslán přes NDR do SRN s úkolem proniknout
do exilových organizací. Podle legendy měl Bülow přejít hranici v Jiříkově a pak různým
způsobem dojet do Berlína. Ve skutečnosti byl přímo do Berlína odvezen autem a legendu cesty se jen naučil.
Již na jaře 1956 se stal externím spolupracovníkem (freelance) – hlasatelem RSE v Mnichově pod pseudonymem „Jan Richtr“.
Po vysazení nejevil o kontakt s StB zájem a první schůzka se uskutečnila z iniciativy rozvědky až téměř po dvou letech – 21. září 1957 v Basileji. Jako agent neposkytoval významné služby; k 28. říjnu 1959 měl provést v budově Rádia Svobodná Evropa akci KULIČKA (uložení údajně neškodné nálože na WC), což ale ze strachu odmítl; podobně
jako agent BRADA.
V letech 1960 a 1961 bylo plánováno Bülowovo stažení do ČSR, s kterým sice vždy
souhlasil, ale příjezd odkládal, až koncem roku 1961 bez ohlášení rozvědce zmizel –
přestěhoval se do USA.
Po plánovaném (leč neuskutečněném) stažení Bülowa koncem roku 1961 se s ním měla
v Praze uskutečnit tisková konference. Měl vystoupit s prohlášením, které již bylo
dokonce I. správou MV vypracováno. Ještě v roce 1965 s ním vedla I. správa MV
korespondenci s cílem získat ho ke spolupráci v USA, ovšem tento pokus po krátkém
čase bez jakéhokoliv výsledku skončil.
Za dobu spolupráce bylo se spolupracovníkem EDOU (od 1. června 1960 změněno krycí
jméno na HLAS) uskutečněno třicet devět schůzek. Kromě osobně předaných zpráv poslal
na krycí adresy do ČSR dvacet zpráv tajnopisných. Za spolupráci mu bylo vyplaceno celkem
110

Proces „VALÁŠEK a spol.“ byl jedním z procesů navazujících na proces s tzv. protistátním spikleneckým
centrem Rudolfa Slánského. Dne 9. 12. 1953 bylo kromě Oskara Valáška odsouzeno devět funkcionářů slovenké StB. Valášek byl zatčen 13. 4. 1951 a odsouzen za údajnou velezradu a špionáž k 23 letům vězení.
V roce 1960 byl na amnestii propuštěn a v roce 1963 rehabilitován.
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31 650 DM, 6000 ATS, 6000 Kčs a 100 CHF. Ostatní výdaje StB – na zajištění schůzek,
zaplacení mlčení Bülowovy manželky v Československu apod. činily dále 900 DM, 23 800
ATS a 30 000 Kčs.
Erich von Bülow se na základě archivních materiálů StB jeví (nejen díky své aktivní spolupráci
s StB ve výkonu trestu) jako cynická a amorální postava. Na případu pak zaráží těžko vysvětlitelná naivita příslušníků StB předpokládajících za daných okolností Bülowovu ochotu se vrátit
do Československa. Toto bylo ovšem analytiky rozvědky konstatováno až při závěrečném „vyhodnocení“ akce.111 Také u EDY (HLASE) je nutno předpokládat, že informoval o svém
závazku s StB druhou stranu.
x

Spolupracovník ALEX, hlasatel RSE vlastním jménem Ivan Havlík, byl získán ke spolupráci
I. správou MV dne 8. prosince 1957 v Curychu. „Zaverboval“ ho por. Luděk Hochman–BŘÍZA pomocí dopisu od jeho otce, ing. Jana Havlíka, vězněného v ČSR za činnost proti komunistickému režimu: Ing. Jan Havlík měl podle StB působit v Hamburku jako rezident americké zpravodajské služby, a proto byl 21. září 1956 vylákán do Berlína na schůzku s bratrem,
po níž byl unesen do Československa. Po „důkladném vyšetřování“ byl ing. Jan Havlík odsouzen
k 25 letům vězení.
Starost o otcův osud měla být pro Ivana Havlíka dostatečným motivem pro spolupráci s rozvědkou. Během dvou let – od získání do konce roku 1959 – s ním rozvědka uskutečnila
v Rakousku čtrnáct schůzek. Předával informace o spoluzaměstnancích, o vnitřním režimu
a vybavení objektů RSE. Byl zaměřován i k provádění aktivních opatření:
Dne 2. listopadu 1958 umístil na nástěnku v RSE jeden z letáků akce VLASTENCI (rozšiřování štvavých letáků). Na schůzce 16. října 1959 dostal za úkol provést aktivní opatření
KYSELINA (postříkat kyselinou předanou řídícím „orgánem“ oděvy spoluzaměstnanců
odložené v šatnách). O měsíc později ALEX na schůzce přiznal, že „akci“ neprovedl, protože nechtěl poškodit své kolegy. V rozporu s pokynem centrály mu na téže schůzce
okamžitě řídící orgán Jaroslav Němec–NEKOLA uložil provést akci PANENKA, vázanou podle pokynů centrály na úspěšný výsledek akce KYSELINA.
Akce PANENKA spočívala v umístění dvou slánek v jídelně zaměstnanců RSE. Slánky předané ALEXOVI Jaroslavem Němcem–NEKOLOU obsahovaly atropin, způsobující zdravotní
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Archiv bývalé I. S SNB, registrační č. 40182, svazek agenta evidovaný na osobu Erik Bülow.
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potíže a ve větším množství i smrt. ALEX nejenže „akci“ neprovedl, ale vše ohlásil. Je ovšem
pravděpodobné, že jeho spolupráce s I. správou MV byla – nejen v poslední fázi, ale snad
po celou dobu jejího trvání – pod kontrolou „druhé strany“.
Na odměnách bylo za dobu spolupráce ALEXOVI vyplaceno 5850 DM, na úhradu výdajů 1800 DM a 1414 ATS. Příslušníci rozvědky utratili na výdaje spojené se schůzkami
4500 ATS.112
x

Okrajové možnosti k Rádiu Svobodná Evropa měl mít podle přehledu agentury z roku 1958
agent ORAVČAN (od června 1960 krycí jméno MIKO), vlastním jménem dr. Mikuláš Pátek.113 Do února 1948 byl v čs. diplomatických službách, po převzetí moci v Československu
komunisty odešel do exilu a působil ve III. odboji jako příslušník zpravodajské skupiny
plk. Jaroslava Kašpara–PÁTÉHO v Německu.114 Po skončení činnosti skupiny roku 1954 zůstal v SRN a v roce 1957 byl získán ke spolupráci I. správou MV jako agent.
Byl zaměřován k různým cílům na území SRN, zejména na americké zpravodajské služby, a okrajově i k RSE. V roce 1958 byl například využit pro aktivní opatření NOVINY (rozesílání anonymů)
a 22. listopadu 1960 odeslal z Mnichova objektu akce HRABĚ (tehdejšímu vedoucímu čs. oddělení
Oswaldu – někde též Osvald– Kostrbovi) dva výhružné dopisy vypracované I. správou MV.
V roce 1965 byl Mikuláš Pátek–MIKO stažen do ČSSR. K šedesátým narozeninám v roce
1970 obdržel z podnětu rozvědky od prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody medaili „Za statečnost“. Téhož roku byla na základě Pátkových vzpomínek vydána dezinformační publikace
o jeho spolupráci s rozvědkou. Obsahovala řadu zcela falešných tvrzení. Z nich nejvýznamnější byla dezinformace, že ke spolupráci s rozvědkou byl získán již v době působení
u Jaroslava Kašpara–Pátého a měl mít zásadní podíl na infiltraci a likvidaci této skupiny Státní
bezpečností.115
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Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41862, svazek agenta evidovaný na osobu Ivan Havlík.
Pátek Mikuláš (1910–1971) byl evidován I. správou MV 15. 10. 1957 jako agent pod reg. č. 41548, s krycím
jménem ORAVČAN; dne 1. 6. 1960 změněno krycí jméno na MIKO.
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plk. Kašpar Jaroslav (1903–?), užívané jméno Pátý, König. Od roku 1923 důstojník čs. armády (dělostřelectvo, letectvo, od 1937 zpravodajská služba). V době nacistické okupace aktivní v domácím odboji, v únoru 1940
odešel do exilu, působil v čs. službách v jižní Evropě, od dubna 1941 v čs. vojenské misi v SSSR. V roce 1942
pro neshody se sovětskými úřady odvolán, vojenský atašé v Teheráně. Roku 1943 povolán do Velké Británie,
kde se stal čs. diplomatem u holandské a norské exilové vlády.
Roku 1948 odešel z ČSR do exilu a v rámci americké zpravodajské služby organizoval čs. skupinu, která zpravodajsky působila na území Československa. Koncem roku 1954 byla skupina rozpuštěna a plk. Jaroslav
Kašpar–Pátý odjel do USA.
115
Pára Eduard, Náprava Luděk: Sedmnáct let československým agentem na Západě. Naše vojsko, Praha 1970.
113
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x

Dalším spolupracovníkem s okrajovými možnostmi k RSE byl agent BAYER, vlastním
jménem Jiří Parma. Exulant od roku 1948 působil v roce 1958 jako instruktor zbrojní školy
NATO v Murnau v SRN. Státní bezpečnosti k němu našel cestu jeho bratr Vladimír, spolupracovník KS MV Ostrava s krycím jménem ILJA116.
Bratrovi a matce byla v roce 1958 umožněna cesta do Rakouska. Setkání rodiny 10. března 1958 ve Vídni se ale zúčastnil i starší referent IV. odboru I. správy MV por. Miroslav
KAŠIČKA, který s Jiřím Parmou bez problémů dojednal spolupráci. BAYER pak předával různé vojenské příručky a předpisy NATO napůl důvěrného charakteru, zprávy o RSE
(od svých tamních kontaktů) a zprávy o dění v exilu.
Spolupráce byla ukončena dramaticky; na schůzce 13. října 1962 v Insbrucku předal
BAYER svému „řídícímu orgánovi“ mjr. Vilému Koziorkovi–PAVLIŠOVI dopis od „Američanů“ s nabídkou spolupráce. Obálka obsahovala popis průběhu a obsahu spolupráce I. správy MV s BAYEREM včetně fotografií kádrových příslušníků Koziorka–PAVLIŠE, Vladislava Děkana–NEZVALA a Josefa Vlčka–VACHKApři schůzkách s BAYEREM ve
dnech 14. října 1961 a 17. března 1962. Schůzku PAVLIŠ okamžitě ukončil a rychle odjel
do ČSSR. Analýza rozvědky již nedokázala upřesnit, zda BAYER byl pod kontrolou Američanů od počátku spolupráce, nebo se tak stalo až v jejím průběhu.
Za dobu spolupráce bylo s BAYEREM uskutečněno převážně v Rakousku třicet šest schůzek, dále BAYER poslal tajnopisem na krycí adresy do ČSSR 103 zprávy. Na odměnách
mu bylo vyplaceno 49 200 DM, 1580 ATS a 150 CHF.
Podle závěrečných vyhodnocení StB byly předané informace slabé, na pomezí legality, šlo
o nahodilé poznatky a BAYER ani neplnil všechny uložené úkoly. Pozornost vzbuzuje jeden
z úkolů v roce 1959 – průzkum jednoho z míst v Mnichově, kam chodili odpočívat exulanti,
včetně zaměstnaců RSE. Byla to kuželna a tělocvična na rohu Bauerstrasse a Isabellastrasse.
„Nevím sice přesně, z jakých důvodů je kuželna rozpracovávána, domnívám se, že
za účelem AO. V tom případě je lehce proveditelné založit menší předmět dole v kuželně
na záchodě nebo v umývárně, stejně pak nahoře v restauraci v době, kdy tam emigranti
hrají žolíky. Patrně by bylo možno založit i nějaký předmět zvenku z ulice do sklepních
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Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Parma Vladimír (19. 10. 1924), svazek agenta krycí jméno ILJA, evidován KS MV Ostrava
30. 3. 1954 pod reg. č. 756. Staženo 15. 4. 2004.
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oken, která jsou částečně nad úrovní chodníku a vedou do kuželny. Jak vypadají okna
z venku, nemohl BAYER popsat.
Nejvhodnější doba pro AO by byla v noci ze soboty na neděli, nebo i v pátek. Velmi působivé by bylo vyvolat paniku na točitých schodech (výbuch nebo požár), které jsou
jediným východem z kuželny. Do AO, je-li plánováno, doporučuji zapojit i BAYERA, jinak
prosím, je-li to možné, abyste vždy uváděli, za jakým účelem se rozpracování opatří [sic!],
aby bylo možno na to agenturu vždy řádně zaměřit. Jelikož jsem instruktáž na schůzce
v lednu neprováděl, má rozpracování ještě nedostatky, na př. BAYER neví, zda jsou schody ze dřeva nebo zdiva, nevšiml si rovněž přístupu k oknům z venku, a frekvence v noci na
ulici je důležitá. V každém případě se však dá v tomto podniku dělat mnoho.“ 117
Tuto zprávu pro centrálu v Praze napsal BAYERův řídící orgán – mjr. Zdeněk Skoba–
SÝKORA. Z kontextu je jasně patrné, že ve Skobově chápání byl obsah pojmu „aktivní opatření“ velmi široký; sahal od rozesílání falzifikátů až po vraždy.118
x

V přehledu je jako agent s okrajovými možnostmi konečně zmíněn i agent CÉSAR (někdy též
CESAR). Jeho spolupráci lze považovat za relativní úspěch rozvědky.
CÉSAR, vlastním jménem Václav Šramota, byl získán ke spolupráci 22. prosince 1955.
Tehdy byl kontaktován bývalým čs. konzulem v Mnichově, se kterým spolupracoval ve prospěch čs. rozvědky již v letech 1946–1949 (krycí jméno MARTIN, ev. číslo V-204).
Václav Šramota žil v Německu již od doby totálního nasazení, za války tu dokončil vysokou školu chemicko-technologickou a začal podnikat.

117

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 42165/020, svazek agenta evidovaný na osobu Jiří Parma , str. 192–193, Zásilka 4/59, „Věc: Schůzka s BAYEREM dne 14. 2. 1959, Salzburg 17. 2. 1959. VIDLÁK, NEKOLA zajišťují,
úkol popsat podrobně kuželnu a tělocvičnu na rohu Bauerstrasse a Isabellastrasse.“
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Skoba Zdeněk–SÝKORA (1924), původní povolání mechanik; člen KSČ od 22. 10. 1947. Dne 16. 6. 1945
přijat k SNB – uniformovaná složka, 10. 1. 1947 orgán ZOB II.– OZO XI. Česká Lípa, 1. 1. 1948 orgán referátu
„Z“ O StB Česká Lípa – Rumburk. Dále zastával různé funkce v rámci KV StB Liberec, naposledy 1. 4. 1954
náčelník III. odb. KV StB Liberec. 15. 1. 1955 přemístěn k I. správě MV – náčelník 2. odd. IV. odb. („problematika špionážní centra západních rozvědek a emigrace“). 9. 8. 1955 pochvala a odměna 2000,- Kčs za úspěšné
a iniciativní provedení akce.
V letech 1956–1958 II. záloha – zástupce rezidenta Berlín, 1. 11. 1956 kpt. K výročí 9. 5. 1957 medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“. 1959–1960 rezident Salzburk, 1. 10. 1960 ustanoven zástupcem náčelníka 4. odb., 1. 12.
1961 mjr., 9. 5. 1962 „Řád rudé hvězdy“. 1. 10. 1962 dočasně náčelník 4. odb., 1. 2. 1964 přemístěn na 2. odb.,
1. 9. 1964 činná záloha – studium ročního kurzu při Vysoké stranické škole. Od 9. 10. 1965 do 20. 6. 1970 rezident – rezidentura Berlín.
1. 2. 1970 pplk., 1970 „Čestný odznak SNB“, 26. 6. 1970 náčelník Odborné školy I. správy FMV, 1. 9. 1972
náčelník odb. ve zvláštní záloze náčelníka I. správy FMV. V sedmdesátých létech zařazen na 37. odb. (politická
rozvědka – „problematika NSR a Rakousko“). 31. 7. 1979 ukončení služebního poměru – důchod.
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Jeho nejvýznamnější poválečnou akcí byla asi účast na zatčení kolaborantského aktivisty
Františka Teunera a předání z Německa do Československa. Šramota ho kontaktoval (znali
se z české fašistické a později pronacistické a kolaborantské organizace Vlajka), sliboval
mu zprostředkování zaměstnání v IG Farben a při druhé schůzce ho přivedl k autu, v němž
byli připraveni českoslovenští důstojníci. V roce 1961 se Šramota z existenčních důvodů
přestěhoval do Rakouska.
Od počátku spolupráce byl velmi aktivním a dobře hodnoceným spolupracovníkem.
Neměl zábrany realizovat jakoukoliv akci. Provedl akce:
x

APRIL (červen 1958 – tzv. „výjem“ v bytě Jožky Pejskara, při němž odcizil archiv exilového časopisu České slovo),

x

LOUH (květen 1958 – poškozování oděvů a automobilů zaměstnanců RSE kyselinou),

x

SIRKA (březen 1958 – poškození zámků v domech obývaných pracovníky RSE),

x

JEŽEK (7. března 1958 – poškození automobilů zaměstnanců RSE),

x

DOPIS (rozesílání výhružných a kompromitujících dopisů zaměstnancům RSE).

CÉSAR–Václav Šramota byl připravován na akci MORAVA (1964–1967 – plán destrukční akce v budově RSE v Mnichově).
V roce 1957 opatřil na žádost „řídícího orgána“ plány kanalizace v oblasti objektů RSE
a zjistil možnosti vstupu; důvod zájmu nebyl sdělen.
Na začátku spolupráce předával rozvědce informace spíše technického rázu (technologické výrobní postupy v chemické výrobě), od počátku roku 1958 byl však zaměřován
zejména k exilovému časopisu České Slovo, kde si vybudoval tak dobrý kontakt s Jožkou
Pejskarem, že se mu podařilo získat otisky klíčů od jeho bytu. Podílel se na distribuci
Českého slova (tak získával pro rozvědku adresy jeho abonentů) a vytvořil si i kontakty
do Rádia Svobodná Evropa. Byl vyškolen v radiospojení, šifrování a tajnopisu.
S ohledem na aktivity exilových iniciativ lze jako významnou hodnotit zejména CÉSAROVU činnost proti Českému slovu. Kromě krádeže Pejskarova archivu dokázal s předstihem
hlásit jeho pokusy o rozsáhlejší distribuci časopisu České slovo do Československa, takže
II. zvláštní odbor MV (cenzura) mohl tyto zásilky vyřazovat z poštovní přepravy a ničit.
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Bylo to například v únoru 1962 zabavení dvou tisíc kusů zvláštního vydání s publikovanými
motáky z Leopoldova, další vydání Českého slova byla zabavena v červnu, říjnu a prosinci
1962, tisíc kusů v září 1967 (přepravených kurýrem do ČSSR a rozesílaných poté poštou).
V roce 1964 bylo uvažováno o CÉSAROVĚ využití ve Vídni pro tzv. „výjem či odluku“
(tzn. únos) v akci LOUKA proti Radomíru Lužovi. Do přerušení a faktického ukončení
spolupráce StB s CÉSAREM v roce 1968 (z důvodu ohrožení po „defekci“ – tzn. útěku kádrového příslušníka I. správy MV Ladislava Bittmana z vídeňské rezidentury I. správy MV,
který snad mohl znát CÉSAROVU identitu), bylo s CÉSAREM provedeno sto devatenáct
schůzek v Berlíně, Rakousku a Švýcarsku. Svazek agenta CÉSARA byl uložen do archivu rozvědky v roce 1974.
Na odměnách dostal vyplaceno 49 900 DM, 155 015 ATS, 400 CHF. Výdaje StB spojené
se zajišťováním schůzek činily 21 053 DM, 45 317 ATS, 251 CHF a 1000 Kčs.
V roce 1968 odmítl Václav Šramota–CÉSAR stažení do ČSSR a neodhalen dále žil v Rakousku. Roku 1978 dokonce přijel na návštěvu do Československa, nicméně rozvědka již
kontakt s ním nenavazovala. V roce 1980 uvažovala I. správa SNB dokonce o prezentaci
úspěšné spolupráce s CÉSAREM ve své síni tradic. Z dochovaných materiálů lze bohužel
jen spekulovat o motivu Šramotovy nebývale aktivní spolupráce se Státní bezpečností.119
Kvalita zpráv získávaných zmíněnou agenturou byla Státní bezpečností hodnocena
jako dobrá, umožňující rozvědce provádět aktivní opatření v Rádiu Svobodná Evropa a
informovat vedení MV a KSČ o plánech RSE. Rozvědce se ale nepodařilo proniknout do
vyhodnocovacího oddělení „Evaluation“ a informačního oddělení „News“, a odhalit tak
prameny zpráv RSE.
K proniknutí do těchto oddělení byly proto rozpracovávány typy:

x

x

JIDÁŠ – Miroslav Hrnčíř,

x

ŽIDLE – Lubomír Stolička.

O získání Miroslava Hrnčíře se pokoušela I. správa MV již od roku 1955. Tehdy ho měl
nejprve kontaktovat jeho bývalý známý a nyní tajný spolupracovník KS MV Gottwaldov,
krycí jméno ORION, vlastním jménem Otmar Friedl. K tomu pravděpodobně nedošlo.

119

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41291, svazek agenta evidovaný na osobu Václav Šramota.
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Dalším kontaktem měl být údajně jeho někdejší nejlepší přítel František Kadlec („vytypován“
na základě analýzy staré zabavené Hrnčířovy korespondence), který jej měl dopisem vyzvat
ke schůzce. Podle návrhu ppor. Rückerta–RYBÍNA měl dopis doručit agent Jan Darmopil–
DÖRNBERG, a pokud by Hrnčíř nereagoval, měl být zahrnut do dezinformační akce označující některé pracovníky RSE za spolupracovníky StB. Také tento návrh asi nebyl realizován.
Konkrétnější podobu nabylo rozpracování Miroslava Hrnčíře–JIDÁŠE pomocí agenta REPORTÉRA, který byl spolupracovníkem 3. odd. 1. odboru III. správy MV. Agent REPORTÉR, registrační číslo 4781, vlastním jménem Karel Hájek (1910), byl známým a úspěšným redaktorem a fotoreportérem týdeníku Svět v obrazech s velmi dobrými
zpravodajskými možnostmi. Se Státní bezpečností spolupracoval od 5. června 1956 v problematice „buržoasních nacionalistů“ a emigrace. Do 1. července 1957 předal třicet pět
hodnotných zpráv a byl opakovaně využíván I. správou MV při cestách do zahraničí.
Hrnčíře dobře znal z doby před únorem 1948 z nakladatelství Melantrich a byl s ním v kontaktu i v zahraničí. V roce 1958 se s ním setkal v Bruselu a StB o tom dodal rozsáhlou zprávu.
Miroslav Hrnčíř měl prý zájem vidět se se svojí rodinou v ČSR. Nabádal REPORTÉRA,
aby kontakt s ním po příjezdu hlásil MV, aby neměl nepříjemnosti. Toho bylo využito
k nabídce spolupráce tlumočené prostřednictvím REPORTÉRA.
Při třetí schůzce ve Vídni v březnu 1959 prý Hrnčíř se spoluprací v zásadě souhlasil, chtěl se
ale sejít s nějakým kádrovým příslušníkem rozvědky k detailnímu projednání. I. správa MV
měla v úmyslu nabídnout mu možnost setkání s rodinou v Československu, beztrestný návrat,
beztrestnost i pro případné dřívější spolupracovníky v ČSR a finanční odměnu. Zájem naopak byl o zprávy o oddělení „Information“ Rádia Svobodná Evropa, o jeho styky s funkcionáři SPD a zprávy z kulturní oblasti. Klíčová schůzka se měla konat ve Vídni 25. dubna,
pak 11. července a nakonec 17. října roku 1959. Na žádný z termínů se typ JIDÁŠ nedostavil, ani se neomluvil.
V roce 1960 Miroslav Hrnčíř zemřel. O pozadí popsaných jednání lze opět jen spekulovat.120
x

Lubomír Stolička121 ke spolupráci získán rovněž nebyl.

120

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek /109 (Vyřazené typy a návodky).
Na Lubomíra Stoličku (1923–1991) byl veden v rámci OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa v Mnichově“podsvazek typa /394 s krycím jménem BOJAR (ŽIDLE), který byl 8. 12. 1989 skartován. Z důvodu neexistence podkladů nelze průběh rozpracování L. Stoličky upřesnit.
121
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Autoři zprávy rozvědky z listopadu 1958 navrhovali publikovat v československém
tisku články bagatelizující význam Svobodné Evropy, psát o ní jen v zesměšňujících a skandalizujících souvislostech, aby se tak RSE jevilo jako nevýznamné, zbytečné a bylo proto
zrušeno. V zahraničí chtěla československá rozvědka vyvolávat a rozvíjet nesoulad, případně
i nejistotu a strach mezi americkým vedením Rádia Svobodná Evropa, občany SRN, německými vládními místy a mezi zaměstnanci RSE navzájem – s cílem znemožnit existenci RSE
na území Německa. Proto I. správa MV pomocí své agentury navrhla a provedla celou řadu
tzv. aktivních opatření, nazývaných zprvu přiměřenějším názvem „rušivé akce“:
x

ADRESA – K zeslabení a zesměšnění vysílání RSE měly být na její krycí adresy zasílány jménem posluchačů kritické dopisy vytvořené I. správou MV.
Provedení akce není potvrzeno.

x

KARAS – Ke kompromitaci RSE a „postavení Svobodné Evropy do rozporu s vládními
místy v Západním Německu“ měl být zorganizován návrat redaktora RSE Imricha Kružliaka do ČSR. Po návratu mělo být k rozeštvání zaměstnanců RSE a německého obyvatelstva zveřejněno „jeho“ prohlášení.
Navrhováno již k datu 30. září 1956, ale nerealizováno ani podle tohoto návrhu.

x

PÁSEK – S cílem „prohloubit rozpory mezi vedením Svobodné Evropy a vedením československého oddělení“ mělo být na magnetofonový pásek do hudby (určené k vysílání) nahráno
neupřesněné prohlášení.
Sondováním možnosti záměny pásků byl pověřen v listopadu 1958122 spolupracovník
JÁCHYM, provedení akce však není potvrzeno.

x

VLASTENCI – K rozeštvání zaměstnanců čs. oddělení měla nadále pokračovat akce,
spočívající v rozšiřování sérií dopisů a letáků skandalizujících jednotlivce i skupiny osob
tohoto oddělení RSE. Podle vyhodnocení z podzimu následujícího roku měl být vyvolán
dojem existence ilegální skupiny uvnitř RSE rozbíjející důvěru mezi zaměstnanci, dále
bylo úmyslem podpořit aktivity slovenského separatistického hnutí, které v RSE také podobným způsobem rozšiřovalo brožury a letáky.

122

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 40251/025, svazek agenta evidovaný na osobu Oldřich Lauřím, str. 60–70:
Záznam ze schůzky, 12. 11. 1958.
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Výsledek akce hodnotila rozvědka velmi kladně. Dojem ilegální skupiny prý byl vytvořen, slovenští separatisté začali údajně žádoucím způsobem skutečně působit. Měli dávat
do oběhu letáky zaměřené proti tzv. Čechoslovákům, čímž „prohlubovali rozpory“ mezi
skupinami zaměstnanců, a tak nepřímo napomáhali cílům I. správy MV.
Akce probíhala v letech 1958–1959 a podílel se na ní například spolupracovník BRADA,
který 25. září 1958 vhodil do poštovních schránek v Mnichově deset dopisů, 26. září 1958
pohodil jeden leták v budově RSE a 22. prosince 1958 rozeslal dalších dvaadvacet dopisů.
Akci VLASTENCI zajišťoval kpt. Karel Stejskal–STAŇURA.123
x

BROŽURA – K morální diskreditaci vedoucích představitelů Svobodné Evropy bylo plánováno zpracování publikace VIII. odborem I. správy MV, jejíž vydání by se připsalo některé složce exilu zaměřené proti RSE. Obsah se měl dotýkat způsobu života jednotlivců
se záměrem vyvolat negativní reakce zejména mezi občany USA. Podklady pro publikaci
měl dodat agent JÁCHYM. Ten skutečně v říjnu až prosinci 1958 podával svému „řídícímu orgánovi“ Zdeňku Sýkorovi–REJLKOVI návrhy na obsah publikace, navrhl rozsah
(60–70 stran) i titul: „Pravda o Svobodné Evropě“.124
Realizace není však potvrzena.

x

PLES – Účelem se mělo stát rozeštvání vedení Rádia Svobodná Evropa a německého
obyvatelstva. Podle plánu mělo být falešnými pozvánkami na fiktivní ples RSE obesláno
na dvě stovky německých občanů, zejména z řad policie. Po shromáždění „hostů plesu“
před budovou RSE měly být odpáleny „neškodné nálože“.
Rozvědka koncem roku 1958 ve svém vyhodnocení konstatovala, že cíle akce nebylo
dosaženo. Pozvánky byly skutečně někdy v roce 1958 rozeslány na adresy dvou stovek
mnichovských policistů. V exilovém časopise „Čechoslovák“ byl poté otištěn přesný
popis těchto „pozvánek“ s poznámkou, že podle názoru mnichovské kriminální policie šlo
o akci československých agentů.
Akci PLES zajišťoval kpt. Karel Stejskal–STAŇURA.

123

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41371/021, svazek agenta evidovaný na osobu Jiří Brych, str. 52: Spolupracovník BRADA – provádění AO; A MV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /012, str. 500–513: Provedené rušivé akce rozvědky proti RSE v Mnichově, podzim 1959.
124
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 40251/025, svazek agenta evidovaný na osobu Oldřich Lauřím, str. 41–47:
Vlastní zpráva.
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x

RODINA – Účelem akce bylo „narušit manželství zaměstnance RSE“ (v jiném dokumentu dokonce: „provést rozvrat v manželství...“) a vystupňovat tak rozpory mezi zaměstnanci československého oddělení. Podle plánu měl být jednomu z nich zaslán anonymní
dopis s tvrzením o milostném poměru jeho ženy s jedním z vedoucích čs. oddělení RSE.
Dopis odeslal z Mnichova 21. prosince 1958 agent BRADA.125 Podle pozdějšího vyhodnocení nebyla I. správou MV žádná reakce zaznamenána.
Zajišťoval kpt. Karel Stejskal–STAŇURA.126

x

KULIČKA – „K prohloubení nejistoty a strachu mezi zaměstnanci Svobodné Evropy“
měly být do „klosetů“ (pravděpodobně do vodních nádrží na WC ve Svobodné Evropě)
vloženy „neškodné odpalné a světelné nálože“. Podle pozdějšího vyhodnocení byl návrh
upřesněn: do klozetů měla být vhozena lahvička, která po dvou hodinách exploduje „se
značným zvukovým a světelným efektem“. Akce nebyla realizována, protože spolupracovník BRADA, údajně ze strachu, ji v lednu 1959 neprovedl.127
Zajišťoval Josef Matějka–MALÍNSKÝ.
Další návrhy rušivých akcí měly být vypracovány až na základě vyhodnocení předchozích

výsledků a současné situace. Vyhodnocení uvedených „rušivých akcí“ a přehled dalších se
objevují v dokumentu „Provedené rušivé akce československé rozvědky proti Svobodné
Evropě v Mnichově“. Dokument lze datovat jen zhruba na podzim 1959:128
x

VÁNOCE – K rozeštvání zaměstnanců čs. oddělení Rádia Svobodná Evropa a ostatních
exulantů v SRN byl exilovým prominentům, redakcím exilových časopisů a krajanským
spolkům rozeslán falzifikát dopisu čs. uprchlického výboru v SRN. V dopise byly kritizovány nízké finanční příspěvky čs. pracovníků RSE do vánoční sbírky pro uprchlíky a srovnávány s jejich vysokými sázkami v loterii.
Akce byla provedena a vyhodnocena jako „částečné dosažení rozporů mezi RSE a emigrantskými skupinami,“ protože obsah dopisů byl patrně vzat vážně. Podle zjištění rozvědky upozorňoval zástupce ředitele čs. oddělení RSE dr. Martin Kvetko zaměstnance, že tímto únikem

125

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41371/021, svazek agenta evidovaný na osobu Jiří Brych, str. 52: Spolupracovník BRADA – provádění AO.
126
Tamtéž.
127
Tamtéž.
128
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /012, str. 500–513: Provedené rušivé akce československé rozvědky proti Svobodné Evropě v Mnichově.
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informací bylo poškozeno dobré jméno Svobodné Evropy, že dopisu využily exilové skupiny
kritické k RSE, zejména slovenští separatisté. Podle Kvetka šetřilo věc bezpečnostní oddělení RSE.
x

JEŽEK – K rozeštvání pracovníků bezpečnostního oddělení „Security“, amerických zaměstnanců a zaměstnanců čs. oddělení Svobodné Evropy bylo před ukončením oslavy narozenin
T. G. Masaryka dne 7. března 1958 rozházeno před budovami RSE sto čtyřicet kusů kovových
nástrah proti pneumatikám, tzv. kovových ježků. Při odjezdu z oslavy byly jimi poškozeny pneu–
matiky jedenácti automobilů zaměstnanců. Vedení RSE zaměstnancům škody uhradilo a vedoucí
bezpečnostního oddělení Fischer si měl stěžovat, že „si z nich komunisté dělají legraci“. Cíle bylo tedy podle rozvědky dosaženo. Vlastní akci provedl agent CÉSAR.129
Z centrály řídil Jan Rückert–RYBÍN.

x

SVÁTEK – Pro další rozeštvání vedení čs. oddělení s exilovými skupinami v SRN byly
na adresy exulantů rozeslány falešné pozvánky na oslavu narozenin TGM v budově Rádia
Svobodná Evropa s upozorněním, že se na akci budou rozdávat „dary z USA“. Podle zjištění rozvědky se do budovy údajně sjela celá řada hostů. Vedení RSE bylo prý nuceno narychlo uspořádat oslavu, uhradit zúčastněným cestovné a rozdávat dary. Cíle tedy bylo –
podle rozvědky – dosaženo.
Zajišťoval Jan RYBÍN–Rückert.

x

TISK – Účelem bylo rozeštvat mezi sebou zaměstnance čs. oddělení, zejména tzv. Čechoslováky a slovenské separatisty. V československých denících Práce a Obrana lidu byly otištěny
články o snaze slovenských separatistů zřídit v RSE samostatné slovenské oddělení
a o údajném plánovaném příchodu nových cenzorů z USA. S výsledkem „akce“ byla rozvědka spokojena. Podle poznatků vyvinulo bezpečnostní oddělení RSE velkou snahu odhalit „pramen těchto zpráv do Československa“; údajně byla touto „akcí“ ohrožena dokonce pozice vedoucího bezpečnostního oddělení Fischera.
Zajišťoval npor. Miloslav Müller–MÁDR.

x

KYSELINA (jinde uváděna i jako LOUH) – návrh spolupracovníka CÉSARA byl přijat
14. března 1958 a měl za cíl zesílit nejistotu zaměstnanců Svobodné Evropy. Toto „aktivní

129

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41291/021, svazek agenta evidovaný na osobu Václav Šramota, str. 184–187:
Záznam ze schůzky 13.–14. 3. 1958, zásilka č. 70; a tamtéž str. 230–231: Pošta pro rezidenturu Vídeň. Vypracoval MÁDR, schválil FORMÁNEK, zásilka č. 64, datováno 4. 4. 1958 pro schůzku dne 10. 4. 1958.
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opatření“ spočívalo v poškození karoserií automobilů zaměstnanců RSE kyselinou.
CÉSAR provedl akci v druhé polovině dubna či počátkem května 1958. Výsledek byl
sporný – CÉSAR polil pouze dvě auta (a jedno z nich bylo navíc majetkem agenta I. správy MV BRADY). Podle představ centrály mělo být poškozeno alespoň deset automobilů.130 Ve vyhodnocení „rušivých akcí“ z podzimu 1959 se ovšem uvádí, že CÉSAR dostal
za úkol polít výslovně dvě auta, akce proběhla tedy podle plánu a zaměstnanci RSE byli
pobouřeni. Je zde patrná snaha příslušníků rozvědky udělat z nezdaru úspěch.
Z centrály akci řídil npor. Miloslav Müller–MÁDR.131
x

Jinou „akci“ – s týmž názvem KYSELINA – připravoval pak na podzim 1959 také rezident I. správy MV v Salzburku npor. Jaroslav Němec–NEKOLA. Bylo to polití oděvů zaměstnanců čs. oddělení RSE v šatně kyselinou. Dostal ji za úkol 16. října 1959 agent ALEX,
který se k činu ale neodhodlal; údajně nechtěl finančně poškodit své kolegy.
Z centrály akci řídil kpt. Karel Stejskal–STAŇURA.132

x

ZÁMEK (též SIRKA) – Pro „vyvolání strachu a nejistoty mezi zaměstnanci Svobodné
Evropy“ dostal spolupracovník CÉSAR za úkol ucpat zápalkami zámky domů, v nichž
bydleli zaměstnanci RSE. CÉSAR tuto „akci“ provedl v první polovině března 1958.
Podle hodnocení rozvědky bylo částečně dosaženo cíle, protože domovníci některých
domů museli zámky vyměnit a zaměstnanci RSE údajně prohlašovali „že jim zase někdo
způsobil nepříjemnosti“.133 Podle hlášení samotného CÉSARA byl ale ohlas nulový, protože čin byl připisován dětem.134
Z centrály zajišťoval akci Jan Rückert–RYBÍN.

x

ZÁPACH – S cílem „zvýšit strach a nejistotu zaměstnanců Svobodné Evropy“ dostal spolupracovník JÁCHYM za úkol umístit ve studiích RSE ampulky s prudce zapáchající tekutinou. O akci ZÁPACH se ve svazku agenta JÁCHYMA dochovaly poměrně podrobné

130

Archiv bývalé I. S SNB, tamtéž , str. 267–271: Záznam ze schůzky, 6.–7. 5. 1958, zásilka č. 77.
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /012, str. 500–513: Provedené rušivé akce československé rozvědky proti Svobodné Evropě v Mnichově.
132
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41862/020, svazek agenta evidovaný na osobu Ivan Havlík, str. 342–344:
Záznam ze schůzky s ALEXEM 16. 11. 1959 v Kufsteinu, datováno 18. 11. 1959 Salcburk, zásilka č. 31, vypracoval (Němec)–NEKOLA.
133
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /012, str. 500–513: Provedené rušivé akce československé rozvědky proti Svobodné Evropě v Mnichově.
134
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41291/021, svazek agenta evidovaný na osobu Václav Šramota, str. 184–
187: Záznam ze schůzky 13.–14. 3. 1958, zásilka č. 70.
131
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informace z doby příprav i průběhu akce. Nejprve byly centrálou vydány pokyny kádrovým příslušníkům rozvědky k dodávce „výbavy agenta“:
„K provedení akce ‚Zápach’ jest nutné přejmout potřebný materiál. Tento materiál Vám
bude předán na schůzce se s. Vidlákem135. Schůzka se uskuteční dne 14. 2. 1958 14.00 >hod. –
pozn. aut.@ ve dvoraně hlavního nádraží Bad Reichenhall. Náhradní schůzka neexistuje. Tento
materiál týž den v 19.00 předá JÁCHYMOVI na schůzce v Mnichově.136 >…@
V příloze přiloženou zásilku předejte dne 14. 2. 1958 v 14.00 hod. v nádražní dvoraně
Reichenhall s. Rejlkovi 137 pro JÁCHYMA a vysvětlete následující:
1) Skleněné ampule jsou určeny k rozbití hozením, tj. úderem o tvrdý podklad. Při
manipulaci pozor na odlomení hrotu!
2) Plechové dosy se obsluhují normálním způsobem, t. j. po sejmutí červeného
kloboučku tlakem na červené tlačítko. Před použitím je nutno tlačítko sejmout
a odškrábnout ochranný lak pod ním!
3) Lahvička je opatřena gumovou zátkou a zalita lepidlem. Je určena k volnému vylití.
Spolupracovníka upozorněte, že manipulaci musí provádět v rukavicích (aby nenechal otisky prstů). Směs je zdraví neškodná, silně páchne. JÁCHYM musí nutně postihnout i vlastní pracoviště, protože při manipulaci načichne. Doporučujeme (záleží na jeho
vlastní úvaze) použití všech věcí v jeden den a takto:
ampule

=

chodby, umývárny, záchody

dosy

=

zamčené místnosti (postřik kolem dveří, skrz zámek apod.),
lavice, čalouněný nábytek

láhev

=

polití libovolných prostor nebo předmětů.

135

Kryl Ladislav–VIDLÁK (1921), naposledy ve funkci starší referent a hodnosti mjr., 1969 ukončení služebního poměru na vlastní žádost.
136
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 40251/023, svazek agenta evidovaný na osobu Oldřich Lauřím, str. 129–
–130: Pokyny centrály KP (kádrovému příslušníku) Sýkorovi–REJLKOVI z 27. 1. 1958 pro schůzku s JÁCHYMEM plánovanou na 14. 2. 1958.
137
Sýkora Zdeněk–REJLEK (1929–1965), dělník; člen KSČ od 1. 7. 1953. Přijat 1. 1. 1949 k MV – škola SNB Jeseníky, 1. 5. 1950 útvar SNB JASAN, 1. 1. 1951 stržm., listopad 1951 KS MV Liberec. 1955 přemístěn k I. správě
MV – referent 1. odd. IV. odb., 1. 2. 1956 referent 3. odd. IV. odb., 1. 11. 1956 por. 1. 12. 1956–15. 6. 1959 referent rezidentury Frankfurt, 15. 6. 1959 referent IV. odb. I. správy, 1. 11. 1959 npor., 27. 3. 1962 činná záloha
– nástup studia rozvědné školy v SSSR. 30. 4. 1963 z činné zálohy do funkce staršího referenta 4. odb. (politická rozvědka – „německy mluvící země“), 1. 12. 1963 kpt., 1. 2. 1964 starší referent 2. odb. I. správy MV (politická rozvědka – „německy mluvící země“). 20. 1. 1965 konec služebního poměru – úmrtí bez cizího zavinění.
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Účelem celé akce je zamořit zápachem co největší prostor v RFE. Upozorňuji, že
načaté dosy nebo otevřenou láhev nelze skladovat pro silný zápach – nutno pohodit!
Pro případ nezdaru dejte tuto legendu: JÁCHYM chtěl spáchat t. zv. hromadný
žert a směs si namíchal sám z těchto chemikálií: anilin, chloroform, louh, alkohol. Celou
akci s JÁCHYMEM důkladně proberte a vysvětlete mu, že nemusí mít obavy.
Formánek.
[Rukopisná poznámka]:
dle šifry bylo předání v pořádku
17. 2. 1958 Rybín.“ 138

Na schůzce 19. února 1958 byl materiál předán. Podle dochovaného záznamu „řídícího orgána“ se můžeme mj. poučit o povaze kontaktu agenta s „řídícím orgánem“ – Zdeňkem Sýkorou
–REJLKEM. Ten agentu JÁCHYMOVI při schůzce poděkoval jménem „soudruhů z Prahy“
za dosavadní spolupráci a současně mu pogratuloval k druhému sňatku. Jako svatební dar mu
předal 1000 DM a mimořádnou částku na vkladní knížku v ČSR:
„Bylo na něm znát, že pochvala i naše pozornost na něho značně zapůsobila a dojala ho. Sám upozornil, abychom raději přešli k prohovoření dalších úkolů, nebo že se
ještě ‚rozbrečí’.“
JÁCHYM byl tedy úkolován k akci ZÁPACH, souhlasil s provedením a projevil velký zájem. Jednu z dóz mu ale Zdeněk Sýkora–REJLEK nepředal, protože měla vadný ventilek
a ucházela (!); musel ji tedy pohodit v lese.139
Po nějaké době se ale akce „spolupracovníkovi“ prý rozležela a začal projevovat pochybnosti
o jejím smyslu. „Řídící orgán“ měl na schůzce 11. dubna 1958 na pokyn centrály vyvrátit spolupracovníkovy argumenty takto:
„Vysvětlete mu, že tyto žertíky jsou vypočítány na psychologický účinek na
všechny zaměstnance a zvláště vedení.“
138

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 40251/023, svazek agenta evidovaný na osobu Oldřich Lauřím, str. 131:
Praha 11. 2. 1958, zásilka č. 59, pro VIDLÁKA.
139
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 40251/023, svazek agenta evidovaný na osobu Oldřich Lauřím, str. 148–
–153: Záznam ze schůzky 19. 2. 1958.
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Určitě prý bude po druhé, po třetí akci tohoto druhu vidět pravý účinek. Záleží na provedení,
konkrétní realizace je na samotném agentovi. Pokud bude trvale odmítat, má REJLEK
převzít materiál a vložit ho do mrtvé schránky.140 JÁCHYM nakonec podle svých slov „akci“
10. května 1958 koncem večerní směny provedl. Ampulky zavěsil na provázky do dveří tří
studií tak, aby po otevření dveří spadly na zem a rozbily se. K tomu mělo ale (vzhledem
k víkendu) dojít až 12. května 1958.141
Podle vyhodnocení z podzimu 1959 se dosáhlo cíle jen částečně, protože prý při rozbití první
ampulky provedlo bezpečnostní oddělení pátrání a další ampulku našli nerozbitou. Čtyřiceti
zaměstnancům byly sejmuty otisky prstů a bylo provedeno přísné vyšetřování. Vedení SE se
prý snažilo případ utajit.
Z centrály řídil akci Jan Rückert–RYBÍN.142
x

ODBORY – Cílem této akce bylo rozeštvat americkou odborovou organizaci Newspaper
Guild a německé odbory DAG, obě působící v RSE. Mělo být využito existence tamních dvojích platů (v markách a v dolarech). I. správa MV vyrobila falešné letáky německé odborové
organizace DAG a v průběhu roku 1958 je rozesílala zaměstnancům RSE. V letáku byli vyzýváni, aby protestovali proti existenci těchto dvojích platů a DAG slibovala, že bude o nápravu
v této věci usilovat.
Podle vyhodnocení z podzimu 1959 bylo dosaženo cíle akce. Poznatky rozvědky udávají,
že se dezinformace mezi odboráři uchytila a vyvolala další následné reakce. Organizace
Newspaper Guild proti údajným letákům organizace DAG protestovala. Ta předala věc
policii a vydala prohlášení, že uvedené letáky jsou falzifikáty, které vydal Newspaper
Guild. V RSE hrozila Newspaper Guild vyhlášením stávky…
Akci zajišťoval por. Luděk Hochman–BŘÍZA.

x

NOVINY – Poštvat německé občany proti Svobodné Evropě mělo vyvolat zveřejnění případu zaměstnance RSE dr. Michala: Do časopisu Sudetendeutsche Aktion poslal v roce 1958 spolupracovník I. správy MV ORAVČAN

143

falzifikát anonymního dopisu, psaného zdánlivě

140

Archiv bývalé I. S SNB, tamtéž , str. 172–173: Pokyny ke schůzce s JÁCHYMEM na 2. 4. 1958, pro Sýkoru–REJLKA na 11. 4. 1958, referent MÁDR, referátník „Pošta pro rezidenturu Frankfurt“, podpis MOZR,
3. 4. 1958.
141
Archiv bývalé I. S SNB, tamtéž, str. 196–198: Záznam ze schůzky z 12. 5. 1958.
142
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /012 str. 500–513: Provedené rušivé akce československé rozvědky proti Svobodné Evropě v Mnichově.
143
Agent I. správy MV s krycím jménem ORAVČAN–Mikuláš Pátek (1910–1971) evidován pod reg. č. 41548.
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německým zaměstnancem RSE, upozorňujícím na údajný trestný čin dr. Jana Michala144.
Podle vyhodnocení rozvědky bylo cíle dosaženo, neboť v reakci na tento anonymní dopis byl
dr. Michal údajně z RSE skutečně propuštěn. Nebylo však zjištěno, že by byl dopis publikován,
a cílem „akce“ mělo být přece rozeštvání německé veřejnosti proti RSE.
Akci zajišťovali por. Luděk Hochman–BŘÍZA a npor. Miloslav Müller–MÁDR ve spolupráci s VIII. odborem I. správy MV.
x

DIKOBRAZ – K diskreditaci amerického vedení RSE mělo sloužit otištění karikatury
v československém „humoristicko-satirickém“ časopise Dikobraz: Sedící Američan s karabáčem na budově znázorňující RSE volá na běhající postavičky se značkami dolaru a marky
u svých nohou: „Kdo vás platí?“. Podtitulek: „Ve Svobodné Evropě v Mnichově se dožadovali emigranti kolektivní smlouvy a zabezpečení proti propuštění ze Svobodné Evropy“.
Podle vyhodnocení byl 12. června 1958 v Dikobrazu otištěn pouze samotný uvedený podtitulek, takže cíle nebylo dosaženo.
Zajišťovali por. Luděk Hochman–BŘÍZA a npor. Miloslav Müller–MÁDR.

x

ÚTOK I. – Cílem akce mělo být rozeštvání exilových skupin v SRN a zaměstnanců
čs. oddělení v RSE. Šlo vlastně o celou dezinformační kampaň vycházející ze skutečnosti,
že agent CÉSAR ukradl 15. června 1958 z bytu Jožky Pejskara, redaktora RSE a vydavatele
časopisu České slovo, jeho osobní archiv (akce APRIL). Podle takto získaných dokumentů
bylo na I. správě MV vyrobeno několik falzifikátů dopisů. Nejdříve byl agenty I. správy
MV rozeslán zfalšovaný Pejskarův dopis některým exilovým skupinám, v nichž je obviňoval z krádeže archivu. Poté byl jemu samému zaslán vyděračský dopis s výzvou
k uložení výkupného 3000 DM do mrtvé schránky za polovinu archivu. Tak měla být do
případu zapojena policie, která měla bezvýsledně hlídat místo uložení, což mohlo údajně
Pejskara také znemožnit. Následoval další dopis Pejskarovi, v němž byl označován za
zrádce, který věc oznámil policii.
Na adresy odběratelů Českého slova byly Pejskarovým jménem rozeslány dopisy se žádostí o finanční příspěvek na vydávání tohoto časopisu, a na závěr „akce“ byly Ferdinandu
Peroutkovi a Štefanu Osuskému zaslány fotokopie dopisů z archivu Josefa Pejskara dosvědčující, že Julius Firt o obou posílal informace Petru Zenklovi.

144

K osobě „dr. Michal“ nejsou k dispozici žádné údaje, jen ke dni 4. 1. 1955 je doložen v seznamu zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa „Program department – Czech Desk“ Jan Michal ve funkci news editor.
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Dopisy byly rozesílány někdy v období červenec – září 1958 spolupracovníkem PETREM.
Jako reakce byl zaznamenán pouze článek v časopise Schwabische Korespondent ze září 1958,
kde byl jeden z dopisů otištěn v originále s titulkem „Komunističtí agenti stupňují rozvratnou
činnost proti emigraci“. Akce byla rozvědkou hodnocena jako částečné dosažení cíle (!).
Zajišťovali por. Luděk Hochman–BŘÍZA, Jan Rückert–RYBÍN a za VIII. odbor I. správy
MV Jiřina Ďupalová–BĚLSKÁ.
Archiv Josefa Pejskara, získaný agentem CÉSAREM, byl analytiky I. správy MV ceněn dosti
vysoko. Šlo jim zejména o korespondenci 389 osob s J. Pejskarem z let 1950–1957 (vesměs
se vztahem k Českému slovu a se žádostmi o sociální pomoc). Informace obsažené v dopisech prý napomohly rozvědce k lepší orientaci v poměrech československého exilu, řada
z nich byla využitelná k „otypování čs. exulantů“ (jejich předpoklady k získání ke spolupráci), obsahovaly údaje o způsobech přechodů státních hranic a podobně.
Materiály se hodily jako podklady pro „rušivé akce“, ke vzájemnému rozeštvávání exulantů
i s Výborem pro Svobodnou Evropu. K 5. prosinci 1958 bylo konkrétní využití těchto materiálů navrženo již u třiceti osmi osob. Možnosti byly prý ale mnohem větší, část materiálů měla
být užita k propagandistické akci ÚDER (zde například údaje o sociálních obtížích exulantů).
Pro výrobu falzifikátů nebo k doplnění evidence „U“ (uprchlíků) byly užitečné i rukopisy
konkrétních osob, ukázky stylizace dopisů, tiskopisy či konkrétní adresy.145
x

HAZARD – Cílem akce měla být kompromitace jistého zaměstnance RSE, údajně známého jako „pijan a karbaník“. Spolupracovník KYTKA v průběhu roku 1958 na něho odeslal
kriminální policii v Mnichově anonymní dopis s udáním organizování nelegálních hazardních her a vydírání. Cíle bylo podle vyhodnocení I. správy MV částečně dosaženo. Německá kriminální policie prý případ vyšetřovala.
Zajišťoval Jan Rückert–RYBÍN.

x

REDAKTOR – K rozeštvávání německých zaměstnanců v RSE byl redakci Süddeutsche
Zeitung zaslán spolupracovníkem EDOU anonymní dopis, zdánlivě psaný některým z německých zaměstnanců RSE, který si stěžoval na zákaz veškerých kontaktů mezi německými

145

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41291/022, svazek agenta evidovaný na osobu Václav Šramota, str. 140–
142: Zpráva o vyhodnocení archivu J. Pejskara, VIII. odbor, 10. referát, 5. 12. 1958 náčelník VIII. odb.
v zastoupení CHLÁDEK, adresováno IV. odb. Stanislav FORMÁNEK.
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a československými zaměstnanci vydaný vedením čs. oddělení RSE. Důvodem měla být
nedůvěra v loajalitu Němců. Akce byla provedena někdy v průběhu roku 1958; podle vyhodnocení z podzimu 1959 bez ohlasu.
Zajišťoval Jan Rückert–RYBÍN.
x

SHOZ – Cílem akce byla kompromitace „bývalého pravicového sociálního demokrata“ –
redaktora RSE Miloše Vaňka. Redakcím časopisů Stern, Spiegel, Süddeutsche Zeitung,
Bohemia, Slovák a několika zaměstnancům čs. oddělení RSE byly 30. září 1958 rozeslány dopisy s kopiemi kompromitujících materiálů (podepsaný slib spolupráce M. Vaňka
s StB datovaný 28. února 1948 a jeho tehdejší agenturní zpráva o tzv. trockistickém hnutí
v Československu). Jedinou reakci zaznamenal spolupracovník BRADA, který tyto materiály rovněž obdržel a předal je zástupci bezpečnostního oddělení RSE Fischerovi. Ten
údajně reagoval pouze poznámkou, že to samé se může příště stát i BRADOVI.
Podle hodnocení bylo cíle akce částečně dosaženo, chybou prý ale bylo obeslání příliš velkého počtu adres. Zajišťoval kpt. Karel Stejskal–STAŇURA. Miloš Vaněk se stal cílem akce
SHOZ díky odmítnutí spolupráce s I. správou MV roku 1956.146

x

EXKURSE – K rozeštvání amerického vedení RSE a představitelů sudetských Němců mělo
sloužit pozvání zástupců sudetských Němců zfalšovanými dopisy amerického vedení RSE
k jednání o vzájemných vztazích a spolupráci na 30. října 1958. Podle vyhodnocení z podzimu 1959 nebylo očekávaného cíle dosaženo. Časopis Bohemia prý otiskl článek, v němž
v souvislosti s rozeštvávajícím pokusem napadal „zpravodajskou centrálu v Praze“.
Zajišťoval kpt. Karel Stejskal–STAŇURA.

x

KALEIDOSKOP – Cílem akce bylo „zanést rozpor mezi německou firmu Neckermann
a amerického ředitele RSE Hazelhoffa“. Firmě Neckermann byla jménem mnichovského
ředitele Svobodné Evropy Erica Hazelhoffa zaslána objednávka hudební skříně k dodání

146

Ke kompromitaci Miloše Vaňka byl podán návrh již na podzim 1956. (Viz poznámka 98.) Vaněk byl
1921–1926 členem KSČ, v letech 1920–1923 se měl údajně dokonce účastnit konference Komunistické
internacionály v Moskvě. Od roku 1926 byl členem sociálně-demokratické strany a po válce se jako
úředník ministerstva výživy aktivně podílel na plánech znárodňování. V únoru 1948 měl podepsat slib
spolupráce s StB v „ problematice ekonomika a trockismus“, ovšem koncem roku 1948 odešel do exilu.
Pokus o jeho diskreditaci byl odvetou za prozrazení schůzky s kádrovým příslušníkem I. správy MV v Curychu 26. 3. 1956. Plán této diskreditace byl ovšem poprvé navržen a realizován již v roce 1956 a znovu
pozměněn a opakován v roce 1958.
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do jeho bytu. I. správa MV předpokládala, že po nechtěném dodání se bude firma Neckermann dožadovat u Hazelhoffa náhrady škody za dopravu. O výsledku této „významné“ akce nedostala rozvědka informaci. Provedena měla být v průběhu roku 1958.
Zajišťoval Josef Matějka–MALÍNSKÝ.
x

BRILLANT – Podobný účel i schéma měla i tato akce. Nyní měl být „zanesen rozpor“
mezi firmu Neckermann a ředitele čs. oddělení RSE Julia Firta. Firmě byla jeho jménem
a na jeho náklady zaslána objednávka na různé zboží v hodnotě 500 DM s dodáním na adresy čtyř zaměstnanců čs. oddělení RSE. O výsledku akce neměla rozvědka informaci.
Provedeno údajně opět v průběhu roku 1958.
Zajišťoval Josef Matějka–MALÍNSKÝ.
x
Výsledky uvedených rušivých akcí hovoří většinou samy za sebe. U řady z nich je

patrná snaha je nadhodnotit. Zaujme i nevynalézavost a rutinní jazyk návrhů.
Rokem 1957 je datován první zjištěný nerealizovaný plán na pumový útok proti
budově Rádia Svobodná Evropa v Mnichově. Krycí název akce zněl:
x

BOROVICE – a k jejímu provedení byl vybrán agent JÁCHYM. Na schůzce s řídícím orgánem por. Jiřím Volínem–VÁŠOU

147

dne 10. dubna 1957 v Curychu předal agent JÁ-

CHYM podrobnou informaci o „objektu“. Obsahuje popis bezpečnostního režimu, popisy
vchodů, plánky objektu, režim vstupu návštěvníků a zaměstnanců, až k odstavci:
147

Volín (též Volíň) Jiří–VÁŠA (1930), původní povolání autokarosář; člen KSČ od 23. 11. 1947. V roce 1949
přijat k MV – škola SNB Jáchymov, 1. 4. 1950 SNB útvar Hrad, 1. 6. 1952 KS MV Plzeň, 15. 1. 1954 přeřazen
k rozvědce – škola I. správy MV Panenské Břežany, 1. 7. 1954 ppor., 2. 8. 1954 referent 1. oddělení III. odboru.
1. 2. 1955 referent 1. odd. IV. odb., 1. 4. 1955 starší referent tamtéž.
Od 1. 4. do 1. 6. 1956 II. záloha – legalizace ČTK Berlín (vysílal „nelegály“ – tj. nelegální agenty rozvědky –
do SRN). 1. 6. 1956 starší referent 3. odd. IV. odb. („problematika RSE“). 1. 7. 1956 por., 1. 4. 1958 náčelník
2. samostatného odd., později „Z“ oddělení 15. odboru I. SMV (oddělení se zabývalo spojením nelegálních
agentů v zahraničí). K 1. 5. 1959 mimořádně npor., 27. 3. 1962 až 30. 4. 1963 činná záloha – jednoroční rozvědná škola v SSSR. 30. 4. 1963 zástupce náčelníka 4. odd. 9. odb. (zahraniční kontrarozvědka), 1. 10. 1963
náčelník 1. odd. 9. odb., 1. 2. 1964 přemístěn do funkce náčelníka 1. resp. 22. odd. 6. odb. (zahraniční kontrarozvědka – odd. americké a pak rakouské).
K 9. 5. 1964 medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“, 1. 5. 1965 kpt., 1. 4. 1967 I. záloha – MZV konzulární odbor, 24. 7. 1967 až 1. 8. 1970 II. záloha – zástupce rezidenta na rezidentuře Vídeň (legalizační funkce III. tajemník ZÚ a vedoucí vízového odd.). 1. 6. 1969 zařazen tabulkově na 2. odb. správy B – I. správy FSZS, 1. 4. 1971
starší referent 21. odboru.
Ke dni 31. 10. 1971 propuštěn ze služebního poměru. Jako důvod ukončení uvedeno : „nevyhovující“ – odsoudil okupaci vojsk Varšavské smlouvy, 1970 vyloučen z KSČ.
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„Detonace: nezpůsobí (vzhledem k betonu) >tj. betonové konstrukci budovy – pozn.
aut.@ větších škod. Provedl by sice paniku velikou, ale bez větších politických následků. Ztížila by se jen práce ostatních lidí, poněvadž by pak Fischer a spol. nespali. K sesypání budovy by muselo být použito atomové nálože.
Výhodnější a účinnější by bylo „položit“ >tj. vyřadit@ vysílačku, která přijímá
pořady a kterou jde vše mimo Lisabon na vzduch >tj. do vysílání@. Tím by byl prakticky
podnik ochromen a zlomen na delší dobu, a bylo by to za:
1) méně riskantní,
2) politicky účinnější,
bez lidských ztrát,
4) mohou provést dva lidi.“ 148
Opatrný přístup agenta JÁCHYMA k problému a hledání možnosti, jak minimalizovat lidské
ztráty, příslušníky I. správy MV asi příliš nezajímal. V návrhu programu schůzky s agentem
připravované o více než dva měsíce později – na 28. června 1957 do Amsterodamu – uváděl
por. Jiří Volín–VÁŠA otevřeně149:
„Celá schůzka bude zaměřena hlavně na provedení akce BOROVICE, jejímž cílem je
likvidace radia SE. Spolupracovník JÁCHYM zná tento objekt nejlépe a je možno využít jeho
možností k provedení akce. Cílem schůzky je získat spolupracovníka k provedení tohoto úkolu.“
Zlověstně působí jeden z bodů v části:
„Vytěžení k režimu v objektu – rozbor celého objektu z hlediska pyrotechniky“,
kde je požadavek zjistit:
„v kterou dobu je nejvíce zaměstnanců v objektu.“
Dotaz již ale není doplněn o otázku, kdy je jich tam nejméně…
O další dva měsíce později začal agent JÁCHYM projevovat pochybnosti o smyslu úkolu
a odmítl jeho provedení. Na schůzce 26. srpna 1957 se přiznal, že se mu do věci, kterou
v Holandsku slíbil, nechce. Vyjádřil pochybnosti, zda je taková akce politicky únosná,
148

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 40251/022, svazek agenta evidovaný na osobu Oldřich Lauřím, str. 341–345:
Opis zprávy z 10.–11. 4. 1957, nazvané „Situace“.
149
Archiv bývalé I. S SNB, tamtéž, str. 357–359: Návrh na schůzku se spolupracovníkem JÁCHYMEM,
3. 6. 1957, IV. odbor, souhlas mjr. DRÁBEK, vypracoval por. Jiří (Volín)–VÁŠA.
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zda by to RSE naopak neprospělo, a zda byly všechny souvislosti zváženy. Řídící orgán
Zdeněk Sýkora–REJLEK agenta „zodpovědně“ uklidňoval:
„Ujistil jsem ho, že v tomto případě o takovéto věci nerozhoduji ani já, ani třeba
soudruh, který s ním mluvil v Holandsku, nýbrž že se jedná o věc, která musí být schválená z vyšších míst, a proto musí být z politického hlediska naprosto přesně promyšlená,
a proto v případě jejího uskutečnění musí být i politicky únosná.“ 150
Pro agentův nesouhlas však akce BOROVICE skutečně nebyla provedena. O stupni její
přípravy se dochovaly jen dílčí a nepřímé informace.
x

PANENKA – Aktivním opatřením, které vešlo do povědomí široké veřejnosti nejvíce,
byla bezesporu akce PANENKA. Dne 18. listopadu 1959 předal při schůzce na nádraží
v Kufsteinu u rakouského Salzburku řídící orgán I. správy MV Jaroslav Němec–
NEKOLA (legalizován jako čs. konzul v Salzburku) spolupracovníkovi I. správy MV s
krycím jménem ALEX dvě slánky s atropinovou solí. ALEX–Ivan Havlík je měl v jídelně
RSE v Mnichově vyměnit za slánky. Podle písemných materiálů I. správy MV měl Němec–
NEKOLA ujišťovat ALEXE, že jde jen o neškodný prostředek (projímadlo).
Akce nebyla provedena, naopak došlo k jejímu prozrazení, oficiálně proto, že Havlík svůj úkol
ohlásil patrně vedení RSE. V prosinci 1959 zveřejnila vedení RSE v Mnichově a Vrchní velitelství armády USA v Heidelbergu prohlášení, která v souladu se skutečností oznamovala pokus o otravu pracovníků RSE atropinem, organizovaný československým konzulem Jaroslavem
Němcem.
Jako protiakci se I. správa MV snažila vést protikampaň v československém tisku.
V článcích celou záležitost čs. strana „rozhořčeně“ popřela, bagatelizovala nebezpečí, obviňovala RSE ze lži a z inscenování celé aféry pro „získání větší popularity a osočení ČSR“.
Vyšlo prohlášení ČTK, v deníku Rudé právo článek „Vulgární provokace“, Československý rozhlas odvysílal 22. prosince komentář a 23. prosince1959 otiskly své články deníky
Práce a Večerní Praha. Ukázkový je cynismus těchto naprosto vylhaných textů. Návrh celé
série článků je uveden v přílohách II. Dává nahlédnout do kuchyně dezinformátorů.

150

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 40251/023, svazek agenta evidovaný na osobu Oldřich Lauřím, str. 812:
Záznam ze schůzky z 26. 8. 1957.
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III. 3. Stav v šedesátých letech

Pokusem o otravu zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa tedy vygradovala početná série aktivních opatření konce padesátých let. Od počátku let šedesátých nastal patrný útlum
činnosti agentů rozvědky v RSE. Celá řada se jich během několika let odmlčela, nové se
nedařilo „zaverbovat“. Jaká byla příčina tohoto stavu?
Mimořádný význam pro útlum zpravodajských aktivit mohlo mít výrazné zhoršení
zpravodajského prostředí díky akci PANENKA v prosinci 1959. Příklad, kam až mohou zajít
metody komunistické rozvědky, mohl zastrašit agenty i možné kandidáty spolupráce. A v neposlední řadě hrálo úlohu i zpřísnění bezpečnostního režimu v RSE.
Dalším možným důvodem odmlčení tajných spolupracovníků mohl být také příkaz americké strany, která přestala mít zájem „na vedení zpravodajských her“ s komunistickou rozvědkou. I to mohlo být způsobeno akcí PANENKA. Podobná akce mohla být přece v budoucnu
úspěšně provedena s agenturou nekontrolovanou americkou zpravodajskou službou.
Dalším faktorem ovlivňujícím možnosti zpravodajského působení na území SRN byly
bezpochyby neuspořádané vzájemné vztahy Československa a Spolkové republiky Německo.
Na území SRN s výjimkou izolovaného Západního Berlína proto neexistovala „řádná legální“
rezidentura čs. rozvědky.151 Akce na území SRN museli téměř celá 60. léta zajišťovat kádroví
příslušníci z rezidentur Západní Berlín, Vídeň a Bern. V Západním Berlíně byla rezidentura
součástí čs. vojenské mise, která jediná na německém území vyřizovala běžné konzulární úkony.
Až v únoru 1968 nastalo zlepšení vzájemných vztahů, které se projevilo otevřením obchodních zastoupení ČSSR ve Frankfurtu nad Mohanem a SRN v Praze. V prosinci 1969 proto
působilo na rezidentuře ve Frankfurtu třináct kádrových příslušníků rozvědky, což tuto rezidenturu řadilo na pozici páté nejpočetnější.152 Nejsilnější byla blízká rezidentura ve Vídni,
151

V druhé polovině padesátých let existovala rezidentura I. správy MV ve Frankfurtu nad Mohanem, ovšem
byla legalizována jako obchodní zastoupení podniků zahraničního obchodu. To rozvědce přinášelo některá
omezení (zejména chyběla diplomatická imunita vysazených příslušníků a omezovaly se možnosti navazování
styků).
Z kádrových příslušníků rozvědky, kteří se zabývali problematikou RSE a působili na rezidentuře Frankfurt
nad Mohanem, byli zjištěni: Zdeněk Sýkora–REJLEK (1956–1959 referent rezidentury), Luděk Hochman–
BŘÍZA (1959–1960 starší referent rezidentury – legalizován jako delegát PZO Artia) a Aleš Nádvorník–
NETUKA (1959–1960 referent rezidentury).
152
AMV, f. 2/3 (Sekretariát ministra vnitra), inv. j. 2331: Početní stavy čs. rozvědky v zahraničí, 3. 12. 1969,
Informace pro náčelníka I. správy FSZS plk. Čestmíra Podzemného.
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kde působilo čtyřiadvacet kádrových příslušníků. Na zpravodajské činnosti v SRN se mohly
také nadále podílet rezidentury Bern, Západní Berlín a nově i Ženeva.
Od konce šedesátých let byly tedy podmínky v SRN pro československou rozvědku
příznivější. Nicméně z Mnichova do Frankfurtu bylo daleko. Faktem však zůstává, že téměř celá
šedesátá léta měla rozvědka o dění v Rádiu Svobodná Evropa velmi omezené zdroje informací.
Podle informační zprávy rozvědky pro ministra Baráka z listopadu 1960 vypadala agenturní síť v Rádiu Svobodná Evropa následovně:
x

BRADA– Jiří Brych, redaktor , spolehlivý spolupracovník,

x

HLAS–Erich Bülow, hlasatel, spolehlivý spolupracovník,

x

JÁCHYM–Oldřich Lauřím, zaměstnanec odd. monitoringů, spolehlivost momentálně prověřována; do doby prověření vedeno jednostranné spojení tajnopisem,

x

KOLÁŘ–Zdeněk Čočka, zaměstnanec pobočky RSE ve Vídni, spolehlivý spolupracovník.

Okrajově měli mít k objektu možnosti:
x

MIKO – Mikuláš Pátek,

x

CÉSAR – Václav Šramota,

x

BAYER – Jiří Parma.153

Rozbor této sítě ovšem ukáže, že:
x

BRADA ukončil jednostranně spolupráci v květnu 1963,

x

HLAS se odmlčel už koncem roku 1961, kdy se bez vědomí rozvědky přestěhoval do USA,

x

spolupráce přerušená s JÁCHYMEM fakticky v prosinci 1959, nebyla nikdy přes
řadu pokusů obnovena,

x

a krycí jméno spolupracovníka KOLÁŘE se v souvislosti s RSE dále neobjevuje.

Co se týká „okrajových“ spolupracovníků, je zajímavé, že jejich zcela stejná sestava
byla uvedena v informační zprávě rozvědky již v listopadu 1958.
153

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /013, str. 224–225: Věc
Radio Svobodná Evropa – informační zpráva, pro MV Rudolfa Baráka, bez data.
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x

Spolupracovník MIKO (dříve ORAVČAN) měl pro rozpracovnání RSE význam
zanedbatelný,

x

BAYER spolupráci ukončil v říjnu 1962 a již v předcházející době, možná od počátku spolupracoval s StB s vědomím druhé strany.

x

Jediným perspektivnějším spolupracovníkem z listopadového přehledu roku 1960
se zdál být i nadále CÉSAR, jehož jméno a produkce se objevuje v materiálech
I. správy MV i v dalších letech.

„Orientační zpráva o činnosti RSE“ z 8. února 1967 zaslaná náčelníkovi I. správy MV
plk. Josefu Houskovi náčelníkem 6. odboru I. správy MV pplk. Zdeňkem Jodasem–
JURANEM nepřímo potvrzuje, že v první polovině šedesátých let neměla rozvědka přímo
v objektu RSE žádnou agenturu:
„Agenturně získáváme k RSE Mnichov v posledních letech jen okrajové zprávy. Agent
CÉSAR, který byl jedním z hlavních zdrojů, byl řízen do jiné problematiky. Má však k objektu
možnosti. Dokazují to jeho zprávy z prosince 1960 [hodnocení je z roku 1967! – poz. aut.],
které obsahovaly cenné poznatky. Dílčí poznatky předal také EGON.” 154
x

Spolupracovník EGON, vlastním jménem JUDr. Ivo Šafář, byl koncem šedesátých a v průběhu sedmdesátých letech snad nejproduktivnějším agentem komunistické rozvědky působícím
proti Svobodné Evropě a československého exilu.
Šafář byl získán ke spolupráci 6. února 1957 KS MV Brno jako agent s krycím jménem
PROCHÁZKA, registrační číslo 4671 – zaměření na tzv. bývalé lidi a bázi Němců. Spolupráce s ním byla ukončena 4. prosince 1959 pro účast na přípravě hromadného útěku do zahraničí letadlem (ve skutečnosti šlo o provokaci 3. odboru VI. správy MV – tzn. vojenské
kontrarozvědky), kdy byl odsouzen na tři roky odnětí svobody. Po propuštění na amnestii
v roce 1961 s ním byla spolupráce II. správou MV (ve svazku reg. číslo 8932) obnovena.
V roce 1965 byl Šafář vysazen se zpravodajskými úkoly do Rakouska a získal zde významné postavení v organizacích čs. exilu. I. správou MV byl dne 6. února 1967 registrován svazek agenta číslo 43848 s krycím jménem EGON, dne 4. června 1969 bylo jeho krycí jméno

154

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek II. část, str. 1–33: Orientační
zpráva o činnosti a zaměření Radia Svobodná Evropa, Praha, 8. 2. 1967.
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změněno na DIOR. Šafářovy zpravodajské možnosti se výrazně zlepšily 7. srpna 1967, kdy
byl přijat do pobočky RSE ve Vídni.
Po dobu „spolupráce“ s ním bylo uskutečněno 286 schůzek, předal 720 zpráv (využito 610)!
Na odměnách a výdajích bylo I. správou MV v jeho prospěch vynaloženo 895 000 ATS,
9000 DM a 61 200 Kčs. Podle závěrečného hodnocení náklady odpovídaly hodnotě předaných informací.
Ve svých zprávách identifikoval řadu informátorů RSE a Českého slova žijících v Československu (a tak je významně ohrozil), upozorňoval na chystané útěky z Československa,
předával rozvědce svoji rozsáhlou korespondenci s J. Pejskarem, zápisy z jednání Československého poradního sboru v Západní Evropě, čisté hlavičkové papíry exilových organizací pro účely aktivních opatření, výtisky Svědectví a další exilových periodik, jejichž distribuci do ČSSR pomáhal narušovat (v roce 1972 např. předal rozvědce klíče od bytu ve
Vídni, v němž bylo tamní distribuční centrum časopisu Svědectví). Zprávy Ivo Šafáře byly
oceňovány ministrem vnitra i „spřátelenými rozvědkami“.
V sedmdesátých letech samostatně a bez vědomí rozvědky inicioval vznik tzv. Mafie –
pětičlenné skupiny exulantů posílajících funkcionářům Svobodné společnosti v čele
s L. Pachmanem a W. Becherem protisudetské anonymní dopisy. Po prozrazení Mafie ztratil
Šafář kontakty na Rádio Svobodná Evropa, na Poradní sbor i na Josefa Pejskara. I. správa
FMV s ním přerušila styk a až po čase ho částečně obnovila.
JUDr. Ivo Šafář, (PROCHÁZKA–EGON–DIOR) zemřel náhle 17. června 1980 na srdeční
infarkt.155
x

V „Orientační zprávě o činnosti RSE“ z 8. února 1967 je zmíněn třetí spolupracovník s kontaktem na objekt ALFA – agent RYTÍŘ. Šlo o Ludvíka Reimana, předúnorového funkcionáře Československé strany národně socialistické.
JUDr. Ludvík Reiman patřil mezi výrazné spolupracovníky StB, jeho životní osudy byly
velmi pestré.156 V době protektorátu i po válce se společensky a politicky velmi angažoval.
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Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Ivo Šafář (9. 7. 1917); sv. agenta evidován 1. odb. KS MV Brno 1. 4. 1964 pod reg. č. 43848, uložen 17. 9. 1980, arch. č. AS-18442. Staženo 15. 4. 2004. Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 43848, sv. agenta DIOR.
156
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Reiman Ludvík (26. 6. 1919); sv. agenta evidován I. správou MV 21. 9. 1957 pod reg. č.
41511, uložen do archivu 26. 2. 1974, arch. č. AS-14406. Staženo 15. 4. 2004.
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Jako funkcionář Národně socialistické strany (od listopadu 1946 osobní tajemník generálního tajemníka strany Dr. Vladimíra Krajiny) byl od 23. února 1948 vězněn nejprve v souvislosti s případem tzv. Krajinovy zpravodajské kanceláře (odsouzen na 10 měsíců). Podruhé byl zatčen 24. února 1949 pro údajnou spoluúčast na atentátu na tři demokratické
ministry v září 1947 (známá „krabičková aféra“), který se KSČ snažila vykládat jako provokaci národních socialistů.157 V souvislosti s tímto případem byl Reiman vězněn ve velmi
tvrdých podmínkách až do 22. dubna 1953, kdy byl bez soudu propuštěn z vazby.
Na návrh náčelníka VI. odboru (problematika vyšetřování) Hlavní správy StB pplk. Milana
Moučky byl JUDr. Ludvík Reiman orgánem 24. referátu 2. oddělení II. odboru KS MV
Praha při propuštění zavázán ke spolupráci s StB. Zvolil si krycí jméno REMZA, evidován
pod registračním číslem 451. Je až zarážející, jak dobrým „spolupracovníkem“ (po více než
čtyř letech pobytu ve vazbě, kdy byl vystaven fyzickému násilí a kde u něj v důsledku ubohých životních podmínek propukla tuberkulóza) se v dalších desetiletích stal. Do konce 50. let
byl zaměřován zejména na předúnorové funkcionáře národně socialistické strany, u nichž měl
mít naprostou důvěru.
JUDr. Ludvík Reiman byl schopným organizátorem, aktivním sportovcem i sportovním
funkcionářem (judo, deskové hry), a dokázal si ve složitých společenských podmínkách
jak v době nacistické okupace, tak i po propuštění z komunistického vězení vybudovat
výjimečné existenční podmínky. I podle hodnocení StB to byl hyperaktivní člověk. Měl
velké jazykové nadání, schopnost navazovat styky v jakékoliv společnosti, dokázal vykonávat několik zaměstnání současně. StB si jeho služeb velmi cenila, i když na základě jeho informací nebyl nikdo přímo trestně právně postižen.
Již v letech 1954 a 1957 bylo I. správou MV plánováno Reimanovo vysazení do zahraničí
(do Rady svobodného Československa v USA nebo do prostředí exilového hnutí v Rakousku). Jako externí zaměstnanec Čedoku a současně sportovní funkcionář začal ale koncem
padesátých let vyjíždět z ČSSR na Západ legálně. Při svých cestách plnil úkoly pro III. a I.
správu MV. V zahraničí obnovoval staré osobní kontakty s představiteli exilu, především
s ředitelem čs. oddělení RSE Juliem Firtem.
157

K osobě Ludvíka Reimana viz též Tomek Prokop: Případ Dr. Doležel a spol. Vazební podmínky osob
„Případu Krčmaň“. In sborník Securitas Imperii 7, ÚDV, Praha 2001. V tomto článku je mylně uvedeno, že
při propuštění z výkonu trestu nebyl L. Reiman oproti původnímu plánu zaverbován ke spolupráci s StB. Důvodem chybného údaje byla tehdejší možnost znalosti materiálu k tématu.
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Ten ho v září 1962 představil v Belgii jistému americkému občanovi (podle StB kádrovému
příslušníku americké rozvědky). V listopadu 1962 Reimana proto převzala do řízení I. správa
MV (v prosinci 1962 byl dokonce vyškolen mjr. MUDr. Miroslavem Dufkem na detektoru lži,
kterým StB disponovala). V následujících letech s ním CIA údajně v zahraničí provedla více
než 60 schůzek. Po celou dobu mu bylo v zahraničí nabízeno zaměstnání poradce v Evropské ústředně boje proti komunismu, která měla mít napojení na americké státní instituce, snad i na CIA.
V roce 1966 byl RYTÍŘ (změna krycího jména REMZA od prosince1963) I. správou MV trvale vysazen do zahraničí, kde žil ovšem „legálně“ jako zvolený generální tajemník Mezinárodní federace deskových her se sídlem ve Vídni. Jeho napojení na „Američany“ bylo pro I. správu MV zdrojem pochybností, zda ve skutečnosti nejde o dvojitou hru, nebo zda jsou jeho
kontakty s americkou institucí skutečně rázu zpravodajského.
Po zběhnutí kádrového příslušníka I. správy MV Ladislava Bittmana–BRYCHTY z rezidentury ve Vídni v září 1968 se situace kolem Reimana zkomplikovala; nebylo totiž jisté,
zda ho Bittman „neprovalil“. Každopádně z americké strany s ním byly styky ukončeny.
Rovněž spolupráce I. správy MV s RYTÍŘEM po okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byla velmi omezena, od srpna do září 1969 a od května 1970 do února
1972 pak zcela přerušena. Reiman definitivně vycestoval („emigroval“) 30. března 1969,
o čtyři měsíce později za ním do Rakouska vyjela i jeho žena a syn. Jak potvrzují jeho další
zprávy z počátku 70. let, byla jeho emigrace ve skutečnosti plánovaným vysazením se zpravodajskými úkoly. V roce 1971 byl v Rakousku několikrát vyslýchán tamní státní policií
pro podezření ze spolupráce s americkou a československou rozvědkou.
V letech 1962–1972 obdržel JUDr. Ludvík Reiman–RYTÍŘ–REMZA od I. správy MV na odměnách 10 000 ATS, 61 433 Kčs, výdaje na schůzkách (zejména občerstvení) činily 2540 ATS
a 9473 Kčs. Krajskou správou MV Praha byl od svého propuštění v roce 1953 navíc pravidelně podporován (200 Kčs měsíčně); výše celkové vyplacené částky podpor nebyla zjištěna.
Svazek agenta RYTÍŘE byl z důvodu ztráty zpravodajských možností uložen 7. února 1974.
Již 25. prosince 1974 Ludvík Reiman ve Vídni zemřel.
V knize Petra Bednáře „Tajný deník dr. Firta“ se pod krycím jménem PATRIK objevuje literární postava L. Reimana. Řada publikovaných detailů z Reimanových kontaktů s Juliem
Firtem však odpovídá více méně skutečnosti. V publikaci jsou použity i rozsáhlé citace
z PATRIKOVÝCH agenturních zpráv, které se v některých případech doslova shodují se
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zprávami spolupracovníka RYTÍŘE.158 Ovšem okolnosti údajného napojení Reimana na
Firta jsou samozřejmě pozměněny. Činnost RYTÍŘE („našeho soudruha PATRIKA“) je
tu samozřejmě prezentována jako jednoznačný úspěch, kdy je dosaženo stoprocentní operativní kontroly Julia Firta, a nezdary jsou prezentovány jako součást plánu. PATRIK
(RYTÍŘ) je vyzdvihován jako významný spolupracovník, který je při rozpracování Julia
Firta z důvodu své vážné nemoci vystřídán Pavlem Minaříkem.159 Tuto fikci měly podporovat v knize patřičně využité upravené písemnosti, které J. Firtovi ukradl v 70. letech
právě Pavel Minařík.160
O úloze knihy „Tajný deník dr. Firta“ svědčí i to, že po jejím vydání objednal tiskový odbor MV pro potřeby I. správy FMV sto kusů výtisků. Výtisky převzal Viktor Borský–
BEDRNA z 36. odboru I. správy FMV a třiaosmdesát kusů bylo rozesláno na adresy exulantů. Toto aktivní opatření neslo krycí jméno PROTĚŽ (viz dále).161

N Koncem roku 1960 vzbudila pozornost rozvědky tzv. kostrbiáda.
V čs. oddělení RSE došlo k významné personální změně – do penze odešel vedoucí čs. oddělení Julius Firt. Na jeho místo byl jmenován Oswald Kostrba. Nezahájil výkon své funkce příliš
šťastně, když si jako svého zástupce vybral Vladimíra Grance, který byl pro ostatní zaměstnance oddělení nepřijatelný. Po jejich protestech bylo americkým ředitelem RSE Ericem Hazelhoffem dvacet
nespokojených zaměstnanců propuštěno. Ti si na tvrdý postup stěžovali u předsedy Výboru pro Svobodnou Evropu v USA Archibalda S. Alexandra, a krátce nato bylo jejich propuštění zrušeno.
Oswald Kostrba byl po krátké době přeřazen jako vedoucí pobočky RSE do Vídně a na dalších pět let se do funkce vrátil Julius Firt. Rozvědka se v situaci, kdy zaměstnanci čs. oddělení
stáli proti vedoucímu Kostrbovi, rozhodla „přilít olej do ohně“ a posílit jeho negativní postoj
k zaměstnancům. Kostrbovi měly být zaslány anonymní dopisy, výhružně a antisemitsky laděné,
psané zdánlivě pracovníky oddělení. Návrh na toto aktivní opatření podal 14. listopadu 1960
npor. Aleš Nádvorník–NETUKA, starší referent 2. oddělení IV. odboru I. správy MV. Dva dopisy
158

Bednář Petr (vl. jménem Zdeněk Lavička): Tajný deník dr. Firta. Magnet, Praha 1977.
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41511, svazek agenta evidovaný na osobu Ludvík Reiman.
160
AMV, f. 2/2 (Sekretariát ministra vnitra), inv. j. 378, Zpráva spolupracovníka RYTÍŘE; inv. j. 390, Zpráva
spolupracovníka RYTÍŘE; archivní č. V-1146 MV, vyšetřovací spis KV StB Praha proti L. Reimanovi z let
1951–1953; archivní č. V-25731 MV, vyšetřovací spis StB proti L. Reimanovi a Janě Reimanové pro tr. čin
dle § 109/2 z roku 1977; reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek typa /316, krycí
jméno FOUSEK (FIKUS) vedený na Julia Firta.
161
AMV, f. IX. (S SNB), inv. j. 503; Publicita 1977.
159
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na Kostrbovu soukromou adresu odeslal 22. listopadu 1960 spolupracovník Mikuláš Pátek–
MIKO, dva dopisy pak spolupracovník Franz Hrbek, krycí jméno HACKE. Rozvědka žádný
výsledek tohoto AO nezaznamenala.
Další návrh v akci HRABĚ ze 7. prosince 1960 spočíval v zaslání kompromitujících
materiálů na Miloše Vaňka opět Oswaldu Kostrbovi. Pokud by je Kostrba proti Vaňkovi použil, mělo tak být podle představ rozvědky vyvoláno podezření, že Kostrba je spolupracovníkem StB, který se takto snaží uplatnit materiály předané rozvědkou. Toto aktivní opatření nebylo však vzhledem k odchodu Oswalda Kostrby z Mnichova již realizováno.162

N Akcí rozvědky s určitým významem bylo již zmíněné aktivní opatření PROTĚŽ
z roku 1962. Jeho terčem se stal pracovník RSE Ladislav Nižňanský. Vzhledem ke skartaci
svazku AO PROTĚŽ lze toto aktivní opatření rekonstruovat jen v hrubých rysech.
Slovák Ladislav Nižňanský (1917) byl od roku 1936 příslušníkem československé
armády z povolání. Vystudoval příslušné odborné vojenské školy a stal se důstojníkem dělostřelectva. Po vzniku tzv. Slovenského štátu byl zařazen do slovenské armády. Na podzim 1944
se připojil ke Slovenskému národnímu povstání a zúčastnil se bojů. Dne 10. listopadu 1944
byl zajat německou armádou a v zajetí přijal (snad pod nátlakem) funkci důstojníka (spoluvelitele) ve speciální protipartyzánské jednotce EDELWEISS (PROTĚŽ), se kterou se po krátkém výcviku účastnil od druhé poloviny prosince 1944 řady operací proti partyzánům na
území Slovenska.
Podle dostupných archivních materiálů (výpovědí členů jednotky EDELWEISS) se
Nižňanský aktivně účastnil akcí, při nichž bylo zavražděno více než sto partyzánů i obyvatel
horských obcí, včetně žen a dětí. Pod jeho velením bylo mimo jiné zajato osmnáct osob náležejících k anglo-americké vojenské misi vyslané spojenci k SNP. Z těchto zajatců se zachránili
jen dva, ostatní byli po mučení usmrceni v koncentračním táboře Mauthausen.
Na konci války, 10. 5. 1945, byl Ladislav Nižňanský zajat Sovětskou armádou a po
vyšetřování předán československým úřadům. Po válce byl poprvé souzen Okresním lidovým
soudem v Bratislavě, který ho 7. června 1946 pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby z účasti
na vyčišťovacích akcích proti partyzánům a československým vojenským jednotkám.
162

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek typa /340, vedený v letech 1958–1975
na osobu Oswald Kostrba (1922).
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Nižňanský dále působil jako důstojník československé armády. Při komunistickém
pokračování retribuce po únoru 1948 bylo řízení obnoveno. Lidový soud v Bratislavě původní
rozsudek zrušil a 29. prosince 1948 odsoudil L. Nižňanského k pěti letům vězení a deseti letům
ztrát občanských práv. Nižňanský byl ale souzen v nepřítomnosti, protože již v říjnu 1947 odešel ilegálně do Rakouska.
Odešel jako tajný spolupracovník 5. oddělení Hlavního štábu (čs. vojenská kontrarozvědka) Ministerstva národní obrany ČSR, nicméně svůj závazek po příchodu do
Rakouska přiznal CIC a stal se jejím pracovníkem na území Rakouska.
Později se stal pracovníkem Rádia Svobodná Evropa, nejprve v Salzburku a po
zrušení této pobočky roku 1957 byl přeložen do Mnichova. Zde působil ve funkci zástupce
vedoucího vyhodnocovacího oddělení.
Československým úřadům byla totožnost a činnost Nižňanského v zahraničí známa.
O tom svědčí i úsilí o zrušení pobočky Rádia Svobodná Evropa v Rakousku v roce 1956, kdy
rozvědka disponovala údaji o minulosti Nižňanského. K masivnímu postupu proti jeho osobě
ale došlo až v roce 1962, kdy proběhl v Banské Bystrici silně medializovaný proces s příslušníky jednotky EDELWEISS. Rozsudkem Krajského soudu v Bánské Bystrici byl Ladislav
Nižňanský dne 22. listopadu 1962 odsouzen v nepřítomnosti pro trestné činy válečné zrady
a vraždy k trestu smrti. Ostatní obžalovaní k trestům vězení od 5 do 15 let. 163
Vyvolání, příprava a konání tohoto soudního přelíčení bylo pravděpodobně obsahem
AO PROTĚŽ, a rozhodně pak následná kampaň, v níž mělo být diskreditováno RSE a s ním
i USA, jakožto zaměstnavatelé válečného zločince.164
Není ovšem doloženo, co bylo tím konkrétním impulzem k razantnímu obnovení
zájmu o činnost „Špeciálnej jednotky EDELWEISS“ právě na podzim roku 1962. Podle zpráv
agenta BRADY z období po procesu měl výsledek procesu vyvolat v čs. redakci RSE
pozdvižení. Ačkoliv byl proces chápán jako záměrně vyvolaný útok proti RSE, část rozhlasových zaměstnanců kritizovala vedení, že se od Nižňanského nedistancuje, naopak druhá část
(zejména tzv. slovenští separatisté) s ním solidarizovala. Podle občasných agenturních zpráv
163

AMV, f. 24 (Sekretariát náměstka ministra vnitra), inv. j. 393, Nižňanský Ladislav žijící v Rakousku, bývalý
velitel speciální jednotky Edelweiss: Poznatky 1962–1963; svazek archivní č. H-519 – APS, reg. č. 145 KS
MV Bratislava, s krycím jménem LACO, vedený na osobu Ladislav Nižňanský .
164
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek /138 (Vyřazené typy a návodky),
str. 116–128.
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z dalších desetiletí se Ladislav Nižňanský po procesu zcela stáhl do ústraní a pracoval v RSE
až do svého odchodu do důchodu v roce 1985.
Důvodem konání banskobystrického procesu nebyla jen výsledná negativní publicita,
ale i pokus československých úřadů o Nižňanského extradici (vydání osoby jedním státem
druhému k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu) datovaný již od 31. října 1962. Průběh pokusu byl spíše alibistický; československé úřady nevěřily tomu, že by byl Nižňanský do ČSR
vydán, a proto případ čas od času mediálně nafukovaly beze strachu, že by ve věci musely
skutečně provádět nestranné a účinné právní kroky. Německé ani americké úřady by z obavy
z případné justiční vraždy nikdy nevydaly do země východního bloku uprchlíka, kdyby mu
zde hrozila poprava.
Odsouzení Nižňanského se opíralo, jak bylo u StB obvyklé, nikoliv o věcné důkazy,
ale především o svědecké výpovědi. Československé úřady se mohly obávat toho, že při projednávání před nestranným soudem (nebo pod nestranným dohledem) by se údajný průběh činu
nemusel jevit tak jednoznačný. Jedině tak lze vysvětlit skutečnost, že v letech 1981–1982 reagovaly s velkými průtahy a v podstatě negativně na žádost úřadů USAo předání dokumentů ve
věci L. Nižňanského. Úřadu zvláštního vyšetřování ministerstva spravedlnosti USA byla nakonec předána jen ověřená fotokopie rozsudku Ladislava Nižňanského z roku 1962.165
Nový vývoj případu Nižňanský nastal v roce 2004. Dne 16. ledna 2004 byl v Mnichově
z příkazu bavorského státního zastupitelství zatčen osmašedesátiletý Ladislav Nižňanský, vzat do
vazby a obviněn z masakrů civilního obyvatelstva při potlačování Slovenského národního povstání. Soud ho však v prosinci 2005 osvobodil; jeho vinu na masakrech se nepodařilo prokázat.
Výše uvedená „Orientační zpráva o činnosti a zaměření RSE“ z 8. února 1967
shrnovala tehdy dostupné poznatky o československém oddělení Rádia Svobodná Evropa. Její
hlavní čtrnáctistránková část je přehledem poznatků o organizační struktuře, obsahu činnosti,
zdrojích zpráv a personálním obsazení čs. oddělení, o pobočkách RSE, krycích adresách či
údajném propojení s americkou zpravodajskou službou. Poznatky o tomto údajném propojení
mají charakter dohadů typu: kdo pracuje pro Američany, kdy a jakým způsobem. Není zde však
jediný konkrétní poznatek z prostředí americké zpravodajské služby, který by toto propojení
dokazoval.
165

AMV, 325-71-6, str. 22–24, Správa vyšetřování StB, 24. 2. 1982 č.j.: VS-149/4-82; Věc: Ladislav Nižňanský – vrácení materiálů.
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Zajímavá je kapitola „Psychický a morální stav zaměstnanců čs. oddělení RSE“. Ti
měli podle představ rozvědky žít v ovzduší téměř neustálé existenční nejistoty a dohadů o budoucnosti RSE. Právě koncem roku 1966 se měla objevit nová zpráva o plánovaném ukončení činnosti RSE. Závěr kapitoly je věnován obecně možnostem budování agenturní sítě
ve Svobodné Evropě:
„Pro operativní využití se jeví jako vhodné tyto faktory: Americké vedení RSE má
zájem získat nové zaměstnance, kteří jsou jazykově a odborně kvalifikováni (publicistická
činnost), emigrovali v poslední době a mají tudíž dobrý přehled o životě v ČSSR. Tohoto faktu
by bylo možno využít k podstavě vhodné a spolehlivé agentury.
Nutné předpoklady: Požadovaná kvalifikace, seriozní legenda důvodů pro opuštění
ČSSR, z hlediska Američanů nezávadná a prověřitelná minulost. Nutno počítat s důkladnou
prověrkou ze strany Američanů. Věrohodný motiv pro zájem o zaměstnaní v RSE. Výhodou by
byla známost s některým zaměstnancem RSE nebo s některým špičkovým emigrantem, který by
dal doporučení.
Po kratším období relativního klidu, kdy se emigranti v RSE cítili poměrně bezpečni,
vzniká znovu situace, která vzbuzuje obavy o existenci. Tato situace se jeví jako vhodná pro
navázání kontaktů s agenturou, se kterou byl přerušen styk. Lze předpokládat, že při eventuelní
verbovce některého z typů bude za této situace kandidát verbovky přístupnější.“ 166
Přes omezené agenturní možnosti plánovala rozvědka i v polovině šedesátých let proti
Rádiu Svobodná Evropa několik aktivních opatření.

N Patrně závažnější byla akce MORAVA, připravovaná v letech 1964–1967 ve spolupráci se „sovětskými přáteli“. Podle dostupných údajů měla mít nejméně dvě jednotlivé fáze,
jejichž cílem bylo pravděpodobně nejprve propagandisticky a pak násilně zaútočit na Rádio
Svobodná Evropa formou DAO (demonstrativní aktivní opatření).
První část akce MORAVA byla realizována v roce 1964 jako aktivní opatření 6. a 8. odboru I. správy MV pod krycím jménem BROŽ – vydání brožury, pravděpodobně titulu „Sibyla
hádá špatně. Za oponou Svobodné Evropy“.167
166

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek II. část, str. 1–33: Orientační
zpráva o činnosti a zaměření Radia Svobodná Evropa, Praha, 8. 2. 1967, str. 14.
167
Krejčí Karel A.: Sibyla hádá špatně. Za oponou Svobodné Evropy. Naše vojsko, Praha 1965.
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Dalším krokem měla být destrukční akce proti budově RFE v Mnichově. Detaily plánu
akce nejsou bohužel známy. Pro tuto akci byl jako tzv. agent-vykonavatel vyčleněn spolupracovník CÉSAR, který byl dokonce krátkodobě stažen do ČSSR. Zde měl být školen v použití potřebné výbušniny a příslušné schránky pro její utajenou přepravu k akci v objektu RSE.168
Při jednání zástupců 7. odboru (Služby zvláštního určení) I. správy MV s náčelníkem
rozvědky KGB v září 1966 v Praze bylo k objektu akce MORAVA dohodnuto:
„…přátelé nám předají dokumentaci a prostředky k připravení akce, kterou povedeme
jako záložní, dále předají zprávu o objektu i doplňující otázky, berou na sebe rozpracování speciálních prostředků metodiky narušení, předáme doplňující zprávu z našich poznatků, budeme
předávat návodky na osoby ruské a jiné národnosti, vyhledáme a připravíme vykonavatele.“
Již v březnu 1967 bylo ale provedení akce MORAVA náčelníkem I. správy MV z neuvedených důvodů zrušeno.169
K roku 1964 je zmiňováno i aktivní opatření s neznámým obsahem (krycí název VÝBOR)
zaměřené proti Výboru pro SE a proti RSE. Připravovaly je rovněž 6. a 8. odbor I. správy MV.
Absence agentury v Rádiu Svobodná Evropa logicky I. správě MV znemožňovala
získávat přesné informace o osobních problémech zaměstnanců potřebné pro jejich „typování“
k získávání ke spolupráci, informace o vysílacích plánech stanice, o údajné činnosti americké
rozvědky v RSE, a tím i o podkladech k provádění aktivních opatření. Hlavní úkoly, stanovené
v „Orientační zprávě o činnosti RSE“ z 8. února 1967, měly v následujícím období být:
x

aktivizování agentury v RSE, se kterou bylo přerušeno spojení (NORA170,
BRADA, JÁCHYM),

x získávání nové agentury z řad zaměstnanců,
x

proniknutí „do objektu“ záměrně vyslanými agenty.

168

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41291/-, svazek agenta evidovaný na osobu Václav Šramota, str. 45–49: Návrh na stažení spolupracovníka CÉSARA do ČSSR, 22. oddělení 6. odboru I. správy MV, kpt. STELIPSKÝ,
6. 11. 1968.
169
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 80903, sv. operativní korespondence 7. odboru. Podsvazek akce MORAVA
byl v roce 1981 skartován.
170
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Kuchař Emil (24. 2. 1922), evidován 21. 4. 1964 pod reg. č. 43862 jako agent. Svazek archivován 5. 9. 1969, arch. č. AS-11509. Staženo 15. 4. 2004. Pro rozpracování RSE nebyl rozvědkou nijak využit.
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Do té doby měla být intenzivně řízena stávající agenturní síť, tzn. EGON, CÉSAR
a RYTÍŘ k získávání informací k těmto otázkám:
x

personální stav a jeho změny,

x

nálada v RSE a perspektivy do budoucnosti,

x

vztahy čs. zaměstnanců k americkému vedení,

x

vzájemné rozpory uvnitř čs. oddělení,

x

kontakty zaměstnanců čs. oddělení s čs. občany vyjíždějícími do zahraničí,

x

náplň činnosti J. Firta, jeho kontakty s exulanty i Američany,

x

získávání kompromitujících informací a dokumentů,

x

informace o RSE z exilového a krajanského tisku,

x

monitoring vysílání.171

Z uvedené „stávající agentury“ měl výsledky jen EGON.
CÉSAR bydlel od roku 1961 v Rakousku a informace o RSE mohl získávat jen od
známých v době svých občasných cest do Mnichova. RYTÍŘ byl tehdy orientován již prakticky výhradně na proniknutí do zpravodajské služby USA a k RSE informace nepodával.
Pro znovuzískání „kontroly“ Rádia Svobodná Evropa Mnichov bylo kromě marných
pokusů o obnovu ztraceného spojení s agenty NORA, BRADA a JÁCHYM plánováno pro
období 1967–1968 získání agentů z řad těchto „vytypovaných“ zaměstnanců:
x

KAPOUN 172 – redaktor RSE v Mnichově Adolf Kypěna. Měl být získán ke spolupráci prostřednictvím spolupracovníka StB VELANA173. Proces „verbování“ byl již schválen
a zahájen. Pro akci měly být připraveny plány spojení, úkolování, prověrky a kontroly.
Řídícím orgánem byl Jaroslav Lis–NEČÁSEK; (viz dále).

171

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek II. část, str. 1–33: Orientační
zpráva o činnosti a zaměření Radia Svobodná Evropa, Praha, 8. 2. 1967, str. 32–33.
172
Na Adolfa Kypěnu (1920) byl veden podsvazek typa /350 KAPOUN, OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa v Mnichově“, archivovaný 10. 6. 1976.
173
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. Na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Skotal Oldřich (28. 5. 1910), evidován 6. odborem I. správy MV 13. 8. 1968 pod č. 45071
jako informátor; svazek archivován 14. 1. 1974, arch. č. AS-14262. Staženo 15. 4. 2004.
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x

POLITIK – redaktor RSE v Mnichově Vladimír Kulhánek174. Měl být získán prostřednictvím
spolupracovníka RADY175. „Verbovka“ byla schválena a zahájena. V akci měl být připraven
plán spojení, úkolování, prověrky a kontroly. Kulhánek měl být v tomto období napojen na
kádrového příslušníka I. správy MV, kterým byl Jaroslav Lis–NEČÁSEK; (viz dále).

x

KOS – redaktor RSE v Mnichově Antonín Kratochvil176. Měl být získán prostřednictvím
„spolupracovníka“ JANÍČKA. Proces jeho „verbovky“ byl již zahájen. V akci měl být připraven plán spojení, úkolování, prověrky a kontroly. Řídícím orgánem byl opět Jaroslav Lis–
NEČÁSEK a akce probíhala ve spolupráci s I. odborem Krajské správy MV v Brně.
JANÍČEK dle vyhodnocení z 27. června 1968 skutečně pohovor provedl. Antonín Kratochvil
údajně spolupráci výslovně neodmítl a v létě 1968 se měla o další získání ke spolupráci pokusit JANÍČKOVA manželka. V přehledech spolupracovníků rozvědky Kratochvil nefiguruje
a nejsou k dispozici žádné informace, které by jeho úspěšné získání ke spolupráci dokládaly.

x

HEREČKA – Anna Vaňková177, v letech 1957–1964 zaměstnána v RSE, rakouská státní příslušnice. Měla možnost legálně cestovat za rodiči do Československa. Ve spolupráci s Krajskou
správou SNB Praha a Hlavní správou StB bylo připravováno opatření pro případ jejího příjezdu
do ČSSR, kde měla být kontrolována, kontaktována, vyslechnuta, a podle výsledku buď získána ke spolupráci, nebo vyhoštěna.
Podle „Vyhodnocení“ z 27. června 1968 byla do akce nasazena spolupracovnice VALERIE178,
kterou měla Vaňková údajně napojit na „Američany v Mnichově“. Anna Vaňková nebyla
I. správou MV ke spolupráci na rozpracování Rádia Svobodná Evropa získána.
Zodpovídal Jaroslav Lis–NEČÁSEK.

174

Na Vladimíra Kulhánka (1913–1973) byl veden podsvazek typa /332 POLITIK, OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa v Mnichově“ , archivovaný 1973. V. Kulhánek používal v RSE pseudonym „Tomáš Roček“.
175
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Wendt Marian (3. 10. 1921) evidován 20. 5. 1969 S StB Praha, VII. odbor 1. oddělení pod
reg. č. 16690 jako agent s krycím jménem RADA; přeregistrován 18. 3. 1971 pod reg. č. 02352 II. správou
FMV, 2. odb. 1. odd.. Svazek archivován 3. 7.1984, arch. č. 748607. Staženo 15. 4. 2004.
176
Na Antonína Kratochvila (1924) byl veden podsvazek typa /331 KOS, OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa v Mnichově“, skartovaný 8. 12. 1989. Vzhledem ke skartaci podsvazku nelze identifikovat ani spolupracovníka JANÍČKA; (někde uváděn i jako neevidovaný spolupracovník – aktiv).
177
Na Annu Vaňkovou (1921) byl veden podsvazek typa /400 HEREČKA, OBS reg. č. 10081, archivovaný
roku 1975. V podsvazku se nacházejí poznatky o neúspěšném rozpracování A. Vaňkové v letech 1956–1969.
178
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Vačkářová Adolfina (3. 2. 1924), evidována 1. 10. 1959 jako TS AIDA, archivováno 6. 12.
1960. Znovu evidována 11. 10. 1965 pod reg. č. 24589 II. správou MV II. odborem 1. oddělením jako TS –
informátorka VALERIE; archivováno 17. 11. 1970. Staženo 15. 4. 2004.
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x

STŘELEC – zaměstnanec oddělení monitoringu RSE v Mnichově Vladimír Strolený. Jeho
kontakt měl být vyvolán přes „spolupracovnici“ BOŽENU. Řídící orgán Jaroslav Lis–
NEČÁSEK měl připravit plán spojení, úkolování, prověrky a kontroly, jak „hloubkově vytěžit STŘELCE k objektu“ RSE. Z „Vyhodnocení plánu na období 1967–1968“ z 27. června
1968 vyplývá, že jeden neúspěšný pokus o získání V. Stroleného I. správou MV ke spolupráci byl podniknut již v roce 1966. Návštěva spolupracovnice BOŽENY u STŘELCE
v Mnichově pak byla odložena a další měla proběhnout v létě 1968. Vladimír Strolený ovšem
v přehledech spolupracovníků rozvědky nefiguruje a nejsou k dispozici žádné informace, které by dokládaly jeho úspěšné získání ke spolupráci.179
Podle „Vyhodnocení plánu práce na objektu SE Mnichov 1967–1968“ z 27. června

1968 byly v tomto období mimo plán učiněny pokusy o získání těchto agentů:180
x

REŽISÉR – zaměstnanec RSE Vojtěch Vogel. Byl získáván prostřednictvím spolupracovníka
DIRIGENTA181. Podle tehdejšího stavu akce Vogel údajně spolupráci zásadně neodmítal,
vyžádal si čas na rozmyšlenou a akce dále pokračovala; řídil ji z centrály Jaroslav Lis–
NEČÁSEK; (viz dále).

x

ŠERO – redaktor RSE Josef Šrámek. Byl dvakrát kontaktován prostřednictvím spolupracovníka JURANA v Rakousku; cílem však bylo verbovat Šrámkovu manželku. JURAN údajně
nedokázal pro její získání ke spolupráci vytvořit podmínky.182

x

KULI – sportovní redaktor RSE Josef Kaiml. Byl získáván v Itálii v létě 1966 prostřednictvím svého švagra (ten veden jako „aktiv“ I. správy MV). Kaiml spolupráci zásadně odmítl183.

179

Na Vladimíra Stroleného (1928) veden podsvazek typa /374 STŘELEC, OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa v Mnichově“, skartovaný 8. 12. 1989. V. Strolený v roce 1950 úspěšně unikl do exilu z výkonu trestu
v trestním ústavě Illava. Vzhledem ke skartaci podsvazku nelze identifikovat ani „spolupracovnici BOŽENU”.
180
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, str. 17–21: Vyhodnocení plánu
práce na objektu „Svobodná Evropa Mnichov 1967–1968“, I. správa MV 6. odb. 21. odd., Praha 27. 6. 1968,
mjr. Lis–NEČÁSEK Jaroslav.
181
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě dr. Šíp Ladislav (8. 10. 1922) evidován 16. 1. 1979 II. správou FMV 2. odb. 1. odd. pod reg. č.
16520 jako agent – krycí jméno DIRIGENT; svazek archivován 22. 5. 1989, arch. č. 809509. V roce 1965 byl
L. Šíp registrován v kategorii ideospolupracovník 6. odb. I. správy MV pod reg. č. 44136, krycí jméno DIRIGENT. Svazek archivován v roce 1978. Staženo 15. 4. 2004.
182
Na Jozefa Šrámka (1922) veden podsvazek typa /390 ŠERO (SEFÍR) u OBS, reg. č. 10081 „Svobodná Evropa
v Mnichově“, který byl v nezjištěné době skartován. Vzhledem k tomu nelze TS JURANA identifikovat.
183
Na Josefa Kaimla (1926) byl veden podsvazek typa /334 KULI u OBS, reg. č. 10081 „Svobodná Evropa
v Mnichově“, archivovaný v roce 1985. Josef Kaiml byl rozpracováván rozvědkou opakovaně od roku 1963.
V roce 1966 byl za ním k „otypování“ vyslán poprvé jeho švagr – TS OSKAR – MUDr. Jan Kuna.
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x

MEDEK – redaktor RSE Michal Lošonský184. Pohovor k získání ke spolupráci provedl
v SRN jeho bratr, „aktiv“ I. správy MV s krycím jménem ALFONS. Lošonský spolupráci
zásadně odmítl.

x

MORÁŇ – malíř a bývalý zaměstnanec RSE Miroslav Šašek. V srpnu 1967 k němu byl na
návrh KS SNB Praha vyslán „aktiv“, jeho švagr Jaroslav Šída, který mu měl z pověření MV
otevřeně nabídnout spolupráci. Šašek ji jednoznačně odmítl.185
Výsledky těchto pokusů byly velmi hubené: „Přes značný počet pokusů provedených

verbovek vybraných typů, nebylo dosaženo hlavního cíle, získání agenta přímo v objektu.“ 186
x

ad) KAPOUN–Adolf Kypěna
Bývalý sportovní redaktor Svobodného slova v Brně Adolf Kypěna (1920) byl objektem
zájmu StB již od roku 1956, kdy jsou datovány první návrhy na jeho získání ke spolupráci.
Kypěna v letech 1955–1967 působil jako vedoucí kanceláře RSE v uprchlickém táboře Valka
u Norimberka; získával informace od uprchlíků z Československa, s některými natáčel i pořady pro vysílání RSE.
V letech 1967–1973 pak Kypěna pracoval přímo v RSE v Mnichově. Dne 16. ledna 1958 navrhl por. Luděk Hochman–BŘÍZA diskreditovat Kypěnu jako údajného spolupracovníka StB.
Mělo být využito skutečnosti, že Kypěna velmi často kontaktoval v Německu sportovce, legálně vyjíždějící z Československa. Informace o těchto kontaktech byly publikovány (např.
23. října 1957 v deníku Československý sport) s cílem vyvolat dojem, že informace pocházejí
od Kypěny. Podobným způsobem měl být diskreditován i nadále.
Od roku 1960 byl s Kypěnou v kontaktu spolupracovník rozvědky VELAN–Oldřich Skotal.
Využíval k tomu svých legálních cest do zahraničí. Dne 23. ledna 1967 navrhl kpt. Jaroslav
Lis–NEČÁSEK získat Kypěnu ke spolupráci. VELAN měl Kypěnovi sdělit, že při rutinním
výslechu po příjezdu do Československa nahlásil rozhovor s Kypěnou Státní bezpečnosti.
Při tom prý byl Státní bezpečností požádán, aby Kypěnovi tlumočil návrh na spolupráci.

184

Na Michala Lošonského (1925) byl veden podsvazek typa /349 MEDEK u OBS, reg. č. 10081 „Svobodná
Evropa v Mnichově“, skartovaný 8. 12. 1989. Lošonský v RSE užíval pseudonym „Michal Želiar“.
185
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek /100 (Vyřazené typy a návodky),
str. 72–95.
186
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, str. 17–21: Vyhodnocení plánu
práce na objektu „Svobodná Evropa Mnichov 1967–1968“, I. správa MV 6. odbor 21. oddělení, Praha 27. 6.
1968, mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
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K nabídce došlo až za rok, při VELANOVĚ cestě na Olympijské hry v Grenoblu v únoru
1968. Podle VELANOVY zprávy však Kypěna údajně jeden den spolupráci slíbil, a druhý den
si to rozmyslel. Obával se prý důsledků politického vývoje v Československu, kde bude dosavadní politická garnitura smetena, a on by mohl být v nových podmínkách dekonspirován.
Při další schůzce 23. ledna 1969 sice prý Kypěna spolupráci zásadně neodmítl, ovšem tvrdil,
že v současné situaci nechce jakkoliv pomáhat SSSR.
V roce 1973 byl plánován ještě další pokus o Kypěnovo získání prostřednictvím spolupracovníka StB KASALA– redaktora Kurta Košíka (1921); k tomu však vzhledem ke Kypěnovu
odchodu z RSE již nedošlo.187
Pokusy o získání Adolfa Kypěny ke spolupráci je třeba doplnit o zajímavou informaci. Když
měl v roce 1970 spolupracovník I. správy FMV BRODECKÝ (Jaroslav Prášek) 188 oprávněné problémy prokázat svoji důvěryhodnost ve Svobodné Evropě, byl mu Slávou Volným nabídnut pohovor k vyjasnění situace se zástupcem CIA či BND. Pohovor s BRODECKÝM
pak provedl – Adolf Kypěna. Tato informace, napovídající něco o možném složitějším pozadí
Kypěnových kontaktů s VELANEM, jakoby rozvědce při hodnocení akce KAPOUN. unikla
x

ad) VELAN–Oldřich Skotal
SpolupracovníkVELAN–Oldřich Skotal byl získán ke spolupráci Krajskou správou MV Brno
v roce 1954 pro problematiku „agrárníci“. Za nacistické okupace byl aktivistickým novinářem,
po válce odsouzený Mimořádným lidovým soudem k šesti letům vězení; rozsudek byl ale nakonec zrušen.
V průběhu spolupráce s StB „přispěl“ Skotal například k zatčení patnácti osob v akci StB
DUNAJ (údajná protistátní činnost skupiny členů bývalé Republikánské strany zemědělského
a malorolnického lidu – tj. agrární strany), informoval o přípravách „úletu“ jedné dopravní Dakoty a odjezdu tzv. vlaku svobody.
V roce 1957 byla „díky“ němu realizována Státní bezpečností akce „RADANA FIŠEROVÁ
a spol.“ pro údajnou špionáž.

187

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek typa /350, krycí jméno KAPOUN,
vedený na osobu Adolf Kypěna .
188
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 45268/ svazek agenta evidovaný na osobu Jaroslav Prášek , str. 73–92:
Memorandum BRODECKÝ, 8. 11. 1971, 31. odbor I. správy FMV.
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V roce 1957 začal Oldřich Skotal jako sportovní redaktor vyjíždět do zahraničí a roku 1960
se setkal s Adolfem Kypěnou, který ho měl údajně napojit na příslušníky americké rozvědky.
V roce 1963 ukončila Krajská správa MV Brno spolupráci se Skotalem, zejména kvůli kritickým hlasům veřejnosti poukazujících na možnosti cestování a publikování pro člověka, který
byl znám jako kolaborant s nacisty.
Roku 1965 byla spolupráce se Skotalem obnovena 6. odborem I. správy MV; řídícím orgánem se stal Jaroslav Lis–NEČÁSEK. Svazek spolupracovníka VELANA byl ale definitivně
archivován roku 1973, kdy byl vzat do vazby za rozkrádání majetku TJ ZKL Brno. Při domovní prohlídce v souvislosti s tímto kriminálním případem byly u něj navíc nalezeny kopie
jeho zpráv předávaných rozvědce, což vyvolalo nedůvěru. Svou spolupráci nabízel Oldřich
Skotal I. správě FMV bezúspěšně ještě znovu roku 1981.189
x

ad) POLITIK–Vladimír Kulhánek
Předúnorový redaktor Svobodného zítřku a poté redaktor Rádia Svobodná Evropa dr. Vladimír Kulhánek byl získáván ke spolupráci s rozvědkou počátkem února 1964 na zimních
olympijských hrách v Insbrucku prostřednictvím agenta RADY. Tento pokus nebyl úspěšný.190 Podle „Vyhodnocení“ z 27. června1968 nepřistoupil na spolupráci ani při druhém
pokusu v období 1967–1968 a akce byla zastavena.
Agentem RADOU, který měl Kulhánkovu spolupráci zprostředkovat, byl sportovní redaktor deníku Lidová demokracie Marian Wendt. Ten byl ke spolupráci s StB získán v roce
1954. Řízen sice stále Správou StB Praha, ale I. správa MV využívala Wendtových početných kontaktů s exulanty (včetně zaměstnanců RSE) při jeho legálních výjezdech na sportovní akce v zahraničí. Wendtova spolupráce s StB pokračovala až do roku 1984.191

x

ad) REŽISÉR (PTÁČNÍK)–Vojtěch Vogel
Případ REŽISÉR (PTÁČNÍK) vybočuje z řady zde zatím představených zpravodajských
kontaktů. Vojtěch Vogel pracoval po studiu konzervatoře od roku 1948 jako korepetitor
Národního divadla v Praze. V roce 1956 se nevrátil ze zájezdu divadla do Berlína a jeho rodině se

189

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 45071, svazek agenta evidovaný na osobu Oldřich Skotal .
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek /105 (Návodky – Zimní olympijské
hry v Insbrucku – akce ZÁJEZD). Souhrnná zpráva o provedení operativních akcí v průběhu ZOH provedených
čs. kontrarozvědkou a rozvědkou, 18. 2. 1964, pro ministra vnitra Štrougala náčelník I. správy MV Houska.
191
AMV, tamtéž; podsvazek /100 (Vyřazené typy a návodky), str. 149–175.
190
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podařilo v téže době vycestovat do zahraničí jinou cestou. Po pobytu ve Velké Británii přijal
Vojtěch Vogel192 počátkem roku 1959 místo režiséra ve Svobodné Evropě v Mnichově.
V roce 1965 kontaktoval ze své iniciativy bývalého kolegu Ladislava Šípa, který navštívil
pracovně Mnichov. V dubnu 1967 pak Šíp (DIRIGENT) poprvé navštívil Vogela sám. Nebyla to návštěva náhodná; po prvním otypování se ho Šíp pokusil v únoru 1968 získat ke
spolupráci. Vogel podle Šípa nabídku přímo neodmítl a vzal si čas na rozmyšlenou. V červnu 1968 při další schůzce v Salzburku sice přímou spolupráci nakonec nepřijal, ale byl
ochoten zodpovídat všechny Šípovy dotazy týkající se RSE, údajně s vědomím, že informace budou poskytnuty československým úřadům.
Do uložení svazku (listopad 1978) se uskutečnilo čtrnáct schůzek PTÁČNÍKA a DIRIGENTA
(Vojtěcha Vogela s Ladislavem Šípem) při jeho občasných služebních cestách do zahraničí.
PTÁČNÍK byl veden I. správou MV jako spolupracovník v kategorii „důvěrný styk“. Podával
informace o situaci mezi zaměstnanci RSE výhradně ústně. Odměňován jako „důvěrný styk“ nebyl vůbec. V kontaktu s ním byl výhradně ideospolupracovník DIRIGENT.
x

ad) DIRIGENT – Ladislav Šíp
Ladislav Šíp, dirigent Státního hudebního nakladatelství v Praze, byl 26. března 1954 získán ke spolupráci 2. odborem KS MV Praha. Byl zaměřován na přijíždějící „vízové cizince“ a při svých legálních výjezdech do zahraničí dostával zpočátku výhradně kontrarozvědné úkoly.
V roce 1965 byl při zájezdu v Mnichově poprvé vyhledán Vojtěchem Vogelem, který se
mu měl svěřit se zklamáním ze života v zahraničí. DIRIGENT byl tedy od roku 1965 převzat do řízení 6. odborem I. správy MV.
Spolupráci DIRIGENT nepřerušil (na rozdíl od jiných spolupracovníků) ani v průběhu roku
1968. V roce 1971 se stal členem KSČ a Ústředním výborem KSČ byl schválen jako nomenklaturní kádr na post šéfa opery ND (ve funkci 1973–1976, poté ředitel Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK).

192

Na Vojtěcha Vogela (1921) byl veden podsvazek typa /398 REŽISER u OBS, reg. č. 10081 „Svobodná
Evropa v Mnichově“. Tento podsvazek byl 27. 1. 1970 převeden do nově (24. 1. 1970) registrovaného
svazku s reg. č. 45297, krycí jméno PTÁČNÍK, v kategorii důvěrný styk. 16. 11. 1978 byl podsvazek typa
/398 obnoven a veden do 8. 12. 1989, kdy byl skartován.
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Po přerušení jeho styků s Vogelem byla Šípova spolupráce s I. správou FMV 10. listopadu
1978 ukončena a DIRIGENT předán do řízení II. správy FMV, s níž spolupracoval až do roku
1989 v kategorii agent.193
Reálné hodnocení kontaktů spolupracovníka DIRIGENTA s Vojtěchem Vogelem není ale nijak jednoznačné, a to jak v hodnotě těchto kontaků, tak i ve Vogelově povědomí o významu,
který mu přikládala rozvědka. Sám DIRIGENT ve své zprávě ze 4. září 1972 uvádí:
„Podle všech těchto názorů nelze ovšem, jak se ukázalo, usuzovat na to, že by byl
>Vogel – pozn. aut.@ ochoten k nějaké přímé spolupráci s našimi úřady. Ověřil jsem si ovšem,
že si je vědom, že já přinejmenším hovořím o svých rozhovorech s ním doma, a že vlastně
mým prostřednictvím podává informace našim úřadům, protože v jednom našem rozhovoru
prohlásil: ‚To můžeš říct těm !plukovníkům , až s nimi budeš hovořit…’.
Domnívá se při tom zřejmě, že všechno, co ví a co mi říká, nejsou věci nějaké
mimořádné důležitosti. Zdá se mi opravdu, že je třeba uvážit a zhodnotit, zda můj styk s V.,
jak byl dosud praktikován, má pozitivní smysl.“ 194
Naproti tomu příslušníci I. správy MV hodnotili PTÁČNÍKOVY informace kladně; měly být
sice průměrné kvality, ale precizní, což bylo potvrzováno i jinými zdroji. Je otázkou, jaký byl
reálný přínos těchto kontaktů, a zda nebyl „důvěrný styk“ PTÁČNÍK spíše nadhodnocován.
x
Bod plánu, hovořící o úmyslu vysadit spolupracovníka z ČSSR do Rádia Svobodná Evropa,
se ale přece jen podařilo naplnit beze zbytku. Pro vysazení byl vybrán, prověřen a vyškolen:
x

„typ“ ULYXES–Pavel Minařík.195
Minařík prošel řadou profesí. Pokoušel se studovat JAMU, FAMU a Fakultu novinář-

ství. V roce 1965 byl přijat jako hlasatel do Čs. rozhlasu v Brně. Počátkem roku 1967 Pavla
Minaříka „vytypoval“ a získal pro spolupráci s rozvědkou jeho přítel a současně příslušník Oblastního odboru I. správy MV v Brně Jan Berman–BERNÝ.
193

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 44136, svazek agenta evidovaný na osobu Ladislav Šíp.
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 44136/020, svazek agenta evidovaný na osobu Ladislav Šíp, str. 298–301:
Opis vlastnoruční zprávy IS DIRIGENT ze 4. 9. 1972.
195
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Minařík Pavel (29. 6. 1945), evidován I. správou MV 28. 12. 1967 pod č. 44947 jako agent,
krycí jméno ULYXES. Svazek archivován 25. 1. 1979, arch. č. AS-16895. Staženo 15. 4. 2004.
194
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V průběhu roku 1968 byl Pavel Minařík školen pro vysazení, jehož forma nebyla
zpočátku jistá.
Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 měla vliv i na další
Minaříkův osud. Pro typa ULYXESE znamenala rozhodnutí o jeho urychleném vysazení do
zahraničí. „Akce“ zpočátku neprobíhala bez problémů. Dne 4. září 1968 odjel autobusem
z Brna do Vídně, neměl ale vízum a z hranic byl vrácen. Řídící orgán Jaroslav Lis–
NEČÁSEK ho odvezl na rakouský konzulát do Bratislavy, kde Minařík vízum dostal a následující den, 5. září 1968, se mu podařilo do Vídně dorazit. Na nádraží náhodně potkal svého
otce, který ho ubytoval u příbuzného a ten mu poradil, kde uplatnit novinářský materiál, kterým byl Minařík rozvědkou vybaven.
Fotografie z průběhu srpnových dní v Brně prodal jistým vídeňským novinám, ale
hlavní část (magnetofonové pásky s nahrávkami rozhovorů s občany, relacemi brněnského
rozhlasu a projevem Josefa Smrkovského) nabídl vídeňské kanceláři Svobodné Evropy. Zde se
seznámil s Oswaldem Kostrbou a shodou náhod s Juliem Firtem a konečně i s Jaroslavem a Pavlem Pecháčkovými. Minařík v RSE zaujal svou profesí hlasatele i zajímavými materiály a byl po
opravdu krátké době přijat – od 23. září 1968 jako externí a koncem roku 1968 jako stálý zaměstnanec Rádia Svobodná Evropa.
Pod krycím jménem ULYXES a od roku 1972 jako PLEY podával do ledna 1976 Pavel
Minařík I. správě FMV veškeré jemu dostupné informace o dění v RSE, a později i v exilových
organizacích. Předával vlastní písemné zprávy, později zprávy namluvené na magnetofonových
kazetách, interní dokumenty RSE a fotografie, které v RSE osobně tajně pořídil.
Spojení bylo zajištěno prostřednictvím krátkých, tzv. předávacích schůzek (jednou měsíčně v Mnichově) které „obsazovali“ kádroví příslušníci z rezidentury Frankfurt nad Mohanem. Dvakrát ročně pak ve Vídni probíhaly tzv. instruktážní a vytěžovací schůzky. Za dobu vysazení se s Minaříkem uskutečnilo deset instruktážních a třiapadesát předávacích schůzek.
Minařík byl celkem třikrát tajně krátkodobě stažen do Československa k „vytěžení“,
stanovení dalších cílů činnosti a ke školení ve zpravodajských technikách:
Poprvé tajně pobýval na území ČSSR 14.–17. prosince 1970, ubytován v konspiračním objektu rozvědky v obci Ládví, asi deset kilometrů na jih od Prahy směrem na Benešov. Byl školen
v tajnopise a překonání detektoru lži (provedl dr. Dufek v pražském Kriminalistickém ústavu).
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Druhé krátkodobé stažení proběhlo 30. června až 5. července 1974; pobýval v konspiračním objektu rozvědky ve Čtyřkolech na Sázavě. Při této návštěvě se jen tak mimochodem
1. července ve večerních hodinách projel pražským metrem a prošel starou Prahou.
Naposledy byl krátkodobě stažen 16.–18. října 1975, kdy se především rozhodovalo
o dalším postupu – o jeho trvalém stažení. Tehdy Pavel Minařík–PLEY napsal i svou žádost
o přijetí k SNB.
Tato Minaříkova krátkodobá stažení nebyla ve skutečnosti příliš riskantním podnikem.
Agent nemusel hranici překonávat přelézáním drátů, ale pohodlně ji přejel v autě vídeňské rezidentury rozvědky na falešný diplomatický pas spolu s tzv. československým diplomatem – kádrovým příslušníkem rozvědky. Důležité bylo jen zajištění solidního alibi (tzv. legendy) pro
nepřítomnost na území Rakouska (například dovolená) a opatrnost při pohybu na území Československa. Pavel Minařík ovšem nebyl před svým „vysazením“ tak široce znám, takže pokud se
neprocházel přímo po Brně, jeho prozrazení asi nehrozilo.
Zajímavou otázkou je zhodnocení reálného významu legendárního agenta ULYXESE
(PLEYE): Vzhledem k unikátní pozici nejznámějšího agenta rozvědky v Rádiu Svobodná Evropa bývá jeho význam přeceňován i podceňován.
V době „vysazení“ mu bylo 23 let. V Československu se aktivně politického dění
neúčastnil. Když přišel do Mnichova, nemohl ke svému doporučení uvést jediné jméno z domácí
opozice. Jeho přednostmi byly však určitá inteligence a vrozené předpoklady pro profesi
hlasatele. Když nemohl být sám politickou osobností, důstojným partnerem předních exulantů,
byl orientován svými řídícími orgány tak, aby se stal jejich ochotným a schopným pomocníkem.
Tato taktika se do určité míry osvědčila. Přiblížil se Juliu Firtovi. Stal se členem Československého poradního sboru v Evropě, Pen klubu, Společnosti pro podporu přátelství s národy
Československa (Luděk Pachman), Institutu pro výzkum ČSSR při univerzitě v Mnichově
(Alexej Kusák), měl kontakty s Adolfem Müllerem, Jiřím Pelikánem, Pavlem Tigridem, Jiřím
Hochmanem, Ottou Filipem, Alexandrem Solženicynem. Stýkal se s bývalými komunisty a poúnorovými exulanty. Objevoval se i v katolických kroužcích. Jeho aktivita i široký záběr mohly
být až podezřelé.
Podle hodnocení rozvědky podával o exilových aktivitách často kvalitnější zprávy než
o samotném Rádiu Svobodná Evropa. Vykonal prý obrovský pokrok ve své politické kariéře a byl
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nadále podporován v tom, „aby byl politickým veličinám užitečný“: „PLEY prostě není politickou osobností, která by je systematicky k sobě přitahovala“.196
Ani jeho postavení v hierarchii RSE nebylo významné. Sám přiznával jako hlavní
zdroj svých informací – kantýnu. Proto podával informace přibližující vnitřní prostředí RSE,
charakteristiky zaměstnanců významné pro „typování potenciálních spolupracovníků“, informace o spojení pracovníků RSE s občany v Československu.
Podle „Vyhodnocení analytického oddělení 31. odboru I. správy FMV“ z 25. června
1974 měl PLEY k rozvědce zcela kladný postoj, byl iniciativní. Problémem se trvale jevila
náplň spolupráce a kvalita jeho výsledků. Opakovaně byl kritizován za to, že nedovedl rozeznat podstatné od nepodstatného, zahlcoval rozvědku kvantitou na úkor kvality:
„>…@ z jeho práce přímo čiší snaha nashromáždit a zaslat nám poznatků a materiálu
co nejvíce. Je to vidět např. při namlouvání vyhlášek umístěných na chodbě SE na
magnetofonový pásek (přičemž je zpocený jak myš, jak sám říká), v návrzích na nahrávání
schůzí a porad, v zasílání nejrůznějších materiálů ze SE i jiných organizací, na fotokopiích
197
různých dopisů atd. Toto on považuje za svůj velký úkol.“

Rozvědka však požadovala méně drbů a více podstatných sdělení od skutečně informovaných osob. Minařík měl trvale tendenci „odhalovat“ podle jeho názoru nedostatečné
osobní kvality a kultivovanost exulantů. Jako by se snažil od nich distancovat a najít „morální
oprávnění“ pro svou špiclovskou činnost. Vytrvale přesvědčoval sám sebe i rozvědku, že proti režimu komunistů bojují nekvalitní lidé, kteří pro to nemají morální oprávnění. Proto mj.
zásoboval rozvědku i drby o nízkých profesních a kulturních znalostech či o lidských slabostech zaměstnanců RSE. O tyto „informace“ neměla ale rozvědka zájem.
Specifický charakter měl také Minaříkův zcela pozitivní vztah k příslušníkům rozvědky. Se svým řídícím orgánem si tykal, což ovšem nebylo zcela ojedinělé. Instrukce psané
agentu PLEYOVI rozvědkou měly rovněž velmi osobní tón – ten zde byl ovšem volen záměrně, aby byly vztahy mezi agentem a řídícím orgánem „co nejhladší“.
Již před svým „vysazením“ – a pak mnohokrát v jeho průběhu – žádal Pavel Minařík
o přijetí do KSČ; a v roce 1974 poprvé požádal o možnost zůstat trvale ve službách rozvědky
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AMV, reg. č. 44947/-, svazek agenta evidovaný na osobu Pavel Minařík , str. 69–82: PLEY – hodnocení
činnosti, 25. 6. 1974, vypracoval VÁCHA (Jaroslav Vondráček), analytický úsek 31. odboru.
197
Tamtéž.
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jako její příslušník. Tehdy to byla nečekaná žádost, a jednoznačnou odpověď za dané situace
nedostal. Přijat do KSČ byl až po konečném návratu do Československa. Údajně proto, že si
rozvědka nedokázala poradit s problémem, jakým způsobem projednat agentovu přihlášku na
stranické schůzi, a současně neohrozit konspiraci. Jak Minaříkovo přijetí k MV, tak i do KSČ,
však rozvědka nechtěla realizovat před ukončením „akce“. Kdyby agent přešel na druhou
stranu, mohlo by to být využito proti československému režimu.
Minaříkova informační produkce se od produkce jiných tajných spolupracovníků rozvědky lišila i iniciativou, s níž podával návrhy na různá aktivní opatření – od zastrašování, až po
pumové útoky:
„Posílám také plánky budov – Czech B. D. >Board Desk – ? pozn. aut.@ – je to špatná
kopie, ale lépe to nešlo. K tomu patří i plánek – rozesazení oddělení. K tomu se ale vrátíme
při mé návštěvě – mějte ho po ruce. Na základě těchto plánků vám budu mnohé moci vysvětlit
a navrhnout. Především různé návštěvy v různých místnostech.“ 198
V zásilce z 28. října 1975 poslal sadu černobílých fotografií, na kterých je opakovaně zachycena kovová kartotéka v kanceláři Julia Firta (s poznámkou v doprovodném textu: „otisk klíče
máte“), třikrát místnost režie a studia č. 1. Na řadě fotografií je pak vyobrazena chodba směrem
k „Master Control Room“:
„Všimněte si obruby, která běží pod stropem. Zde jsou uloženy kábly, kde by se dal také
uložit výbušný balíček >…@ Na levé straně jsou zajímavé vedle dveří do studia pojistky. Tyto
skříně jsou pověšeny tímto způsobem po celé budově. I zde by se daly vyřadit z provozu stejným
způsobem – uložení ‚výbušniny’ v obrubě. >…@ Záběry jsem pořizoval v časných ranních
hodinách. V té době je také možno uložit ‚výbušniny’ na správné místo. Ráno – časně ráno –
není vůbec žádný provoz v budově. Je tedy možno se volně téměř kdekoliv pohybovat“. 199
Rozvědka si s jeho návrhy na různá aktivní opatření a útoky nedokázala zcela poradit:
„Jednou z velkých myšlenek PLEYE na tomto úseku bylo zničení nebo aspoň poškození
budovy SE. Jelikož se touto otázkou zabýval delší dobu, bylo třeba mu již dávno dát zásadní odpověď, zda tato akce je realizovatelná nebo ne – a pak teprve s ním diskutovat o technických
198

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /019, str. 62–65: Agenturní
zpráva PLEY.
199
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek /130 (Obecné poznatky k objektu),
str. 5–7: Přepis zprávy agenta PLEYE, 28. 10. 1975.
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možnostech provedení. Při plánování této akce je třeba vidět nejen její dopad na SE, jako
spíše její využití nepřátelskou propagandou proti nám, možný rozsah tohoto využití proti zájmům zmírňování mezinárodního napětí, a v této souvislosti proti KBSE a jejímu 3. výboru,
který právě svou problematikou informací hraje takovou roli. Bez předběžného souhlasu
k provedení jsou všechny diskuse o technickém provedení zbytečné a staví centrálu v očích
PLEYE do nepříznivého světla.“ 200
Plány na pumový útok proti budově Rádia Svobodná Evropa se Minařík zabýval od
roku 1972 až do doby svého návratu. Pro úplnost je však třeba zdůraznit, že PLEY své návrhy na použití výbušniny prezentoval jako prostředek k narušení vysílání RSE, nikoliv
k způsobení obětí na životech. Uváděl nutnost telefonicky varovat zaměstnance krátce před
výbuchem, aby mohli bezpečně opustit pracoviště.
V roce 1972 se bezvýsledně snažil najít cestu, jak donutit Pavla Pecháčka, aby prozradil jméno svého „tajemného informátora“ z prostředí ÚV KSČ. Navrhoval například vylákat Pecháčka do Vídně, tam ho unést nebo zbít a donutit, aby prozradil jméno, které odmítal
Minaříkovi sdělit. Minaříkovy úvahy ale skutečně přesahovaly rámec normálu:
„Jeho děti [tj. Pavla Pecháčka – pozn. aut.] si hrají přímo před domem. Syn (Pavel)
je velice přítulný, když slyší, že ho někdo volá česky. I když dotyčného nezná, rozběhne se
k němu a povídá. I na tomto poli by se dalo něco pro vystrašení Pavla Pecháčka udělat.“ 201
Stažení PLEYE proběhlo podle návrhu z 22. října 1975. Bylo totiž zjištěno, že se pravděpodobně v RSE již neudrží. Očekávalo se propouštění zaměstnanců ke konci roku 1975,
a navíc sám Minařík údajně návrat navrhoval. Proto 4. listopadu 1975 rozvázal pracovní poměr.
Při této příležitosti zjistil, že by byl opravdu, tak jako tak, propuštěn. Oficiálně se připravoval
k přesídlení do USA, což byl dobrý důvod pro vyklízení bytu, prodej věcí atd. Pracovní poměr
v RSE měl skončit 31. března 1976. Na konci roku 1975 začal stěhovat své věci – posílal je
přes příslušníky rozvědky do Prahy. Dne 6. ledna 1976 odjel z Mnichova do USA, odtud
16. ledna 1976 přiletěl do Vídně. Hranici do republiky přejel s falešným čs. diplomatickým pasem přes přechod Hatě. Jeho odjezd z Rakouska zajišťovalo šest kádrových příslušníků rozvědky,
v záloze byl připraven i nouzový kanál přímo přes zelenou hranici. Již po necelých čtrnácti dnech
200

AMV, reg. č. 44947/-, svazek agenta evidovaný na osobu Pavel Minařík, str. 69–82: PLEY – hodnocení
činnosti, 25. 6. 1974, vypracoval VÁCHA, analytický úsek 31. odboru.
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AMV, reg. č. 44947/024, svazek agenta evidovaný na osobu Pavel Minařík, str. 147–156: Opis vlastnoruční zprávy agenta PLEYE z 16. 6. 1972.
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po návratu – 29. ledna 1976 – Pavel Minařík neočekávaně vystoupil na tiskové konferenci
v Praze, kde byl představen jako „rozvědčík, příslušník čs. bezpečnosti“, a zahájil tak diskreditační kampaň proti Rádiu Svobodná Evropa s krycím názvem INFEKCE.
Minaříkovo trvalé stažení představovalo několik problémů. Jedním bylo zajištění jeho beztrestnosti a umožnění existence v ČSSR, kde pro život bývalých zaměstnanců RSE a případně
„provalených“ agentů rozvědky nebyly právě ideální podmínky. Definitivní návrh na řešení praktických stránek návratu schválil 15. ledna 1976 ministr vnitra Jaromír Obzina. Z důvodu konspirace
byl Minařík již po své „emigraci“ odsouzen v nepřítomnosti 22. června 1971 Krajským soudem
v Brně v běžném procesu té doby za tr. čin opuštění republiky (§ 109) ke třem letům odnětí svobody a ztrátě majetku. Tato „komplikace“ byla vyřešena milostí prezidenta republiky.
Jak známo, Pavel Minařík byl veřejnosti prezentován jako příslušník SNB a sám na přímé
dotazy uváděl, že je ve služebním poměru již od roku 1968. Nebyla to pravda. Jeho přijetí do služebního poměru příslušníka SNB a současné udělení hodnosti nadporučíka bylo realizováno v době
návratu v lednu 1976 zpětně – k 1. září 1968. Současně byl se zpětnou platností zařazen do neplacené činné zálohy I. správy FMV, a to obojí kádrovým rozkazem federálního ministra vnitra Obziny. Týmž rozkazem byl současně povýšen na kapitána. Přijetí k SNB nebylo jen propagandistickým tahem (stal se tak rovnocenným „partnerem“ polského rozvědčíka v RSE kpt. Andrzeje
Czechowicze202), ale i praktickým opatřením, které vyřešilo zejména agentovo hmotné zajištění.
Doba služby u SNB byla totiž Minaříkovi započtena do důchodového zabezpečení, navíc – vzhledem k pobytu v zahraničí – dvojnásobně. Minařík se konečně dočkal i přijetí do KSČ – zpětně od
roku 1973 formálně jako kandidát a po návratu řádné členství.
Vlastní finanční zabezpečení nebylo nijak špatné, na tehdejší poměry v ČSSR rozhodně
nadstandardní. Ještě před návratem do ČSSR poslal Minařík při schůzce v Mnichově do Prahy
v hotovosti 50 000 DM, které byly rozvědkou převedeny na jeho nový tuzexový účet s 20% bonifikací. Dostal i vkladní knížky se 72 400 Kčs pravidelně postupně ukládanými rozvědkou po dobu
„vysazení“ v zahraničí. Měl přislíbené honoráře za svá vystoupení, plánované vydávané publikace
a v neposlední řadě zajištěný plat kádrového příslušníka rozvědky. Jeho spolupráce s rozvědkou byla
formálně ukončena a svazek agenta 44947 (ULYXES, PLEY) uložen do archivu 14. prosince 1977.
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Andrzej Czechowicz (1937), polský občan, emigroval roku 1963 do SRN, v roce 1965 se stal redaktorem
polské redakce RSE, v březnu 1971 se vrátil do PLR, v následné propagandistické kampani byl prezentován
jako kapitán polské státní bezpečnosti.
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Bezprostředně po návratu do republiky bydlel Pavel Minařík v konspiračním objektu rozvědky v Čtyřkolech, kde mu byla přidělena ochranka s autem. Na ochraně se podílelo celkem deset kádrových příslušníků V. správy FMV (Správa ochrany stranických a ústavních činitelů).
Některé body zabezpečení po návratu nebyly ale v souladu s „požadavky osobní bezpečnosti“ Pavla Minaříka. Podle původního návrhu mu měla rozvědka pomoci k přijetí ke
studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, což bylo ještě před jeho návratem
změněno na zajištění studia na Vysoké škole SNB. Tak měl být nejen osobně bezpečnější,
ale i materiálně ještě lépe zajištěný. Nakonec bylo ale vše vyřešeno jinak – na podzim 1976
odjel P. Minařík studovat do SSSR.
Co se týče pracovního zařazení, měl po skončení série aktivních opatření (asi rok po
návratu) nastoupit do Redakce brannosti a bezpečnosti Československé televize nebo do
Československého rozhlasu. Tento plán byl však rovněž změněn; důvodem byla obava
z případných reakcí budoucích kolegů a požadavek zajištění jeho osobní bezpečnosti rovněž
sehrál svoji roli.
Dne 31. ledna 1976 byl Pavel Minařík formálně vyjmut z neplacené činné zálohy a od
1. února 1976 ustanoven do funkce staršího referenta 31. odboru I. správy FMV. Na I. správě FMV
působil pod krycím jménem JÁNSKÝ. Dne 5. dubna 1976 byl vyznamenán „Řádem rudé hvězdy“.
Od 1. 9. 1976 do 7. 4. 1982 studoval na Fakultě žurnalistiky Institutu mezinárodních vztahů
v Moskvě a na Fakultě mezinárodních vztahů a mezinárodního práva Kyjevské státní univerzity.
Po svém návratu prokazatelně působil při některých akcích 31. odboru I. správy SNB.
1. května 1980 byl povýšen do hodnosti majora a 1. listopadu téhož roku přemístěn z rozvědky na
IX. správu SNB do funkce starší referent specialista III. odboru (sdělovací prostředky).
Dne 1. září 1981 byl P. Minařík zařazen do činné zálohy a přidělen jako zástupce šéfredaktora do Ústřední redakce armády, bezpečnosti a brannosti ČST. Již 30. listopadu toho
roku byl ale ze zálohy vyňat a zařazen do tabulkové funkce staršího inspekčního důstojníka
Inspekce náčelníka IX. správy FMV.
V roce 1982 vyznamenán medailí „Za službu vlasti“, „Medailí Pomocné stráže VB“
a medailí „Za zásluhy o obranu vlasti“.
Dne 1. října 1982 opět převeden do činné zálohy a přidělen redakci časopisu Signál jako
zástupce šéfredaktora, od 1. dubna 1985 šéfredaktor. V květnu 1985 byla Pavlu Minaříkovi udělena medaile k 30. výročí osvobození a 1. března 1986 byl povýšen do hodnosti podplukovník.
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V době likvidace StB byl 9. února 1990 vyňat z činné zálohy, zařazen do zálohy pro přechodně nezařazené příslušníky a 31. března 1990 odešel na vlastní žádost ze služebního poměru
příslušníka SNB. 203
Podle „Vyhodnocení plánu na období 1967–1968“ z 27. června 1968 byl „vyřazen
x

plánovaný typ“ SLAVO. Bylo s ním počítáno pro „vysazení“ podobně jako s ULYXESEM.

SLAVA získal a navrhl centrále „k vysazení“ I. odbor Krajské správy MV Košice v listopadu
1965. Při pohovoru za účasti kpt. Jaroslava Lise–NEČÁSKA dne 4. října 1967 se ale ukázalo,
že SLAVO neměl o návrhu košického odboru I. správy MV potuchy a dlouhodobé „vysazení“
do zahraničí z osobních důvodů odmítl. Přesto byl zařazen do ročního plánu 6. odboru a ještě
ke dni 28. května 1968 nesmyslně navrhován ke čtrnáctidennímu výjezdu do SRN, kde si měl
„vytvořit podmínky pro budoucí možnou emigraci“.204
SLAVOnebyl zdaleka jediným – od počátku neperspektivním a nerealizovaným – typem pro „vysazení do Rádia Svobodná Evropa. Stovky „návodek“ s typy k vysazení zasílaly
I. odbory krajských správ MV k rukám I. správy MV. Řada z nich nebyla perspektivní pro
své rodinné vazby či nevhodnou kvalifikaci. Mnoho z těchto osob ani netušilo, jaké záměry
s nimi rozvědka má.
Na konci šedesátých let byl jedním z „typů k vysazení do RSE“ i Karol Hahn. Jeho
případ je pozoruhodný, i když se nakonec „rozpracování“ Svobodné Evropy přímo nedotkl.
Upozorňuje ale i na nevypočitatelný lidský faktor a zcela nečekané motivy jednání příslušníků
Státní bezpečnosti.
x

Karol Hahn byl zaverbován v roce 1960 „orgány operativy“ Správy nápravných zaří-

zení ve vězení Valdice, kde si odpykával trest za kriminální činnost. Jeho minulost byla složitá. Za války utekl do Maďarska z nacistického koncentračního tábora, kam se dostal
v průběhu nacistického „konečného řešení židovské otázky“. Byl pak členem Komunistické
strany Maďarska.
203

Evidenční karta bývalého příslušníka FMV Pavla Minaříka. V dubnu 1991 byl P. Minařík obviněn v Praze
z přípravy teroristického útoku proti RSE a vzat do vazby, ze které byl za několik týdnů po složení kauce propuštěn. V září 1993 Městským soudem v Praze odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody nepodmíněně, ovšem
v srpnu 1994 Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil. Do současné doby (tj. roku 2006) není případ ukončen.
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AMV, reg. č. 10081,OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsv./100 (Vyřazené typy a návodky), str. 65–71.
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Živil se jako výtvarník, v letech 1950–1955 byl na Slovensku ředitelem družstva slovenských výtvarných umělců TVAR a v této funkci zpronevěřil téměř 500 000 Kčs. Za to byl
Karol Hahn v roce 1956 odsouzen na dvacet let odnětí svobody. Díky aktivní spolupráci s ministerstvem vnitra ve výkonu trestu byl roku 1965 podmínečně propuštěn a dále pak využíván
6. oddělením 2. odboru Krajské správy MV Bratislava.
Hahn byl „podstaven“ například do akce SPOJENIE – rozpracování skupiny osob,
údajně ilegálně pracujících proti režimu. Vzhledem k míře jeho aktivity ve skupině bylo ale obtížné zajistit mu při chystaném zatýkání „vyvedení z případu“. Pokud by byl odsouzen, znamenalo by to v souladu se zákonem „odsedět“ minimálně zbytek prvního trestu v délce deseti let
(podmínečně odložených).
Příslušníci 2. odboru KS MV Bratislava navrhli I. správě MV v listopadu 1965 a znovu v říjnu 1966 Hahnovo trvalé vysazení do SRN, s cílem jeho proniknutí do maďarské redakce RSE; ve skutečnosti však bylo důvodem uchránit ho vězení. Po analýze „spolehlivosti
kandidáta“ ale 6. odbor I. správy MV koncem listopadu 1966 vysazení Karola Hahna nedoporučil. Přesto Hahn v březnu 1967, krátce před plánovaným vzetím do vazby (za účast na
trestné činnosti ve skupině SPOJENIE) emigroval do Rakouska. Podle hlášení 2. odboru
S StB Bratislava vycestoval díky podvodně vystavené výjezdní doložce s platností pro Bulharsko a Maďarsko, odkud se mu s pomocí známých podařilo odjet do Rakouska.
Až v roce 1971 ale I. správa FMV zjistila, že Hahn ve skutečnosti emigroval se souhlasem
a za pomoci svých řídících orgánů ze 2. odboru KS MV Bratislava. Ti se totiž po zamítnutí plánu na
Hahnovo „vysazení“ ocitli v nepříjemné situaci, a proto raději porušili zákon a pomohli do bezpečí agentovi, kterému hrozilo vězení, a lživě informovali své nadřízené i I. správu MV. 205
Je třeba upozornit i na další skupinu již vícekrát zmiňovaných „okrajových tajných
spolupracovníků“ rozvědky. Patřili k nim již osvědčení tajní spolupracovníci kontrarozvědky
s možnostmi legálního výjezdu do zahraničí a s řadou zajímavých styků. Takoví „spolupracovníci“ byli často jen zapůjčováni k provedení konkrétní akce (např. RADA–Marian
Wendt), ovšem mohli být po čase předáváni i do trvalého řízení rozvědce (např. RYTÍŘ–
Ludvík Reiman).
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AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek typa /371, krycí jméno BEDŘICH
(původně LEV): Hahn Karol, podsvazek veden od roku 1965, uložen do archivu 2. 4. 1980.
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III. 4. Od počátku sedmdesátých let do návratu „kapitána Minaříka“

Na přelomu 60. a 70. let byla otevřeně odhalena role CIA v Rádiu Svobodná Evropa.
Bylo zveřejněno, že činnost RSE a RS byla od počátku financována zejména z vládních prostředků USA prostřednictvím fondů CIA. Tento neprůhledný a zranitelný mechanismus se
stal vděčným terčem komunistických propagandistů.
Našel odezvu i v USA, kde mezi kritiky zaujímal významné postavení předseda výboru pro zahraniční vztahy Senátu USA J. William Fullbright. Označil RSE a RS za pozůstatek
„studené války“. Navzdory Fullbrightovým námitkám byl k dohledu nad RSE a RS přijat zákon o Výboru pro mezinárodní vysílání (Board for International Broadcasting – BIB).
BIB zaručoval otevřenost a veřejnou kontrolu nad financováním a činností RSE a RS.
Zákon nabyl platnosti 19. října 1973. V roce 1976 byly Rádio Svobodná Evropa a Rádio
Svoboda spojeny do jednoho celku RSE/RS (RFE/RL, Inc.). V roce 1982 převzal BIB
naprostou kontrolu RSE/RS. Úplné ukončení činnosti CIA v RSE a RS mělo nepochybně vliv
i na podmínky pro zpravodajskou činnost v těchto rozhlasových stanicích. Rozsah úsilí
československého bezpečnostního aparátu o proniknutí do RSE počátkem 70. let měl ovšem
spíše vzrůstající tendenci.
Situace v československé redakci RSE po kolapsu Pražského jara a reformního hnutí
v letech 1968–1969 v ČSSR byla charakteristická jevem dříve prakticky nemožným: přílivem
nových pracovníků, někdy i bývalých členů KSČ. Nástup odborně schopných a věkově mladších lidí vyvolával v řadách stávajících pracovníků z řad tzv. poúnorového exilu rozporné reakce.
Stav aktivit proti Svobodné Evropě dokumentuje „Plán práce státně bezpečnostních
složek ČSSR proti objektu Radio Svobodná Evropa – Mnichov”.206 Jde o společný dokument
I. a II. správy FSZS z 18. září 1970. Bohužel není patrné, co bylo impulsem pro zpracování
tohoto (asi prvního) společného plánu činnosti proti RSE. Politickým důvodem této snahy
o koncentraci sil byla pravděpodobně situace po okupaci Československa vojsky Varšavské
smlouvy na počátku tzv. normalizace.
206

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, str. 33–40: Plán práce státněbezpečnostních složek ČSSR proti objektu RADIO SVOBODNÁ EVROPA – MNICHOV, Praha 18. 9. 1970,
č.j.: A-004631/32-21-70, souhlas: náčelník HSR plk. Čestmír Podzemný a náčelník II. správy FSZS plk. Štefan Hubina.
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V tomto období hrála RSE nepochybně významnou informační roli, posílena i o řadu
velmi schopných profesionálů z vlny tzv. posrpnového exilu „Rozpracování objektu RSE“
měl kontrolovat a koordinovat štáb složený ze zástupce 2. odboru (zahraniční kontrarozvědka) správy B (I. správy FSZS), zástupce 3. odboru (Služba zvláštního určení) správy B (I. správy
FSZS)) a zástupce odboru D operativního úseku Federální správy zpravodajské služby.
Jednou za tři měsíce měl štáb předkládat zprávu o výsledcích činnosti a o situaci v objektu Rádio Svobodná Evropa náčelníkovi HSR plk. Čestmíru Podzemnému207, náčelníkovi
I. správy FSZS a současně náměstkovi ministra vnitra ČSSR plk. JUDr. Františku Vaškovi,
a jednou za půl roku ministru vnitra ČSSR (tehdy Radko Kaska, 1970–1973).
Hlavními objekty zájmu čs. zpravodajských složek v RSE byla vyhodnocovací
oddělení „Evaluation“ jako místo, kde se koncentrují všechny informace získávané
Svobodnou Evropou, a bezpečnostní oddělení „Security“ – kontrarozvědné oddělení
kontrolované americkou zpravodajskou službou. Dalším cílem zájmu bylo pak vedení čs.
oddělení RSE a jeho propojení s americkým vedením RSE. Hlavním účelem „rozpracování“
bylo:
– soustavným sledováním, aktivním rozpracováním a aktivními opatřeními
diskreditovat RSE tak, aby jeho existence přestala být pro „americké kruhy“ efektivní,
–

„aktivními akcemi“ kompromitovat RSE v ČSSR i ve světě jako „přímý agresivní
nástroj zpravodajských služeb USA“ a odhalovat ji jako „veličinu bránící světovému porozumění a narušující snahy o nastolení světového míru“,

–

dosáhnout odsunutí RSE ze SRN, a ztížit tak jeho činnost,

–

k dosažení těchto cílů koncentrovat vlastní síly i síly spřátelených rozvědek.

Plán opatření byl rozdělen do tří skupin:
1) Rozvědné akce prováděné proti Svobodné Evropě v zahraničí:

207

Podzemný Čestmír (1924), absolvent obchodní akademie, původní povolání účetní, 1944–1945 partyzán
1. čs. brigády J. Žižky. Od 1945 členem KSČ, 1945–1946 posluchač Vojenské akademie v Hranicích, 29.
8. 1946 – 15. 12. 1968 důstojník z povolání – politický pracovník. Od 1958 příslušník ZS/GŠ, naposledy
1965–1968 náčelník 2. odd. 248. provozního praporu GŠ (strategická rozvědka).
1954–1955 zpravodajský kurz při Vojenské politické akademii, 1961 jednoroční studium vojenské akademie v Moskvě. Od 16. 12. 1968 náčelník I. správy MV. 31. 12. 1970 odvolán z funkce, 31. 1. 1971 uvolněn
ze služebního poměru MV a převeden zpět k MNO.
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x

Agenturní situace a opatření:

Agenturní síť tvořili tři agenti. Jeden v RSE v Mnichově (pravděpodobně PLEY), jeden
v pobočce RSE ve Vídni (pravděpodobně DIOR) a jeden v pobočce RSE v Berlíně (?).
„Dotyk na RSE“ měl jeden agent v zahraničí s širokými styky se zaměstnanci (pravděpodobně HRAČKA) a síť doplňoval i jeden pravidelně využívaný spolupracovník v kategorii
„důvěrný styk“ (pravděpodobně PTÁČNÍK).
Úkolem agentury bylo získávat informace o spojení RSE do ČSSR, o koncepci a taktice
působení RSE na ČSSR, o údajném vlivu americké rozvědky na RSE, „typovat“ kandidáty
spolupráce z řad zaměstnanců RSE, zjišťovat jejich názory na akce prováděné
československým režimem proti RSE a získávat podklady pro aktivní opatření.
x

Technická opatření:

Pomocí tajných spolupracovníků měly být připraveny podmínky pro zavedení tzv.
„technických úkonů“ v poradní místnosti čs. oddělení RSE (rukopisná poznámka: „nereálné“),
v bytech vedoucích pracovníků a nejaktivnějších osobností a v místnostech, kde se nejčastěji konají schůzky pracovníků RSE i jejich informátorů. A dále:
„Agenturní cestou rozpracovat podmínky pro provedení konkrétních aktivních opatření vyššího charakteru. (Jde o zcizení kartotéky čs. oddělení, dále pak přípravu destrukce centrálního
vysílacího panelu).“
x

Administrativně studijní opatření:

vyhodnocovat mezinárodně politické akce a ohlasy medií dotýkající se RSE, průběžně
vyhodnocovat agenturní informace, dokumenty, monitoring vysílání, výslechy „navrátilců“
k RSE i k jeho zaměstnancům, a výsledky zpracovávat do pravidelných informací s náměty
pro další „agenturně operativní činnost“.
2) Kontrarozvědné akce prováděné proti RSE z území ČSSR:
x

Vyhodnotit a aktivně využívat současnou agenturu kontrarozvědky s možnostmi

k RSE, budovat novou agenturu z odborníků připadajících v úvahu „k proniknutí“ do RSE
(novináři, rozhlasoví a televizní pracovníci, kultura atd.) nebo z lidí se vztahy k zaměstnacům RSE (příbuzní, přátelé apod.); „odhalovat, kontrolovat, operativně využívat a p řípadně přerušovat spojení RSE do ČSSR“, zamezovat využívání pravděpodobných spolupracovníků RSE v Československu.

108

3) Psychologické operace prováděné v zahraničí i v ČSSR:
x

„V souladu s náměty přátel“ (tzn. KGB) provádět psychologické akce a operace

k dosažení hlavních úkolů: odsunutí RSE co nejdále od čs. hranic, diskreditace RSE, aby se
stala pro „americké kruhy“ problematickou. V zahraničí měly být prováděny psychologické
akce a operace zaměřené jak na celou Svobodnou Evropu, tak i na jednotlivé, zvláště aktivní zaměstnance. Konkrétně byli uvedeni: Jaroslav Pecháček, Sláva Volný a Karel Jezdinský,
kteří měli být těmito operacemi „psychicky narušeni“.
Na území ČSSR měly ve spolupráci s dalšími složkami MV a státními institucemi probíhat
dezinformační a propagandistické akce s účinným působením na obyvatelstvo.
Psychologickými akcemi měla být vytvářena nejistota. Jednotlivci a skupiny v RSE měli
být mezi sebou rozeštváváni, stejně jako „stará a nová emigrace“ a RSE s německými úřady.
Se „spřátelenými rozvědkami“ se podle iniciativního návrhu sovětské KGB měla konat
koordinační a informační porada.208
O psychologických akcích a operacích měli být informováni „přátelé“ a akce měly být
s nimi podle potřeby konzultovány.209
Výše zmíněný „Plán práce státně-bezpečnostních složek ČSSR proti objektu Radio
Svobodná Evropa – Mnichov“ z 18. září 1970 opakuje stále nenaplňované cíle. Jaké byly jejich
reálné výsledky?
Zmíněná agenturní síť sice v následujícím období skutečně produkovala nějaké informace, „technické opatření“ však nebylo realizováno žádné a všechny dílčí akce jakéhokoliv
typu nenaplnily jediný z bodů hlavních cílů – tedy především přerušení činnosti RSE.
V dokumentech rozvědky nebyly zaznamenány žádné významné důsledky spojení sil I. a II.
správy FSZS (FMV). Zdá se tedy, že koordinace sil obou správ vázla nebo ji narušila
likvidace Federální správy zpravodajské služby koncem roku 1970 a následná restrukturalizace
celého systému Státní bezpečnosti. Důsledkem této reorganizace bylo i zrušení jednoho
z partnerů „Plánu“ – zpravodajského odboru FSZS.
208

Doloženo jednání zástupců I. správy FMV s představiteli rozvědky PLR dne 21. 3. 1971 o společném postupu při rozpracování RSE Mnichov.
209
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, str. 33–40: Plán práce státněbezpečnostních složek ČSSR proti objektu RADIO SVOBODNÁ EVROPA – MNICHOV, Praha 18. 9. 1970,
č.j.: A-004631/32-21-70, souhlas: náčelník HSR plk. Čestmír Podzemný a náčelník II. správy FSZS
plk. Štefan Hubina.
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O stavu operativních akcí I. správy FMV proti RSE v období 1972–1973 informuje
„Plán operativního rozpracování objektu Radia Svobodná Evropa v Mnichově“ z 23. března
1972.210 Hlavní úkol se nezměnil:
„Rozpracováním RSE“ omezit jeho informační zdroje z ČSSR, „snížit poutavost jejích pořadů a rozložit čs. oddělení, a tím v souhrnu dosáhnout takové situace v SE, aby se
prokázala neefektivnost jeho další existence.“
Aktuálním cílem na léta 1972–1973 bylo „posílení agenturního obsazení a prohloubení
rozporů mezi zaměstnanci.“
Ve spolupráci s 36. odborem I. správy FMV měl 31. odbor do 15. března 1972
zpracovat plán série psychologických a aktivních opatření na rok 1972 a v již určených
termínech měla být kontaktována agentura a agenturní typy 31. odboru, plánované k proniknutí do RSE.
Při rozpracování RSE si uchovával nadále význam 17. odbor (informační) I. správy
FMV, který zajišťoval předávání získaných informací funkcionářům FMV, vlády a zejména
KSČ, „spřáteleným rozvědkám“, a naopak předával 31. odboru vyhodnocení získaných
informací a pokyny k zaměření další činnosti.
Spolupráce s I. odborem II. správy FMV byla zatím v počátcích (to nepřímo potvrzuje
nefunkčnost koordinace provádění plánu z roku 1970). Do 15. března 1972 měly být I.
odboru II. správy FMV předány k operativnímu rozpracování kopie zpráv o všech zjištěných
kanálech RSE do ČSSR od roku 1959. Do 30. března 1972 měla proběhnout jednání 31. a 36.
odboru I. správy a I. odboru II. správy FMV k upřesnění možností další spolupráce. A následně do 30. dubna 1972 měl být zpracován plán společných akcí a opatření, zejména při
rozpracování informačních kanálů a informátorů RSE do ČSSR a při využívání agentury
z ČSSR „k pronikání“ do objektu RSE.
Se „spřátelenými rozvědkami“ měla být zintenzivněna spolupráce a koordinace
konkrétních akcí, zejména psychologických operací v souvislosti s olympijskými hrami
v Mnichově. Dále byla se „spřátelenými rozvědkami“ (PLR, MLR, BLR) naplánována
výměna informací o situaci v RSE a s rozvědkou NDR konzultace zejména k možnosti
„rozpracování technického personálu RSE německé národnosti“.
210

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, str. 22–32: Plán operativního
rozpracování objektu Radia Svobodná Evropa v Mnichově, Praha 23. 3. 1972, I. správa FMV, 31. odbor, zpracoval mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK, schválil náčelník odb. 31 mjr. Jan Pěnčík–POZORNÝ, č.j.: A-0600/31-72.
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Přehled agentury a plánovaných agenturních opatření:
Agentura (tj. spolupracovníci rozvědky) přímo v objektu Rádia Svobodná Evropa:
x

PLEY (Pavel Minařík), „agent v objektu, spolehlivý, pravidelné spolehlivé spo-

jení.“ Podával informace o celkovém dění v RSE, o spojení některých pracovníků do ČSSR
a předával interní písemné materiály RSE. Měl udržovat vztahy s řadou amerických pracovníků RSE. V dalším období dostal PLEY úkol odhalovat spojení RSE do ČSSR, typovat
možné spolupracovníky a získávat informace pro využití v psychologických operacích.
Zodpovídal Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
x

PTÁČNÍK (Vojtěch Vogel), zde uveden jako agent (v evidenci I. správy FMV

veden v kategorii důvěrný styk!), působí přímo v objektu RSE, spolehlivý, „vytěžován“
přes spojku (spolupracovník DIRIGENT). Podával zprávy o situaci a o činnosti některých
vedoucích pracovníků čs. oddělení RSE. V dalším období po prověrce měly být připraveny podmínky pro jeho schůzku s kádrovým příslušníkem I. správy FMV. Do 20. dubna
1972 mělo být PTÁČNÍKOVO zaměření upřesněno a vypracován další plán postupu.
Zodpovídal Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
x

BRADA (ing. Jiří Brych), agent přímo v objektu od roku 1956. Spolehlivý, do

roku 1962 podával zprávy o zaměstnancích a o situaci, předával i interní písemné materiály. Nyní bez spojení. Do 30. dubna 1972 měl být případ vyhodnocen a poté do 30. října
1972 proveden kontakt, buď kádrovým příslušníkem plk. Václavem Mudrou–MEDŘICKÝM nebo spojkou.
Zodpovídal Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
Spolupracovníci rozvědky mimo „objekt“:
x

DIOR (JUDr. Ivo Šafář) – agent s možnostmi podávat informace o zaměstnan-

cích RSE, „prověřený, ale narušený“. Jeho úkolem bylo zlepšovat své kontakty se zaměstnanci a získávat od nich informace k hlavním úkolům: V RSE Mnichov – Jožka
Pejskar a jeho národně socialistická skupina, dále Miroslav Kohák, Kamil Bena a Jaromír
Netík. V pobočce RSE Vídeň – Tibor Zlocha a Oswald Kostrba.
Řídícím orgánem DIORA byl kpt. JUDr. Josef Kodrle–KŘENEK a za akci zodpovídal
v centrále mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
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x

HRAČKA (Ervín Marák) 211, spolehlivý agent s přístupem „k objektu“ a jeho

pracovníkům. Jeho hlavním úkolem bylo „vylepšování“ styků a získávání informací od
Jožky Pejskara k situaci v RSE, vytváření si možnosti získat přes Pejskara zaměstnání přímo v RSE. Dále získávat informace od Jaroslava Kučery, Kamila Beny a Slávy Volného.
Zodpovídal Stanislav Spanilý–INEMAN.
x

BRODECKÝ (Jaroslav Prášek), „narušený agent“ s přístupem „k objektu“. Jeho

hlavní úkol: zlepšování kontaktů a přístupu k RSE, aby dosáhl cíle stát se externím spolupracovníkem. Měl zatím získávat informace od Jaroslava Pecháčka, Milana Schulze, Slávy Volného a Karla Jezdinského, „sledovat a odhalovat styky prominentů“ čs. oddělení RSE do ČSSR.
Zodpovídal Stanislav Spanilý–INEMAN.
x

RYBENA (Mojmír Rybář), spolehlivý agent s „okrajovým přístupem k objek-

tu“. Měl zlepšovat své kontakty s některými pracovníky RSE. Vzhledem k úvahám o jeho
stažení do ČSSR měl také navazovat širší vztahy s pracovníky RSE a získávat co nejvíce
informací, které by v ČSSR byly využity v rámci psychologických operací proti RSE.
Řídící orgán kpt. Josef Kodrle–KŘENEK, za akci zodpovídal v centrále mjr. Jaroslav
Lis–NEČÁSEK.
Agenturní opatření u „typů k vysazení“:
x

FIKEJZ (Fridrich Hlava)212, agent v ČSSR s napojením na zaměstnance „ob-

jektu“, do 30. září 1972 měl být vyškolen a vysazen do objektu RSE.
Zodpovídal Stanislav Spanilý–INEMAN.
x

JURKA (Juraj Leitner), agent v ČSSR s „možnostmi k objektu RSE“. Měl být

do 30. listopadu 1972 vyškolen a vysazen do zahraničí.
Zodpovídal Stanislav Spanilý–INEMAN.

211

Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Ervín Marák (20. 12. 1922), evidován S StB Jáchymov 29. 2. 1956 jako TS pod reg. č. V-453
HELENA; později reg. č. 7591. Ke dni 24. 5. 1960 přeregistrován na reg. č. 8481 a převzat do řízení 1. oddělením III. odboru KS-MV Brno. Svazek spolupracovníka převzat I. odb. KS MV Brno (pozdější Oblastní odbor I. správy MV) kde 22. 11. 1968 registrován jako agent č. 45126 – HRAČKA. Koncem prosince 1968 předán do řízení mjr. Jaroslavu Lisovi–NEČÁSKOVI z 21. odd. 6. odb. I. správy MV.
Svazek archivován 22. 5. 1980, arch. č. AS-18337. Staženo 15. 4. 2004.
212
FIKEJZ–Hlava Fridrich, evidován 25. 9. 1970 pod ev. č. 45381. Již 12. 11. 1967 evidován 8. odd. 2. odb.
S StB Bratislava pod reg. č. 10676 jako agent, krycí jméno VOLNÝ, do „problematiky vysokých škol“.
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Agenturní opatření „u typů pro spolupráci v objektu“:
x STŘELEC (Vladimír Strolený). Nadále pokračovaly pokusy o získání ke spolupráci, do 30. září 1972 měl být proveden kontakt a další pokus.
Zodpovídali mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK a mjr. Václav Gajdošík–GUT, starší referent OO
I. správy FMV Praha.
x STREHA, též STRELA (Ernest Stredňanský)213, pracovník RSE, do 30. října
1972 měly být shromážděny a vyhodnoceny všechny informace o jeho činnosti v ČSSR
s cílem „nalezení podchodu k jeho osobě k provedení pozdějšího kontaktu, event. verbovky.“
Zodpovídal mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK a kpt. František Hrehuš–HRONSKÝ, starší referent OO I. správy FMV Bratislava.
x ŠPETKO, jinde ŠTIPEC (Jozef Špetko)214, pracovník RSE. Do 30. listopadu 1972
měly být vyhodnoceny všechny informace shromážděné k němu v ČSSR a rozhodnuto, zda
bude kontaktován.
Zodpovídali Stanislav Spanilý–INEMAN a kpt. František Hrehuš–HRONSKÝ z OO
I. správy FMV Bratislava.
K dalšímu „typování“ měly být systematicky soustřeďovány informace o možných kandidátech spolupráce z Rádia Svobodná Evropa. Ti měli být poté „rozpracováváni současnou
agenturou“, s pomocí prověrky korespondence a ve spolupráci s Oblastními odbory I. správy FMV
Zvláštní pozornost měla být v RSE věnována těmto osobám:
x

Jaroslav Pecháček, ředitel čs. oddělení RSE. Do 15. října 1972 měly být vyhodnoceny

informace o něm a zejména o jeho synech, s cílem jejich využití pro tzv. psychologické opatření.215
x

Julius Firt, poradce vedení RSE. Na Firta se měl soustředit agent PLEY, získat

jeho důvěru a zjišťovat od něj názory Američanů na budoucnost RSE, a dále mapovat Firtovy styky s čs. občany vyjíždějícími legálně z ČSSR do zahraničí. 216
213

Na Ernesta Stredňanského (1930) byl veden podsvazek typa /426 STRELA, u OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa v Mnichově“, archivován 28. 11. 1975. V archivu bývalé I. správy SNB se nenachází.
214
Na Jozefa Špetka (1932) byl veden podsvazek typa /447 ŠTIPEC, u OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa
v Mnichově“; skartován 7. 12. 1989.
215
Na Jaroslava Pecháčka (1911–1997) byl veden podsvazek typa /369 ČENĚK, u OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa v Mnichově“, arch. 23. 4. 1980. Neobsahuje informace o opatřeních rozvědky proti J. Pecháčkovi z daného období.
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x

Samuel Belluš, vedoucí slovenského oddělení RSE. Na Belluše se měla zamě-

řit agentura, aby byly zjištěny jeho kontakty s občany vyjíždějícími legálně z ČSSR. Do
15. října 1972 měly být všechny informace k němu shromážděny a vyhodnoceny.217
x

Miroslav Kohák, ředitel oddělení výzkumu vysílání RSE. Na něj se měl zamě-

řit agent DIOR a do 15. září 1972 měly být všechny dostupné informace k jeho osobě vyhodnoceny.218
x

Adolf Kypěna, pracovník RSE kontaktující čs. občany legálně vyjíždějící z ČSSR.

Informace k jeho osobě měly být vyhodnoceny do 30. července 1972, nalezen způsob, jak
ho kontaktovat a zjistit možnosti získání ke spolupráci. Do 30. listopadu 1972 pak rozhodnout, zda Kypěna bude moci být získán, nebo bude zahájena „operativní hra“.219
V uvedeném plánu se objevila řada nových jmen, která měla pro „rozpracování RSE“
v sedmdesátých letech význam.
x

Agent HRAČKA–Ervín Marák nebyl sice nikdy v jakémkoliv zaměstnaneckém

poměru v Rádiu Svobodná Evropa, přesto měl s RSE souvislost.
Ervín Marák, původně strojní zámečník a konstruktér ve Zbrojovce Brno, byl 16. dubbna 1953 zatčen StB a posléze odsouzen na dvanáct let vězení za tzv. protistátní činnost.
V roce 1949 měl totiž údajně spolupracovat s britskou zpravodajskou službou ve Vídni.
Z trestu odpykal sedm let a byl v roce 1960 podmíněně propuštěn. Již v době výkonu trestu,
28. ledna 1956, byl pod krycím jménem HELENA získán ke spolupráci orgány StB ve vězeňských táborech v Jáchymově. V době výkonu trestu podal o svých spoluvězních na sto padesát zpráv. I po propuštění pokračoval ve spolupráci s StB, po roce 1965 byl dokonce hodnocen
jako nejvýkonnější agent KS MV Brno.
216

Na Julia Firta (1897–1979) byl veden podsvazek typa /316 FIKUS, u OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa v Mnichově“, archivován 23. 4. 1980. Neobsahuje informace o opatřeních rozvědky proti J. Firtovi z daného
období.
217
Na Samuela Belluše (1916) veden podsvazek typa /379 GOLIÁŠ, u OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa
v Mnichově“, archivován 5. 3. 1986. Neobsahuje informace o opatřeních rozvědky proti S. Bellušovi z daného
období.
218
Podle sdělení správce archivu bývalé I. správy SNB nebyl Miroslav Kohák (1923) I. správou jakýmkoli
způsobem evidován.
219
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní sv. str. 22–32: Plán operativního rozpracování objektu Radia Svobodná Evropa v Mnichově, Praha 23. 3. 1972, I. správa FMV, 31. odb., zpracoval
mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK, schválil náčelník odboru 31 mjr. Jan Pěnčík–POZORNÝ, č.j.: A-00600/31-72.
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V době Pražského jara 1968 se angažoval v K-231, čímž se profiloval jako oponent režimu. Dne 12. prosince 1968 vyjel legálně do Rakouska, odkud se v zákonné lhůtě do ČSSR
„nevrátil“. Šlo ovšem o „vysazení“; 23. ledna 1969 byl Marák registrován jako agent I. správy
FSZS (řídící orgán Jaroslav Lis–NEČÁSEK).
V roce 1971 byl Marák v nepřítomnosti formálně odsouzen ke dvěma letům odnětí
svobody nepodmíněně za nedovolené opuštění republiky.
V době vysazení měl za úkol proniknout zejména k RSE a k poúnorové i posprnové
emigraci. Žil však zejména v Západním Berlíně, odkud neměl k RSE přímý přístup a do
objektů RSE v Mnichově se několikrát fyzicky dostal jen jako host. Dokázal si ovšem
vybudovat řadu osobních kontaktů a velmi intenzivně se „věnoval rozhovorům“ s exulanty,
a to zejména telefonickým. Telefonické rozhovory nahrával a předával I. správě FMV.
Po stažení HRAČKY do ČSSR v prosinci 1973 byl pak jím shromážděný materiál využit k aktivním opatřením SAKURA, AZALKA a REZEDA.220 Tato aktivní opatření byla
součástí dlouhodobé operace VLNA-INFEKCE, zaměřené proti „nepřátelským ideodiverzním vysílačkám a ideovému působení emigrace“.221
x

Jaroslav Prášek, pozdější agent BRODECKÝ, patří z několika důvodů mezi

zaznamenáníhodné spolupracovníky I. správy MV, kteří byli využiti proti RSE.
Člen KSČ od roku 1947, v letech 1951–1953 absolvoval vojenskou pěchotní akademii
a poté působil jako politruk v armádě. Na podzim 1956 byl údajně na vlastní žádost propuštěn,
protože při nasazení k zajišťování českoslovenko-maďarských hranic v době
protikomunistického povstání v Maďarsku se měl dopustit porušení kázně. Od roku 1958
působil jako redaktor a od roku 1960 jako zástupce ředitele Čs. rozhlasu v Ústí nad Labem.
V roce 1969 promoval na Vysoké škole politické v Praze.
Výrazně reformně se angažoval v době Pražského jara, takže v září 1968 byl z rozhlasu
propuštěn a o rok později i vyloučen z KSČ.
220

AO SAKURA spočívalo ve vydání publikace Petra Bednáře (vl. jm. Zdeněk Lavička) „Spolek mrtvých stínů“, Magnet, Praha 1974; AO AZALKA měl být od téhož autora televizní dokument „Spolek mrtvých stínů“
a AO REZEDA rozhlasový seriál „Rozhovory z druhé strany“.
221
AMV, archivní č. V-859 Brno vedený na „Marák Ervín a spol.“, dále archivní č. V-9877 Brno.
Archiv bývalé I. S SNB, osobní svazek agenta, reg. č. 45126 (krycí jméno HRAČKA–Ervín Marák). K příběhu
agenta E. Maráka viz Cajthaml Petr: HRAČKA – Osud oběti a pomocníka komunistických zpravodajských
služeb, ÚDV, rukopis.
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Již od roku 1964 byl jako novinář v neformálním kontaktu s příslušníky StB z KS MV
Ústí nad Labem. V červenci 1969 nabídl náčelníkovi KS MV Ústí nad Labem Ratajovi informace ze své plánované cesty do SRN, kde se měl mj. setkat s pracovníky Rádia Svobodná
Evropa. Rataj nabídku postoupil I. správě FSZS, jejíž příslušníci se s Práškem 19. září 1969
poprvé sešli. Již 23. září 1969 byl získán za spolupracovníka I. správy FSZS s cílem „vysazení“
do SRN.
Ještě do svého „vysazení“ (které se uskutečnilo 16. listopadu 1969), sdělil v průběhu
sedmnácti (!) schůzek velké množství poznatků týkajících se bývalých spolupracovníků z rozhlasu a lidí, angažujících se v době Pražského jara a zejména v okamžicích sovětské okupace
v srpnu 1968. Udal lidi, kteří tehdy pomáhali zajišťovat vysílání Československého rozhlasu
v Ústí nad Labem, například Ladislava Škopka z KS MV Ústí nad Labem, náčelníka VKR
v Žatci Adolfa Beránka, novináře Rudolfa Zemana, Pavla Pokorného a Milenu Sobotkovou.
Dále také Václava Havla, Jana Třísku a P. Michala pro účast na srpnovém vysílání rozhlasu
v Liberci. Vyzradil i uložení tajného archivu písemného materiálu ze srpna 1968.
Dne 2. prosince 1969 zaevidovala I. správa FSZS svazek agenta s krycím jménem
BRODECKÝ (původně BRODSKÝ) s číslem 45268. Zajímavým interním opatřením byla
přeregistrace tohoto svazku, kdy se stal součástí objektového svazku 10081, jehož číslo se
mělo při případné Práškově lustraci objevit. Opatření mělo zabránit možné dekonspiraci
Práška při lustraci některým ze „zrádců“ v rozvědce. Ten by si po zjištění, že se jedná o svazek řádu „4“ (rozdělení viz II. 2. Svazková agenda a kategorie spolupracovníků, str. 29) vedený na Jaroslava Práška mohl odvodit, že „nepřítel režimu“ Prášek je ve skutečnosti spolupracovníkem I. správy FSZS. Skutečný charakter svazku spolupracovníka řádu „4“ měl být
ale zachován.
Brzy po „vysazení“ do SRN se Práškovi podařilo jako externímu spolupracovníkovi
napojit se na Rádio Svobodná Evropa a jeho šance vypadaly nadějně. Ovšem již počátkem
roku 1970 ho začal exulant a Práškův bývalý podřízený Antonín Strnad označovat za spolupracovníka StB a s tímtéž obviněním se z Československa ozval i Jiří Lederer. Z prostředí
K-231 byl kritizován Práškův ortodoxní komunistický politický postoj před rokem 1968.
Jaroslav Prášek se musel stáhnout, dokonce se odstěhoval z Mnichova a byl nucen si
najít manuální práci. Do té doby s ním proběhly v SRN tři předávací schůzky a on odeslal na
adresy do ČSSR patnáct tajnopisů s informacemi. Poté byla spolupráce utlumena.
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Rozvědce dal o sobě krajně nevhodně vědět v srpnu 1971, kdy se neúspěšně pokusil
vyvést tajně přes Jugoslávii do zahraničí svoji rodinu. Po zadržení v Jugoslávii telefonoval
z Bělehradu s žádostí o intervenci, na pražské agenturní číslo 31. odboru, což bylo hrubé
porušení konspirace. Do exilu před tím odjel s milenkou, bez manželky, kterou ale o tom, že
přijal spolupráci s rozvědkou, ještě před odjezdem informoval.
Spolupráce BRODECKÉHO s rozvědkou byla obnovena na podzim 1971. Pracoval sice jako technik u firmy Siemens, udržoval však styky s posrpnovými exulanty a „informoval“
o Slávovi Volném, Karlu Jezdinském, Jaroslavu Kučerovi, Milanu Schulzovi, Pavlu Pecháčkovi, o časopisu Text, o nakladatelství CCC Books, o lidech z okruhu Jiřího Pelikána. Později
předával pro vědeckotechnickou rozvědku I. správy FMV informace o firmě Siemens. Úkolů
souvisejících s RSE bylo stále méně a podle pokynu z 29. května 1974 mu kontakt s RSE měl
pouze umožnit pronikání mezi špičky exilu, zejména do okolí Jiřího Pelikána.
Rozvědkou byl hodnocen poměrně dobře: Podával stoprocentně využitelné analytické
informace. Za rok 1972 to bylo 141 zpráv (10 % předáno II. správě FMV, 6 % na odbory 36
a 37 a sovětskému poradci I. správy FMV; ostatních 84 % bylo využito odborem 31). Za rok
1973 předal 120 zpráv dobré kvality, ale žádný návrh na aktivní opatření.222
Spolupráce BRODECKÉHO s rozvědkou byla náhle ukončena v září 1974. Do té doby proběhly tři zmíněné předávací schůzky v Mnichově a patnáct schůzek v Rakousku, které
všechny „obsadil“ Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
Dne 18. září 1974 na schůzku do Salcburku dorazil Stanislav Spanilý–INEMAN, který byl právě krátce předtím „vysazen“ na rezidenturu rozvědky ve Vídni do diplomatické
funkce III. velvyslaneckého tajemníka a měl převzít řízení BRODECKÉHO. První kontakt
INEMANA a BRODECKÉHO proběhl před Landestheater v Salcburku odpoledne v 16.00
hodin. BRODECKÝ upozorňoval INEMANA na jakési sledovače, které zaznamenal při přejezdu hranic mezi SRN a Rakouskem. INEMAN dohodl s BRODECKÝM schůzku v restauraci a poté se rozdělili. Cestou na schůzku do Wolfditrichstrasse byl INEMAN na ulici zadržen
rakouskou STAPO. Několik mužů ozbrojených pistolemi vyskákalo z auta a zatáhlo ho do průjezdu, potom byl převezen na policejní úřadovnu v Salcburku. Po zjištění totožnosti a po výslechu byl pak propuštěn. (Jako diplomat byl Stanislav Spanilý–INEMAN chráněn imunitou.)
222

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 45268/-, svazek agenta evidovaný na osobu Jaroslav Prášek, str. 104–106:
Vyhodnocení, 24. 12. 1973.
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STAPO zdůvodnilo zadržení kontaktem Spanilého s osobou podezřelou ze špionáže.
Zajišťující příslušník rozvědky Sedláček–SADÍLEK z vídeňské rezidentury se ztratil a dorazil až druhý den do Vídně. Nebyl schopen uspokojivě vysvětlit své selhání při akci a následné
zmizení, takže dokonce vzniklo podezření, že i on byl zatčen a nyní se to snaží zatajit. Spanilý–INEMAN byl následující den odeslán do pražské centrály natrvalo.
Zjištěné příčiny „provalu“ nebyly jednoznačné. Rakouská úřední místa uváděla verzi,
podle níž Práškovy schůzky neunikly pozornosti STAPO, která se výstražným zásahem snažila
zamezit cizí zpravodajské činnosti na rakouském území.
Podle nezjištěného agenturního pramene 37. odboru I. správy FMV byl Prášek řízen americkou a německou zpravodajskou službou, které provedly akci v Salcburku společně se STAPO.
Také podle neupřesněného „pramene přátel“ byl Prášek řízen BND, která zadržení Spanilého–
INEMANA provedla za účasti STAPO.
Po „provalu“ bylo udržováno neosobní spojení mezi BRODECKÝM a centrálou I.
správy FMV přes tajné schránky a tajnopisem, poslední došel 7. června 1977. Rozvědce se nepodařilo touto cestou zjistit, jaká byla skutečná příčina „provalu“. BRODECKÝ psal ukřivděně,
nechápal, proč spolupráce nepokračuje tak jako dříve. On sám sice prý byl zadržen, ani jinak
postižen nebyl. Vehementně se dožadoval peněz:
„Nejsem žádný ‚dobrovolný’ bratr a nerad dělám něco zadarmo. Za minulé dva roky
jsem dostal 1000 DM, což je asi 40 DM měsíčně – naše smlouva zní jinak – za pracovní pauzu
nemohu já, je to váš nápad. Takže očekávám brzy tolik peněz jako dříve, riskuji já, a ne vy.“ 223
Za dobu „spolupráce“ obdržel Jaroslav Prášek–BRODECKÝ na odměnách 27 000 DM
a 2000 ATS. Před „vysazením“ a jako příspěvky rodině v ČSSR mu bylo vyplaceno 23 008,90
Kčs. Z vkladní knížky, na niž byla ukládána pravidelná „úložka“ (celkem 75 484 Kčs), bylo
v roce 1977 rodině vyplaceno 20 000 Kčs. Jako náhradu výloh v zahraničí obdržel 1276 DM
a 13 983 ATS. Vydání rozvědky na schůzkách s Práškem v ČSSR před „vysazením“ činilo
12 976 Kčs.
Svazek spolupracovníka BRODECKÉHO byl uložen do archivu v prosinci 1977. 224

223

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 45268/023, svazek agenta evidovaný na osobu Jaroslav Prášek, str. 241:
Opis tajnopisu z 11. 5. 1976.
224
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 45268, svazek agenta evidovaný na osobu Jaroslav Prášek.
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x

Spolupráce s agentem RYBENA–Mojmírem Rybářem patřila jednoznačně

k nepovedeným akcím rozvědky.
Rybáře navrhl jako „typ k vysazení do zahraničí“ I. odbor KS SNB Brno v listopadu
1968. Rozvědka se rozhodla využít Rybářova úmyslu získat dočasnou práci v zahraničí a také
jeho jazykových znalostí. Ovšem jeho profese hostinského, apolitičnost a absence zajímavých
kontaktů předem nedávala naději na významné zpravodajské výsledky.
RYBENA byl do SRN vysazen v březnu 1969 na časově omezenou dobu oficiálně legálního pracovního poměru v zahraničí. V Německu měl být jen dočasně, konečným cílem
byla Francie a „podstava“ RYBENY francouzské zpravodajské službě. Nakonec zůstal i s rodinou v SRN, kde pracoval jako hostinský.
Do Rádia Svobodná Evropa sice udělal úspěšně hlasové zkoušky, ovšem jako hlasatel
zaměstnán nebyl a nepodařilo se mu získat ani místo v kantýně, o které se ucházel. Stýkal se
tedy jen s některými zaměstnanci rádia a získával od nich – přes svoji snahu – jen okrajové
zprávy o životě politického exilu. (Za zmínku stojí asi jen předávání většího počtu fotografií
exulantů a v jednom případě i otisků klíčů od bytu zaměstnance RSE Karla Drážďanského.)
Myšlenka zařídit Rybářovi v Mnichově českou restauraci, která by představovala základnu pro zpravodajskou činnost (a rovněž jeho finanční zajištění), nebyla nakonec realizována. Přesto vybudování Rybářovy existence v SRN stálo rozvědku hodně prostředků. Nakonec byl vzhledem „k výsledkům spolupráce“ stažen 29. září 1973 i s rodinou do
Československa.
Během jeho „spolupráce“ se uskutečnilo třiatřicet schůzek v ČSSR a jedenadvacet
v zahraničí. RYBENA osobně předal sedmdesát zpráv a na adresy v ČSSR poslal čtyřiaosmdesát zpráv tajnopisných. Za dobu „spolupráce“ získal na odměnách 6247,80 Kčs, 14 300 DM
a 5950 ATS. Na výdaje 5484,90 Kčs, 11 200 DM, 16 064 ATS, 125 HUF ( maďarských forintů)
a 180 YUD (jugoslávských dinárů). Po návratu pak dostal ještě rozvědkou ukládané peníze – 27 994
Kčs. Nutno ovšem přiznat, že tyto finanční prostředky byly jen částečnou náhradou majetku, který musel Rybář zanechat nejprve v Československu a pak v SRN.
„Stažení agenta“ proběhlo přes Vídeň s falešnými pasy a auty vídeňské rezidentury
rozvědky. Pobyt Rybářových v zahraničích byl dodatečně legalizován jako pobyt s vědomím
československých úřadů, čímž rozvědce ubyla řada starostí s Rybářovým zapojením do života
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v Československu a jeho hmotného zabezpečení. Návrh na stažení RYBENY doprovodil dne
19. února 1972 zástupce náčelníka 31. odboru mjr. Aleš Nádvorník–NETUKA písemnou
poznámkou:
„Typický příklad pro školení, jak nesmí vypadat typ na vysazení a jeho příprava.“ 225
x

Agent FIKEJZ–Fridrich Hlava byl připravován pro vysazení do Západního Německa

s cílem „proniknutí do RSE“ od roku 1970 do 14. prosince 1972, kdy byl jako nevhodný kandidát z plánu vyřazen. V průběhu přípravy mu byla budována pozice k „vysazení“ pomocí
agenta Ivo Šafáře–DIORA, kterému zasílal informace o situaci v Československu. DIOR předával informace „od svého zdroje“ v Československu Josefu Pejskarovi, který je publikoval
v Českém slově.226
x

Dalším pozoruhodným případem je spolupráce rozvědky s agentem JURKOU.

Juraj Leitner byl pro rozvědku zajímavý díky svému strýci, redaktoru Rádia Svobodná
Evropa dr. Jánu Petrovičovi. V roce 1969 byl Leitner „otypován“ Oblastním odborem I. správy
FSZS Banská Bystrica. Jako s „kandidátem spolupráce“ pod krycím jménem HANS s ním probíhaly schůzky od 26. června 1969. Slib ke spolupráci s vědomím plánu na vysazení do RSE
podepsal HANS 8. dubna 1970 a dne 21. května 1970 byl evidován jako agent JURKA s evidenčním číslem 45347. Situaci poněkud zkomplikoval fakt, že v březnu 1970 jeho strýc Ján Petrovič v exilu zemřel. Přesto příprava pokračovala.
Samotný „kandidát“ Juraj Leitner byl studentem právnické fakulty a nestraník. Výhodou byla i národnost, protože podle poznatků rozvědky sháněla RSE již delší dobu Slováky.
Do roku 1973 byl Leitner v řízení OO I. správy FMV Banská Bystrica pod kontrolou 31. odboru I. správy FMV, učil se zpravodajským technikám (obrana před sledováním, budování mrtvých
schránek, spojení, technika tzv. „nevědomého vytěžování“ atd). Dne 16. srpna 1973 přiletěl z Banské Bystrice do Prahy a jeho řízení převzal mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK. Další tři dny byl v konspiračním bytě KOLEČKO školen v tajnopisu, radiospojení a fotografování. Večer 18. srpna 1973
225

Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Rybář Mojmír (27. 6. 1937); evidován 6. odborem I. správy MV 19. 2. 1969 pod číslem
45151 jako ideospolupracovník (agent) krycí jméno RYBENA; svazek archivován 4. 4. 1974, archivní č. AS14469. Staženo 15. 4. 2004. Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 45151, svazek agenta evidovaný na osobu Mojmír
Rybář.
226
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 45381, svazek agenta evidovaný na osobu Fridrich Hlava.
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proběhlo v pražské vinárně U Mecenáše rozloučení s příslušníky 31. odboru a druhý den odjel agent
JURKA z Hlavního nádraží do SRN. K výjezdu dostal částečný falzifikát jugoslávského pasu.
Až téměř po dvou letech, v květnu 1975, byl poprvé „kontaktován“ ve svém bydlišti
ve Schwabisch-Hall. Neudržoval tehdy styky s exilem a pro existenční potíže byl pro něj
kontakt s Mnichovem nemožný. V dubnu 1976 se za finanční pomoci rozvědky přesunul do
Mnichova a poté se jeho možnosti kontaktů značně zlepšily. V prosinci 1977 byl dokonce přijat
do RSE jako externí spolupracovník – hlasatel – s výhledem na stálé zaměstnání.
JURKOVI se podařilo postupně proniknout do slovenských exilových mládežnických
organizací katolického zaměření a mezi slovenské exulanty zaměstnané v RSE. Jeho informace byly ze začátku hodnoceny spíše jako okrajové, podle informačního odboru I. správy FMV
byly prý dokonce nevyužitelné; JURKA např. velmi podrobně popisoval obsah vysílaných (!)
relací. Akce se prý však vyvíjela slibně. Kamenem úrazu se ovšem ukázal jeho řídící orgán Jaroslav Růžička–FIALKA. Na schůzky s JURKOU dojížděl z rezidentury v Bonnu po celou dobu jeho vysazení. Tento příslušník rozvědky byl buď velmi pohodlný, nebo zcela neschopný.
Svými nadřízenými byl upozorňován na nutnost dodržování konspirace, kterou ohrožoval například schůzkami se dvěma agenty v jednom dni v jednom městě, nebo opakovaným užíváním
stejného hotelu a stejné odjezdové trasy. V roce 1979 byla Růžičkovi–FIALKOVI z tohoto důvodu dokonce na čtvrt roku zastavena aktivní operativní činnost. Když se zdánlivě nepotvrdil
zájem německých úřadů o jeho osobu, „obsadil“ 2. června 1979 schůzku s JURKOU. Podle hlášení odeslaného po schůzce do centrály proběhla následujícím způsobem:
Kádroví příslušníci Boleslav Matura–MRAZÍK a Josef Ptáček–MILOTA, kteří schůzku
zajišťovali, tvrdili, že Růžička–FIALKA přijel do Mnichova „bez dohledu“. Ovšem hned na
počátku schůzky zaznamenali, že JURKA je „druhou stranou“ sledován. Než se „zajišťovatelům“ podařilo schůzku přerušit, došlo k dvouminutovému setkání JURKY a FIALKY v parku.
Po spěšném odchodu FIALKY ze schůzky vzala cizí sledovací služba FIALKU pod kontrolu.
On se jí prý ztratil a odjel vlakem zpět do Kolína nad Rýnem. JURKOVO chování při schůzce
bylo podle Růžičky–FIALKY normální, o nějakém nebezpečí nehovořil. Prý byl rád, že se
s FIALKOU opět sešel a předal mu magnetofonový pásek s namluvenou zprávou. Nic prý nenasvědčovalo tomu, že by oni, či MRAZÍK a MILOTA, byli odhaleni Ti ale bezpečně identifikovali údajně pět příslušníků cizí sledovací služby (čtyři muže a jednu ženu), dvě auta a maskovaný fotoaparát či kameru (tzv. fotokamufl).
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Podle velmi přesné informace z dobře umístěného zdroje v západoněmeckých úředních
místech, kterou 20. prosince 1979 předali I. správě FMV „přátelé z NDR“, nepřivedl však „sledovače“ na společnou schůzku JURKA, ale FIALKA. Od března 1978 byly kontrolovány tři
JURKOVY schůzky s FIALKOU, a při tom bylo odhaleno i „zajištění“ pracovníkem konzulárního oddělení Boleslavem Maturou. Růžička–FIALKA byl německým úřadům podezřelý jako
čs. rozvědčík. Pplk. Jaroslav Růžička–FIALKA byl odvolán na centrálu do Prahy, potrestán
snížením hodnosti o jeden stupeň a přeřazen na neoperativní úsek rozvědky.227 (Připomeňme,
že již v roce 1963 označoval jeho netaktní chování za příčinu svého ukončení „spolupráce“
agent BRADA.)
JURKA–Juraj Leitner byl zatčen německými úřady 26. července 1979. Při výsleších
svou spolupráci s čs. rozvědkou popíral a kontakt s Růžičkou vysvětloval podivně, že ho prý považoval za zaměstnance RSE, který ho má před přijetím do RSE prověřit. Leitner byl 12. prosince 1979 odsouzen Bavorským zemským soudem ke dvaceti měsícům vězení. Po propuštění v březnu 1981 se rozvědce neozval, až v roce 1986 bylo zjištěno místo jeho pobytu v SRN.
Z iniciativy rozvědky ho navštívila matka, přes kterou vzkázal, že při vyšetřování nic neprozradil a kromě žádosti o vyplacení nějaké finanční podpory matce a umožnění jejích návštěv v SRN
nemá na rozvědku žádné požadavky.
Rozvědka z uložených JURKOVÝCH peněz vyplatila jeho matce 40 000 Kčs. Zbytek,
101 000 Kčs uložených na vkladní knížce, byl vrácen do pokladny I. správy SNB. 228 S Leitnerem proběhlo od jeho „vysazení“ celkem třicet pět schůzek, na odměnách dostal za dobu „spolupráce“ 5750 DM a 2940 Kčs, na úhradu výdajů spojených s operativní činností mu bylo vyplaceno 3269,80 DM, 5351 Kčs, 380 ATS a 182 YUD.229
227

„Provedený rozbor také prokázal, že pplk. Růžička jako řídící orgán akce (schůzky) porušil normy agenturně
operativní práce i v nevhodně volené trase od pracoviště spolupracovníka, k nerespektování příkazu centrály,
aby bylo prováděno při dodržení mimořádných kontrolních opatřeních, v nevhodně dohodnutých signalizacící
pro případ nebezpečí atp. To vedlo ve svém důsledku k tomu, že pplk. Růžička nevyčkal signálu zajišťujících orgánů a vstoupil v osobní kontakt se spolupracovníkem. Postup pplk. Růžičky v tomto případě nelze ničím omluvit, neboť od r. 1978 byl při jednáních na centrále i písemně několikrát upozorňován a kritizován za tendence
podceňování protivníka a prostředí, a za některé projevy stereotypu ve schůzkové činnosti“.
Pplk. Jaroslav Růžička – návrh na potrestání, I. správa SNB, odbor 31, č.j. A-002199/31-1979, 2. 10. 1979, náčelník odboru pplk. Jan POZORNÝ–Pěnčík. AMV, personální spis bývalého příslušníka SNB, str. 134–136.
228
Kromě finančních odměn byla tajným spolupracovníkům ukládána v ČSSR pravidelná měsíční „úložka“
na výherní vkladní knížky vedené na fiktivní jména. Někteří spolupracovníci měli „štěstí“, tak jako právě
JURKA, jehož vkladní knížka vyhrála 50 000,- Kčs. Podobně vyhrála 43 000,- Kčs i vkladní knížka BRODECKÉHO. Spolupracovníci se ovšem o své výhře nikdy nedozvěděli. Jaké překvapení by je ale čekalo
v případě návratu do Československa!
229
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 45347, svazek agenta evidovaný na osobu Juraj Leitner.
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x
Stav aktivit rozvědky proti Rádiu Svobodná Evropa v polovině sedmdesátých let ukazuje dokument: „Radio SE Mnichov – plán agenturně operativního rozpracování na období
1974–1976“.
V úvodu je konstatováno, že se momentálně ukončení činnosti RSE nedá očekávat,
naopak se zdá, že zájem USA na jeho provozu je velmi vysoký. Úvod zprávy je z hlediska
pracovníků RSE dokonce svým způsobem lichotivý:
„Rozhlasová stanice SVOBODNÁ EVROPA je nástrojem imperialistické ideodiverse
prvořadého významu. V kapitalistickém táboře neexistuje jiný prostředek, který by v takovém
rozsahu, na podkladě hlubokých analýz a v nejkratší možné době reagoval na události v zemích
socialistického společenství, dával jim vlastní, záměrně zkreslený výklad a vytvářel tak možnosti rozkladného působení na široké vrstvy obyvatelstva. Svými informacemi o situaci na Západě
předkládá Svobodná Evropa nepravdivý obraz mezinárodního dění, a ve vztahu k emigraci
přikrašluje její špinavou práci proti socialistickému táboru. V žádném případě se při tom
nevzdává dalších funkcí – to je být neobyčejně dobře vybaveným dokumentačním centrem pro
nepřátelskou činnost dalších ideodiversních institucí, organizací a vládních orgánů a cenným
partnerem amerických speciálních služeb.
Jak vyplývá ze závěrečné zprávy Eisenhowerovy komise, jsou veškeré poznatky o případné likvidaci tohoto vysílače prozatím zcela neopodstatněné. Naopak – vytvořením Rady pro zahraniční vysílání se sídlem va Washingtonu dostává Svobodná Evropa nový oficiální podklad
pro svou další činnost. Ukazuje se, že Američané mají eminentní zájem na jejím dalším provozu
a že cílem probíhající reorganizace a určitého spojení s RADIO LIBERTY je naopak
zefektivnění práce obou vysílačů a zintenzivnění dopadu jejich vysílání do zemí socialistického
tábora.
Je přitom závažnou skutečností, že další vysílání by mělo probíhat přísně v souladu s potřebami americké zahraniční politiky a jejími plány na infiltraci do vnitřních záležitostí
socialistických zemí.“ 230
Jako nedostatek je v uvedeném dokumentu konstatováno dřívější „rozpracování objektu“
nikoliv jako střediska ideologické diverze, ale jako střediska „aktivní čs. nepřátelské emigrace“.
230

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, str. 41–53: Radio Svobodná Evropa Mnichov – plán agenturně operativního rozpracování na období 1974–76, 9. 7. 1974, I. správa FMV, odbor
31; vypracoval mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK, doporučil mjr. Aleš Nádvorník–NETUKA,15. 7. 1974.
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Proto byly v minulosti získávány spíše informace umožňující dobrý přehled o československém oddělení RSE, ale téměř (kromě některých oficiálních dokumentů) chyběly informace
o vedení RSE, činnosti amerických zpravodajských služeb a konkrétních cílech Rádia Svobodná Evropa.
Toto přehodnocení priorit se mělo projevit i v plánu na léta 1974–1976. Dosavadní práce
se měla stát odrazovým můstkem pro nové zaměření. Nicméně konkrétní výsledky nové
orientace chybí. Příčinu je třeba hledat v tom, že „agenturní prostředky rozvědky“ se omezily
zejména na čs. oddělení RSE, zatímco v prostředí celého nadřízeného vedení nebyly.
Dlouhodobý cíl byl neměnný: v úzké spolupráci s ostatními tzv. zeměmi socialistického
tábora diskreditovat „agenturně operativními opatřeními“ a účinnými „vlivovými akcemi“ činnost RSE a pomáhat vytvořit podmínky k jeho likvidaci; (v dokumentu užívá Lis–NEČÁSEK
několikrát slovo „diskriminovat“ namísto „diskreditovat“, což mu nadřízený náčelník opravil!).
Pro léta 1974–1976 měla být operativní činností připravena situace pro „hlubší rozpracování
zájmových osob“ a rozhodujících osob v RSE, aktivními opatřeními vyvolávána nedůvěra mezi
zaměstnanci a RSE pak diskreditována v očích veřejnosti na Západě i v ČSSR.
Hlavními úkoly zpravodajství byly chystaná reorganizace RSE (sloučení s Rádiem Svoboda), politické zaměření vysílání RSE a spolupráce RSE s americkými zpravodajskými
službami. K těmto tématům mělo být získáváno dostatečné množství zpravodajských
informací. Dalším z hlavních úkolů byla nespecifikovaná aktivní opatření. Na nich měl
spolupracovat 31. odbor s 36. odborem I. správy FMV a s „polskými přáteli“.
Plán nespecifikovaných aktivních opatření měl být zpracován do 31. října 1974. Dále
měly být mapovány vztahy RSE s dalšími tzv. ideodiverzními centry a nepřátelskými
organizacemi. „Rozpracování RSE“ mělo pomáhat také při akcích proti dalším exilovým
organizacím (Československý poradní sbor a periodikum České slovo).
Odbor 31 (emigrace a ideodiverze) měl spolupravovat se 17. odborem I. správy FMV
(informační) na zajišťování toku informací v rámci MV pro příslušné činitele a „spřátelené
rozvědky“. Jejich spolupráce se projevila i při upřesňování a vyhodnocování operativní
činnosti.Aktivní spolupráce s 36. odborem I. správy FMV měla spočívat zejména ve využití materiálů předaných spolupracovníkem HRAČKOU pro sérii aktivních opatření a vypracování plánu
řady psychologických operací pro období 1974–1975.
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S II. správou FMV měly být vyměňovány poznatky o informačních propojeních a stycích osob z Rádia Svobodná Evropa v ČSSR. „Domácí agentura“ v ČSSR měla být využívána
proti RSE. Se „spřátelenými rozvědkami“ byla plánována výměna informací a spolupráce na
aktivních opatřeních a konkrétních akcích, vyplývající především ze sloučení RSE s Rádiem
Svoboda.
V přehledu nejaktivnějších „zájmových osob“ v RSE daného období figurují:
x Jaroslav Pecháček,
x Samuel Belluš,
x Karel Jezdinský,231
x Milan Schulz,232
x Sláva Volný,233
x Jožka Pejskar,234
x Zdeněk Eliáš,235
x Hanuš Hájek,236
x Karel Friedrich,237
x Georg Henry Hart (vedoucí vyhodnocovacího oddělení).238
231

Na Karla Jezdinského (1939–1998) byl veden podsvazek typa /439 JELEN u OBS, reg. č. 10081 „Svobodná
Evropa v Mnichově“, skartován 7. 12. 1989.
232
Na Milana Schulze (1930) byl veden podsvazek typa /433 DILO u OBS, reg. č. 10081 „Svobodná Evropa
v Mnichově“, skartován 7. 12. 1989.
233
Na Slávu Volného (1928–1987) byl veden podsvazek typa /412 VOLANT u OBS, reg. č. 10081 „Svobodná
Evropa v Mnichově“, archivován 5. 3. 1988.
234
Na Josefa Pejskara (1912–1997) byly vedeny podsvazky typa /370, /552, /553 ALDA u OBS reg. č. 10081
„Svobodná Evropa v Mnichově“, archivovány 20. 10. 1981.
Jožka Pejskar, do února 1948 funkcionář národně socialistické strany a novinář na Znojemsku, poté do podzimu
1948 aktivní v odboji, odešel před zatčením do exilu. V letech 1951–1978 redaktor SE v Mnichově, od roku
1955 šéfredaktor a vydavatel exilových novin České slovo a aktivní organizátor národně socialistického exilu.
235
Na Zdeňka Eliáše (1920) byl veden podsvazek typa /315 EGON u OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa
v Mnichově“, archivován 21. 1. 1982.
236
Na Hanuše Hájka (1919) byl veden podsvazek typa /326 HRUZA u OBS reg. č. 10081 („Svobodná Evropa
v Mnichově“), převeden do podsvazku 138 (Vyřazené typy a návodky) 12. 10. 1986.
237
Na Karla Friedricha (1930) byl veden podsvazek typa /460 FRET u OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa
v Mnichově“, skartován 4. 11. 1989.
238
Na Georga Henry Harta (pův. jm. Jindřich Herz) (1922) byl veden podsvazek typa /435 HVĚZDA u OBS,
reg. č. 10081 „Svobodná Evropa v Mnichově“, archivován 12. 5. 1980. Hart odešel v roce 1939 do zahraničí
kvůli svému židovskému původu a účastnil se zahraničního odboje v řadách americké armády. Po studiích
v USA začal asi v roce 1960 pracovat jako ředitel oddělení pro výzkum posluchačů RSE. Roku 1961 byl jeho
bratr vyslán II. správou MV k setkání ve Vídni a nabídce spolupráce, kterou George Hart jednoznačně odmítl.
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„Agentura v objektu“:
x

PLEY (Pavel Minařík) – charakteristika a hodnocení nezměněny, zmíněno krát-

kodobé stažení do ČSSR v červnu 1974, kdy byl podrobně instruován k plnění úkolů podle
aktuálního plánu.
Zodpovídal mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
x

KOLBE (Zdeněk Kašpar) – agent v objektu, získán ke spolupráci v roce 1972,

pravidelné spojení. Měl podávat zprávy o celkové situaci v RSE, zvláště k vyhodnocovacímu oddělení a předávat dokumentační materiály k „objektu“.
Zodpovídal mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK.239
x

PTÁČNÍK (Vojtěch Vogel) – důvěrný styk v „objektu“. Charakteristika a hod-

nocení nezměněno. V dalším období měl být dále prověřován, „připoutáván“ a dvakrát až
třikrát za rok osobně kontaktován a vytěžován.
Zodpovídal mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
x

BRODECKÝ (Jaroslav Prášek) – agent s přístupem k „objektu“ – externí spolu-

pracovník RSE. Nadále měl svůj přístup upevňovat s ohledem na případné uplatnění přímo
v „objektu“. Měl získávat informace k situaci v RSE, k činnosti P. Pecháčka, K. Jezdinského,
M. Schulze, K. Fridricha a S. Volného. Ovšem jako jeho hlavní úkol byl dodatečně připsán
cíl: proniknout do „objektu SLOVAN a jeho skupiny“ (Jiří Pelikán a časopis Listy).
Zodpovídal nstržm. Rudolf Souček–BARTOŠEK.
x

CHOLÍN (Jiří Tobiáš) – spolehlivý agent „vysazený“ v létě 1973. Jeho hlavním úko-

lem bylo okrajově proniknout do RSE, konkrétní úkoly měly být stanoveny po osobní schůzce.
Zodpovídal Petr Kovařík–DOBIŠ.240
x

JURKA (Juraj Leitner) – spolehlivý agent „vysazený“ v roce 1973. Jeho úkolem

bylo proniknout do RSE; další konkrétní úkoly měly být stanoveny po osobní schůzce.
Zodpovídal Petr Kovařík–DOBIŠ.
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Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 46027, svazek agenta evidovaný na osobu Zdeněk Kašpar; svazek registrován 3. 10. 1973 s krycím jménem KOLBE (pův. KOLDA), archivován 22. 4. 1981.
240
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Tobiáš (uveden jako Tobiaš) Jiří (10. 7. 1941) ev. č. 45768. Evidován již 27. 6. 1964, reg. č.
11318 KS MV Plzeň, krycí jméno CHALOUPKA. 1972 předán OO I. správv FMV Plzeň. Staženo 15. 4. 2004.
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x

DIOR (Ivo Šafář) – spolehlivý agent s přístupem k „objektu“ s pravidelným

spojením. Úkoly nezměněny, v centrále RSE Mnichov se měl soustředit na Josefa Pejskara a jeho národně-socialistickou skupinu. Řídící orgán Bohumil Křivánek–PETÝREK241.
Zodpovídal Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
„Agentura v ČSSR“:
x

HRAČKA (Ervín Marák) – agent stažený koncem 1973 do ČSSR. Do 31. října

1974 měl být informačně využit a zařazen do občanského života. Nadále měl být používán ve spolupráci s 36. odborem při aktivních opatřeních proti RSE a jeho zaměstnancům.
Zodpovídali Jaroslav Lis–NEČÁSEK a nstržm. Rudolf Souček–BARTOŠEK.
x

DIRIGENT (Ladislav Šíp) – agent používaný jako spojka k „vytěžování“ DS

PTÁČNÍKA. Měl s ním být pravidelně (dvakrát až třikrát ročně) v kontaktu a získávat od něj
informace podle plánovaného zadání.
Zodpovídal Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
„Agentura bez spojení“:
x

BRADA (Jiří Brych) – agent bez spojení od roku 1961 (!). Do konce roku 1974

měl být proveden kontakt a následně pokus o obnovení „spolupráce“; v případě neúspěchu
bude svazek uložen.
Zodpovídal Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
x

JÁCHYM (Oldřich Lauřím) – agent bez spojení od roku 1960 (!). Do konce roku

1974 měl být proveden kontakt a pokus o obnovení spolupráce. V případě neúspěchu měl být
svazek uložen.
Zodpovídali Jaroslav Lis–NEČÁSEK a Petr Kovařík–DOBIŠ.

241

Křivánek Bohumil–PETÝREK (1944), absolvent SPŠ strojnické; člen KSČ od roku 1965. 29. 2. 1972 přijat k MV – OO odbor I. správy FMV Praha – po linii 31. odb., 1972–1973 odborná škola I. správy MV, 1. 1.
1974 referent 31. odb. V letech 1974–1977 absolvoval VUML, 1978–1983 absolvoval studium na VŠ SNB,
fakulta StB.1. 12. 1980 I. záloha – legalizace, 31. 11. 1981–1. 12. 1984 II. záloha – rezidentura Vídeň (v legalizační funkci konzulární odborný referent), na centrálu – starší referent specialista 31. odb., 1. 1. 1985
přemístěn na 80. odb.– řízení rozvědné práce z území ČSSR. Roku 1990 prověřen pro službu v MV mimo
rozvědku.
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Velkou pozornost věnovala rozvědka osobě redaktora RSE Slávy Volného, který byl do
sovětské okupace populárním redaktorem Československého rozhlasu.
Po okupaci odjel do SRN a od podzimu 1968 pracoval v Rádiu Svobodná Evropa, pro které
byl díky své popularitě v Československu velkým přínosem. V roce 1970 získala jeho manželka se
synem povolení k trvalému vycestování do SRN. Toto mimořádné povolení bylo uděleno záměrně,
mělo v exilu vyvolat nedůvěru, jako by nebylo zcela nezištné. Šlo o aktivní opatření s krycím názvem
MAT. Vlasta Volná však v roce 1977 zemřela. „Agenturou“ z okolí tchyně Slávy Volného, která
žila v litoměřickém okrese, byly zaznamenány jeho údajné úvahy o návratu do Československa.
Proto byla 31. odborem I. správy FMV v letech 1977–1978 připravována akce VOLANT –
s využitím Volného tchyně. Akce spočívala v instruování tchyně k tlumočení nabídky návratu.
Pokus byl proveden o Vánocích 1977 a v dubnu 1978, se snahou dostat Volného do ČSSR před
srpnem 1978, aby mohl být zpracován k propagandistickému vystoupení načasovanému k 10. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.
Přestože bylo dokonce na přání Slávy Volného zorganizováno setkání tchyně s Pavlem Minaříkem, zůstal Volný ohledně možných následků svého návratu nedůvěřivý (počátkem sedmdesátých let byl v nepřítomnosti odsouzen za opuštění republiky k nepodmíněnému
trestu) a kritický k politickým poměrům v normalizovaném Československu. Proto na nabídku návratu nepřistoupil. Jako reakce na jeho postoj bylo připraveno AO MAT II., spočívající
v rozšíření dokumentů dokládajích údajnou spolupráci Vlasty Volné s FMV krátce před vystěhováním do SRN.242
x

V přehledu jmen se poprvé objevilo krycí jméno agenta KOLBE. Zdeněk Kašpar

byl před únorem 1948 tajemníkem národně socialistické strany v Lokti, po únoru odešel do exilu a
v roce 1956 byl přijat do Rádia Svobodná Evropa. Zde působil jako písař, sekretář personálního
oddělení a nakonec sekretář oddělení zpráv.
První pokus o Kašparovo získání I. správou MV ke spolupráci byl učiněn v roce 1963.
Tehdy ho podle instruktáže rozvědky ve Vídni kontaktovala jeho sestra Ludmila Černá (aktivistka LÍDA), ovšem spolupráce zatím navázána nebyla. Další pokus byl navržen dne 25. října 1971
mjr. Václavem Gajdošíkem–GUTEM z Oblastního odboru I. správy FMV v Praze. V květnu 1973

242

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek typa /412, krycí jméno VOLANT
(Sláva Volný).
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navštívila LÍDA svého bratra, získala jeho předběžný souhlas se spoluprací a 26. července 1973
proběhla ve Vídni schůzka Zdeňka Kašpara s mjr.Gajdošíkem–GUTEM.
Motivem Kašparovy „spolupráce“ byla prý snaha „přispět k zachování míru ve světě“.
Pochopil prý , že budoucnost patří socialismu a chtěl pomoci mírovému úsilí socialistických zemí. Dříve nechtěl riskovat z rodinných důvodů, nechtěl ohrozit děti. I nyní odmítal provádět akce,
které by ho mohly osobně ohrozit. Nabízel informace o „objektu RSE“, charakteristiky osob, poznatky o zaměstnaní. Finanční odměny ale odmítal. Pro „sovětské přátele“ bylo zajímavé zaměstnání jeho manželky Ziny, která pracovala jako hlasatelka Radia Svoboda.
Do srpna 1976 byly se Zdeňkem Kašparem–KOLBEM prováděny schůzky v Rakousku, pak byl předán do řízení mjr. Jaroslavu Růžičkovi–FIALKOVI a schůzky se konaly přímo
v Mnichově. Po „provalu“ v akci JURKA a stažení Růžičky–FIALKY do ČSSR dojížděl od
srpna 1979 na schůzky s KOLBEM z Prahy do Rakouska opět Václav Gajdošík–GUT. Také
KOLBE si GUTOVI stěžoval na FIALKOVO nevhodné jednání.
KOLBE byl hodnocen jako průměrně produkující, jeho výsledky odpovídaly prý jeho
možnostem, ne však potřebám I. správy. Řadu poznatků předal k tématu „Rádio Svoboda“ na
vyžádání „sovětských přátel“. Kpt. Jaroslav Vondráček–VÁCHA ze 17. odboru I. správy FMV
hodnotil v únoru 1976 jeho výsledky takto:
„Výsledek říjnové schůzky, s ohledem na počáteční stádium spolupráce, je možno hodnotit kladně – v menším vydání připomíná styl, s nímž jsme se setkali u PLEYE. Naším cílem
by mělo být dosáhnou toho, aby KOLBE obě tyto formy spojoval, t. j. materiály plus vlastní
poznatky. Ze zásilek byly zpracovány 2 expedice na Info [informace – pozn. aut.] a 5 výpisů
do OS [osobní svazky – pozn. aut.].“ 243
O půl roku později byl již Vondráček–VÁCHA kritičtější:
„Pro naše poznání situace v RSE/RL je zajímavá brožura – roční zpráva BIB [The Board for International Broadcasting – Výbor pro mezinárodní vysílání – pozn. aut.], kterou
KOLBE předal. Ostatní materiály jen dokazují, že prohlubování spolupráce s KOLBEM – měřeno výsledností jeho práce – pokračuje velmi pomalu. Základním nedostatkem je, že o KOLBEM vlastně nic nevíme.>!@ KOLBE popisuje událost na ‚redakční schůzi’ nebo z kantiny, kde
243

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“;
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 46027/021, svazek agenta evidovaný na osobu Zdeněk Kašpar, str. 27:
Hodnocení zásilky z 20. 10. 1975 a 8. 1. 1976, datováno 25. 2. 1976, kpt. VÁCHA (– Jaroslav Vondráček)
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jsou zejména ‚lidé z produkce’. Neříká však nic o tom, jaký k nim má vlastně vztah. Jaký je
jeho pracovní režim? S kým se stýká na pracovišti? Má styky na jiné než čs. oddělení (polské,
RL apod.)? Co ví o osobách z RSE, o jejich vzájemných vztazích, o jejich poměru k emigrantským organizacím a funkcionářům (např. k Pejskarovi, Holmanovi, Benovi aj.), k rozporům v emigraci, k Američanům, k ČSSR atd.?
Je třeba aby KOLBE začal hovořit k těmto věcem, jinak zůstává na poloviční cestě –
zprávy jsou věrohodné, nekonkrétní a nepřesné. K přestěhování RSE do USA by měl vysvětlit
(rozpory se zprávami DIORA), zda se má stěhovat celá stanice, nebo některá oddělení, resp.
kdo zůstane v Mnichově.“ 244
V rámci úsporných opatření a vzhledem k svému věku byl KOLBE k 31. prosinci 1979
z RSE propuštěn. Tím ztratil všechny podstatné zpravodajské možnosti, navíc existovalo riziko,
že mohl být odhalen jako spolupracovník čs. rozvědky (podobně jako JURKA). Jeho „spolupráce“ pak trvala formálně ještě do dubna 1981, kdy byl svazek agenta s krycím jménem
KOLBE archivován.
Za dobu spolupráce v letech 1973–1980 se uskutečnilo padesát šest schůzek, na odměnách (které odmítal) dostal pouze 7500 DM, 1000 ATS a 3600 Kčs, a jako náhrady agenturních
výdajů 3578 DM, 21 121 ATS a 5820 Kčs.245
x

Dalším novým krycím jménem v přehledu agentury je krycí jméno CHOLÍN.

Ačkoliv je ve vyhodnoceních zmiňován s oceněním: „produkující a perspektivní
agent“, šlo o další neúspěšné „vysazení“.
Jiří Tobiáš byl získán již 27. června 1964 KS MV Plzeň jako agent s krycím jménem
CHALOUPKA, zejména díky svým kontaktům do Velké Británie. V roce 1972 byl předán do
řízení Oblastnímu odboru rozvědky v Plzni jako „typ pro trvalé vysazení do zahraničí.“
S cílem proniknout do exilových organizací v SRN (mimo jiné i do RSE v Mnichově)
byl CHALOUPKA „vysazen“31. odborem 11. září 1973. V SRN však zůstal v izolaci, předával zcela okrajové poznatky a jeho jediným „úspěchem“ bylo řadové členství v organizaci
244

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“; Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 46027/021,
svazek agenta evidovaný na osobu Zdeněk Kašpar, str. 172: Hodnocení zásilky ze schůzky konané 26. 4.
1977, VÁCHA 3. 6. 1977.
245
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“; Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 46027, svazek
agenta evidovaný na osobu Zdeněk Kašpar.
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Hnutí křesťanských demokratů v exilu. Od roku 1975 začal údajně trpět hrůzou z „provalení“
a v lednu 1977 požádal o ukončení spolupráce.
Tento Tobiášův krok se ukázal jako velmi prozíravý. Jeho řídícím orgánem nebyl totiž nikdo jiný než Jaroslav Růžička–FIALKA z rezidentury Bonn, který svým lehkomyslným přístupem
k dodržování konspirace „pomohl“ v roce 1979 do vězení již zmíněnému Juraji Leitnerovi.246
x
Podle „Vyhodnocení plánu práce na objektu Radio Svobodná Evropa za rok 1975“
datovaný 27. října 1975

247

měla rozvědka dostatečný přehled o „objektu“ (RSE), situaci

v něm, jeho činnosti, zaměření a vazbách na exilové organizace. Kvantita získaných
informací zůstala na úrovni předcházejícího roku, kvalita se ale zvýšila a bylo získáno
i mnohem více originálních interních dokumentů z RSE. Přehled o situaci v RSE byl prý
proto v průběhu roku 1975 údajně nejlepší od roku 1970.
Řízení agentury k objektu RSE prováděla téměř výhradně centrála rozvědky v Praze,
jen rezidentura v Bonnu zajišťovala schůzky se spolupracovníky PLEYEM a KOLBEM.
Zajímavý je stručný výčet získaných informací, které se předávaly mimo 31. odbor:
„X. správa FMV:
Pachmanovy přípravy na vydávání nového časopisu Reportér; Účast Firta na zaverbování čs. občanů; O. Hůlka – sdělení; Škutinův dopis Pachmanovi; Fotokopie dopis(u)
z Českého Slova; Jezdinský, Vaculík, Kosík – zpráva o jejich spojení; Styk čs. občanů
s Filipem a Jezdinským; Snahy Filipa o kontakt Kohouta ve Švýcarsku.
Ministr vnitra:
Ota Filip – redaktor časopisu Reportér – zpráva.
Pro polské přátele:
Návrat prac. Svobodné Evropy Lacha do Polska – ohlasy; Zpráva o dalším propouštění
v SE.
246

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“; Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 45768, svazek
agenta evidovaný na osobu Jiří Tobiáš.
247
AMV, tamtéž, hlavní svazek str. 54–58: Vyhodnocení plánu práce na objektu Radio Evobodná Evropa za
rok 1975, I. správa FMV – 31. odb., 27. 10. 1975, mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK.

131

Pro sovětské přátele:
Tiskové materiály z rozhlasové stanice Rádio Liberty; Zpráva o dalším propouštění
v SE; Materiál z Rádia Liberty.
Pro maďarské přátele:
Zpráva o dalším propouštění v SE.
Odbor 36. I. správy FMV:
Akce HRAČKA – ohlasy 248; Ohlasy na návrat T. Řezáče 249.
Odbor 33. I. správy FMV:
Účast pracovníka SE (J. Firta) na zaverbování čs. občanů (Müller Adolf 250); Frolík 251
– poznatky.
Odbor 37. I. správy FMV:
Pelikán – sdělení.“ 252
Od akce SAKURA253 z konce roku 1974 nebyla proti „objektu ALFA“ (tj. Rádiu Svobodná
Evropa) provedena žádná dílčí aktivní opatření. Důvodem mělo být zjištění, že každé „napadení
formou aktivního opatření“ je vedením Rádia prezentováno jako důkaz účinku vysílání RSE na
československý komunistický režim. „Agentura v objektu“ měla proto získávat informace a také dokumenty, které měly být použity v sérii aktivních opatření až v souvislosti s připravovaným stažením spolupracovníka PLEYE do ČSSR. K objektu RSE nebyli získáni žádní noví tajní spolupracovníci; mimo původní plán byly připravovány agenturní typy GABRIEL a JARO
s prozatím „okrajovým vztahem k objektu“.
248

Aktivní opatření REZEDA spojené s osobou agenta HRAČKA–Ervín Marák v listopadu a prosinci 1974.
Řezář Tomáš (1935–1992); 1968 emigroval do Švýcarska, v říjnu 1972 tam zaverbován jako agent
I.správy FMV, využíván zejména v problematice exilu. V roce 1975 byl trvale stažen do Československa, kde
se i autorsky podílel na rozsáhlé propagandistické a dezinformační kampani proti exilu, později také proti
domácí opozici.
250
33. odbor, „problematika obrana objektů I. správy FMV“, rozpracování propuštěných kádrových příslušníků, aktivní opatření proti tzv. zrádcům I. správy FMV (tzn. bývalí kádroví příslušníci I. správy FMV, kteří
„defektovali“, tj. zběhli do zahraničí). Odbor byl 31. 3. 1982 zrušen a sloučen s 26. odborem.
Adolf Müller (1929–2002) byl v minulosti kádrovým příslušníkem I. správy MV. Od konce 60. let žil v exilu
v SRN a mj. spoluzaložil exilové nakladatelství Index.
251
Bývalý příslušník I. správy MV Josef Frolík (1928–1989?) zběhl v červenci 1969. V zahraničí dal své vědomosti o akcích čs. bezpečnostních orgánů k dispozici úřadům USA a své svědectví publikoval. V ČSSR byl
v nepřítomnosti odsouzen k patnácti letům odnětí svobody a 23. 12. 1976 i k trestu smrti.
252
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek str. 54–58: Vyhodnocení plánu
práce na objektu Radio Evobodná Evropa za rok 1975, I. správa FMV–31. odbor, 27. 10. 1975, mjr. NEČÁSEK.
253
AO SAKURA – Vydání publikace „Petra Bednáře“ (Zdeňka Lavičky) Spolek mrtvých stínů, Praha 1974.
249
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Přehled tajných spolupracovníků v říjnu 1975:
x

PLEY (Pavel Minařík) – dobře „produkující“ agent, prověřen v době krátkodo-

bého stažení 16.–18. října 1975 v ČSSR, kde bylo projednáno i jeho další zaměření a plán
na trvalé stažení. Řídícím orgánem byl stále mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK, osobní kontakt
při předávacích schůzkách zajišťoval pplk. Karel Vodrážka–BUDÍN 254 z rezidentury Bonn.
x

KOLBE (Zdeněk Kašpar) – dobře „produkující“ agent, od září 1974 do srpna

1975 kontakt přerušen v důsledku „provalu“ agenta BRODECKÉHO. Řídící orgán mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK, předávací schůzky zajišťoval mjr. Jaroslav Růžička–FIALKA z rezidentury Bonn.
x

AXL (MUDr. Milan Pospíšil) – dobře „produkující“ agent s „okrajovým vzta-

hem k objektu“, prověřován v době krátkodobého stažení 22.–26. září 1975 do ČSSR, kde
bylo projednáno jeho další zaměření. Řídícím orgánem byl Petr Kovařík–DOBIŠ.255
x

CHOLÍN (Jiří Tobiáš) – „produkující“ a perspektivní agent. Řídící orgán v centrále

Petr Kovařík–DOBIŠ, schůzky zajišťoval mjr. Jaroslav Růžička–FIALKA z rezidentury Bonn.
x

JURKA (Juraj Leitner) – „produkující“ a perspektivní agent. Řídící orgán v cen-

trále Petr Kovařík–DOBIŠ, schůzky zajišťoval mjr. Růžička–FIALKA z rezidentury Bonn.
x

PELA (Miloš Navrátil) – „neprodukující“, ale perspektivní agent. Po „vysaze-

ní“ nebylo dosud navázáno spojení. Řídícím orgánem byl Petr Kovařík–DOBIŠ.256

254

Vodrážka Karel–BUDÍN (1933–1989), absolvent FF UK (spec. dějiny KSSS); člen KSČ od 16. 6. 1955.
Od 1. 7. 1957 přijat k MV: referent 1. oddělení 4. odboru III. správy MV („problematika vysoké školy“ – řídil 16–18 tajných spolupracovníků. Rozpracoval akci BRIGÁDA – „skupinky studentů, kteří pod rouškou náboženství provádí nepřátelskou činnost“; následovalo zatčení 6 osob).
1962 náčelník 3. odd. 7. odb. II. správy MV, 1. 7. 1964 kpt., 1965 náčelník 1. odd. 4. odb. II. správy MV, 1. 3. 1969
náčelník 2. odb. HS StB ČSR, 9. 5. 1969 mjr., 1970 medaile „Za upevňování přátelství ve zbrani“ II. stupně. Od
1. 1. 1971 zařazen k rozvědce: starší referent specialista 2. odb. správy B – I. správy FSZS. 15. 5. 1971 I. záloha
I. správy FMV – legalizace MZV, současně kmenově zařazen na 37. odboru (politická rozvědka „NSR
a Rakousko“). 1. 4. 1973 II. záloha – starší referent rezidentury Bonn, 1. 7. 1975 pplk., 1. 3. 1978 rezident rezidentury
Vídeň, 1. 3. 1979 náčelník 26. odb. (zahraniční kontrarozvědka), 1979 „Pamětní medaile 60 let VČK KGB“.
15. 11. 1980 konzultant kanceláře MV ČSSR, 1. 5. 1982 plk., 1. 3. 1983–15. 10. 1987 rezident rezidentury
Vídeň a současně tabulkově náčelník 80. odb. (odbor zvláštní zálohy). 30. 3. 1989 vyznamenání „Za zásluhy
o výstavbu“, 1. 5. 1989 náčelník I. správy SNB, 30. 6. 1989 konec služebního poměru – úmrtí bez cizího zavinění a bez souvislosti s výkonem služby.
255
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Pospíšil Milan (30. 6. 1925) evidován I. správou FMV, 31. odborem, 1. 2. 1973 pod číslem 45805
jako agent s krycím jménem AXL, svazek archivován 16. 11. 1978, arch. č. AS-17424. Dále evidován S StB
Hradec Králové 21. 9. 1968 pod reg. č. 9313 jako agent, krycí jméno ASISTENT, přeregistrován 20. 5. 1969
II. správou, X. odb., 1. odd. pod reg. č. l57 jako agent, krycí jméno ASISTENT. Staženo 15. 4. 2004.
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x

PTÁČNÍK (Vojtěch Vogel) – důvěrný styk přímo v „objektu“; „produkující“, spo-

jení zajišťováno přes agenta DIRIGENTA (Ladislav Šíp) z ČSSR.
Řídícím orgánem byl mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
x

BRADA (Jiří Brych) – „neprodukující“ agent bez spojení. V létě proveden pokus

o kontakt s cílem obnovení spolupráce, což BRADA odmítl. Svazek měl být uložen do archivu
Zodpovídal mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK
x

JÁCHYM (Oldřich Lauřím) – „neprodukující“ agent bez spojení, koncem října

1975 uskutečněn bezúspěšný pokus o kontakt s cílem obnovení spolupráce.
Zodpovídal mjr. Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
x

BRODECKÝ (Jaroslav Prášek) – v roce 1974 došlo k „provalu“ agenta. Ve spo-

lupráci s 21. odborem (problematika speciální služby) I. správy FMV byla vedena zpravodajská hra s cílem objasnit příčiny „provalu“ a odhalit záměry druhé strany.

x

HRAČKA (Ervín Marák) – akce ukončována zařazením spolupracovníka do „pra-

covního procesu“ v ČSSR s cílem ukončení spolupráce.
Akce SAKURA bylo aktivní opatření 36. odboru I. správy FMV, v jehož rámci bylo
využito informací agenta HRAČKY–Ervína Maráka k vydání publikace „Spolek mrtvých stínů“.
Zajímavější z hlediska propagandistických akcí zaměřených na Rádio Svobodná Evropa se zdá být aktivní opatření REZEDA. K němu bylo použito nahrávek telefonických rozhovorů agenta Ervína Maráka–HRAČKY, které pořídil v letech 1969–1973 v době své „emigrace“ (ve skutečnosti „vysazení“) v SRN se známými z řad exulantů, se zaměstnanci RSE
i dalšími osobami aktivně působícími v rámci exilového hnutí. K proniknutí do tohoto prostředí v SRN byl Marák „vysazen“ a řízen 31. odborem I. správy FMV.
Po návratu do ČSSR na sklonku roku 1973 byly jeho nahrávky telefonátů (údajně
v délce desítek hodin) zpracovány do šestidílného seriálu rozhlasových pořadů s názvem
„Rozhovory z druhé strany“ (redaktoři Zdeněk Havel a Alena Jadavanová). Československý
rozhlas vysílal seriál od 8. listopadu do 10. prosince 1974.
256

Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Navrátil Miloš (24. 8. 1948), evidován I. správou FMV, 31. odborem, 18. 12. 1973 pod číslem 46115 jako ideospolupracovník (agent), krycí jméno PELA; svazek archivován 26. 10. 1979, arch. číslo
AS-18012. Staženo 15. 4. 2004.
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Jednotlivé pořady uváděl Zdeněk Havel a komentoval Ervín Marák–HRAČKA. Zazněly
v nich záznamy rozhovorů s pracovníky RSE Jožkou Pejskarem, Eduardem Partlem, Jaroslavem
Kučerou a Kamilem Benou. Dále s některými exulanty a někdy externími spolupracovníky RSE –
J. Staňkem, Miloslavou Radovou, Ivo Šafářem (agent DIOR!), Ctiborem Grantnerem, M. Zoufalou
a Josefem Jostenem.
Seriál byl uváděn slovy: „Seriál rozhovorů o lidech a s lidmi kolem Radia Svobodná
Evropa. Lidé hovořící v tomto seriálu jsou autentičtí, jejich jména jsou pravá a rovněž místa děje
jsou nezměněna.“
Cyklus pořadů měl použitím „autentických“ materiálů odhalovat exulanty jako charakterově závadné jedince, sloužící „špinavým cílům antikomunismu“. Ve skutečnosti to byla
koláž účelově sestříhaných výroků vyřčených v soukromí a vytržených z kontextu.
Při závěrečné diskusi E. Maráka a Z. Havla s armádním a bezpečnostním redaktorem
Rudého práva pplk. Jiřím Hečkem a historikem SNB pplk. Vlastimilem Kroupou byly citovány
údajné (a možná i autentické) ohlasy posluchačů. Podle jejich vyznění měl pořad v tehdejších
podmínkách informační izolace a ideologického tlaku u jisté části posluchačů určitý úspěch.257
Pochopitelně i v exilu vyvolal cyklus ohlas.
x

Agent AXL–Milan Pospíšil

byl zaměřován především na území Západního Berlína, kde od roku 1968 působil nejprve
legálně jako stážista a od roku 1973 jako profesor na Freie Universität. Již od roku 1962 byl
však využíván Správou StB Hradec Králové; od roku 1968 jako agent. Ke dni 15. ledna 1976
byl předán do řízení 31. odboru I. správy FMV.
K Rádiu Svobodná Evropa podal poznatky velmi okrajové. Jeho hlavním zaměřením byla
jemu dostupná exilová uskupení, zejména pak katolická. V roce 1976 agent AXL spolupráci přerušil, protože byl vyslýchán Spolkovým úřadem pro ochranu ústavy.
Roku 1978 byl svazek agenta Pospíšila archivován, mimo jiné i z toho důvodu, že jeho řídícím orgánem na II. správě FMV byl v období 1971–1972 mjr. Miloslav Kroča. Ten byl po
své náhlé smrti v roce 1976 odhalen jako tajný spolupracovník britské zpravodajské služby a identitu spolupracovníka AXLA, stejně jako řady dalších, pravděpodobně Britům vyzradil.258
257
258

Archiv Českého rozhlasu.
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 45805, svazek agenta evidovaný na osobu Milan Pospíšil.
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x

Agent PELA–Miloš Navrátil

se v materiálech rozvědky se vztahem k Rádiu Svobodná Evropa dále neobjevuje.
Předpoklady jeho využití po „vysazení“ (exil, pomocná agentura) naprosto nevyšly. Od jeho
„vysazení“ 15. listopadu 1974 do formálního ukončení spolupráce 26. října1979 se uskutečnilo
jen pět schůzek. PELA nepředal žádnou informaci k RSE, a neměl k tomu ani možnosti.259

Společný „Plán agenturně operativního rozpracování objektu ALFA 31. odboru
I. správy FMV a 2. odboru X. správy FMV“ z 15. července1975 naznačil novou etapu „rozpracování“ Svobodné Evropy. Od sedmdesátých let se začaly totiž zlepšovat technické možnosti spojení Rádia Svobodná Evropa s ČSSR, což znamenalo novou kvalitu v ovlivňování veřejnosti. Proto se „rozpracování RSE“ postupně přenášelo více na oblast vnitřní kontrarozvědky
(pro boj proti vnitřnímu nepříteli) – X. správy FMV.
Plán vypracovali pplk. Jaroslav Lis–NEČÁSEK z 31. odboru I. správy FMV a kpt. Jan
Barcal z 2. odboru X. správy FMV. Plán doporučili zástupce náčelníka 31. odboru pplk. Petr
Ondráček–OLIVA a náčelník 3. oddělení 2. odboru X. správy FMV pplk. František Havlíček.
Schválili náčelník odboru 31. pplk. Jan Pěnčík–POZORNÝ a náčelník 2. odboru X. správy
FMV pplk. RSDr. Oldřich Pilát 260.
Charakteristika RSE a hlavní úkoly při jeho „rozpracování“ vycházely takřka doslova
z plánu agenturně operativního rozpracování 31. odboru z 9. července 1974, včetně dlouhodobého i krátkodobého cíle. Platnost plánu byla ale stanovena i pro léta 1975–1976.
Zpravodajské zaměření agentů I. správy FMV bylo mj. rozšířeno o „rozpracování“ kontaktů pracovníků RSE s navazujícími skupinami exilu (Československý poradní sbor v Západní
Evropě, Rada svobodného Československa, Společnost pro podporu přátelství s národy ČSSR,
Svědectví, Listy) a o získávání kompromitujících dokumentů pro souhrnná aktivní opatření
proti RSE a špičkám čs. exilu v souvislosti se zamýšleným stažením spolupracovníka PLEYE
do ČSSR.
259

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 46115, svazek agenta evidovaný na osobu Miloš Navrátil.
Pilát Oldřich (1926–1988); přijat k SNB 2. 4. 1950, působil v různých funkcích na KV StB Hradec Králové, KV StB Praha, II. správě MV. 1. 7. 1974 přeřazen k X. S FMV – náčelník jejího 2. odboru, 1. 5. 1975
pplk., 1. 5. 1978 přemístěn na VŠ SNB. Ke dni 1. 8. 1978 náčelník katedry boje s ideologickou diverzí (katedra 104) VŠ SNB.
Do své smrti v roce 1988 zastával náčelnická místa kateder pro boj proti vnitřnímu nepříteli, antisocialistickým silám a ideologické diverzi VŠ SNB.
260
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Konkrétněji jsou v plánu vyjmenovány úkoly X. správy FMV:
–

zjištění a „rozpracování“ styků Slávy Volného, Karla Jezdinského a Milana Schulze z období před opuštěním ČSSR, čímž měly být odhaleny jejich informační
zdroje v ČSSR, a tedy i okruh osob vhodných pro získání ke spolupráci proti nim,

–

ve spolupráci se Správou StB Ústí nad Labem měla být „rozpracovávána“ Zdeňka
Chvalinová, bývalý kontakt Karla Jezdinského, vyjíždějící do SRN,

–

ve spolupráci se Správou StB Ústí nad Labem mělo být řízeno „rozpracování“ Karla
Jezdinského staršího, s cílem „jeho podchodu k synovi v souladu se záměry I. S-FMV“
( tzn. jeho využití k získávání zpráv o synovi),261

–

využití výjezdu matky manželky Slávy Volného Vlasty Payové do SRN, jejíž návrat do ČSSR měl být případně propagačně využit.262

X. správa FMV měla budovat vlastní, dosud neexistující agenturu k problematice Rádia
Svobodná Evropa – ověřit agenturní typ Karel Řezníček (technik Čs. rozhlasu, údajně v úzkém
styku se S. Volným), ověřit možnost dalšího využití tajného spolupracovníka JOSEFA (neidentifikován), agenta Správy StB Banská Bystrica, k pracovníkovi RSE dr. Bellušovi. Dále vyhledávat další možné typy ke spolupráci, informovat o možnostech tajných spolupracovníků krátkodobě vyjíždějících do zahraničí za osobami z RSE.
Za plnění těchto úkolů zodpovídali pplk. Jaroslav Lis–NEČÁSEK za odbor 31, Viktor
Borský–BEDRNA za 36. odbor I. správy FMV a mjr. Vladimír Patka z 3. oddělení 2. odboru
X. správy FMV. Kontrola úkolů měla být prováděna na úrovni odborů jednou za tři měsíce.263
Z dokumentu je patrná nevyváženost pozic I. a X. správy FMV. Zatímco I. správě byly
operativní možnosti X. správy vcelku rozkryty, rozvědka nedala svému partnerovi do své
„kuchyně“ příliš nahlédnout. Činnost X. správy FMV proti Rádiu Svobodná Evropa je
podrobně popsána v samostatné kapitole.
261

Dne 17. 9. 1975 byl na Karla Jezdinského založen 4. oddělením 2. odboru X. správy FMV spis prověřované osoby, krycí jméno JEZDEC, který byl 6. 12. 1989 skartován. Vzhledem k datu založení a součásti StB,
která jej vedla, lze předpokládat, že ve spisu se mohly nacházet doklady naznačených opatření.
262
Až od druhé poloviny roku 1977 měla I. správa FMV snahu využít cest tchyně Slávy Volného do SRN,
ovšem s jiným cílem, viz akce VOLANT.
263
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek str. 59–67: Plán agenturně operativního rozpracování objektu „ALFA“, I. správa FMV, odbor 31, č.j.: A-001164/31-75, 15. 7. 1975; zpracovali: pplk. NEČÁSEK a Jan Barcal (pův. uvedeno mjr. Vladimír Patka), schválili: náčelník odboru 31 I.
správy FMV pplk. Jan POZORNÝ a náčelník 2. odb. X. správy FMV pplk. RSDr. Oldřich Pilát.
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Po „stažení“ spolupracovníka PLEYE–Pavla Minaříka v lednu 1976 nastala pro rozvědku
v Rádiu Svobodná Evropa zcela nová, obtížná situace. Dokládá to i nedatované „Vyhodnocení
plánu za rok 1976 po linii objektu ALFA“

264

. Ve srovnání s rokem 1975 výrazně pokleslo

množství informací o RSE a I. správa FMV měla mít v roce 1976 pouze přehled o hlavních
událostech.
Ze získaných zpráv byla X. správě FMV předána k „rozpracování“ souhrnná produkce
PLEYE za posledních pět let a řada dalších dílčích informací k RSE i k jednotlivým aktivním
exulantům. Ekonomické kontrarozvědce – XI. správě FMV – byly předány informace do akce
JAGUÁR265 (styky Slávy Volného do ČSSR) a „sovětským a polským přátelům“ informace
k zaměstnancům Rádia Svoboda, respektive k polským zaměstnancům RSE.
V rámci aktivních opatření byl 36. odboru I. správy FMV předán námět na využití
získaných originálních dopisů exulantů k rozeštvání Rady svobodného Československa s Poradním sborem.
Nejdůležitější akcí z aktivních opatření byla INFEKCE – využití návratu agenta
PLEYE do ČSSR. Ve spolupráci s X. správou FMV měli být dále „rozpracováváni“ spolupracovníci Rádia Svobodná Evropa v ČSSR zjištění PLEYEM.
Podle vyhodnocení bylo hlavního cíle pro rok 1976 dosaženo: tzn. vyvolání ovzduší
nedůvěry mezi zaměstnanci RSE a diskreditace RSE ve veřejnosti na Západě i v ČSSR. A dosaženo bylo i hlavního úkolu: podchycení všech podstatných změn ve struktuře RSE v souvislosti se sloučením s RS. V součinnosti s X. správou FMV bylo také dosaženo prvních
kladných dílčích výsledků při rozpracování kontaktů RSE v ČSSR, a mimo plán byl zaznamenán úspěch v kontaktu s bývalou pracovnicí RSE Mählerovou266 dojíždějící do ČSSR, která byla získána k předávání informací o situaci v RSE a o některých jeho zaměstnancích,
zejména pak o ohlasech na akci INFEKCE.
Úkoly v roce 1976 plnila především centrála. Rezidentura Bonn se podílela na řízení spolupracovníků CHOLÍN, JURKA a KOLBE a rezidentura Vídeň na řízení DIORA. Rezidentury se
z konspirativních důvodů neměly zabývat vyhledávaním agenturních typů.
264

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek I. část, str. 69–73:
Vyhodnocení plánu za rok 1976 po linii objektu „ALFA“, nedatováno, pplk. NEČÁSEK.
265
Akce JAGUÁR – signální svazek vedený S StB Plzeň na obchodníka Johanna Ryčla v letech 1976–1978
se nedochoval.
266
Neidentifikována.
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Součástí dokumentu „Vyhodnocení plánu za rok 1976 po linii objektu ALFA“ je také
přehled tehdejší agentury:
x CHOLÍN (Jiří Tobiáš) – perspektivní „produkující“ agent.
Řídil Jaroslav Růžička –FIALKA z rezidentury Bonn.
x JURKA (Juraj Leitner) – perspektivní „produkující“ agent, dosaženo jeho přemístění do Mnichova a vytvořen „okrajový přístup“ k pracovníkům RSE.
Řídil Jaroslav Růžička–FIALKA z rezidentury Bonn.
x KOLBE (Zdeněk Kašpar) – dobře „produkující“ agent.
Řídil Jaroslav Růžička–FIALKA z rezidentury Bonn.
x PELA (Miloš Navrátil) – dosud „neprodukující“, ale perspektivní agent. „Vysazen“ na krátkou dobu, přerušení schůzek v důsledku zhoršené situace.
Řídil z centrály Petr Kovařík–DOBIŠ.
x AXL (Milan Pospíšil) – „produkující“ agent, možná „provalen“ bývalým příslušníkem II. správy FMV Miloslavem Kročou.
Z centrály řídil Petr Kovařík–DOBIŠ.
x PTÁČNÍK (Vojtěch Vogel) – důvěrný styk, kontakty zajišťovány agentem DIRIGENTEM (Ladislav Šíp), ovšem v důsledku stažení PLEYE se v roce 1976 žádný kontakt neuskutečnil.
Z centrály řídil přes spolupracovníka DIRIGENTA Jaroslav Lis–NEČÁSEK.
x DIOR (Ivo Šafář) – dobře „produkující“ agent.
Řídil Antonín Prokeš–PŘÍBRAMSKÝ 267 z rezidentury Vídeň.
267

Prokeš Antonín–PŘÍBRAMSKÝ (1922), původní povolání elektromechanik; člen KSČ od 1939.
1. 10. 1945 přijat k SNB – Oblastní zpravodajská odbočka Zlín, později KV StB Brno, zástupce náčelníka
KV StB Uherské Hradiště a náčelník KS StB Gottwaldov.
1. 7. 1953 mjr., 14. 10. 1953 přeřazen k rozvědce – zást. náčelníka odboru I. správy MV, 1954 člen rezidentury,
1. 7. 1955 zást. náčelníka VI. odb. (obrana zastupitelských úřadů), 1. 7. 1956 pplk., 5. 7. 1956 náčelník 15. odb.
(obrana ZÚ, delegací – totožné s VI. odb.). 1961 převeden s odborem zahraniční kontrarozvědky na II. správu
MV, 1966 absolvoval státní zkoušku jazykové způsobilosti z angličtiny pro expertní činnost v zahraničí na
Univerzitě 17. listopadu.
5. 8. 1969 uvolněn na cca půl roku k plnění úkolů I. správy FMV v SRN – starší referent rezidentury Frankfurt (legalizován na vízovém oddělení), nakonec ve funkci rezidenta. Od tohoto data dodatečně zařazen na
I. správu MV – 2. odb. správy B – I. správy FSZS.
V roce 1973 se podílel na akci 26. odboru „MAT“ – odhalení nepřátelské osoby, od 24. 6. 1974 do července
1977 starší referent specialista rezidentury Vídeň. 30. 9. 1977 ukončení služebního poměru – uznání ministra
vnitra při odchodu do důchodu.
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Podle plánu měly být provedeny „verbovky“:
x

JARO (neidentifikován) – čs. emigrant v SRN. Byl sice proveden kontakt, ale

pro ztrátu možností (v souvislosti se stažením PLEYE) byl typ vyřazen z plánu,
x

GABRIEL (neidentifikován) – čs. emigrant v SRN s možnostmi k RSE; kontakt

plánován na konec roku 1976.
x

Spolupracovník JÁCHYM, který byl znovu kontaktován, na spolupráci nepři-

stoupil a svazek byl konečně uložen do archivu.
x
Zásadní pozornost mezi aktivitami rozvědky i celého bezpečnostního aparátu proti Rádiu Svobodná Evropa zasluhuje „aktivní opatření“ INFEKCE. Bylo tvořeno sérií dílčích kroků
odvozených od veřejného vystoupení agenta PLEYE–Pavla Minaříka.
Plán AO INFEKCE byl schválen ministrem vnitra ČSSR Jaromírem Obzinou 13. ledna
1976. Tento plán se pravděpodobně nedochoval. V archivu rozvědky chybí podsvazek s názvem „Aktivní opatření Svobodná Evropa“ objektového svazku ALFA (10081/102). Svazek
36. odboru I. správy „VLNA / INFEKCE“ (90045) byl skartován (za ne zcela jasných okolností) snad koncem roku 1989 a dochoval se pouze nevýznamný a nesouvisející zbytek. Víme jen,
že Minaříkovi byly ve zničeném svazku věnovány celé dva podsvazky 147 a 148.
Ke koordinaci přípravy byl vytvořen tým kádrových příslušníků 31. a 36. odboru. V osobním styku s Minaříkem byli jen dva kádroví příslušníci 36. odboru. INFEKCE měla mít celkem
tři etapy; první dvě s přímým využitím osoby Pavla Minaříka.
Alespoň dílčí přehled o průběhu INFEKCE umožňuje dokument vypracovaný pro ministra Obzinu „Vyhodnocení I. etapy publicistické kampaně – operace INFEKCE“ z 11. května
1976, podepsaný náčelníkem 36. odboru plk. Janem Ondrovčákem–OSTROVSKÝM.
Do tohoto data bylo v akci INFEKCE již provedeno:
1) Vydání zprávy ČTK 28. ledna 1976 – převzata i tiskovými agenturami
západních států včetně SRN. Ve zprávě nebylo uvedeno jméno „navrátilce“, čímž byly
vyvolány zájem a spekulace.
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Dne 29. ledna 1976 se konala tisková konference s Pavlem Minaříkem v sídle Svazu československých novinářů v Pařížské ulici v Praze za účasti sto sedmdesáti novinářů268,
z toho dvaceti ze Západu. Minařík dostal po svém úvodním prohlášení dvaadvacet otázek
(jednu od novináře ze Západu, z Izraele).
Celá tisková konference byla natočena ČST a odvysílána ve dvou padesátiminutových
blocích hned 29. a 30. ledna 1976. Záznam vysílal i Československý rozhlas (včetně
vysílání pro zahraničí) ve dvou blocích po šedesáti a třiceti minutách. V domácím
i zahraničním tisku byly publikovány podstatné výňatky, v tisku na Západě větší zprávy.
Nedochoval se doklad o přípravě diskuse, přestože nepochybně připravována byla. Zúčastnili se jí mj. nejméně dva tajní spolupracovníci StB. Byl to bývalý „spolupracovník“
Julius Petřík269 ze zahraničního vysílání ČRo a redaktor ČST Oldřich Vejvoda.270
2) V ČST bylo původně plánováno jedno Minaříkovo vystoupení; nakonec byly
vysílány tři čtyřicetiminutové pořady k tématům: „RSE a CIA“ (31. ledna 1976), „RSE
a čs. opozice“ (4. února 1976) a „Špionážní činnost a čs. opozice“ (10. března 1976). Byl
připraven a dokončen televizní film s Minaříkem o Jiřím Pelikánovi.271 Mimo původní návrh pak byly s P. Minaříkem pořízeny 20–30 minutové rozhovory pro televize SSSR, NDR
a MLR. Jeho vystoupení v ČST převzalo i vysílání Intervize.
3) V Československém rozhlase se podle původního uskutečnila plánu tři půlhodinová vystoupení s tématy: „RSE a KBSE“ (30. ledna 1976) „RSE a CIA /informátoři
a dopisovatelé z ČSSR/“ (3. února 1976) a „RSE a revanšistické hnutí“ (10. února 1976).

268

Podle údaje v publikaci „Kapitán Pavel Minařík. Návrat rozvědčíka“se tiskové konference zúčastnilo sto
třicet sedm novinářů.
269
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Petřík Julius (6. 3. 1920); evidován 1. oddělením II. odboru S StB Praha 17. 12. 1954 pod
reg. č. 1312 jako agent, krycí jméno PETR, a 24. 3. 1958 evidován 1. odb. KS MV Praha (oblastní odbor I.
správy MV) pod reg. č. 41717 jako ideospolupracovník. Svazek archivován v roce 1973. Staženo 15. 4. 2004.
270
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Vejvoda Oldřich (14. 2. 1948); 15. 5. 1974 evidován 1. oddělením 2. odboru II. správy
FMV pod reg. č. 7232 jako KTS, 24. 6. 1975 přeregistrován jako agent, krycí jméno LORD, 6. 1. 1984 evidován I. správou SNB pod č. 48484 jako ideospolupracovník.
Svazek ukončen 26. 6. 1989. Od 6. 3. 1989 evidován 1. odd. 2. odb. II. správy SNB pod reg. č. 36935 jako
agent. Svazek byl 7. 12. 1989 skartován. Staženo 15. 4. 2004.
271
Realizováno jako televizní dokumentární film s titulem „Skandál v Římě“ (uložen v archivu ČT).
AMV, f. A 2/5 (sekretariát ministra) inv. j. 675: Scénář televizní relace k Pelikánovi, 30. 3. 1976, č.j. A65/12-76 dokládá, že byl zaslán z I. správy FMV k informaci ministru vnitra ČSSR J. Obzinovi.
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Navíc byl 19. února 1976 aktuálně připraven padesátiminutový publicistický pořad „Nad
dotazy posluchačů“.
Zahraniční vysílání ČRo zařadilo 21. a 22. února 1976 do programu dvacetiminutové rozhovory s P. Minaříkem v anglickém a německém jazyce.
Texty rozhlasových vystoupení byly v plném znění přebírány československým tiskem
a rozhlasovými stanicemi ve východním bloku.
4) Od 29. ledna do 12. dubna 1976 bylo na území ČSSR publikováno k tématu celkem čtyřiašedesát článků v tisku (čtyřicet zpráv o rozhovorech a diskusích s Pavlem Minaříkem, v týdenících pak dva půlstránkové rozhovory, čtrnáct rozhovorů do čtyř tiskových stran
a osm komentářů).
5) Od 17. dubna 1976 byla v prodeji publikace připravená kolektivem tiskového odboru FMV „Kapitán Pavel Minařík – Návrat rozvědčíka“ (vydalo Naše vojsko v počtu 50 000
výtisků). V květnu 1976 měla vyjít i publikace Rudého práva „Příběh rozvědčíka“ s rozhovory
Jiřího. Stana s P. Minaříkem (vyšlo pod názvem „Svědectví kpt. Minaříka“).
6) Součástí akce INFEKCE byly i dva otevřené dopisy s protesty proti činnosti
Rádia Svobodná Evropa adresované Mezinárodní organizaci novinářů (MON) a Československé společnosti pro spolupráci a bezpečnost v Evropě.
V médiích na Západě vyšlo podle monitoringu I. správy FMV padesát sedm článků
v tisku (padesát pět zpráv a dva rozhovory) a v exilovém tisku sedm obsáhlých informací.
Rádio Svobodná Evropa vysílalo o „návratu“ Pavla Minaříka do vlasti šestnáct relací o celkové stopáži 163 minut. Deutsche Welle pět relací a BBC jednu. Touto cestou byla v zahraničí zveřejněna obvinění Rádia Svobodná Evropa ze „štvavé činnosti“, čímž byl podle názoru náčelníka odboru aktivních opatření J. Ondrovčáka–OSTROVSKÉHO v plném rozsahu
naplněn cíl akce INFEKCE.272
Důležitou součástí INFEKCE byla série veřejných besed P. Minaříka na školách, v podnicích a institucích. Od března do července 1976 jich proběhlo dvacet čtyři, včetně Polska a Maďarska.
272

AMV, reg. č. 44947/108, svazek agenta evidovaný na osobu Pavel Minařík, str. 82–86: 36. odbor I. správy
FMV, 11. 5. 1976, č.j.: A-00400/36-76, náčelník odboru plk. Jan Ondrovčák–OSTROVSKÝ: Vyhodnocení
I. etapy publicistické kampaně – operace INFEKCE, schváleno FMV Obzinou 13. 1. 1976 pod č.j.: A-0027/36-76.
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Pavel Minařík spolu s náčelníkem 31. odboru Janem Pěnčíkem–POZORNÝM a ochrankou (čtyřmi příslušníky V. správy FMV) navštívili ve dnech 31. května – 5. června 1976 na pozvání polské rozvědky PLR.
Vystoupení před posluchači Vyšší důstojnické školy F. E. Dzeržinského ve Varšavě se
Minařík zúčastnil spolu se svým „předchůdcem“, polským agentem v Rádiu Svobodná Evropa,
kpt. Andrzejem Czechowiczem. Podle původního záměru měli spolu dokonce natočit pro polskou televizi film, k čemuž asi nakonec nedošlo. Minařík s Pěnčíkem–POZORNÝM byli přijati
vedením polské rozvědky i tamními specialisty na ideodiverzi a RSE.
Návštěva Polska je uváděna v materiálech rozvědky jako „reciproční“ za cesty A. Czechowicze a Mieczyslawa Lacha, dalšího agenta polské SB v RSE, do Československa. M. Lach se
z RSE vrátil do Polska někdy na přelomu let 1974–1975.
Druhá Minaříkova zahraniční návštěva se uskutečnila ve dnech 18.–27. června 1976
v Maďarské lidové republice, kam jel rovněž se čtyřmi příslušníky ochranky a náčelníkem analytického oddělení 31. odboru I. správy Miroslavem Krajhanzlem-SKALÁKEM. Minařík v MLR
vystoupil například před příslušníky maďarské rozvědky.273
V době Minaříkova „stažení“ proběhlo i „stažení“ spolupracovníka KGB z Rádia Svoboda
Jurije Michailoviče Marina, k jehož návratu bylo v sovětském tisku zveřejněno v lednu a únoru
1976 více publikačních výstupů.274
Do 17. března 1976 došlo na různé adresy v republice (ČST, ČRo, FMV) pro „rozvědčíka“ Pavla Minaříka sto devět dopisů (šedesát sedm pozitivní a čtyřicet dva negativní ohlasy).
Dopisy byly kontrolovány 31. odborem, který v některých případech přijímal i určitá opatření
(prověření pisatelů). Minařík na pozitivní dopisy odpovídal, přikládal i podepsanou fotografii.
Zajímavá je vcelku početná skupina negativně laděných dopisů. Většina z nich byla
podepsána a objevoval se v nich rozšířený názor, že Minařík nebyl „vysazen“, ale vrátil se jako
normální emigrant a ministerstvo vnitra ho jen využilo. Dále, že „rozvědčík“ jen dovedně využívá možností ke svému obohacení, jeho tvrzení nejsou podložená a pod.275
273

AMV, reg. č. 44947/107, svazek agenta evidovaný na osobu Pavel Minařík, str. 32–33: Záznam o služební
cestě do PLR, 8. 6. 1976, náčelník 31. odboru I. správy FMV Jan Pěnčík–POZORNÝ; a dále támtéž str. 61–66:
Zpráva o služební cestě do MLR, 29. 6. 1976, 31. odb. I. správy FMV.
274
Radio „Svoboda“: Kto jesť kto i čto jesť čto in: Litěraturnaja gazeta č. 5, 4. 2. 1976, str. 15;
Leonid Kolosov: „Svoboda“, kak ona jesť (Za kulisami deversii) in: Nědělja č. 7, 16.–21. 2. 1976, str. 20–21.
275
AMV, reg. č. 44947/103, svazek agenta evidovaný na osobu Pavel Minařík.
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Specifický dopad na některé československé občany měly Minaříkovy zprávy o konkrétních posluchačích píšících na adresy Rádia Svobodná Evropa:
Předal osobní údaje nutné k identifikaci, nebo dokonce i fotokopie dopisů adresovaných
RSE, od celé řady československých občanů. Ve dvou případech „osočení“ protestovali, psali Československé televizi a ministru vnitra Obzinovi. Byli to historik Jan Křen a bývalý ministr zahraničí
Jiří Hájek. Při svém vystoupení v ČST dne 10. března 1976 se je Minařík (a všechny ostatní napadené) pokusil umlčet tvrzením, že má o jejich spolupráci s RSE důkazy. V dubnu 1976 bylo pět občanů vyslechnuto Správou vyšetřování StB. Cílem bylo paralyzovat fámu, že Minaříkovy poznatky
jsou smyšlené, a zároveň potrestat osoby, které v minulosti předaly RSE nežádoucí informace. Někteří z vyslýchaných měli být obviněni z tr. činu podle § 112 (poškozování zájmů republiky
v cizině), ovšem čin byl ve většině případů již promlčen. Někteří „provinilci“ byli potrestáni
vyhazovem ze zaměstnání. Při výsleších byly odhaleny i zajímavé skutečnosti – např. Jan Mokrý
z Jeseníků dokonce organizoval ilegální setkání dopisovatelů Rádia Svobodná Evropa.
Postup proti dopisovatelům RSE dokládá i zápis již z 27. února 1976 ze součinnostního
jednání zástupců 4. oddělení 2. odboru X. správy FMV se zástupci I. správy FMV pplk. Petrem
Ondráčkem–OLIVOU (31. odbor) a pplk. Janem Pěnčíkem–POZORNÝM (36. odbor). Jako
třetí bod jednání zde byl dohodnut postup proti RSE:
Součinnostní plán dostali za úkol zpracovat kpt. Jaroslav Lis–NEČÁSEK a kpt. Jan
Barcal ze 4. oddělení 2. odboru X. správy FMV. Viktor Borský–BEDRNA z I. správy FMV
měl 2. března 1976 předat archiv Pavla Pecháčka (asi získaný Minaříkem) 4. oddělení 2. odboru X. správy FMV k „vytěžení“ a ustanovení styků československých občanů s RSE. Bylo
projednáno i opatření k dopisovatelům a stykům s RSE. Borský–BEDRNA měl 4. oddělení
předat údaje k asi čtyřiceti zbylým dopisovatelům RSE. S identifikovanými dopisovateli měly
být kontrarozvědkou provedeny „profylaktické pohovory“ s oznámením zaměstnavatelům,
některé případy měly být využity operativně, tzn. získání ke spolupráci.276
Hlavním poselstvím akce INFEKCE mělo být „odhalení“ Rádia Svobodná Evropa jako
nástroje CIA, a to nejen jako zpravodajského, ale především tzv. ideodiverzního prostředku,
který má negativní vliv na proces uvolňování napětí. Šlo tedy o to, vytvořit z činnosti RSE problém mezinárodní, který ovlivňuje zájmy nejen režimů zemí sovětského bloku.

276

AMV, archivní č. 1236 MV, registrační č. 10133/- objektový svazek „EMIGRACE“, str. 35–41.
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Další částí operace INFEKCE byla snaha bagatelizovat činnost Rádia Svobodná Evropa, podsunovat lidem myšlenky o jeho zbytečnosti a o údajném podvodu páchaném na daňových
poplatnících USA financováním rozhlasové stanice ze státního rozpočtu USA.
Ministr vnitra Obzina dával „stažení“ Pavla Minaříka do souvislostí s údajným systémovým postupem čs. rozvědky k paralyzování nepřátelských akcí před XV. sjezdem KSČ.
Není ovšem jisté, zda nešlo o dodatečné účelové využití případu, o snahu získat takto ještě
politický kapitál:
„Na předsjezdové období bylo připraveno odvolání kpt. MINAŘÍKA z „Radia Svobodná Evropa“ (RSE) a jeho propagační vystoupení. Celkový charakter jeho vystoupení
a dokumenty určené k publikování byly zvoleny tak, aby měly žádoucí ohlas nejenom u obyvatelstva v ČSSR, ale aby omezily účinky ideodiverzní činnosti RSE a „Radia Svoboda“, jakož i
vedoucích špiček čs. emigrace a vedoucích osob pravice (disidentů).
Dosud získané ohlasy potvrzují úspěšnost akce v ČSSR a jejich dopad na pravicové síly,
u nichž se do určité míry projevuje dezorientace z obavy z následků jejich odhalení v rámci této
akce.
V současné době probíhá jednání se spřátelenými rozvědkami, jehož cílem je mj.
využití i jejich možností k dalšímu aktivnímu rozvinutí této akce v kapitalistickém zahraničí
proti nepřátelské emigraci ze zemí soc. tábora a koordinace dalšího postupu.“ 277
Nelze ponechat bez povšimnutí asi nejvýraznější a nejživotnější atribut „návratu kpt.
Minaříka“ – píseň „Dopis Svobodné Evropě“. 278 Dílo s tímto názvem „vytvořili“ Josef Laufer
a Bohuslav Myslík a zpěvák J. Laufer s ním vystoupil na veřejnosti někdy v únoru nebo březnu
roku 1976. Píseň často a pravidelně vysílaly obě stanice Československého rozhlasu (Hvězda
a Praha) , Laufer s ní „zaujal“ na Festivalu politické písně v Sokolově a MV ji vydalo na jedné
z gramofonových desek cyklu „Písničky pro Hvězdu“.
Časopis Signál č. 13 z března 1976 přinesl na obálce zpěvákovu fotografii a výrok:
„Touhle písní jsem chtěl dát najevo, že existence takové stanice bezesporu je v době po
helsinské konferenci pro situaci v Evropě a ve světě škodlivá, a navíc nebezpečná.“
277

NA, f. AÚV KSČ (02/1) sv. 189, a. j. 189, b. 9, 47 listů, Zpráva o bezpečnostní situaci v ČSSR před XV. sjezdem KSČ, předl. 25. 3. 1976 J. Obzina. Přísně tajné 184. schůze PÚV KSČ 2. 4. 1976 vzala zprávu na vědomí.
278
Text i nahrávku (formát mp3) „Dopis Svobodné Evropě“ je možno nalézt např. na internetové adrese:
www.budovatel.cz
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Toto Lauferovo „dílo“ vyvolalo velmi rozporuplné reakce. Dostupné archivní materiály
svědčí o tom, že píseň s názvem „Dopis Svobodné Evropě“ nebyla součástí operace INFEKCE,
tedy že šlo o vlastní zpěvákovu iniciativu, která nicméně byla režimem vděčně využita.279
x
Relativně mohutný vzestup počtu tajných spolupracovníků rozvědky s dobrými možnostmi proniknutí do objektu ALFA byl v první polovině sedmdesátých let po okupaci Československa vojsky Varšavského paktu v srpnu 1968 umožněn novou vlnou emigrace na Západ.
To byla pro rozvědku velká šance, která se již neopakovala. Do RSE mohli proniknout
lidé, kteří k tomu dříve – díky své komunistické minulosti – neměli prakticky šanci. „Vysazení
spolupracovníka“ nebylo mezi množstvím lidí opouštějících ČSSR nápadné. Jak komplikované
bylo proti tomu vysazení JÁCHYMA či HLASE přes železnou oponu v polovině padesátých
let! Úspěšně vysazení agenti ovšem v průběhu sedmdesátých let končili z různých důvodů svoji
spolupráci.
Zásadním předělem se pak jeví „stažení“ Pavla Minaříka do ČSSR, které znamenalo
významný zásah do zpravodajského prostředí „objektu ALFA“ – rozhlasové stanice Svobodná
Evropa.
Pro akce rozvědky v SRN mělo význam rozšíření počtu tzv. legálně působících rozvědčíků. V letech 1971–1973 probíhala obtížná jednání k uzavření smlouvy o vzájemných
vztazích mezi SRN a ČSSR. Smlouva byla parafována 20. června 1973 v Bonnu ministry zahraničních věcí obou států a 11. prosince 1973 podepsána v Praze předsedou vlády ČSSR Lubomírem Štrougalem a spolkovým kancléřem Willy Brandtem. Teprve touto smlouvou se oba
státy po dlouhých letech od vzniku SRN v roce 1949 vzájemně uznaly a navázaly oficiální diplomatické styky na úrovni velvyslanectví. Zpočátku bylo sídlo československého velvyslanectví v sídle obchodní mise ve Frankfurtu nad Mohanem (charge d´affaires dr. František Mika)
a od 25. dubna 1974 pak v Bonnu. Prvním řádným velvyslancem ČSSR v Bonnu byl Jiří
Götz.
Tato diplomatická mise byla současně významným opěrným bodem rozvědky.

279

AMV, archivní č. 670853 MV, registrační č. 11031, spis prověřované osoby vedený na osobu Josef Laufer
(1939).
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III. 5. Poslední období, léta 1976–1990

Souhrné informační materiály, plány práce a vyhodnocení činnosti rozvědky na „objektu ALFA“ za období 1976–1989 zatím nebyly nalezeny, pravděpodobně byly zničeny při
skartacích koncem roku 1989.280 Jen podle dílčích informací, předaných agenturních zpráv
a svazků zjištěných tajných spolupracovníků lze rámcově rekonstruovat aktivity I. správy
FMV (SNB)281 k „objektu“ v daném období. Podle těchto dochovaných materiálů se zdá, že
agenturní obsazení nebylo od roku 1976 z pohledu rozvědky zdaleka optimální a stav se dokonce stále zhoršoval.
Objektový svazek „ALFA“ v daném období vedl poručík Ing. Josef Černohlávek–
BERÁNEK.282
Ve druhé polovině sedmdesátých let předávali k „objektu ALFA“ nadále zprávy:
x DIOR (Ivo Šafář) – pobočka RSE Vídeň,
x PROLOG (neidentifikován) – k Imrichu Kružliakovi a situaci v RSE,
x KOLBE (Zdeněk Kašpar) – všeobecné poznatky,
x JURKA (Juraj Leitner) – okrajové možnosti k RSE začal mít až v roce 1976.
Tato jakási „síť“ se na konci sedmdesátých let zhroutila. Připomeňme, že iniciativní DIOR
zemřel 30. června 1980, KOLBE byl z ALFY v rámci úsporných opatření vzhledem ke svému
věku 31. prosince 1979 propuštěn a JURKA pro svoji spolupráci s československou rozvědkou
zatčen Spolkovým Úřadem na ochranu ústavy 26. července 1979 a posléze i německým soudem
odsouzen.
Naznačený stav potvrzují příkladně pasáže z komplexního služebního hodnocení zástupce náčelníka 31. odboru pplk. Petra Ondráčka–OLIVY z 18. ledna 1981:
„…Co se však již delší dobu nedaří je pokrytí objektu ALFA agenturou, naopak v hodnoceném období [23. 12. 1976–18. 1. 1981 – poz. aut.] byl jeden TS [KOLBE] z objektu propuštěn
280

Podsvazek /132 OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, reg. č. 10081, „Plány práce – pokračování hlavního
svazku, I. část“ byl podle sdělení archivu skartován 8. 12. 1989.
281
Rozkaz ministra vnitra 13/1979 ze 4. 7. 1979, kterým byly Správy FMV nazvány Správami SNB:
„…útvary SNB podřízené FMV – složky StB“.
282
Černohlávek Josef– BERÁNEK (1954); v roce 1985 npor., zařazen ve funkci starší referent 31. odboru
I. správy SNB.
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a jeden TS provalen a zatčen vinou řídícího orgána na rezidentuře [JURKA] a objekt není agenturně obsazen. I když jsou zde podmínky průniku velmi složité, je třeba tomuto úkolu v příštím
období věnovat zvýšenou pozornost a dosáhnout rozhodného obratu. Neobsazením tohoto objektu
agenturou trpí i námětová činnost na aktivní opatření, která není také na patřičné výši.“ 283
Rozvědka se pokoušela „obnovit síť“ v Rádiu Svobodná Evropa různými způsoby –
například získávat spolupracovníky z řad exulantů, kteří legálně přijížděli do Československa.
Nebyli to přirozeně lidé zaměstnaní přímo ve Svobodné Evropě, ale spíše udržující s RSE
nějaké osobní kontakty.
x

V roce 1977 byl vykonán pokus o získání spolupracovnice DARION.

Václav Gajdošík–GUT z OO I. správy FMV v Praze využil rodinných návštěv Ivany
Davies (rozené Dohnalové) v Praze. Ivana Davies udržovala přátelské kontakty s některými
zaměstnanci RSE a pro získání ke spolupráci byla Oblastním odborem rozvědky v Praze
„rozpracovávána“ již od roku 1973, kdy s ní byl proveden pohovor legalizovaný vyřizováním
formalit na krajském odboru pasů a víz.
V roce 1977 se v Praze uskutečnily celkem tři schůzky, které nepřinesly rozvědce žádný
výsledek. Poté přestala paní Ivana Davies do Prahy jezdit a svazek byl uložen do archivu.284
x

V roce 1973 nabídl rozvědce ze své iniciativy spolupráci bývalý pracovník RSE

Tibor Zlocha. Roku 1951 se neúspěšně pokusil emigrovat z ČSR, po zadržení byl odsouzen ke dvěma letům vězení. Zlocha získal zkušenost se spoluprací s StB, když byl v roce 1957
pod nátlakem „zaverbován“ V. odborem S StB Praha (problematika ochrany dopravy a spojů)
jako agent – krycí jméno KAREL. Podle vyhodnocení této spolupráce byla jeho přičiněním
realizována akce HACIENDA – skupina osob údajně propagujících fašismus. V roce 1961 byla
spolupráce s StB ze Zlochovy iniciativy ukončena.
Roku 1963 se Zlochovi podařilo trvale vycestovat do Rakouska, v letech 1965–1967
působil ve vídeňské pobočce RSE, pak do roku 1972 jako její externí spolupracovník. S RSE se
však rozešel ve zlém a vysoudil pak odchodné za problematické rozvázání pracovní smlouvy.

283

AMV, personální spis příslušníka SNB Petra Ondráčka: Komplexní služební hodnocení, pplk. Petr (Ondráček–)OLIVA, vypracoval náčelník odboru 31. pplk. Jan (Pěnčík–)POZORNÝ, 18. 1. 1981.
284
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 46786, svazek agenta evidovaný na osobu Ivana Davies, evidován 24. 6.
1977, OO I. správy FMV Praha, archivován 30. 10. 1979.
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Roku 1973 si Tibor Zlocha vyřizoval propuštění ze státního svazku ČSSR. Při jednání
na ZÚ ČSSR ve Vídni nabídl jako protislužbu informace o RSE. Přes jeho další iniciativní návštěvy ZÚ ve Vídni došlo ke kontaktu a získání „ke spolupráci“ z neznámých důvodů až 11. března 1978. Schůzka byla aranžována prostřednictvím Zlochovy známé, shodou okolností důvěrnice StB ANITY, která v doprovodu kádrových příslušníků 31. odboru I. správy FMV
Jaroslava Lise–NEČÁSKA a KOUDELKY odjela na domluvenou schůzku s Tiborem Zlochou
do Maďarska. Rozvědka však pravděpodobně svým otálením propásla příležitost, protože „nový agent“ ZLOTÝ (již dříve pro kontrarozvědku KAREL) začal mít brzo jiné zájmy.
Do 24. dubna 1981, kdy byl podán návrh na uložení jeho svazku do archivu, podal ZLOTÝ k RSE asi jen šest všeobecných informací. Schůzky se konaly v MLR, na odměnách mu
bylo vyplaceno 11 500 ATS, 160 HUF a úhrady výdajů ve výši 5500 ATS.285
x

Rozvědce v roce 1980 podařilo získat ke spolupráci dokonce jednoho zaměstnance RSE.

Pracovníka výzkumného oddělení Jiřího Dostála měl ke spolupráci získat agent StB
ROMAN–Miroslav Krofián, který se nejprve záměrně seznámil s Dostálovými rodiči v Hradci
Králové a roku 1974 pak Jiřího Dostála v Mnichově poprvé navštívil a „otypoval“ pro rozvědku.286 V dalších letech ho navštěvoval opakovaně, a konečně 4. listopadu 1980 nabídl z pověření rozvědky Dostálovi „spolupráci“.
Hlasatel Čs. rozhlasu v Hradci Králové Jiří Dostál odešel do exilu s manželkou v květnu
1969 (v roce 1970 byli v nepřítomnosti odsouzeni podle § 109 ke dvěma a půl, respektive k jednomu roku odnětí svobody). Brzy se stal externím spolupracovníkem mnichovského RSE jako
hlasatel, později pak stálým zaměstnancem ve výzkumném oddělení.
Již od roku 1970 byl Dostál „rozpracováván“ Správou StB v Hradci Králové v pozorovacím spise a od roku 1973 v signálním svazku287. S nabídkou tlumočenou ROMANEM prý
v zásadě souhlasil a přislíbil přijet do Vídně na schůzku s kádrovým příslušníkem rozvědky.
285

Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Tibor Zlocha (7. 6. 1929); evidován V. odborem S StB Praha 18. 12. 1957 jako agent, krycí
jméno KAREL, svazek uložen 31. 5. 1961.
Osobní svazek agenta reg. č. 46992, krycí jméno ZLOTÝevidován 13. 6. 1978, 31. odb. I. správy FMV;
rozhodnutí o uložení svazku do archivu 24. 4. 1981. Staženo 15. 4. 2004.
286
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Miroslav Krofián (24. 9. 1923) reg. č. 9777, 4. oddělení 1. odboru S StB Hradec Králové,
evidován 20. 5. 1971. Staženo 15. 4. 2004.
287
Signální svazek reg. č. 9507 a spis prověřované osoby reg. č. 13295 HLASATEL, 1. odb. S StB Hradec Králové, vedené na osobu Jiří Dostál.
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Tato schůzka se uskutečnila 7. prosince 1980 a spolu s ROMANEM „ji obsadil“ Jaroslav Lis–
NEČÁSEK. Jiří Dostál se spoluprací údajně souhlasil, ale upozornil, že jeho informace nebudou
podle jeho názoru příliš hodnotné a že „půjde spíše o drby“. Jako motiv svého jednání uváděl
možnost vidět rodiče a něco si přivydělat.
Na čtvrté schůzce, která se konala 29. července 1981 v Insbrucku, zaznamenali však
zajišťující příslušníci rozvědky přítomnost cizí sledovací služby.
Rozvědka nezjistila, zda agent RAFAN spolupracoval s I. správou SNB už od počátku
pod kontrolou zpravodajské služby druhé strany, či se tak stalo až v průběhu „spolupráce“. Přítomnost zpravodajské služby „druhé strany“ byla ovšem naprosto nepochybná. Kontakty s RAFANEM–Dostálem poté československá rozvědka okamžitě ukončila.
Za dobu své „spolupráce“ předal RAFAN několik všeobecných zpráv o RSE a přijal
jen 200 DM na odměnách a 2200 DM na úhradu výloh.288
V první polovině osmdesátých let tedy podávala informace k Rádiu Svobodná Evropa
jen „agentura s okrajovými možnostmi“. Byli to z ČSSR vyjíždějící
x

agent MONDOS 289

x

a agent PROLOG.

V osmdesátých letech dále okrajově informovali o dění v RSE agenti rozvědky bez přímého
kontaktu s RSE – jen přes prostředníky, známé a přátele. Byli to:
x

agent PANTHER–Josef Hodic290

N

agent ŠTUDÁK–Alexej Kusák291

x

agentka JONA–Johanka Víznerová292 a

288

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 47610, svazek agenta evidovaný na osobu Jiří Dostál; evidován 19. 5. 1981
31. odborem I. správy SNB; návrh na archivaci svazku 9. 12. 1981.
289
Agent I. správy SNB, krycí jméno MONDOS, reg. č. 47414, řízen OO StB Praha a 31. odborem I. správy
SNB. Kromě objektu „ALFA“ informoval i o objektu „VLÁDCE“ (Vatikán).
290
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Hodic Josef (22. 2. 1924) reg. č. 46930, evidován I. správou FMV 31. 1. 1978 reg. č. 46930 jako A (IS). Svazek uložen 15. 2. 1990, archivní č. A-5130 (A-0862). Staženo 15. 4. 2004.
291
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Kusák Alexej (17. 2. 1929); evidován I. správou SNB 31. 3. 1983 pod reg. č. 48239 jako agent.
Svazek uložen 15. 2. 1990, archivní č. A-5615. Staženo 15. 4. 2004.
292
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Víznerová Johanka, roz. Škarvanová (18. 1. 1944); evidována OO I. správy SNB 20. 12. 1985
pod reg. č. 48952 jako agent. Svazek uložen 15. 2. 1990, archivní č. A-5213. Staženo 15. 4. 2004. JONA byla
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x

agent ERBA–Ivan Pfaff.293
x

x

Ze svazku agenta MONDOS 294 se zachoval pouze finanční podsvazek /031.

Vyplývá z něj, že od první schůzky v únoru 1980 do poslední 7. listopadu 1989 jich absolvoval celkem dvě stě dvacet osm. MONDOS byl řízen Oblastním odborem I. správy SNB
v Praze a do zahraničí pouze vyjížděl. Podával informace o Otto Pickovi, Samuelu Bellušovi
a dalších osobách, zejména z okruhu katolické církve. Kromě Rádia Svobodná Evropa byl zaměřován ještě na „objekty“ VLÁDCE (Vatikán) a DUNAJ (slovenský exil v Mnichově).
Za dobu spolupráce obdržel na odměnách 18 600 Kčs a rozvědku stál dalších 12 291 Kčs
na výdajích na schůzky a úhradu výdajů agenta.
x

Z rozsáhlého agenturního svazku spolupracovníka PANTERA

se dochovala jen torza dvou podsvazků. Proto lze o jeho podílu na „rozpracování RSE“
uvést jen tolik, že v období 1978–1981 podával větší množství informací o Vilému Hejlovi.295
Agent PANTER–Josef Hodic296 studoval po válce PF UK v Praze, od června roku 1945 se stal členem KSČ. V letech 1950–1970 byl vojákem z povolání, po většinu doby učitelem na vojenských
získána prostřednictvím svého manžela Jiřího Novotného, který byl zaměřován rovněž na kontakty z okruhu
RSE. Po získání JONY byly jeho poznatky v podstatě duplicitní a spolupráce s ním byla ukončena; viz
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Jiří Novotný (8. 4. 1944); evidován 3. oddělením I. odboru X. správy SNB 8. 8. 1984 pod
číslem 28574 jako spis PO, HEREC. 22. 1. 1985 přeregistrován na KTS a 28. 10. 1985 na agent HOLLAR.
Svazek archivován 13. 9. 1988 pod arch. č. 797723 MV. Staženo 15. 4. 2004.
293
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na:www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Ivan Pfaff (6. 6. 1925); evidován I. správou SNB 1. 2. 1980 pod reg. č. 47390 jako agent.
Svazek uložen 15. 2. 1990, archivní č. A-6092. Staženo 15. 4. 2004.
294
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 47414/031, krycí jméno MONDOS.
295
Na osobu Viléma Hejla (1934–1989) byl veden od roku 1981 podsvazek typa /482 JEHLA u OBS, reg. č.
10081 „Svobodná Evropa v Mnichově“, archivován 1990.
Vilém Hejl byl v roce 1953 jako devatenáctiletý odsouzen za činnost proti režimu. Roku 1968 se stal členem
ÚV K-231. V době normalizace rozpracováván X. správou FMV, mj. se snahou izolovat ho a diskreditovat jako
údajného spolupracovníka StB. V roce 1978 byl přinucen k vystěhování z ČSSR. Od roku 1979 připravoval publikaci shrnující svědectví exulantů a dostupné dokumenty o činnosti represivního aparátu komunistického režimu v Československu. Kniha vyšla posléze v nakladatelství Sixty-Eight Publishers pod názvem „Zpráva
o organizovaném násilí“ (spoluautor Karel Kaplan, další vydání v Praze roku 1990). Touto – režimu velice nepříjemnou aktivitou – si V. Hejl „vysloužil“ intenzivní zájem agentů rozvědky i kontrarozvědky. Od konce roku
1979 pracoval v analytickém oddělení Rádia Svobodná Evropa. V 80. letech spolupracovaly X. správa
i 31. odbor I. správy SNB na dalších neúspěšných pokusech Viléma Hejla diskreditovat a umlčet.
296
K Josefu Hodicovi byl 21. 6. 1971 registrován spis prověřované osoby reg. č. 2710, krycí jméno PROFESOR
(později DVOŘÁK). Přeregistrován ze signálního svazku reg. č. 231 vedeného Hlavní správou StB ČSR. Založen i spis nepřátelské osoby 2/89 (ukončen 5. 12. 1975, kdy byl připojen do svazku TS). Od 3.12. 1973 byl spis prověřované osoby přeregistrován na osobní svazek, ten pak 5. 12. 1975 na svazek agenta. Spis vedlo 3., později 2.
oddělení 2. odboru II. správy FMV, od roku 1974 pak 2. odd. 1. odb. X. správy FMV. Dne 23. 1. 1978 byl svazek
předán I. správě FMV, která jej 1. 2. 1978 registrovala jako reg. č. 46930.
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školách. V roce 1970 za své postoje v době Pražského jara vyloučen z KSČ a propuštěn
z ČSLA. Od roku 1968 „rozpracováván“ Státní bezpečností, zprvu pro podezřelé styky s cizinci,
později pro udržování kontaktů a spolupráci s čelnými reformními komunisty z doby Pražského
jara. Od 22. dubna 1975 do 15. listopadu 1976 stíhán v rámci akce KÁČA, což bylo v podstatě
„rozkladné a preventivní“ opatření proti bývalým čelným reformistům Pražského jara a současně
bývalým členům KSČ. V rozsáhlé skupině stíhaných byl Josef Hodic „vytypován“ jako vhodný
a 5. prosince 1975 registrován jako agent s krycím jménem DVOŘÁK. Po podpisu Charty 77
mu byly odebrány vojenská hodnost podplukovníka, vyznamenání i příspěvek za službu v armádě.
Téhož roku se „vystěhoval“ do Rakouska, kde získal uplatnění jako vědecký pracovník v Ústavu
pro mezinárodní politiku. Dosti aktivně se účastnil i politického exilového života.
Dne 23. ledna 1978 ho X. správa FMV předala do řízení I. správě FMV, kterou byl 1. února 1978 registrován jako agent, registrační číslo 46930, krycí jméno PANTER (též PATHER).
Jeho případ je výjimečný tím, že byl v červnu 1982 na výslovnou žádost Gustáva Husáka
natrvalo „stažen“ do ČSSR. Důvodem měla být Hodicova osobní znalost rakouského kancléře
Bruno Kraiského. O informace o něm, jeho okruhu a o jednáních předsedy vlády ČSSR Lubomíra Štrougala s Kreiskim měl Husák zájem. Náhlý návrat Josefa Hodice do Československa vyvolal na Západě úvahy o možném únosu. Proto s ním byla uspořádána tisková konference, na níž
byl představen jako „rozvědčík“, který se po splnění úkolu vrátil do republiky (obdoba Minaříka).
Po tomto vystoupení neměl pro rozvědku valnou cenu. I. správa SNB mu nicméně zajistila byt, československé občanství a důchodové zabezpečení. Pravidelně kontrolovala jeho
bezpečnost a vycházela mu vstříc v jeho potřebách. Až do roku 1989 byl příležitostně využíván
k odborným konzultacím a k zpracovávání podkladů pro „aktivní opatření“. V odborné škole I.
správy pak k „besedám“ s učiteli a s posluchači.297
x

Agent ŠTUDÁK–Alexej Kusák

byl od roku 1947 velmi loajálním členem KSČ, v roce 1968 se však stal šéfredaktorem (i na
tehdejší dobu) velmi svobodného časopisu Student. Vykonal tehdy např. bezprecedentní návštěvu
Rádia Svobodná Evropa v Mnichově a část reportáže a rozhovorů s jeho pracovníky byla ve
Studentu otištěna ještě před 21. srpnem 1968. Po srpnu se vystěhoval do SRN, kde působil jako
297

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 46930, svazek agenta evidovaný na Josefa Hodice.
K J. Hodicovi srov. Pacner Karel: Československo ve zvláštních službách. IV.; Themis, Praha 2002, str. 443–
444 (Případ chartisty Hodice).
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novinář, výtvarný teoretik a galerista. Pro svou činnost v roce 1968 i pro exilové aktivity byl komunistickým režimem vnímán jako nepřítel. V roce 1971 bylo II. správou FMV připravováno
nakonec nerealizované Kusákovo trestní stíhání (v nepřítomnosti) pro podvracení republiky podle
§ 98 tr. zákona.
Od roku 1975 začal z osobních i profesních důvodů usilovat o legalizaci svého vystěhování z ČSSR (zjednodušení svého statutu v SRN, možnost navštěvovat soukromě i pracovně
ČSSR a bez obav i další státy východního bloku).
Po „typování a ověřování“ se 17. září 1982 setkal s Alexejem Kusákem v jugoslávské Lublani Jaroslav Lis–NEČÁSEK.298 Zahájil kontakty, které vyvrcholily na třetí schůzce v Lublani
19. března 1983 podpisem slibu o spolupráci. I. správa SNB nabídla Kusákovi beztrestný návrat
do ČSSR, odměnu za zprávy, náhrady výdajů vzniklých při spolupráci, a po ukončení spolupráce
i urovnání vztahů s ČSSR. Spolupráce agenta ŠTUDÁKA s rozvědkou pak trvala do počátku
roku 1990. V jejím průběhu se zhruba čtyřikrát ročně uskutečňovaly osobní schůzky, zprvu
v Lublani, později ve Vídni, v Kolíně nad Rýnem, a od roku 1988 i na území ČSSR, kam začal
ŠTUDÁK občas legálně pracovně přijíždět.
Vzhledem k tomu, že se ze ŠTUDÁKOVA agenturního svazku dochovalo opět jen torzo, lze zodpovědět otázku o jeho zpravodajské produkci jen částečně. Hlavní zaměření bylo určeno na RSE a čs. emigraci. Předával poznatky získané od pracovníků RSE, s nimiž účelově obnovil styky (J. Dresler, K. Jezdinský, A. Kratochvil, A. Kalinová a V. Kusín). Mimo RSE pak
poznatky od Jiřího Koláře z Paříže a Jiřího Gruši z Bonnu. Dokonce za účelem získání informací
pro I. správu navázal nově styky s Vilémem Prečanem v Hannoveru. Doloženo je předání informací z roku 1984 k řediteli oddělení Otto Pickovia k situaci v RSE.
Na zmíněné schůzce 19. března 1983 v Lublani dostal ŠTUDÁK za úkol zjistit o Rádiu
Svobodná Evropa následující údaje:
–

jak vypadá situace ředitele čs. oddělení Schneidera,

–

kdo vyvolal akci proti A. J. Liehmovi v časopisu Demokracie v exilu v souvislosti
s jeho snahou nastoupit do RSE,

298

První schůzku v Lublani dojednal se svým otcem z pověření rozvědky Alexej Kusák ml. , ideospolupracovník I. správy SNB.
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Kusák Alexej (14. 5. 1952), svazek ideospolupracovníka, krycí jméno ALDO, reg. č. 47997,
registrován I. správou SNB 23. 7. 1982. Staženo 5. 12. 2005.
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–

jaká témata z ČSSR jsou nyní pro RSE zajímavá,

–

na co půjdou v RSE investice,

–

kdo, kde a jaké výzkumné úkoly pro RSE dělá,

–

jaký je stav po změnách v americkém vedení RSE a zda budou ještě další,

–

co a zda vůbec se chystá v RSE k 15. výročí srpna.

V hodnocení z 30. ledna 1990 se řídící orgán ZÁBORSKÝ kuriózním způsobem pokusil „vylepšit“ agentovo zpravodajské zaměření: „…proti speciálním službám prostřednictvím rozpracování významných osob působících v exilu, zejména v RSE, kulturní frontě
a Deutschlandfunku“(!).
Záznam o ukončení „spolupráce“ se ŠTUDÁKEM–Alexejem Kusákem byl sepsán až
13. dubna 1990. Podle něj dodával ŠTUDÁK ročně cca deset až dvanáct využitelných informačních podkladů. Jako odměna mu bylo vyplaceno 4599 DM a 400 Kčs. Ostatní náklady spolupráce činily: 26 193 YUD, 14 083 ATS, 610 HUF, 34 900 ITL (italských lir), 14 603,20 Kčs
a 11 923,47 DM..299
x

Spolupráce I. správy SNB s agentkou JONOU–Johanou Víznerovou byla navázána

postupně v průběhu roku 1985. Víznerová odešla do emigrace v SRN roku 1970, v roce 1982 byla
legálně zbavena československého občanství a začala navštěvovat ČSSR.
Byla „rozpracovávána“ od roku 1984 Oblastním odborem I. správy SNB v Českých
Budějovicích, kde poprvé vzbudila pozornost zjištěným přátelským vztahem k redaktorce RSE
Lídě Rakušanové. Díky svým návštěvám ČSSR mohla být Víznerová snadno kontaktována
a získávána ke spolupráci. K tomu byl využit i její snoubenec (později manžel), herec divadla
Semafor v Praze Jiří Novotný.
Motivem spolupráce byla podle rozvědky „oboustranná výhodnost“: pro Johanu Víznerovou mělo být výhodou bezplatné a hladké udělování víz pro příjezd do Československa a jejímu manželovi umožňování výjezdů do SRN. Kromě malých věcných darů a nevelkých náhrad
výdajů nedostávala JONA jinak žádné odměny.
Její kontakty s rozvědkou spočívaly ve sdělování zpráv o životě některých zaměstnanců
Rádia Svobodná Evropa v Mnichově (zejména S. Volného, L. Rakušanové, M. Schulze, J. Antaliče,
299

Archiv bývalé I. S SNB, registrační č. 48239, svazek agenta evidovaný na osobu Alexej Kusák.
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M. Štěpánka,) na desítkách schůzek s příslušníky rozvědky během relativně častých cest JONY do
ČSSR. Trvaly od prvního kontaktu v lednu 1985, přes verbálně slíbenou spolupráci v listopadu
1985, asi do roku 1987. Datum a důvod ukončení spolupráce, ani její celková bilance, nejsou
z torza svazku jasné.
Přestože JONA nemohla o činnosti Rádia Svobodná Evropa předávat zásadní informace, byly její poznatky označovány za využitelné, zejména v oblasti znepříjemňování života zaměstnanců RSE „aktivními opatřeními“ rozvědky (zmíněno například bohužel nespecifikované
AO PÁNEK na Martina Štěpánka v roce 1985).300
JONA rovněž uvedla do prostředí svých známých – zaměstnanců RSE i svého manžela
Jiřího Novotného, takže také X. správa SNB získala agenta s možnostmi informovat o RSE. Informace agenta HOLLAR (HEREC) , se však brzo staly (vedle informací jeho ženy) duplicitními, a byl proto využíván spíše jako pomocná agentura při řízení JONY, která ovšem o manželově
spolupráci s StB věděla.
Možnosti JONY byly ale limitovány. Rozvědka jí nedávala aktivní úkoly, protože svými
častými příjezdy do Československa mohla snadno vzbudit podezření, že je v kontaktu s StB.301
x

Agent ERBA–Ivan Pfaff.

Původně knihovník a archivář. Od října 1967 do března 1968 byl ve vazbě v ČSSR pro
trestný čin podvracení republiky – posílal pod pseudonymem Petr Svoboda do exilového
Českého slova řadu kritických článků o české kultuře. Nejznámějším z nich se stal tzv.
„Manifest československých spisovatelů veřejnosti světa“. Ačkoliv měl formu kolektivního
dokumentu, vytvořil jej ze své iniciativy zcela izolovaně sám Pfaff.
V době Pražského jara byl Ivan Pfaff. amnestován a po srpnu 1968 odjel i s rodinou do
Švýcarska, později přesídlil do SRN. Osobní důvody ho – podobně jako Kusáka – vedly k tomu,
že se od roku 1977 snažil o urovnání vztahu s ČSSR, mj. aby se mohl setkávat se svojí matkou,
které československé úřady vytrvale zamítaly žádosti o cesty do zahraničí.

300

Na osobu Martina Štěpánka (1947) byl veden podsvazek /504 POUZAR u OBS, reg. č. 10081 „Svobodná
Evropa v Mnichově“, skartován 4. 12. 1989. M. Štěpánek byl do své emigrace z ČSSR známým divadelním
a filmovým hercem. V Rádiu Svobodná Evropa pracoval jako hlasatel.
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Archiv bývalé I. S SNB, registrační č. 48950, svazek agenta JONA, evidovaný na osobu Johana Víznerová;
AMV, archivní č. 797723 MV, registrační č. 28574. Svazek agenta HOLLAR (původně HEREC), vedený na
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V září 1979 nechal Ivan Pfaff u ambasády ČSSR v Bonnu obálku s anonymní nabídkou spolupráce a s přílohou, vesměs dokumentující činnost exilové sociální demokracie
v SRN. Obálka vzbudila zprvu podezření a zaměstnanci ambasády ji nechali prověřit německou policií, zda nejde o výbušninu. Přes riziko, že již tímto způsobem mohla být spolupráce
dekonspirována, byl návrh I. Pfaffa (kterého podle obsahu dopisu rozvědka snadno identifikovala) na spolupráci akceptován; první schůzka s Lisem–NEČÁSKEM se konala 26. ledna
1980 ve Vídni.
Rovněž svazek agenta ERBY se dochoval jen v torzu. Na počátku spolupráce si
stanovil řadu podmínek, mj. ukončit spolupráci po pěti letech. Nakonec trvala až do počátku
roku 1990.
Hlavní zaměření ERBY bylo orientováno na exilovou sociální demokracii, dále pak
na aktivní osobnosti exilu. Z okruhu Rádia Svobodná Evropa je doloženo předání informací
k O. Pickovi a V. Hejlovi. Podle dochovaného hodnocení za období září 1987 – listopad 1988
předával ERBA poznatky k různým osobnostem exilu (Z. Mlynářovi, P. Janýrovi, P. Tigridovi, A. Müllerovi, J. Pelikánovi ad.) a dílčí poznatky k RSE.
Podle hodnocení „úspěšně zpravodajsky pokrýval přípravu a průběh exilových akcí
k výročím roku 1988“. Jen v daném období poskytl dvaatřicet informačních podkladů s využitelností 92,8 %. Úkoly plnil (podle hodnocení) přesně a zodpovědně, kvalita a množství
produkce zůstávala na vysoké úrovni, informační podklady byly ucelené, výstižné,
dokonce i s agentovými prognózami. Splnil všechny zadané úkoly. Jako jedinou změnu
ve vztahu k agentovi zaznamenala rozvědka „sílící zájem TS na materiálním ohodnocení".
Vzhledem k torzovitým podkladům nelze uvést souhrnné údaje o spolupráci. Jen
za zmíněné období jednoho roku se uskutečnilo celkem dvanáct schůzek na území
Spolkové republiky Německo.
Na odměnách a podpoře dostal tehdy agent ERBA 9150 DM, jako úhradu výdajů spojených s agenturní činností ve výši 8334 DM. Celkové výdaje rozvědky v souvislosti se
schůzkami činily tehdy 784 DM.302
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Archiv bývalé I. S SNB, restrační č. 47390, svazek agenta evidovaný na osobu Ivan Pfaff.
K osobě I. Pfaffa srov. Pacner Karel: Československo ve zvláštních službách. IV.; Themis, Praha 2002,
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Rozvědka se do Rádia Svobodná Evropa pokusila v osmdesátých letech „vysadit“
nejméně pět tajných spolupracovníků. To byl pro StB, jak se již dříve mnohokrát ukázalo,
podnik velmi nejistý, protože pro řadu chladnokrevnějších jedinců takovýto odchod znamenal
spíše způsob pohodlné emigrace.
x

17. října 1982 – s cílem proniknout do Rádia Svobodná Evropa – byl do Spolkové

republiky Německo „vysazen“ violoncellista ostravské Janáčkovy filharmonie Přemysl Barák.
Vyjel do zahraničí na služební cestu, z níž se již – s vědomím rozvědky – nevrátil. S krycím
jménem ALBORT byl evidován jako agent I. správy SNB. Jeho první kontaktní schůzka po
„vysazení“ byla naplánována na červen 1983 a v zahraničí ho řídila rezidentura Bonn.303 Přinášel k RSE jen dílčí poznatky.
Vysazení ALBORTA ale „nedopadlo úspěšně“; do objektu se jako stálý zaměstnanec nedostal, a navíc byla jeho spolupráce s rozvědkou odhalena. Svoji činnost Přemysl Barák podrobně
popsal v červnu 1989 před německým soudem, kde byl odsouzen k podmínečnému trestu.304
x

V prosinci 1983 byl do Spolkové republiky Německo vysazen agent BRAŇO–

Ivan Laputka. 305
S Oblastním odborem I. správy SNB v Košicích byl Laputka v kontaktu od roku 1981. Díky své profesi tiskárenského redaktora, dřívějším kontaktům s některými zaměstnanci RSE
a slovenskému původu byl vytypován k „vysazení“ do RSE – se zaměřením na ukrajinský exil.
V roce 1981 byl evidován jako ideospolupracovník (od roku 1985 agent), krycí jméno
BRAŇO, vyškolen ve zpravodajských technikách a na konci roku 1983 vysazen do SRN. Během
roku 1985 s ním byly zahájeny osobní schůzky v SRN, kterých se do počátku roku 1990 uskutečnilo dvacet pět. BRAŇO ročně předával cca patnáct zpráv průměrné kvality. V roce 1989 se mu
podařilo získat v RSE zaměstnání na čtvrtinový úvazek.
Na odměnách obdržel 8700 DM a k úhradě výdajů 9093,64 DM. Poslední schůzka se
uskutečnila 7. ledna 1990, a poté byla spolupráce ukončena z důvodu zrušení problematiky
a nevyužitelnosti agenta v problematice jiné.
303

AMV, registrační č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /D 01, str. 28. 31. 1.
1983, Pokyn pro rezidenturu Bonn.
304
Agent I. správy SNB, krycí jméno ALBORT–Barák Přemysl, evidován I. správou SNB 15. 11. 1982 pod
reg. č. 47146. Svazek skartován v roce 1989.
305
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 47743, svazek agenta evidovaný na osobu Ivan Laputka, evidován 7. 12. 1981 OO
I. správy SNB Košice jako IS. Dne 13. 11. 1985 převeden na A (agent). Návrh na ukončení spolupráce 10. 4. 1990.
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Další tajný spolupracovník rozvědky vysazeným s cílem „proniknout do RSE“ byl
x

ideospolupracovník a později agent s krycím jménem FANEK–Boris Štefanek.

Jeho otec odešel do exilu v roce 1968 a byl v RSE zaměstnán (již od padesátých let tam
pracoval jeho bratr – Borisův strýc– Branislav Štefanek).
Boris Štefanek byl v roce 1979 získán II. odborem Správy StB Bratislava jako agent,
krycí jméno BOHDAN (BORIS, FANEK), do problematiky „volně žijící mládež“. Roku 1985
byl předán jako typ k „vysazení do RSE“ z Oblastního odboru rozvědky v Bratislavě na 31. odbor I. správy FMV. Kromě příbuzenských styků a slovenské národnosti neměl pro práci v RSE
žádné předpoklady. V roce 1986 byl vysazen do SRN, kde se mu do Svobodné Evropy nepodařilo proniknout, a v dalších letech si údajně „vytvářel podmínky“ pro zpravodajskou činnost.
Spolupráce byla rozvědkou formálně ukončena na jaře 1990 archivováním svazku.
Za dobu od „vysazení“ v roce 1986 do jara 1989, kdy přestal schůzky „obsazovat“,
uskutečnila rozvědka s FANKEM osm schůzek, na nichž předal dvě využitelné informace.
Neplnil úkoly a existovalo podezření, že hned po „vysazení“ své poslání vyzradil.306
x

Spolupracovník MADOR–Fedor Zeman byl 19. června 1980 získán ke spolupráci

II. odborem Správy StB Bratislava k rozpracování problematiky „ideodiverzní a emigrantské
centrály“. V průběhu této spolupráce byl v roce 1986 „vytypován“ k dlouhodobému vysazení
do zahraničí. Podmínky spolupráce byly sjednány formou smlouvy mezi spolupracovníkem
a I. správou SNB podle Rozkazu náčelníka správy 19/1975, podepsané 23. července 1987.
I. správa se zavazovala vytvořit agentovi podmínky pro úspěšné a bezpečné působení
v zahraničí:
–

zajistit v ČSSR v případě potřeby nákladnou lékařskou péči nebo jí uhradit,

–

po návratu zápočet doby strávené v zahraničí do sociálního zabezpečení,

–

přiměřené ubytování a zaměstnání po návratu, a to i v případě předčasného
stažení z operativních nebo zdravotních důvodů,

–

beztrestnost v ČSSR,

–

zachování československé státní příslušnosti,

306

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 48630, svazek agenta evidovaný na osobu Boris Štefanek, evidován 3. 9. 1984
OO I. správy Bratislava jako IS. Dne 20. 7. 1987 převeden na A. Návrh na ukončení spolupráce 12. 4. 1990.
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–

přiznání státní příslušnosti i případně rodinným příslušníkům,

–

vytvářet právní předpoklady k zamezení případného odsouzení spolupracovníka,

–

umožnit mu návrat,

–

uhradit výlohy a v případě dodržení dohody vyplácet: 1.–5. rok 6000 – 15 000
Kčs ročně, 5.–10. rok 7200 – 20 000 ročně, a pokud by spolupráce trvala více než
10 let, pak 12 000 – 20 000 ročně.

Podobné smlouvy byly od roku 1975 sepisovány i s dalšími „vysazovanými spolupracovníky“.
x

Fedor Zeman–MADOR byl „vysazen“ do SRN v srpnu 1987, aby přes slovenský

exil v Mnichově (objekt DUNAJ) pronikl postupně do „objektu ALFA“ (Rádio Svobodná Evropa). V listopadu 1987 potvrdil MADOR centrále tajnopisem na krycí adresu, že je v pořádku
a aklimatizuje se, ovšem pevně stanovené schůzky „neobsazoval“ a již se neozval. Proto byla
spolupráce v únoru 1990 formálně ukončena uložením svazku do archivu.
Jediné finanční prostředky, které MADOR od rozvědky obdržel, bylo 14 950 Kčs na
zaplacení zájezdu do Švýcarska (jehož formou byl vysazen) a 1500 DM kapesného na cestu.307
x

Dne 4. října 1988 byl do SRN vysazen Eduard Štubňa s krycím jménem SAMO,

agent 31. odboru I. správy SNB. Již v letech 1980–1981 spolupracoval v kategorii důvěrník
s I. odborem S StB Bratislava, zaměřován ke kolegům – studentům elektrotechnické fakulty
SVŠT v Bratislavě. Od září 1985 s ním byla obnovena spolupráce a v roce 1986 byl vytypován
pro „dlouhodobé vysazení do zahraničí“. Pro získání lepší pozice navazoval z podnětu rozvědky
kontakty s disidenty a absolvoval v rámci přípravy zpravodajská školení. V červnu 1986 pplk. Jaroslav Lis–NEČÁSEK navrhl SAMOVO vysazení – cíl „proniknutí do RSE“. Měl přispět k „postupnému eliminování a rozložení činnosti RSE“. Po roční až dvouleté aklimatizaci od svého „vysazení“, tzn. nejdříve od podzimu 1989, měl zahájit samotnou zpravodajskou činnost. V létě 1989
byl však ještě v uprchlickém táboře v Mnichově, kontakty do Rádia Svobodná Evropa zklamaly
a jediným SAMOVÝM úspěchem bylo členství v Národnej rade za oslobodenie Slovenska.
Dne 4. února 1990 s ním kádrový příslušník rozvědky Jiří Svoboda–PÍSECKÝ uskutečnil
ve Fridrichshafenu druhou a poslední schůzku. S ohledem na politický vývoj bylo uvažováno
o změně jeho zaměření „na spolkové zpravodajské služby“, ovšem 12. dubna 1990 byl svazek
307

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 49266, svazek agenta evidovaný na osobu Ing. architekt Fedor Zeman;
evidován 23. 6. 1987 v kategorii IS. Svazek archivován v roce 1990.
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agenta SAMO navržen k archivaci: „Ukončení spolupráce nebylo de facto provedeno, lze se
však domnívat, že TS sledováním vnitropolitického vývoje v ČSFR pochopil, že o jeho
služby již není zájem.“ 308
Za dobu spolupráce dostal SAMO–Eduard Štubňa podporu 100 DM, výdaje činily
celkem 3783,10 DM a 5266,90 Kčs. Po vysazení neodevzdal žádné zpravodajsky využitelné
informace.309
Asi vůbec posledním agentem rozvědky získaným k „proniknutí do Rádia Svobodná
Evropa“, který dosáhl alespoň nějakých výsledků, byl
x

agent s krycím jménem ZUBRA– Vladimír Vávra. Absolvent FAMU pracoval

postupně ve Filmovém studiu Barrandov, v Hlavní redakci pořadů ze zahraničí ČST, jako
novinář i jako zaměstnanec MV ČSR v oddělení propagujícím práci národních výborů.
V roce 1982 se nevrátil s manželkou ze soukromé cesty do Rakouska a požádal v SRN o politický azyl. Roku 1983 začal Vladimír Vávra externě spolupracovat s RSE.
Život ve Spolkové republice Německo ho údajně zklamal, a tak pod vlivem svého
bratra žijícího v ČSSR hledal možnost, jak „urovnat vztahy s ČSSR“. Bratr mu cestou bývalého pracoviště (MV ČSR) zprostředkoval kontakt a výsledkem byla 1. dubna 1985 schůzka
Vladimíra Vávry s Jaroslavem Lisem–NEČÁSKEM v Bad Ischl v Rakousku. Uzavřeli spolupráci (za umožnění kontaktů s rodinou v ČSSR), úhradu výloh a odměny podle hodnoty předaných zpráv. Do počátku roku 1990 došlo asi ke dvaceti schůzkám na území Rakouska.
Po počátečním řízení J. Lisem–NEČÁSKEM z pražské centrály byl ZUBRA–
Vladimír Vávra řízen přímo mjr. Luďkem Haklem–TICHÝM z rezidentury v Bonnu. Po přerušení spolupráce (od poloviny roku 1988 do května 1989) byl jeho řídícím orgánem npor. Jiří
Štěpánek–PIVEC 310.
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Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 49570/011, svazek agenta evidovaný na osobu Ing. Eduard Štubňa ,
str. 35–38: Záznam o ukončení spolupráce.
309
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 49570, svazek agenta evidovaný na osobu Ing. Eduard Štubňa , 19. 9. 1988
evidován 31. odborem I. správy SNB jako agent (A) SAMO Dne 12. 4. 1990 svazek archivován.
310
JUDr. Štěpánek Jiří–PIVEC (1955), původní povolání automechanik; členem KSČ od 13. 10. 1977. Dne
1. 11. 1978 přijat k FMV–VB, 1. 9. 1980–1985 studium na VŠ SNB – fakulta StB. 1. 2. 1985 přemístěn na
I. správu SNB do funkce starší referent 31. odboru (emigrace a ideodiverze) – vyslán k internátnímu desetiměsíčnímu odbornému kurzu při rozvědné škole KGB SSSR. 1. 9. 1985 por., 1. 4. 1988 starší referent specialista
31. odb., 1. 9. 1988 npor., 1. 10. 1988 starší referent specialista 26. odb. (zahraniční kontrarozvědka – reorganizace – zrušení odboru 31). Dne 14. 4. 1990 odvolán z funkce a 15. 4. 1990 zařazen do zálohy pro přechodně
nezařazené příslušníky v personální a materiální péči zpravodajské správy FMV, později prověřen pro další službu. 15. 7. 1992 ukončení služebního poměru příslušníka Policie ČR na vlastní žádost.
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Za dobu spolupráce obdržel ZUBRA na odměnách 9700 DM, na úhradu výdajů potom 14 116 DM, 36 141 ATS a 3028 Kčs.
Velmi zajímavým dokumentem přibližujícím charakter úkolů i výsledků činnosti agenta
ZUBRY i pohled rozvědky na situaci Rádia Svobodná Evropa v závěru existence komunistického režimu v Československu je „Návrh na schůzku v Rakousku“, který vypracoval npor. Jiří
Štěpánek–PIVEC z 26. odboru I. správy SNB dne 17. listopadu 1989.
V úvodu řídící orgán konstatuje, že v první polovině roku 1989 se ZUBROVI podařilo proniknout do „objektu ALFA“. Měl mít možnosti přístupu i ke Křesťansko-demokratické
straně v exilu a také mohl (jako občanský zaměstnanec US ARMY) plnit „kontrolní a prověrkové úkoly k tomuto zájmovému objektu po linii speciálních služeb“. Osobní schůzky se
konaly jednou za tři měsíce.
V prosinci 1988 byl dosavadní řídící orgán Luděk Hakl–TICHÝ odvolán, v lednu 1989
pak v důsledku akce PANT

311

došlo k zastavení činnosti rozvědky, a proto bylo i spojení se

ZUBROU přerušeno. Úkoly připravené pro schůzku 14. prosince 1989 v Gmünden
v Rakousku, kterou měl provést Jiří Štěpánek–PIVEC z centrály a zajišťovat HANÁK–Lubomír
Forro z rezidentury Vídeň, byly tyto:
„Vytěžení“ k minulým úkolům:
–

personální změny v ALFĚ,

–

počítač v ALFĚ,

–

báze zahraničních zpravodajců ALFY,

–

účast na pravidelném shromáždění ve Frankenu.

Další otázky:
–

koncepce ALFY,

–

poměr plánovaných finančních prostředků na provoz mezi čs. sekcí a jinými
národními redakcemi,

–

vazba ALFY na opozici, zejména vyjasnění otázky, zda je „ALFA jen hlásnou
troubou opozice“ nebo se sama podílí na organizování akcí a dále,

311

Dne 18. 12. 1988 zběhnutí kádrového příslušníka I. správy SNB Vlastimila Ludvíka–PANTŮČKA, který spolupracoval s britskou zpravodajskou službou.
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–

jaké kampaně v roce 1990 budou ALFOU popularizovány,

–

co připravuje ALFA ke sjezdu KSČ,

–

prognózy vývoje v ČSSR,

–

zastoupení ALFY v Maďarsku a Polsku

–

a koordinace s československou sekcí.

Rozvědka se zajímala i o motivy aktivit Egona Lánského ve Společnosti pro vědu a umění,
v ekologickém fóru a na Konferenci o evropské bezpečnosti a spolupráci (kdo a proč ho těmito aktivitami pověřil, ALFA, SVU, „speciální služby nebo snad židovský kongres“?).
V zájmu rozvědky zůstal „bezpečnostní režim v objektu“ (výjezdy zaměstnanců do
východního bloku – mají to údajně zakázané? Pokud vyjíždějí, je to sondování situace?).
Dále byl zájem o Milana Kubese, Pavla Tigrida (dovoz literatury do ČSSR), hledání
motivů pro získání ke spolupráci Dušana Fidlera, Karla Kühnla a Jana Obrmana. Zájem o Květoslavu Dlouhou, Miloslava Langera, Hanu Vejvodovou, Zbyňka Čeřovského (zde jeho význam pro ALFU, honorování činnosti, kanály spojení, možnosti jeho kompromitace a přerušení toku informací).
Úkoly pro agenta ZUBRU: upevnit pozici v „objektu“ a stát se stálým zaměstnancem,
informovat o připravovaných personálních změnách, nových zaměstnancích, analyzovat změny
v koncepci vysílání.
Zmiňovaná schůzka ZUBRA – PIVEC se 14. prosince 1989 uskutečnila, a dokonce
byla dohodnuta další – na 15. března 1990. ZUBRA však byl i přes změněnou politickou situaci ochoten pokračovat ve „spolupráci“, schůzka v prosinci prý na něj měla uklidňující účinek, protože se již obával o svoji bezpečnost.312
x
V publikaci věnované mimo jiné útokům na Rádio Svobodná Evropa by jistě neměla
chybět zmínka o pumovém útoku na budovu RSE v Mnichově dne 21. února 1981. Vždyť zasáhl
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Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 48832, svazek agenta evidovaný na osobu Vladimír Vávra, svazek evidován
31. odborem I. správy SNB 12. 7. 1985. Návrh na archivaci svazku 12. 4. 1990.
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právě československou redakci. Nezapadá sem jen z toho důvodu, že žádná účast československých bezpečnostních složek na něm nebyla doložena. Přesto akci TEROR byla rozvědkou věnována patřičná pozornost, a tak je možné mírně přispět k osvětlení pozadí atentátu i díky archivním
materiálům uloženým na území v ČR.
V sobotu 21. února 1981 v 21.47 hod. explodovala u vnější zdi budovy RSE v Anglické zahradě v Mnichově nálož plastické trhaviny. Výbuch měl ohromující účinek, došlo ke
značné destrukci části budovy. Výbušnina byla uložena právě v místech, kde se nacházely kanceláře československé redakce. V době výbuchu byli v kancelářích přítomni: sekretářka Marie
Puldová, hlasatel Jozef Antalič a redaktor Rudolf Skutálek. Všichni tři byli výbuchem zraněni,
nejvážněji Marie Puldová. Přestože byla vyšetřování atentátu věnována v Německu velká pozornost, pachatel nebyl až do roku 1990 znám.
V období po výbuchu shromažďoval 31. odbor I. správy SNBo události informace,
zejména ohlasy z německého tisku. Dalším významným zdrojem poznatků byla STASI. Dne
12. května 1981 byla prostřednictvím OMS FMV předána z NDR informace o šetření
vedeném západoněmeckými úřady, jehož cílem byla skupina emigrantů pocházejících
z ČSSR – jako osoby podezřelé ze spáchání atentátu. Zpráva pocházela od agenturního zdroje
umístěného pravděpodobně na Bavorském zemském kriminalistickém úřadě.
Dne 17. června 1981 proběhla ale součinnostní porada ve věci rozpracování akce TEROR,
jíž se zúčastnili minimálně za 31. odbor I. správy SNB npor. ing. Zdeněk Šimera–MRÁZEK
a za 6. odbor II. správy SNB starší referent 2. oddělení kpt. JUDr. Ivo Juska.
Podle II. správy SNB bylo zjištěno, že útok je přičítán organizaci „Ruce >!sic@ světové
revoluce“ tvořené státními příslušníky arabských zemí, pod vedením jistého „Carlose“. Útok
na budovu Rádia Svobodná Evropa měl být důkazem akceschopnosti této skupiny podporované rumunskou stranou. Prostory československého oddělení RSE se staly cílem akce asi
nedopatřením:
„Členům této organizace byl zakázán vstup na naše území v rámci předsjezdových
bezpečnostních opatření. V současné době se členové Carlosovy skupiny zdržují na území
MLR, kde je prováděno jejich rozpracování a sledování. V této souvislosti došlo k jednání
mezi pracovníky II. správy SNB a maďarskými přáteli, kteří mají o akci TEROR důkazy
a dokumenty, svědčící o provedení akce touto teroristickou skupinou. O výsledku rozpracování a opatření proti této skupině bude informován maďarskými přáteli 6. odbor II. správy
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SNB, který rozpracovává problematiku mezinárodního terorismu. Výsledek nás vzhledem
k objektu zajímá.“ 313
Informace o skutečném pachateli byla Státní bezpečnosti známa nejméně od 24. dubna
1981. Tehdy se v Praze uskutečnila porada zástupců II. správy SNB se zástupcem ministerstva vnitra Maďarské lidové republiky plk. Wargou. Na programu jednání byla koordinace
opatření ve vztahu ke Carlosově teroristické skupině a kromě jiného se mluvilo i o atentátu
v Mnichově.314
Jednání na totožné téma se plk. Warga (náčelník 8. odboru II. hlavní správy AVH)
zúčastnil také se zástupci STASI v Berlíně, hned po pražské poradě, 24. a 25. dubna 1981.315
Warga obě partnerské služby informoval o úmyslu přimět Carlosovy lidi opustit země východního bloku. Žádal v NDR o pomoc zprostředkovat odjezd skupiny (s pomocí Kubánců) například
do Latinské Ameriky.
Informace Státní bezpečnosti odpovídaly skutečnosti. Ultralevicová teroristická
skupina Illiche Ramíreze Sáncheze, známého jako „Carlos“, nalézala od konce sedmdesátých let do poloviny osmdesátých let úkryt a pomoc na území Maďarska, Rumunska, NDR,
Bulharska i Československa.
Vztah úřadů těchto zemí ke skupině „Ruka světové revoluce“ byl s výjimkou Rumunska rozpačitý. Právě jen pro rumunský režim Carlosovi lidé aktivně pracovali; ostatními východoevropskými režimy byli vesměs pouze tolerováni a pozorně sledováni. Důvodem „rezervovanosti“ byla na jedné straně spřízněnost cílů a zájmů (neboť „Carlos“
ohrožoval státy demokratického světa), na druhé straně to byl však zároveň člověk nevypočitatelný a nebezpečný i pro své okolí, takže se ho „komunističtí hostitelé“ do jisté míry báli.
Pumový útok u budovy Rádia Svobodná Evropa v Mnichově měl spáchat nejaktivnější z Carlosových německých spolupracovníků, Johannes Weinrich. Ten byl již v roce
2000 ve Spolkové republice Německo odsouzen na doživotí za pumový útok proti francouzskému kulturnímu středisku. I Sánchez si odpykává doživotní trest vězení za jiné zločiny ve Francii.
313

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, tematický podsvazek /125 (Bezpečnostní režim
v objektu), str. 90: 31. odbor; zpracoval npor. MRÁZEK, 18. 6. 1981, „Akce TEROR – poznatky“.
314
AMV, archivní č. H-720, svazek č. 4, str 281–285. Přepis dokumentu je publikován v Příloze.
315
Anglický překlad zápisu ze schůzky v Berlíně (z archivu BStU) publikován: Urban R. George: Radio Free
Europe and the persuit of Democracy. My war within the Cold war, Yale Univesity Press 1997, str. 251–255.
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Kdo byl skutečným pachatelem atentátu, se veřejnost dozvěděla až počátkem 90. let.
Československá StB to však věděla již krátce po události. Přestože se „Carlos“ a jeho lidé
objevovali na československém území i po atentátu na RSE (naposledy v červnu 1986), stejně
jako ostatní „přátelé“ neudělala Státní bezpečnost nic pro jejich dopadení.

III. 6. Operativní činnost kontrarozvědky StB proti Svobodné Evropě
v sedmdesátých a osmdesátých letech

Státní bezpečnost se kromě vlastního „pronikání do objektu ALFA“ zaměřovala i na
odhalování a přerušování spojení Svobodné Evropy do Československa, na odkrývání zdrojů
informací, kurýrů a styku RSE s posluchači.Pro „operativní rozpracování“ Rádia Svobodná
Evropa byl 25. září 1975 založen na 4. oddělení 2. odboru X. správy FMV objektový svazek
registrační č. 9894 s názvem „RSE“, od 10. srpna 1982 pak s krycím názvem VLNY. Tento
rozsáhlý svazek (dvanáct částí hlavního svazku atd.) byl s datem 1. prosince 1989 beze zbytku skartován. Charakter opatření kontrarozvědky, zjištěné poznatky o Rádiu Svobodná Evropa a dosažené výsledky nacházející se ve svazku můžeme částečně rekonstruovat alespoň
z dochovaných zpráv činnosti X. správy FMV (SNB).
Úkolem

kontrarozvědky

bylo

zejména

vyhledávání

těch

osob

na

území

Československa, které byly nějakým způsobem ve spojení s RSE, zejména jako jeho
informátoři, posluchači reagující na vysílání zasíláním dopisů nebo telefonáty na adresy a
telefonní čísla Rádia Svobodná Evropa.
Kontrarozvědka

také

„typovala“

a

získávala

tajné

spolupracovníky

z řad

československých občanů legálně cestujících do zahraničí, které pak „orientovala“
k navazování kontaktů s pracovníky RSE. Někteří tito tajní spolupracovníci byli dlouhodobě
řízeni kontrarozvědkou, jiní byli i předáváni k řízení I. správě FMV.
Úkoly X. správy FMV v roce 1975 byly představeny v již uvedeném dokumentu s názvem:
„Společný plán agenturně operativního rozpracování objektu ALFA 31. odboru I. správy FMV
a 2. odboru X. správy FMV“ z 15. července 1975 (Kapitola III. 4.).
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Obecnější úkoly kontrarozvědky Státní bezpečnosti jsou charakterizovány v dokumentu
2. odboru X. správy FMV „Současné záměry a tendence emigrantských a ideologických center
v nepřátelské činnosti proti ČSSR“, datovaném 12. listopadu 1976. Úkolem X. správy bylo:
–

odhalovat kontakty tzv. exponentů pravice s ideocentry,

–

zjišťovat informační propojení mezi tzv. ideocentry a občany v ČSSR,

–

získávat ke kontrapropagandě „důvěryhodné“ československé občany vyjíždějící
do kapitalistických států,

–

ovlivňovat výběr těchto československých občanů – odborníků služebně
vyjíždějících do zahraničí,

–

poskytovat vedení KSČ argumenty proti tzv. vměšování ideocenter do vnitřních
záležitostí ČSSR,

–

ve spolupráci s I. správou FMV pronikat do tzv. ideocenter – okruh kolem Jiřího
Pelikána, Pavla Tigrida, Československého poradního sboru, Rádií Svobodná Evropa a Svoboda, s cílem rozkládat je zevnitř, zjišťovat jejich záměry, odhalovat
styky a znemožňovat jim přísun informací z ČSSR,

–

dále poskytovat československým masmédiím materiály „odhalující ideocentra“,

–

koordinovat akce, signály a agenturu na 2. odboru X. správy FMV,

–

doplňovat agenturní síť,

–

sledovat výskyt tiskovin zasílaných ideocentry do ČSSR,

–

vyslýchat navrátilce do ČSSR,

–

zkoušet provádění aktivních opatření formou vracení tiskovin ideocenter
odesílateli spolu s prohlášeními „vhodných“ osob proti emigraci.316

Zaměření X. správy SNB v osmdesátých letech ukazuje např. plán na rok 1986:
–

„V součinnosti s I. S SNB pokračovat v rozpracování RSE s cílem odhalování
plánů, záměrů a stykové báze v ČSSR tak, aby byla připravována základna pro
provádění aktivních opatření vůči RSE.

316

AMV, archivní č. 1236 MV, reg. č. 10133/- OBS „EMIGRACE“, str. 11–34.
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–

Ke splnění uvedeného úkolu budou agenturně operativní prostředky zaměřeny
zejména na odhalování a dokumentaci činnosti spolupracovníků čs. sekce RSE
s cílem shromažďování materiálů ke kompromitaci těchto osob, vedených v akci
JEZDEC 317 a HLASATEL 318.

–

Za využití zavedeného ZTÚ

319

odhalovat nové informátory a dopisovatele RSE

k dalšímu operativnímu využití.
–

V rámci akce INFEKCE provádět průběžně vyhodnocení dosažených výsledků
a na základě tohoto zabezpečovat operativní obměnu obstavených adres pracovníků čs. sekce RSE s cílem odhalování jejich styků, které udržují spojení prostřednictvím poštovního kanálu.

–

Přehodnotit současné evidované dopisovatele a volající a na základě analýzy tyto dále
ustanovovat s cílem provedení profylaktických opatření, nebo operativního využití.

–

V rámci aktivních opatření bude využíváno automatické telefonní spojení.
Cílevědomě budou zpracovávány tématické dezinformace k vytváření nezbytných
představ o jevech, situacích, náladách pro vyvolávání přesvědčení o neserióznostech
ze strany čs. sekce RSE.

–

Této situace využít u TS ARAMIS 320 s cílem vyvolání důvěry ze strany pracovníků
RSE (Jezdinský, Kyncl) k jeho osobě jako spolupracovníka čs. sekce RSE.

–

I nadále využívat krátkodobých výjezdů TS VAŠEK, PETŘÍČEK

321

k upřesňování

vzájemných vazeb mezi jednotlivými pracovníky čs. sekce a jejich vzájemných
vztahů na pracovníky slovenské národnosti.
317

Spis prověřované osoby krycí jméno JEZDEC, reg. č. 9851, založen 4. oddělením 2. odboru X. správy FMV
dne 17. 9. 1975 na Karla Jezdinského (1939). Spis skartován 6. 12. 1989.
318
Osobní svazek krycí jméno HLASATEL, reg. č. 22440, založen 1. odd. 1. odb. X. správy FMV dne 20. 11.
1981 na Karla Kyncla (1927–1997). Svazek skartován 8. 12. 1989.
319
Jde o tzv. zpravodajsko-technický úkon s krycím názvem PŘESTAVBA – VYŠEHRAD.
ZTÚ PŘESTAVBA byl krycím názvem pro telefonní odposlech a kontrolu dálnopisného spojení.
Označení VYŠEHRAD není zatím spolehlivě objasněno. Znamenalo pravděpodobně variantu ZTÚ PŘESTAVBA s kontrolou tohoto spojení do zahraničí, nejspíše s využitím telefonní ústředny v Praze na Vyšehradě, která sloužila zahraničnímu telefonnímu spojení.
320
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Klokočník Josef (4. 1. 1932); evidován 15. 2. 1978 2. oddělením 4. odboru X. správy FMV jako KTS ALBERT, 2. 5. 1978 přeregistrován na agenta – nyní jméno ARAMIS. Svazek zničen v prosinci 1989.
Staženo 15. 4. 2004.
321
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Brynych Zdeněk (13. 6. 1927); evidován 26. 3. 1979 jako spis prověřované osoby, krycí jméno
KASTELÁN, 18. 9. 1979 přeregistrován na agenta, krycí jméno PETŘÍČEK, 2. odd. 4. odb. X. správy FMV.
Svazek zničen 8. 12. 1989. Staženo 15. 4. 2004.
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–

V součinnosti s I. S SNB využívat vhodnou výjezdovou agenturu do prostředí RSE,
vytvářet podmínky pro prohlubování styků do prostředí RSE, vytvářet podmínky
pro prohlubování styků a získávání důvěry v zájmovém prostředí.“ 322

V roce 1982 hodnotila X. správa SNB Rádio Svobodná Evropa vysoko:
„Pokud jde o globální postavení prostředků podvratného působení protivníka proti ČSSR,
lze z jejich spektra jako nejnebezpečnější i v současném období vyčlenit v oblasti ideologické
diverze spojené vysílače CIA Radio Svobodná Evropa–Radio Svoboda (RSE/RS), ideodiverzní
organizaci Amnesty International (AI) kontrolovanou britskou zpravodajskou službou a tzv.
‚Institut pro strategické studie v Londýně’.“ 323
Je zajímavé seznámit se také s „osvědčenými metodami“ X. správy SNB v témže období:
–

„…hlavní úsilí směřuje k odhalování a likvidaci, popř. operativnímu využití konspiračních kanálů spojení protivníka k ofenzivním cílům, následně jsou realizovány propagandistické akce zaměřené na veřejnou diskreditaci organizací z řad
emigrace a diskreditaci speciálních služeb Západu,

–

v maximální míře je využíváno agenturní sítě, celostátně po linii X. S SNB, v praxi
jsou aplikovány zásady systémového podchodu, tzn. že nasazení, využívání, úkolování a vytěžování agentury je po linii součásti koordinováno, při důrazu na efektivní využití vyjíždějících TS (krátkodobé i dlouhodé výjezdy do KS),

–

jsou plánovány a důsledně realizovány speciální operace k vyvolávání
a prohlubování rozporů mezi exponenty vnějšího protivníka s jednotlivými seskupeními,

–

ve speciálních operacích je jako hlavní prostředek používána jak poziční, tak i vlivová
agentura při krátkodobých výjezdech, tato agentura například realizuje, zejména při
neúspěších a provalech v nepřátelském prostředí, skupině a před speciálními
službami, opatření ke kompromitaci, diskreditaci a oslabení důvěry (pozice)
jednotlivých nepřátelských exponentů, cílem ofenzivní práce tohoto charakteru je
dosáhnout jejich rozdrobení, paralyzace činnosti, omezení akceschopnosti,

322

AMV, f. X. S SNB, inv. j. 337, str. 19–20: Rozpracování hlavních úkolů ročního plánu X. správy SNB
v problematikách 4. odboru na rok 1986 – X. správa SNB, 4. odbor, 22. 1. 1986, akce „VLNY“.
323
AMV, f. X. S SNB, inv. j. 724, str. 4: Souhrnná informace o nepřátelské aktivitě ideocenter, hlavních seskupení čs. reakční politické emigrace na Západě a antisocialistických elementů v ČSSR – X. správa SNB (AIPKO
– analyticko-informační plánovací a kontrolní odbor) 24. 9. 1982.
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–

jsou realizovány speciální operace k dezinformaci protivníka, šíření poplašných zpráv,
a další zaměřené na obor informací atd.,

–

speciální operace k vyvolání u vybraných osob podezření ze spolupráce s čs. bezpečností (vzniká ‚špionománie’, nedůvěra, vzájemné podezírání),

–

v prostředí vnitřního protivníka rozkladná opatření směřující k rozdrobení jednotlivých proudů, k diskreditaci hlavních organizátorů a jejich izolaci v prostředí;
rovněž v této oblasti kontrarozvědné práce je jako hlavní prostředek využívána
vlivová agentura,

– jako účinnný prostředek k vyvolání nejistoty a deprese vybraných exponentů se
osvědčily tzv. ‚dělnické delegace’ .“ 324
Své aktivity realizovala kontrarozvědka pomocí sítě tajných spolupracovníků, jejichž
přímý osobní kontakt s RSE v zahraničí byl ovšem jen příležitostný. Tajní spolupracovníci byli
více zaměřováni na odhalování kontaktů (informátorů a sympatizantů), nebo příbuzných a známých pracovníků RSE žijících na území ČSSR. Ke kontrole těchto styků využívala kontrarozvědka široce ve spolupráci se VI. správou SNB i tyto tzv. zpravodajsko technické úkony (ZTÚ):
– krycí název TA 133 (od roku 1980 PŘESTAVBA) – odposlech telefonního spojení,
– TA-211 (NÁKUP) – úkolová prověrka korespondence,
– TA-244 (VÁZA) – výběrová prověrka korespondence.
X. správa SNB úzce spolupracovala zejména s I. správou SNB a se správami StB v krajích. Agenturní síť kontrarozvědky k objektu Rádio Svobodná Evropa tvořilo například k 11. září
1980 celkem jedenadvacet tajných spolupracovníků. Z toho bylo pět tajných spolupracovníků řízeno 2. oddělením 4. odboru X. správy SNB, tři 2. odborem S StB Bratislava, čtyři 2. odborem
XII. správy SNB (Správa kontrarozvědky v Bratislavě s pravomocemi pro Slovensko), dva tajní spolupracovníci byli řízeni 2. odborem S StB Praha, pět 2. odborem S StB Brno a dva tajní spolupracovníci 2. odborem S StB Ústí nad Labem.325
324

Tamtéž, str. 17–18. Není zjištěno, o co konkrétně šlo v případě „dělnických delegací“; snad od padesátých
let osvědčený organizovaný „spontánní hlas lidu“.
325
AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, tematický podsvazek /128 „Vztahy
k ČSSR“, str. 13–15: X. S SNB, 4. odbor, 2. oddělení, 11. 9. 1980, vypracoval mjr. Fikar Karel, schválil
náčelník 4. odb. X. S SNB mjr. Josef Nevečeřal: Přehled TS, kteří mají možnosti do objektu RSE.
Rozdělovník: 10133/6 OBS „EMIGRACE“ X. správa 4. odb. 2. odd.; 9894/6 OBS „VLNY“ X. správa 4. odb.
2. odd. a 31. odb. I. S SNB.
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Ke dni 1. září 1986 bylo ze sto jednoho tajného spolupracovníka řízeného 4. odborem X. správy
SNB jen pět využíváno přímo k pracovníkům RSE. K 24. srpnu 1987 tvořilo síť kontrarozvědky
proti RSE celkem jedenáct tajných spolupracovníků (dva TS řízeni 4. odborem X. správy SNB, jeden
TS XII. správy SNB a osm TS 2. odbory správ StB v krajích).326
Z této rozsáhlé agentury se podařilo identifikovat několik desítek tajných spolupracovníků. Problémem jsou však rozsáhlé skartace svazků StB koncem roku 1989, při kterých
byla většina svazků těchto zjištěných tajných spolupracovníků zničena. V torzech dochovaných svazků pak často nelze zrekonstruovat průběh jejich spolupráce při rozpracování RSE.
Vzhledem k těmto limitům pramenné základny nejsou v této práci (až na výjimky) tajní
spolupracovníci kontrarozvědky se vztahem k RSE uváděni a identifikováni.
Častým úkolem kontrarozvědky, zejména v druhé polovině osmdesátých let, bylo zjišťování a postih občanů, kteří na krycí adresy Svobodné Evropy psali, nebo od 13. srpna 1985
využívali zvláštního automatického telefonního spojení s RSE. Dochované údaje svědčí o faktu, že tyto formy spojení a zpětné vazby k vysílání RSE byly režimem vnímány s respektem.
„Díky“ vytrvalému úsilí, kontrole korespondence příslušných krycích adres RSE
a nasazování odposlechu v mezinárodní telefonní ústředně se Státní bezpečnosti podařilo
některé píšící a telefonující posluchače identifikovat a postihnout. Například během roku
1978 bylo identifikováno čtyřicet občanů dopisujících pod pseudonymy na adresy RSE.327
V roce 1983 to byly čtyři osoby,328 v roce 1984 osm osob, vesměs z řad mladých lidí.
Identifikovaní občané byli „k následným opatřením“ předáváni 2. odborům správ StB
v krajích.329 V hodnocení za rok 1985 je za významné považováno telefonní spojení
s posluchači:
„Ideodiverzní vysílač RSE trvale zkvalitňuje svoje pořady a jedním z opatření, které zabezpečuje toto zkvalitnění, je i přímé automatické spojení, které je využíváno řadou čs. občanů
k tomu, aby jednak sdělili svoje názory na vysílání, předali dílčí přesné informace, nebo prostě
326

AMV, f. X. S SNB, inv. j. 744, str. 4: Prověrka a návrh dalšího postupu k zabezpečení úkolu pronikat
do určených objektů vnějšího protivníka zahraničními tajnými spolupracovníky a výjezdovou agenturou –
X. správa SNB 4. odbor, 24. 8. 1987.
327
AMV, f. X. S SNB, inv. j. 341, str. 13: Vyhodnocení výsledků na úseku boje proti vnitřnímu nepříteli
a ideodiverze za rok 1978 a současná operativní situace – X. správa FMV, 29. 1. 1979.
328
AMV, f. X. S SNB, inv. j. 346, str. 15: Zhodnocení plnění hlavních úkolů na úseku boje proti vnitřnímu
nepříteli a ideodiverzi po linii X. S-SNB za rok 1983.
329

AMV, f. X. S SNB, inv. j. 347, str. 13: Zhodnocení plnění hlavních úkolů na úseku boje proti vnitřnímu
nepříteli a ideodiverzi po linii X. S-SNB za rok 1984.
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jenom projevili svůj souhlas s prací RSE. Toto spojení zabezpečuje protivníkovi získat poměrně přesný vzorek nálad našeho posluchače a operativně na uváděné telefonáty organizuje
i vysílání >…@
V souvislosti se zvýšením kontaktování našich občanů (telefonické spojení na RSE)
stoupají i nároky na odhalení těchto osob a v tomto smyslu je využíváno soustavné spolupráce
s 2. odbory S StB. V současné době je do problematiky zaměřováno 5 TS 4. odboru [X. správy
SNB – poz. aut.] a koordinovaně a pod naším metodickým vedením 12 dalších TS z 2. odborů
krajů >tzn. správy StB v krajích – pozn. aut.@“. 330
Podrobněji se o problému nově zavedeného telefonního styku Rádia Svobodná
Evropa píše v Informaci o činnosti X. správy SNB ve III. čtvrtletí 1985:
„V rámci rozpracování akce VLNY bylo získáno telefonní číslo RSE, na které je možno volat pomocí automatického telefonního styku. Telefonní číslo je rovněž napojeno na automatické předávání vzkazů. Zavedením ZTÚ VYŠEHRAD byl v součinnosti s S StB Plzeň
ustanoven čs. občan volající na RSE. Další ustanovený občan je rozpracováván v součinnosti
s III. S SNB [Správa vojenské kontrarozvědky – pozn. aut.].
V současné době je vypracováván plán aktivního opatření k dalšímu ofenzivnímu
rozpracování ve spolupráci s I. S SNB. Vzhledem k náročnosti akce (uskutečněno již přes 3500
telefonátů s různým obsahem) jsou připravována opatření k zamezení těchto kontaktů a odhalování
čs. občanů využívajících tento styk s RSE. Opatření jsou přijímána v součinnosti s I. S SNB, VI.
S SNB [správa výkonné zpravodajské techniky] a Technickou správou SNB.” 331
V Informaci X. správy SNB za II. čtvrtletí 1986 se uvádí:
„Pokračuje též aktivizace RSE, kde nejen došlo k rozšíření automatického telefonního
spojení, ale zejména k nebezpečnému trendu nárůstu mladých posluchačů této stanice.“ 332
A dále:
„V rámci rozpracování akce VLNY byli v hodnoceném období [rok 1986] postupně odhalováni dopisovatelé na krycí adresy RSE a volající na telefonní automat. Celkem bylo odhaleno
330

AMV, f. X. S SNB, inv. j. 374, str. 6 a 8: Vyhodnocení úkolů 4. odboru vyplývajících z plánu práce X. SSNB za rok 1985 – X. správa SNB 4. odbor, 13. 1. 1986.
331
AMV, f. X. S SNB, inv. j. 374, str. 6: Informace o bezpečnostní situaci a aktuálních otázkách práce 4. odboru
X. správy SNB za III. čtvrtletí 1985 – X. správa SNB 4. odbor, 24. 9. 1985.
332
AMV, f. X. S SNB, inv. j. 350, str. 8: Informace o bezpečnostní situaci v ČSSR a aktuálních problémech
práce orgánů bezpečnosti za II. čtvrtletí 1986 – X. správa SNB AIPKO, 27. 6. 1986.
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22 dopisovatelů a 15 volajících. Všechny takto ustanovené osoby jsou v operativním zájmu příslušných S StB.“ 333
Například za I. čtvrtletí roku 1986 byli jako dopisovatelé RSE odhaleni: Roman Donda,
František Štěrba, Michal Jung a jeho manželka Simona Jungová. Na telefonní automat RSE volali:
ing. Zdeněk Rožánek, Valerie Krzykalová, Milan Kuchta, Václav Malý a Pavel Blahník.
„Ke všem zjištěným osobám jsou připravena agenturně operativní opatření směřující
buď k zamezení dalších styků, či operativního využití.“ 334
Odhalit volající do Rádia Svobodná Evropa se dařilo StB zjevně jen sporadicky; byly
to jen desítky osob ročně. Přitom bylo uskutečněno řádově desetitisíce telefonátů. Jen za
období šesti týdnů od zahájení provozu telefonního čísla „2 102 659 Mnichov“, tedy od 13. srpna 1985 do 24. září 1985, to bylo podle poznatků X. správy SNB více než 3500 telefonátů;
tzn. osmdesát tři telefonických hovorů denně! V posledním čvrtletí roku 1985 klesl jejich
denní průměr na 50–70 (což znamená cca 5500 telefonátů jen za toto jmenované čtvrtletí!).335
„Odhalení“ občané mohli očekávat buď pozvání k zastrašovacímu výslechu (součást tzv.
preventivně výchovného opatření), nebo v horším případě obvinění ze spáchání trestného činu
podle § 100 – pobuřování, nebo § 112 – poškozování zájmů republiky v cizině, pokud například ve svých zachycených dopisech nebo telefonátech sdělovali informace – podle názoru StB
–„pobuřující“ či „nepravdivé“. Takovým obviněním čelili v roce 1987 například Jiřina Bambasová z Hradce Králové nebo Zdeněk Lanzendörfer z Karviné.336 Tato operativní „preventivní“
odposlouchávání se prováděla bez schválení prokuraturou a byla pochopitelně nezákonná.
K „paralyzaci“ telefonního čísla RSE připravovala X. správa ve spolupráci s VI. a I. správou SNB na pokyn I. náměstka FMV gen. Aloize Lorence „projekt k využití existence spojovacího čísla na RSE, který bude realizován v pro nás výhodnou dobu”. 337
333

AMV, f. X. S SNB, inv. j. 351, str. 9: Zhodnocení plnění hlavních úkolů na úseku boje proti vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi po linii X. správy SNB za rok 1986.
334
AMV, f. X. S SNB, inv. j. 375, str. 13–14: Průběžná informace o výsledcích činnosti 4. odboru za I. čtvrtletí 1986 – X. správa 4. odbor, 21. 3. 1986.
335

AMV, f. X. S SNB, inv. j. 546, str. 2: Informace o bezpečnostní situaci a aktuálních problémech práce za
4. čtvrtletí 1985 v problematikách 4. odboru – X. správa SNB 4. odbor, 21. 12. 1985.
336
AMV, f. X. S SNB, inv. j. 548: Informace o vývoji operativní situace v problematikách 4. odboru u 2. odborů správ StB za I. čtvrtletí 1987 – X. správa SNB AIPO, 22. 4. 1987; Informace o vývoji operativní situace
v problematikách 4. odboru u 2. odborů správ StB za IV. čtvrtletí 1987– X. správa SNB AIPO, 26. 1. 1988.
337

AMV, f. X. S SNB, inv. j. 546, str. 5: Informace o bezpečnostní situaci a aktuálních problémech práce za
4. čtvrtletí 1985 v problematikách 4. odboru – X. správa SNB 4. odbor, 21. 12. 1985.
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Podrobnosti ani eventuální realizace tohoto opatření nebyly bohužel zjištěny, možná mělo
jít o přesměrování příchozích hovorů do RSE na některou z linek StB, a poté o jejich „přiměřené
využití“.
X. správa SNB se zabývala i jinými opatřeními souvisejícími s Rádiem Svobodná Evropa.
Ve svém „Hodnocení pracovních výsledků na úseku boje proti vnitřnímu nepříteli a ideodiverzi
za rok 1981“ mimo jiné uvádí:
„V roce 1981 byly k diskreditaci RSE a AI [Amnesty International – pozn. aut.] zpracovány a zveřejněny v čs. tisku dvě publikace pod názvem ‚Není svobodná ani evropská’
a ‚Samozvanci špioni a rozvratníci’. V rámci akce TRIBUNÁL338 (Kompromitace RSE–RS
a Amnesty International, prováděné přáteli) [tzn. KGB – pozn. aut. ], byly zpracovány
a předány podklady pro V. správu KGB.“ 339
V roce 1983 byl prý splněn jeden z hlavních úkolů směřujících ke kompromitaci ideologických center, když byly ve spolupráci s V. správou KGB připraveny podklady v projektu
DEPRESE směřující ke kompromitaci RSE.340 Plnění tohoto úkolu pokračovalo i v roce
1984, šlo pravděpodobně o zpracování textu stížnosti na vládu USA, která měla být podle navrhovatelů označena za odpovědnou za nepřátelské působení Rádia Svobodná Evropa proti
socialistickým státům. Stížnost měla být předána UNESCO. Opatření však nakonec – po konzultaci s politickými místy – nebylo realizováno.341
Ve II. čtvrtletí 1985 prováděla X. S SNB proti Rádiu Svobodná Evropa tyto aktivity:
„V rámci akce VLNY je prováděno průběžné mapování zaměstnanců RSE a jejich kontaktů v ČSSR. Bylo provedeno vyhodnocení poslechovosti RSE v jednotlivých krajích a navržena příslušná opatření. Současně je navržen postup k prohlubování nacionalistických rozporů
v čs. sekci [RSE – poz. aut.]. Byly zjištěny nové krycí adresy RSE, z nichž některé byly předány
pro využití i spřáteleným kontrarozvědkám.“
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Krycí název TRIBUNÁL byl užíván i pro akci plánovanou I. správou FMV k diskreditaci RSE v roce 1976.
Není potvrzeno, že šlo o totožný projekt.
339
AMV, f. X. S SNB, inv. j. 344, str. 26: Hodnocení pracovních výsledků na úseku boje proti vnitřnímu nepříteli a ideodiverzi za rok 1981 a bezpečnostní situace v ČSSR.
340
AMV, f. X. S SNB, inv. j. 346, str. 15: Zhodnocení plnění hlavních úkolů na úseku boje proti vnitřnímu nepříteli a ideodiverzi po linii X. S SNB za rok 1983.
341
AMV, f. X. S SNB, inv. j. 347, str. 13: Zhodnocení plnění hlavních úkolů na úseku boje proti vnitřnímu nepříteli a ideodiverzi po linii X. S SNB za rok 1984.
342
AMV, f. X. S SNB, inv. j. 349, str. 9: Informace o bezpečnostní situaci v ČSSR a aktuálních problémech
práce orgánů bezpečnosti za II. čtvrtletí 1985 – X. správa SNB AIPKO.
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V roce 1986 zaznamenala X. správa SNB výskyt nové formy spojení RSE se spolupracovníky na území ČSSR. V běžné korespondenci byly zjištěny vložené igelitové fólie s textem
napsaným psacím strojem bez pásky. „Vyhodnocení úkolů 4. odboru“, leden 1987, uvádí:
„V této souvislosti bylo zjištěno, že RSE připravuje tajné telefonní číslo. Toto, v pořadí
již čtvrté, má být předáváno jen ‚prověřeným’ osobám k předávání informací ze všech oblastí
ČSSR. >…@
I přes skutečnost, že byly vytvářeny podmínky pro podstavu TS ARAMIS 343 a STANDA 344 pracovníkům RSE formou telefonátů, nebyly získány předpokládané výsledky. Pracovníkům RSE – Štěpánek, Binar – byl podstaven TS PETŘÍČEK 345.
Styk se bude v průběhu dalších výjezdů do NSR upevňovat.“ 346
V roce 1987 byly poznatky a opatření X. správy SNB následující:
„V akci [VLNY – pozn. aut.] je trvale operativně dokumentována nervozita zaměstnanců čs. sekce RSE v souvislosti s připravovanou reorganizací struktury vysílače, která bude
doprovázena pravděpodobnou změnou sídla a podstatnou změnou programové skladby.
V souvislosti s tím, se v rámci čs. sekce rozvinul boj mezi její českou a slovenskou částí, dále
mezi příslušníky jednotlivých emigračních vln, včetně neustálých konfliktů mezi jednotlivci.
Rozpracováním byla zjištěna telefonní čísla nového vytěžovacího střediska v Rakousku.
Je prováděna kontrola za využití ZTÚ VYŠEHRAD
V návazné akci SOUSED je prováděna operativní dokumentace styků objekta (předávání informací) do zájmového prostředí. Byly zadokumentovány 3 adresy, na něž si objekt
SOUSED nechává zasílat korespondenci.“ 347
Akce SOUSED byla v tomto daném období jednou z nejvýznamnějších. V jejím rámci se X. správa SNB snažila opozici kontrolovat a přerušovat jí informační spojení z Československa do Svobodné Evropy.
343

Klokočník Josef – viz poznámka 320 .
TS STANDA – nepodařilo se identifikovat.
345
TS PETŘÍČEK – viz poznámka 321: Brynych Zdeněk.
346
AMV, f. X. S SNB, inv. j. 375, str. 26–27: Vyhodnocení úkolů 4. odboru vyplývajících z plánu práce
X. S-SNB na rok 1986 – X. správa SNB 4. odbor, 8. 1. 1987.
344

347

AMV, f. X. S SNB, inv. j. 376, str. 23: Vyhodnocení plánu rozpracování hlavních úkolů ročního plánu
X. S-SNB v problematikách 4. odboru na rok 1987– X. správa SNB 4. odbor, 27. 12. 1987.
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Spis prověřované osoby s krycím názvem SOUSED, registrační číslo 234191, byl 26. srpna
1987 založen 2. oddělením 4. odboru X. správy SNB na exulanta ing. Zbyňka Čeřovského (1931).
Zbyněk Čeřovský byl v letech 1950–1970 vojákem z povolání, naposledy ve funkci
náčelníka štábu 10. letecké armády ČSLA. V roce 1970 byl pro své postoje v letech 1968–
1969 z armády propuštěn, roku 1978 podepsal Chartu 77 a v roce 1980 byl Státní bezpečností
„rozpracováván“ pro podezření z trestné činnosti podle § 105 – špionáž, protože měl údajně
předávat utajované skutečnosti zastupitelským úřadům SRN, USA a Rakouska.
Jeho činnost v tomto smyslu StB údajně operativně zdokumentovala, ale „poznatky se nepodařilo legalizovat k procesnímu využití“. Přesto ing. Čeřovský soudu neušel; 9. března 1982 byl
Okresním soudem v Pardubicích odsouzen za pobuřování podle § 100 na dva roky nepodmíněně.
V listopadu 1983 byl z vězení propuštěn a v září 1984 se vystěhoval se synem a manželkou do SRN.
V roce 1985 obnovil ing. Zbyněk Čeřovský kontakty s JUDr. Josefem Průšou, se kterým se seznámil ve výkonu trestu v Plzni-Borech. S jeho pomocí a prostřednictvím řady dalších osob začali manželé Libuše a Zbyněk Čeřovští systematicky získávat informace z ČSSR
týkající se především politické i kulturní opozice, náboženských otázek a ekologie. Informace
předávali Rádiu Svobodná Evropa (jehož byli externími spolupracovníky) a dále exilovým
periodikům a spolupracovali i s BBC.
S pomocí ZTÚ PŘESTAVBA-VYŠEHRAD bylo v roce 1987 zjištěno X. správou SNB,
že Čeřovským dodávají tyto informace JUDr. Josef Průša, ing. Jiří Malík a Milan Topič z Pardubic, a jejich prostřednictvím pak i řada dalších osob z různých míst Československa. StB zachytila jak instrukce zasílané Čeřovskými na jejich adresy, tak i korespondenci, která z ČSSR
docházela pro Čeřovské na tři adresy v zahraničí.
Jako protiopatření připravovala pro rok 1988 X. správa SNB v součinnosti s I. správou
SNB „aktivní opatření“, mající povzbudit údajnou rivalitu mezi informátory západních médií –
Zbyňkem Čeřovským348, Ivanem Medkem (spolupracovník Hlasu Ameriky), Janem Kavanem
(agentura Palach Presss) a Petrem Uhlem. Dále měly být manželům Čeřovským podsunuty –
v součinnosti 4. a 5. odboru (problematika církví) X. správy SNB – dezinformace z oblasti nelegální církve, kde již neměli mít možnosti přebírané informace ověřovat.

348

Je zajímavé, že StB považovala za jediného provozovatele této agentury pana Zbyňka Čeřovského,
ačkoliv ve skutečnosti podstatnou část této agendy vykonávala jeho manželka paní Libuše Čeřovská.
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Dalším opatřením X. správy SNB mělo být dokumentování a přerušení tří operativně
zjištěných „kanálů“ pro dopravu předávaných informací, kterými byli : železnice ČSD, kamiony dálkové dopravy a bývalý československý občan Egon Totzauer.
Po plánovaném odsouzení JUDr. Josefa Průši měl pak být jeho „případ“ (spojení s ideocentry) připraven ve spolupráci se správou StB Praha k publikaci jako „aktivní i preventivně
výchovné opatření.“349
Kontakty opozice zpravodajského charakteru (zejména s I. Medkem a Z. Čeřovským) registrovala X. správa SNB s pomocí ZTÚ a agentury.
Během celého odbavení při cestě Milana Topiče na dovolenou do SFRJ v červenci
1987 bylo při prohlídce na Oddělení pasové kontroly Rusovce, „odhaleno“, že Topič vyváží písemnosti a fotografie pro Zbyňka Čeřovského, se kterým se hodlal v Jugoslávii setkat:
„Vyvážený materiál byl tendenčně zaměřen proti ČSSR a je schopen vyvolat v cizině
o ČSSR mylné představy. Fotografie dokumentovaly živelnou pohromu kolem obce Hradiště
u Nasavrk a měly sloužit k diskreditaci péče o životní prostředí v ČSSR. Písemný materiál byl
zaměřen k popisu práce státních orgánů, konkrétně notářství v Pardubicích, které byrokraticky řeší potřeby občanů. Při domovní prohlídce byly u Topiče zajištěny písemnosti a magnetofonové nahrávky, ve kterých ing. Čeřovský požaduje na Topičovi zasílání materiálů dokumentujících devastaci lesního a půdního fondu v ČSSR.“
Odbor vyšetřování StB Hradec Králové dne 21. července 1987 zahájil Topičovo vyšetřování ve věci pokusu o spáchání tr. činu podle § 112 (poškozování zájmů republiky v cizině).350
JUDr. Josef Průša byl 3. dubna 1989 odsouzen Okresním soudem v Hradci Králové za
tr. činy podle § 154/2 (útok na státní orgán a orgán společenské organizace) ke čtyřem měsícům
odnětí svobody nepodmíněně a pěněžitému trestu 3000 Kčs.
V osmdesátých letech se tedy písemné a telefonické kontakty s Rádiem Svobodná Evropa
na území Československa množily, rostlo i množství osobních kontaktů, legálních výjezdů
československých občanů do SRN, takže se postupně činnost Státní bezpečnosti proti Svobodné
Evropě přenášela z rozvědky StB na její kontrarozvědné součásti.
349

AMV, f. X. S SNB, inv. j. 757, str. 47–53, Sběrný arch Ideocentra 1988.
AMV, f. X. S SNB, inv. j. 1149, Denní informace Správy StB Hradec Králové 1987. Na Milana Topiče
(1948), byl zaveden 2. odborem S StB Hradec Králové osobní svazek, krycí jméno KOTEL, reg. č. 22572.
350
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III. 7. Spolupráce s partnery z ostatních zemí východního bloku
Výměna informací mezi „spřátelenými rozvědkami“ a bezpečnostními složkami zemí
východního bloku existovala jako poměrně logická forma spolupráce. Pochopitelně se část
předávaných informací týkala i Svobodné Evropy. Partnerem StB byla v prvé řadě KGB, ale
ve velké míře to byly i polská SB, STASI NDR a AVH MLR.
Spolupráce však neběžela vždy hladce. Prvním zaznamenaným „problémovým“ případem je zásilka pro „polské soudruhy“ z listopadu 1959, kterou se ministr vnitra Rudolf Barák
rozhodl z neznámých důvodů do Polska nepředat. 351 Byla to informace o polské redakci RSE
a „itemy“ v angličtině o polských záležitostech („information items“ byla interní informační
shrnutí RSE o vývoji v cílových zemích).
Ještě na konci šedesátých let zůstávala výměna informací stále problematická:
„Poměrně nevelkým zdrojem informací čs. rozvědky, které rozvědka může použít pro
informaci dalších čs. míst, jsou zprávy od spřátelených rozvědek. Tato výměna informací je
zakotvena v dohodách a měla by být podle dohod dosti rozsáhlá. Ve skutečnosti však pouze se
sovětskou rozvědkou a v menší míře s rozvědkou NDR a MLR dochází k živější výměně
informací. Čínská a albánská rozvědka přerušila poměrně slabou výměnu informací již před
řadou let. Po určitých komplikacích a výkyvech v roce 1967 byla zeslabena i výměna
informací s kubánkou rozvědkou.“ 352
Přesto právě v období vzniku citované zprávy bylo za období červenec 1967 – červen
1968 předáno od „spřátelených rozvědek“ pět set padesát zpráv.353
Až od počátku sedmdesátých let začala být výměna zpráv o RSE častější. Byly to informace všeobecného významu o personálních změnách, politických jednáních a rozhodnutích
týkajících se existence RSE, nebo například telefonní seznamy RSE. Předávány byly i informace týkající se jiných redakcí, ovšem takové zprávy se objevovaly spíše náhodně.
351

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hlavního svazku /012, str. 475–487: Poznatky o RFE – předání přátelům, náčelník I. S-MV cestou ministra vnitra R. Baráka, 5. 11. 1959, požadavek na předání 15 listů příloh pro „polské soudruhy“ o RFE Mnichov. (Rukopisná pozn.: „9. 11. 1959 podle
pokynu s. ministra nebudeme tento materiál předávat.“)
352
Koudelka František, Suk Jiří: MV a bezpečnostní aparát leden – srpen 1968, Prameny k dějinám čs. krize
v letech 1967–1970. Svazek 7, Brno 1996, str. 73: Základní informace o čs. rozvědce, 15. 3. 1968 zaslal náčelník I. správy MV plk. Josef Houska vedoucímu 8. oddělení ÚV KSČ gen. Václavu Prchlíkovi.
353
AMV, f. A 7, inv. j. 665, Podkladový materiál k řešení distribuce rozvědné zpravodajské produkce, náčelník I. správy MV pplk. ing. Čech Miloslav pro náměstka ministra vnitra JUDr. Františka Vaška, 10. 10. 1968.

177

Kromě výměny informací byl projednáván i koordinovaný postup při realizaci společných tzv. aktivních opatření. První snaha o součinnost mezi StB a KGB na toto téma byla zaznamenána v roce 1966. V souvislosti s 10. výročím maďarského povstání se KGB dotazovala
čs. rozvědky na možnosti provádět „dezinformační usvědčující akce“. Pravděpodobně vzhledem k momentální nedostatečnosti agenturních prostředků tyto možnosti československá rozvědka neměla.“354 O rok později, 12.–16. května 1967 proběhlo na toto téma jednání, jehož
konkrétní výsledky však nejsou známy.355
O vlastních aktivitách a možnostech společného postupu proti Rádiu Svobodná Evropa
jednali zástupci I. správy FMV ČSSR a rozvědky PLR dne 21. března 1971. Na schůzce byla konzultována možnost spolupráce při snaze dosáhnout zrušení či přemístění RSE z území SRN. Akce měla být načasována k období konání olympijských her v Mnichově v roce 1972. Žádná skutečná konkrétní spolupráce ovšem na schůzce dohodnuta nebyla, jen byly z obou stran vzneseny
požadavky na předání informací k věcem jejich zájmu. Čs. rozvědka měla například zájem o informace k zaměstnancům RSE O. Lauřímovi, H. Hardtovi, o ohlas na odsouzení Freda Eidlinga356
v ČSSR, o poznatky k čs. sekci RSE, o vztazích mezi jednotlivými národními redakcemi, o organizačních a kádrových otázkách. K připravované „psychologické operaci“ (PsO) POPRASK měla
I. správa FMV zájem využít polského rozvědčíka z RSE kpt. A. Czechowicze. Tato PsO měla
být zaměřena k 20. výročí zahájení čs vysílání RSE připadajícího na 1. května 1971.357
O RSE v souvislosti s olympijskými hrami v Mnichově jednali společně v červenci
1972 i zástupci I. správy FMV a KGB.
Asi nejzajímavějším společným projektem připravovaným proti Svobodné Evropě byl
plán vytvoření jakéhosi mezinárodního tribunálu, který by posloužil k efektnímu zveřejnění
obvinění RSE z aktivit údajně ohrožujících „obecně sdílené mezinárodní zájmy“, tedy především
údajně ohrožující uvolňování napětí mezi Východem a Západem a zájmy jednotlivých zemí.
354

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 81067/101, svazek operativní korespondence, str. 142–143, Dopis pro
představitele VSB SSSR, 22. 10. 1966, náčelník 8. odboru I. správy MV mjr. Jiří Stejskal–BORECKÝ.
355
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 81067/101, svazek operativní korespondence, str. 176–190, Zpráva o jednáních odboru „Z“ MV ČSSR s odborem „A“ PHS KGB při radě ministrů SSSR.
356
Američan Fred Eidling studoval v 60. letech v Praze češtinu, po srpnu 1968 nastoupil do vedoucí funkce
v mnichovské RSE, kde působil snad dva roky. Počátkem 70. let byl při cestě do ČSSR zatčen a po
několikaměsíční vazbě vyhoštěn.
357
Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 81218, „SPOLUPRÁCE“ – Svazek operativní korespondence se spřátelenými rozvědkami po linii zahraniční kontrarozvědky, 16. odbor I. správy FMV, str. 137–138: Záznam
z jednání s představiteli rozvědky PLR dne 21. 3. 1971 o společném postupu při rozpracování RSE Mnichov;
vypracoval pplk. Jan Ondrovčák–OSTROVSKÝ
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S myšlenkou vytvoření takovéhoto „tribunálu“ přišla delegace zástupců sovětské rozvědky při jednání se zástupci 31. a 36. odboru I. správy FMV v Praze ve dnech 1.–4. února 1976.
„Tribunál“ měl být zorganizován v některé ze zemí východního bloku, za účasti zástupců všech
„zemí socialistického tábora“ a s přizváním tzv. progresivních činitelů ze Západu (např. známých právníků). Na „tribunálu“ měli být jako svědkové prezentováni lidé mající osobní zkušenost s Rádiem Svobodná Evropa, zejména bývalí „pracovníci“ RSE (P. Minařík, za PLR
A. Czechowicz, za SSSR J. M. Marin) a občané zemí východního bloku v minulosti údajně
získávaní ke spolupráci či spolupracující s RSE/RS. Jako důkazů mělo být využito starých
materiálů, např. o tzv. balonkové akci v padesátých letech.
Krátce po tomto setkání se ve dnech 12.–13. února 1976 konala opět v Praze porada
představitelů rozvědek východního bloku (Bulharska, Maďarska, NDR, Polska, Sovětského
svazu a Československa), na které byl přijat společný plán opatření proti RSE a RS. Minimálním krátkodobým cílem mělo být vytlačení RSE a RS z Evropy. Tomu měla sloužit celá řada
kroků, zejména „aktivních opatření“. V nich hrál největší roli Pavel Minařík, jehož vystoupení
a dodaných dokumentů mělo být využito v řadě publikací.
Další kroky byly zaměřeny na ovlivňování veřejnosti na Západě. V Rakousku měla být
dokončena operace PAVOUK s cílem šířit v účastnických zemích Helsinské konference tvrzení
o nelegálnosti působení RSE/RS. V této věci měl být ovlivňován i Bundestag a zasíláním dopisů
americký Kongres. Cílem bylo i zamezení podílu dalších zemí na financování provozu RSE/RS.
I zde se diskutovalo o otázce „tribunálu“, který se měl konat nejpozději ve třetím
čtvrtletí roku 1978. U mezinárodních organizací měly být RSE/RS prezentovány jako
podvratné agentury „působící proti politice uvolnění a blokující mezinárodní spolupráci“.
Na samotné zaměstnance RSE/RS hodlaly zpravodajské služby východního bloku působit
rozkladně, zejména s využitím existujícího nacionalismu a antisemitismu. Konkrétním
nástrojem psychologického nátlaku se měly stát dopisy „zaměstnanců“ (tj. stažených tajných spolupracovníků) jejich bývalým kolegům.
V operativní oblasti se chtěly zpravodajské služby zaměřit na získávání informací a dokumentů z RSE/RS k celé řadě oblastí zájmu. Plán počítal i s pravidelnou výměnou informací
mezi účastníky schůzky a opatřeními na diplomatické úrovni – předávání diplomatických
demarší USA a SRN.
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Jak bylo na schůzce dohodnuto, podali k tomuto plánu v průběhu března a dubna 1976
svá písemná stanoviska představitelé státních bezpečností zúčastněných stran. Zatímco ministr
vnitra MLR Andras Benkei, ministr vnitra BLR Dimitar Stojanov a ministr státní bezpečnosti NDR
Erich Mielke s návrhem souhlasili a navrhovali uspořádat jednání „tribunálu“ v Praze (díky
„případu Minařík“ se z Prahy stalo momentálně jakési centrum boje proti RSE), doporučili ministr vnitra PLR Stanislaw Kowalczyk a překvapivě zejména předseda KGB Jurij Andropov
„myšlenku tribunálu znovu zvážit“, takže tím byl projekt fakticky odložen ad acta.358 V dopise
z 9. března 1976 Andropov doporučuje:
–

Maximálně se soustředit na agenturně operativní pronikání,

–

po dohodě s MZV ostatních „zemí socialistického společenství“ (ZSS) inspirovat
diplomatické protesty, v nichž má být poukazováno na údajnou neslučitelnost
existence vysílačů se zásadami KBSE,

–

dále zvážit společné diplomatické vystoupení ZSS (podle mezinárodní situace
a výsledků rozkladných opatření),

–

a teprve, pokud by tato rozkladná opatření neměla úspěch, zvážit i realizaci
společné akce typu „mezinárodního tribunálu“ nad RSE/RS.

Myšlenkou jednání „tribunálu“ měla být neslučitelnost RSE/RS s KBSE a obecně závaznými normami a zásadami mezinárodního práva. Také odpověď ministra vnitra PLR Kowalczyka z 9. dubna 1976 byla rozsáhlejší. Obsahovala rozbor vlastních opatření proti RSE/RS z minulých let. I Kowalczyk – stejně jako Andropov – zdůrazňuje „důležitost agenturního pronikání
a rozkladných opatření provedených agenturní cestou“:
–

Velký význam byl vkládán do propagandy na území ZSS; což prý mělo vytvářet
tlak na vlády provozující (nebo trpící) na svém území „štvavé vysílače“,

–

publikování informací podporuje oficiální protesty ZSS proti činnosti ideocenter,

–

vlivová aktivní opatření mají zase podporovat oponenty ideocenter na Západě
(jako příklad uveden americký senátor William Fullbright).

358

O projektu „tribunálu” dále arch. prameny mlčí. Důvodem se jeví helsinský proces, pro jehož průběh by mohl
být „tribunál”neúnosně konfrontační. Na první pohled zarážející nejasnost postoje „sovětských přátel” má možná
zcela prosté vysvětlení. Při jednání rozvědek, tedy nižšího článku, se nápad zdál jako vynikající. Andropov ale
musel brát v úvahu mezinárodně politické důsledky projektu a byl nucen zchladit nadšení svých podřízených.
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–

Polské MV rovněž doporučilo „nápad s tribunálem“ znovu zvážit; údajně nebyla
momentálně vhodná doba a příznivé podmínky pro realizaci.

Závěr I. správy FMV a úkoly vyplývající pro FMV ČSSR:
–

Zdůraznit neodkladnost, plnění zainteresovaným úsekům rozvědky a kontrarozvědky

–

zahájit přípravné práce k „realizaci tribunálu“ a podklady připravit k 30. září 1976,

–

pokračovat v aktivních opatřeních v československých a zahraničních sdělovacích
prostředcích,

–

pokračovat v realizaci vlivových aktivních opatření podle plánu operace INFEKCE
II. a III. etapy a podle závěrů přijatých poradou rozvědek „zemí socialistického společenství“ dne 13. února 1976. 359

O projektu „tribunálu“ dále archivní prameny mlčí. Důvodem mohl být helsinský proces,
v jehož průběhu by byl neúnosně konfrontační akcí.
S RSE existovala nezbytná souvislost se Systémem sjednocené evidence poznatků o nepříteli (SSEP). Šlo o počítačovou databázi osob – reálně či jen hypoteticky – nebezpečných
zemím východního bloku. Systém byl budován a provozován v letech 1977–1990 partnerskými
bezpečnostními aparáty východního bloku z iniciativy a samozřejmě pod patronací KGB. V praxi
měl být SSEP využíván jako databanka základních informací k osobám v zájmu všech partnerů.
Jednou z kategorií vkládaných osob byli „vedoucí pracovníci center ideologické diverze a také
zaměstnanci těchto center, bezprostředně provádějící podvratnou činnost proti zemím
socialistického společenství“. Z tohoto důvodu byly do Systému sjednocené evidence poznatků
vkládány údaje o celé řadě zaměstnanců RSE. Potvrzen je údaj o sto čtyřiceti pěti zaměstnancích
RSE, které do SSEP vložila československá strana. Z toho bylo nejméně sto třicet dva Čechů
a Slováků.360
Praktický význam SSEP byl celkově nicméně dosti pochybný a o jakýchkoliv
důsledcích faktu evidence v SSEP pro evidované osoby z RSE nebylo nic zjištěno.361
359

AMV, reg. č. 44947/108 II., svazek agenta evidovaný na osobu Pavel Minařík, str. 68–72: „Vyhodnocení
stanovisek ministrů vnitra zemí socialistického společenství ke společnému plánu opatření proti ideodiverzním centrům Rádio Svobodná Evropa a Rádio Svoboda“, 36. odbor I. správy FMV, 20. 4. 1976, č.j.: A00559/36-76, Vypracoval Viktor BEDRNA–Borský, schváli OSTROVSKÝ–Ondrovčák.
360
Rendek Peter: Systém zjednotenej evidencie poznatkov o nepriatelovi. In: Pamäť národa, 2/2005, str. 67.
Na str. 71–73 zveřejněn seznam Slováků zaevidovaných do SSEP, včetně jmen evidovaných zaměstnanců RSE.
361
K problematice SSEP srov. Tomek Prokop: Ambiciózní, ale neúspěšný pokus. Systém sjednocené evidence
poznatků o nepříteli. In: Blažek Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu
1968–1989. FF UK a Dokořán, Praha 2004, str. 223–245.
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IV.

„Dobrovolné“ a nedobrovolné návráty do Československa

IV. 1. „Dobrovolné“ návraty
Návraty emigrantů a exulantů do vlasti z vlastní vůle, i návraty „organizované“,
mající leckdy podobu vyslovených únosů, byly považovány Státní bezpečností za jednu
z nejúčinnějších forem rozkladných opatření proti exilu. Navíc, jak jsme se již přesvědčili
(kapitola III.1), představovali tzv. navrátilci v neposlední řadě velmi cenný zpravodajský
zdroj. Aktuální to bylo zejména v první polovině padesátých let, kdy vlastní agenturní síť
rozvědky byla velmi řídká a se zanedbatelnými možnostmi vyzvídat v RSE.
Dobrovolné návraty emigrantů výrazně podpořila amnestie, kterou 9. května 1955 vyhlásil k 10. výročí osvobození prezident ČSR Antonín Zápotocký. Byly mimo jiné prominuty tresty
uložené za trestný čin opuštění republiky, pokud se uprchlík vrátil do šesti měsíců ode dne vyhlášení amnestie. Podobně byli amnestováni i aktuálně stíhaní pachatelé tohoto trestného činu, do
vyhlášení amnestie dosud pravomocně neodsouzení.
Amnestií prezidenta ČSSR Antonína Novotného z 9. května 1960 byli – již bez podmínky
návratu – amnestováni pachatelé trestného činu opuštění republiky znovu a opět s podmínkou návratu do stanovené doby byl trestný čin opuštění republiky prominut i amnestií z 9. května 1965.
Režim na reakci emigrantů pasivně nečekal. První amnestii doprovodil 2. června 1955
vytvořením „Výboru pro zabezpečení osob, které se na základě amnestie vrátí do ČSR“.362
Výbor byl formálně ustaven Ústředním výborem Národní fronty a jeho členy byli nekomunističtí poslanci Národního shromáždění, zástupci Výboru československých žen, Červeného
kříže, Československého svazu mládeže, novináři a umělci. Jeho předsedou byl jmenován člen
předsednictva ÚV Národní fronty dr. Miroslav Klinger. Výbor začal vydávat vlastní týdeník
(později čtrnáctideník) „Hlas domova“ se záměrem údajně „pravdivě informovat o situaci navrátilců a odhalovat špinavou politiku tzv. exilových vůdců“. Do 5. února 1957 vyšlo třiačtyřicet čísel
„Hlasu domova“ a Výbor 29. ledna 1957 ukončil svoji činnost. „Hlas domova“ byl pochopitelně
dezinformačním a propagandistickým prostředkem fungujícím podle stejných pravidel jako
ostatní tehdejší tisk. Publikoval i „zpovědi“ navrátilců – bývalých zaměstnanců Rádia
Svobodná Evropa.
362

Viz Cajthaml Petr: Akce NÁVRAT. Hlas domova aneb „Vraťte se, vše odpuštěno!”. In: sborník Securitas
Imperii 13, ÚDV, Praha 2006.
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Jak se ale v praxi ukázalo, fungoval „Výbor pro zabezpečení osob, které se na základě
amnestie vrátí do ČSR“ především jako pláštík ke skrytí snah o organizování více či méně
dobrovolných návratů do ČSR režírovaných Státní bezpečností. Na její popud informovali a ujišťovali příbuzní z Československa exulanty o možnostech návratu, pod krytím zástupců Výboru vystupovali příslušníci rozvědky, když exulanty kontaktovali v zahraničí. Hlavním
hlediskem při projednávání návratů byly především operativní zájmy rozvědky; budoucí osud
navrátilce nebyl důležitý a musel se podřídit „státnímu zájmu“. Některé z následujících
případů byly již zmíněny z pohledu jejich zpravodajského využití rozvědkou. Velmi
významný byl ovšem také jejich propagandistický rozměr.
x

Zřejmě prvním zaměstnancem Svobodné Evropy, jehož „návrat“ z emigrace do

Československa režim navíc propagandisticky využil, byl Slovák Bruno Folta.
Bruno Folta odešel 4. června 1951 z ČSR přes Rakousko do SRN, a na podzim 1951
se stal (na přímluvu dr. Martina Kvetka) hlasatelem Svobodné Evropy v Mnichově – pod
pseudonymem „Jožka Rybárik“ . Vzhledem ke svému věku (16 let!) působil zejména ve vysílání pro mladé.
Dne 2. července 1954 se B. Folta vrátil ilegálně přes Berlín do ČSR. Hlavním cílem
jeho cesty byla zřejmě návštěva rodiny. Údajně měl plnit i nějaké kurýrní úkoly a prověřit
kanál Západní Berlín–ČSR pro budoucí spojení. Při zpáteční cestě byl v NDR pravděpodovně
náhodně tamní policií zatčen a 11. července 1954 předán do ČSR. V tajné věznici II. správy
MV ve Wintrově ulici v Praze 6-Bubenči prodělal řadu výslechů, a:
„>…@ protože nebezpečnost spáchaného tr. činu byla pro společnost nepatrná“, >do
zahraničí emigroval v roce 1951 ve věku patnácti let – poz. aut.@ „z mladické nerozvážnosti,
během vyšetřování zaujal kajícný postoj a svým prohlášením před zástupci tisku ze dne 29. 9.
1954 přispěl k odhalení metod imperialistických rozvěděk, prohnilosti a prodejnosti představitelů zrádné emigrace>…@,“ bylo trestní stíhání pro trestný čin opuštění republiky zastaveno
a Bruno Folta byl 21. října 1954 propuštěn na svobodu.363
Případem se zabývalo a Foltovo propuštění odsouhlasilo politické byro ÚV KSČ. Usnesením z 20. září 1954 schválilo návrh předložený J. Hendrychem: svolat na 24. září do prostor
ČTK v Praze tiskovou konferenci s Brunem Foltou odvysílat ji v Československém rozhlase
363

AMV, archivní č. V-1712 MV, vyšetřovací spis vedený na Bruno Foltu.
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a v denním tisku pak otisknout „jeho prohlášení“ a odpovědi na otázky novinářů. Z tiskové
konference měla být pořízena i reportáž pro filmový týdeník. Kampaň organizovaná oddělením propagandy a agitace ÚV KSČ měla přispět:
„>…@ k odhalení zrádné emigrace kolem SE a její závislosti na USA, pozadí balonové akce a zveřejnit další fakta z prohlášení B. Folty Mládežnický tisk bude bojovat za posílení socialistického vlastenectví mládeže s použitím Foltova prohlášení.“
V období od 12. do 25. září 1954 absolvoval Folta i sérii „besed s mládeží, vojáky
a pracujícími“.364 Jeho „Prohlášení“, otištěné v Rudém právu dne 30. září 1954, obsahovalo
nepravdivou informaci o tom, že zůstal v ČSR dobrovolně. Dal se prý přemluvit ke špionážní
cestě do ČSR ze stesku po domově, kde údajně zjistil, jak se zde vše změnilo (k lepšímu).
„Poznání těchto skutečností (života v ČSR) mne vedlo k přemýšlení o mé situaci
jako uprchlíka a špiona. Dospěl jsem k tomu názoru, že jsem se nechal zaverbovat
k hanebné a špinavé práci, z níž má užitek jen několik jednotlivců na Západě. Dospěl jsem
k názoru, že jsem se nechal najmout ke špinavé práci, zaměřené proti vlastnímu národu,
to jest i proti vlastní matce.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl přihlásit se u čsl. úřadů, abych mohl se sebe shodit
všechnu špínu a zlo, které jsem dosud napáchal. Požádal jsem čsl. úřady, abych mohl veřejně
hovořit o všech skutečnostech, které jsem už uvedl.“
Propagandistická kampaň pokračovala v Rudém právu ždímáním „tématu Bruna Folty“
i dne 1. října 1954 v článku Č. Suchého: „Svobodná Evropa – nástroj americké špionáže“, 3. října 1954
článkem „Generálové bez vojska“ (autor šifra „RP“) a týž den vyšly také tzv. ohlasy pracujících, které zpracoval a komentoval M. Slezák v článku „Proti jednotě lidu nic nezmohou“.
Po amnestii se již v květnu 1955 vrátil do ČSR redaktor dělnického vysílání RSE
x

Vladimír Kučera (pseudonym „Tonda Horník“). Do emigrace odešel 14. září 1954

a pro práci v Rádiu Svobodná Evropa byl v uprchlickém táboře Valka u Norimberka získán
jeho redaktory Lubošem Kaválkem a Hanou Šklíbovou. V RSE si dokázal získat důvěru řady
zaměstnanců a jeho návrat do Československa byl pro ně možná nepříjemným překvapením.

364

AMV, 319 11-32 „Bruno FOLTA – zastavení tr. stíhání.“; archivní č. H-535 „Akce ŽIAK“.

184

Veřejné Kučerovo vystoupení v ČSR schválilo 30. května 1955 politické byro ÚV KSČ
jako součást kampaně proti americké rozvědce. Tato kampaň počítala se zatčením jednotlivců
a skupin, s uspořádáním několika procesů, s jejich propagačním využitím a veřejným vystoupením některých „navrátilců“ a současně údajných spolupracovníků americké rozvědky.
Také s Vladimírem Kučerou byla inscenována tisková konference a následně publikovány články v novinách; např. v Rudém právu 5. června 1955 nebo stať v Hlasu domova
dne 14. června 1955 s titulkem „Jsem vyléčen na celý život“.
Případ Vladimíra Kučery–„Tondy Horníka“ je pozoruhodný tím, že šlo o osobu vysloveně kriminálního charakteru, asi s určitou přirozenou inteligencí a s příhodnými osobními
vlastnostmi, což mu pomohlo získat si v RSE důvěru.
Profesí byl nevyučeným truhlářem, pracoval ale vesměs jako dělník v železárnách
a horník na Kladně. Již roku 1939 byl trestán pro lehké ublížení na těle a do roku 1957 pak
celkem sedmkrát pro různé trestné činy, vesměs násilné povahy či krádeže. Jeho posledním
archivně zaznamenaným trestem bylo odsouzení k deseti letům vězení za nový pokus o
emigraci v říjnu roku 1956 (tedy už rok a půl po „návratu“) , kterému předcházel
dvojnásobný pokus o ublížení na zdraví (pobodal dva občany z Kladna).365
Kučerův návrat do Československa má nevyjasněná místa. Asi dva měsíce před ním
nahrál s redaktorem RSE Otou Gráfem rozhovor, v němž popisuje údajné setkání s neznámou
Češkou, která ho v Mnichově měla k návratu přesvědčovat, a měla být o jeho osobě velice
dobře informována. Kučera prohlašoval, že jeho případný návrat by nebyl dobrovolný. O tom,
že by v případě Kučerova návratu však šlo o únos, nebyly ale zjištěny žádné důkazy. Byl to
člověk silně morálně narušený, což jakákoliv jeho tvrzení samozřejmě zpochybňuje.
x

Dalším propagandisticky využitým „navrátilcem“byla Marie Dvořáková, písařka

informačního oddělení RSE v Mnichově. Dvořáková pracovala v RSE od roku 1952 do 1. října 1955, kdy dala výpověď. Její strýc, žijící v Československu, ji z popudu rozvědky (zájem
legalizován jako iniciativa „Výboru pro zabezpečení osob...“!) písemně vyzýval k návratu a dojednal s ní schůzku ve Vídni. Podle návrhu staršího referenta 2. oddělení IV. odboru I. správy
MV ppor. Jana Rückerta–RYBÍNA z 25. srpna 1955 „na kontakt typa LOLA“ měl být návrat
365

NA, f. A ÚV KSČ, Politický sekretariát 1955, svazek 44, a. j. 60, b. 14, Kampaň proti americké rozvědce;

26. 5. 1955 předložil politickému sekretariátu ÚV KSČ ministr vnitra Rudolf Barák; AMV, arch. č. V-2911 MV.
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Dvořákové v souvislosti s amnestií podmiňován její předcházející spoluprací při „rozpracování“
RSE. Dvořáková se 19. října 1955 opravdu ve Vídni sešla s příslušníkem rozvědky npor. Vlastimilem Machem–ZACHEM. Protože však nebyla tou dobou již zaměstnanána v RSE, byl dohodnut
pouze její návrat do ČSR.
Koncem října 1955 se tedy Marie Dvořáková vrátila do Československa a příslušníci
I. správy MV připravili návrh na propagační využití jejího případu, který 27. října 1955 tlumočil náčelník rozvědky plk. J. Miller ministru vnitra R. Barákovi. Při výsleších Dvořákové
byly prý zjištěny skutečnosti:
„>…@ které více než všechny naše dosavadní poznatky kompromitují americkou rozvědku z přímého vedení a využívání mnichovské SE.“>Dvořáková pracovala tři roky v informačním oddělení, kde se …– pozn. aut.@ „…vyhodnocují špionážní zprávy a výslechové protokoly z poboček SE v Evropě: Vídně, Paříže, Stockholmu, Hamburku.“
Veřejné prohlášení Marie Dvořákové by mohlo podle navrhovatelů mj. podpořit sovětskou delegaci při probíhajících jednáních ministrů zahraničních věcí čtyř velmocí v Ženevě
a mohlo být prý „pro RSE nepříjemné“. Kolektiv příslušníků rozvědky (Milan Michel–
MOZR, Miloslav Novák–NERAD, Zdeněk Skoba–SÝKORA a Jiřina Ďupalová–BĚLSKÁ)
vypracoval do návrhu osnovu prohlášení:
–

Důvod návratu a veřejného vystoupení,

–

Rádio Svobodná Evropa jako americká špionážní organizace,

–

důvody štvavé propagandy Rádia Svobodná Evropa,

–

motivace zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa,

–

postoj německého obyvatelstva k zaměstnancům Rádia Svobodná Evropa,

–

život a vyhlídky prostých uprchlíků a na závěr výzva k uprchlíkům a pracovníkům
Rádia Svobodná Evropa k návratu domů.

Politické byro ÚV KSČ schválilo 5. listopadu 1955 návrh tlumočený R. Barákem,
jenž měl též „zajistit provedení“ – odvysílání v rozhlase, televizi a uveřejnění v denním tisku.
„Prohlášení“ Marie Dvořákové bylo skutečně 8. listopadu 1955 odvysíláno rozhlasem
a o den později uveřejněno v Rudém právu. V Hlasu domova pak 15. listopadu s titulkem: „Hlavní
činnost Svobodné Evropy: Špionáž“. Své „prohlášení“ okořenila písařka Dvořáková tvrzením,
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že v RSE vlastnoručně přepisovala zprávu agenta, který v ČSR rozšiřoval mandelinku bramborovou (!).366 Její „prohlášení“ okomentoval 10. listopadu 1956 v Rudém právu Karel Vaněk,
podle něhož byly tímto znovu potvrzeny „skutečné cíle Svobodné Evropy: rozklad, špionáž
a válka“. Jediným možným závěrem byla – dle Vaňka – likvidace špionážní a štváčské činnosti
Rádia Svobodná Evropa.
Marie Dvořáková byla i poté rozvědkou využívána. V lednu 1956 ji vyzvali příslušníci VIII. odboru I. správy MV Z. Skoba–SÝKORA a J. Ďupalová–BĚLSKÁ ke zpracování
dalšího „prohlášení k tzv. balonkové akci“. Dvořáková o této věci příliš nevěděla, proto jen
doplnila již předem připravený text.
Na podzim 1956 pak byla ještě využita v již zmíněném neúspěšném diskreditačním
aktivním opatření NEDOROST proti Jaromíru Netíkovi. Po propuštění z měsíční karantény
StB našla zaměstnání až díky intervenci ministerstva vnitra. Byla však životem v Československu asi zklamána. Po dvanácti letech, v listopadu 1968, emigrovala Marie Dvořáková
s dcerou zpátky do SRN.367
x

Poněkud jiný charakter měl 29. března 1956 návrat Jiřího Kalaše do ČSR. Kalaš

odešel z ČSR v srpnu 1952 z obavy před trestem za defraudaci. Od května 1953 byl zaměstnán jako reportér v tzv. informační sekci RSE v Norimberku, konkrétně v uprchlickém táboře
Valka. Pořizoval pro RSE rozhovory s emigranty a československými občany legálně přijíždějícími do SRN (obchodními zástupci, sportovci, turisty apod.).
Dne 10. prosince 1955 přešel Jiří Kalaš do ČSR z vlastní iniciativy spolu s agentem
2. odboru KS MV Karlovy Vary Jaroslavem Dostálkem (krycí jméno VASIL368) a stal se
(s krycím jménem KVĚTOSLAV) tajným spolupracovníkem této složky StB. Jeho motivem
byl vztah k bývalé manželce žijící v ČSR.
V průběhu spolupráce se Jiří Kalaš–KVĚTOSLAV údajně osvědčil; předával podle StB
hodnotné zprávy (mj. konkrétní informace o vysílání kurýrů do ČSR, včetně osobních dat, což
umožňovalo jejich zatčení).
366

AMV, f. A 2/1 (Sekretariát ministra vnitra) inv. j. 875, Návrh na propagační využití poznatků Marie Dvořákové, bývalé písařky informačního oddělení Svobodné Evropy.
367
AMV, archivní čísla V-7077 MV, V-32508 MV, 589117 MV; AMV reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek typa /526, krycí jméno LOLA, vedený na Marii Dvořákovou.
368
VASIL–Dostálek Jaroslav (2. 2. 1915), evidován pod reg. č. 1788 jako agent, krycí jméno VASIL, (OTTO), řízen KS MV Karlovy Vary.
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Při návratu z jedné schůzky se svým řídícím orgánem v Berlíně byl Jiří Kalaš v noci
z 25. na 26. března 1956 zadržen při přejezdu hranice z NDR do SRN západoněmeckou policií, která u něho nalezla falešný osobní průkaz NDR. Byl propuštěn na svobodu s tím, že bude vyšetřován pro podezření z černého obchodu. Z obavy před dekonspirací a následky odešel
Jiří Kalaš–KVĚTOSLAV neprodleně do ČSR. 369 Jeho dosavadní řídící orgán por. Zdeněk
Kysela z 2. odboru KS MV Karlovy Vary navrhl uspořádání tiskové konference. Tento návrh
byl cestou ministra vnitra Baráka předložen politickému byru ÚV KSČ a 11. dubna 1956
schválen:
Navrženou tiskovou konferencí „>…@ se může naše veřejnost >…@ dozvědět mnoho nových zajímavých poznatků o prohnilosti SE, a výpovědi Kalaše nepochybně přispějí i k dalšímu jejímu rozkladu“. Tisková konference se uskutečnila 13. dubna 1956 v prostorách Svazu
československých novinářů Pařížské ulici v Praze. Následující den vyšel v Rudém právu článek Karla Vaňka s názvem „Řady svobodoevropanů řidnou“ a 17. dubna 1956 v Hlasu domova „Svobodná Evropa se rozsypává“.
Kalašova pronášená tvrzení (připravená Státní bezpečností) byla věnována způsobům,
jak Svobodná Evropa získává informace, a jak je využívá k „tendenčnímu zpravodajství“,
a především, jaký je údajně „kritický morální stav“ československých zaměstananců RSE, jejichž demoralizace a strach z budoucnosti přinášejí výrazné rozpory mezi jednotlivci, kteří se
nenávidí, intrikují proti sobě a různými způsoby si mezi sebou vyřizují účty.
Jiří Kalaš jistě nevěděl, že operativci KS MV Karlovy Vary spolu s kolegy z I. odboru
II. správy MV již od počátku roku 1955 plánovali jeho únos ze západních sektorů Berlína,
kam ho hodlali vylákat s vynucenou pomocí jeho bývalé manželky. Ve věci proběhla i součinnostní jednání s orgány MfS NDR, ovšem II. správa MV plán akce nakonec 2. května 1955
zamítla. V červenci 1955 byl rozvíjen další nerealizovaný plán na Kalašovo vylákání do NDR,
tentokrát s pomocí jeho bratra.
Po návratu do ČSR (prosinec 1955) čekala Kalaše–KVĚTOSLAVA bohatá a dlouholetá spolupráce s StB – což však již přesahuje rámec této studie.
369

AMV, f. A 2/1 (sekretariát ministra), inv. j. 946; archivní č. 728707 MV– osobní svazek agenta krycí jméno
KVĚTOSLAV (od 5. 9. 1956 ALEXANDR), zaregistrován 12. 12. 1955, ukončen (archivován) 9. 4. 1982. Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na: www.mvcr.cz/seznamy/index.html
Záznam k osobě Kalaš Jiří (27. 5. 1927), evidován KS MV Karlovy Vary 12. 12. 1955 pod reg. č. 2581 jako
agent KVĚTOSLAV. Svazek archivován 9. 4. 1982 pod arch. č. 728707 MV. Staženo 15. 4. 2004.
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x

Do dubna 1956 se měl do ČSR podle Rudého práva ještě vrátit stálý spolupracov-

ník Rádia Svobodná Evropa Aleš Molín.370 O této osobě, ani o jeho návratu, bohužel nebyly
dosud zjištěny žádné konkrétní údaje.
x

V červenci 1956 vzbudil nejen v ČSR pozornost příjezd britských občanů manželů

Kasalových se synem do Československa.
Karel Kasal byl v době II. světové války příslušníkem čs. stíhací perutě ve Velké Británii a jeho žena Helena Bušová-Kasalová byla původně českou filmovou herečkou.
Oba v roce 1948 odešli z ČSR, Karel Kasal působil znovu nějakou dobu v RAF a od roku 1952 byli oba zaměstnáni v RSE. Jejich návštěva Československa v roce 1956 vyvolávala
otázky i rozpaky.
Podle nyní dostupných materiálů StB vznikl celý případ z iniciativy manželů Kasaových. Helena Bušová-Kasalová vyvolala přes prostředníky schůzku se zástupcem MZV ČSR.
Schůzka se konala 10. září 1955 ve vídeňské kavárně Hochhaus. Zástupce MZV byl ve skutečnosti kádrovým příslušníkem I. správy MV (npor. Stanislav Tomeš–FORMÁNEK), který se
vydával za „člena Výboru pro zabezpečení osob …“(!). Další dvě schůzky, již s oběma manželi, se uskutečnily opět ve Vídni, v kavárnách Stephan a Tirolerhoff, a to 1. a 2. října 1955.
Podle svých slov se Kasalovi-Bušovi chystali uskutečnit propagační kampaň s cílem
„zničit ideově RFE“. Jedním dechem ale odmítali poskytovat ČSR o Svobodné Evropě jakékoliv zpravodajské informace.
Kampaň měla být zahájena pracovně-právní žalobou na RSE podanou Helenou Bušovou v Německu, pokračovat měla novinovými články informujícími o tomto sporu i o očekávaných odvetných opatřeních RSE proti manželům. (Bušová již od června 1955 v RSE nebyla zaměstnána, a Kasal po realizaci plánovaných aktivit očekával své propuštění). Pak měli
manželé v úmyslu odjet do ČSR, kde chtěli proti RSE vydat prohlášení, a kampaň měla vyvrcholit jejich volným výjezdem z ČSR na Západ. Chtěli tak prý „na svém příkladu“ demonstrovat tvrzení, že „v Československu existuje svoboda pohybu“, a že informace RSE o opaku jsou
lživé. Poté měli v plánu obchodně spolupracovat s ČSR; konkrétně zastupováním při vývozu
československých kuličkových ložisek do zahraničí.
370

Karel Vaněk:„Rozklad – špionáž – válka – pravé cíle Svobodné Evropy”. Rudé právo, 10. 11. 1955, str. 2.
V textu uveden jako navrátilec „stálý spolupracovník RSE Aleš Molín”.
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Příslušníci I. správy MV se rozhodně nechystali přijmout pravidla hry Kasalových,
navíc nevěřili jimi uvedeným motivům jednání, jejich údajné deziluzi z poměrů v RSE, znechucení činností stanice a údajnému záchvatu vlastenectví. Hledali u nich jiné motivy – nejčastěji
zištnost, zklamání z možností seberealizace v exilu a (jak jinak) i spolupráci s britskou zpravodajskou službou. Rozvědka hodlala Kasalovy přinutit k souhlasu s agenturní spoluprací, získat
od nich co nejvíce informací o RSE a exilu, nechat je třeba i přijet do ČSR a vydat veřejné prohlášení… ovšem nakonec jim nedovolit vycestovat, a buď je násilím „zahrnout do amnestie”,
nebo předat soudu. Tyto úvahy npor. Stanislava Tomeše–FORMÁNKA mu mimochodem
nevadily, aby nedal manželům Kasalovým „čestné slovo, že v Praze nebudou zatčeni“.371
Od rozhovorů uplynula delší doba, než Kasalovi skutečně přijeli. O jejich příjezdu
dne 26. června 1956 a o připravovaném „prohlášení“ informoval ministr vnitra Barák politické byro ÚV KSČ, které na schůzi 7. července 1956 schválilo jeho „návrh na propagační využití bývalých pracovníků SE Karla Kasala a Heleny Bušové“. Za provedení zodpovídali Rudolf Barák, tajemník ÚV KSČ Jiří Hendrych a ministr školství František Kahuda.
Schválený scénář kampaně vypadal takto:
–

V pondělí 9. července 1956 se měl Karel Kasal obrátit na ČTK se žádostí o zveřejnění svého prohlášení.

–

Týž den měla být ve Večerní Praze uveřejněna informace o příjezdu Kasalových
do ČSR a jejich snímek z procházky po Václavském náměstí.

–

Večer po hlavních zprávách měl Čs. rozhlas vysílat Kasalovo prohlášení, případně
jeho stručný obsah.

–

V úterý 10. července 1956 měla Helena Bušová-Kasalová požádat Čs. rozhlas
o odvysílání svého prohlášení.

–

Denní tisk přinese výňatky z prohlášení obou manželů Kasalových.

–

Helena Bušová-Kasalová požádá o rozhovor Čs. televizi.

–

Helena Bušová-Kasalová (jako bývalá herečka – pozn. aut.) požádá časopisy, např.
Kino o rozhovor.

371

AMV, archivní č. 29442 MV, agenturně pátrací svazek (APS) reg. č. 245 vedený na osobu Karel Kasal,
str. 155–164: Záznam, Vídeň 5. 10. 1955, FORMÁNEK–Tomeš Stanislav .
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„Prohlášení“ v Československém rozhlasu a následně v denním tisku byla uveřejněna
podle plánu. V Rudém právu a v Hlasu domova vyšel 10. července 1956 výtah z prohlášení Karla Kasala. V něm vyjadřil své znechucení nad metodami „tendenčního zpravodajství Rádia Svobodná Evropa“, které označil za „překážku míru“.
Zaměstnanci RSE byli podle Kasala lidé dílem nešťastní, a dílem zkažení. Po příjezdu do
ČSR byl prý Karel Kasal překvapen „realitou“, a nadchlo jej: „>…@ jak si čs. lid zařizuje život
demokraticky a hlavně po svém >…@“ (!). Chce, aby jeho malý syn navštěvoval českou školu, má
v úmyslu přesvědčovat emigranty, aby se vrátili domů.
Jeho manželka uvedla v rozhovoru se zpravodajem Rudého práva 13. července 1956,
že se chtějí vrátit na Západ. Údajně proto, aby svým odjezdem dokázali, že v ČSR je opravdová svoboda; chtějí to ukázat všem, kteří se „chtějí vrátit, ale bojí se“.
Helena Bušová a Karel Kasal z ČSR opravdu odjeli – po více než dvou měsících – 8. září 1956; ale ve dnech 20. října až 20. listopadu 1956 ještě jednou přijeli do Československa.
Podle stanoviska ministerstva vnitra přetrvávalo podezření, že Karel Kasal je agentem
Intelligence Service. Navíc se manželé při pobytech v ČSR stýkali s řadou zájmových osob II. správy MV. Dostupné poznatky o těchto osobách předala I. správa MV dne 4. prosince 1956 II. správě MV k dalšímu využití.
Při posledním odjezdu z ČSR v listopadu bylo Kasalovým vysvětleno, že se do ČSR mohou vrátit už jen v případě, pokud odevzdají své britské pasy a přijmou československé občanství.
Přítomnosti Bušových-Kasalových v ČSR I. správa MV plně využila. Objektový svazek Svobodné Evropy dokládá četnými výpisy z výpovědí RADKY (jak znělo krycí jméno
užívané I. správou MV pro Helenu Bušovou), že při absenci agenturní sítě v objektu Svobodné Evropy byly poznatky získané od Heleny Bušové velmi vítané.
Dokument „Souhrnná zpráva o SE Mnichov. Vytěžení RADKY po příchodu do ČSR“
má rozsah sedmdesát dvě stránky, obsahuje údaje o struktuře Rádia Svobodná Evropa a jeho
zaměstnancích i situační plánky stanice. 372
372

AMV, f. A 2/1 inv. j. 1001, SE – Vystoupení bývalých zaměstnanců v rozhlase – Návrh na prohlášení;
ministru vnitra R. Barákovi předložil náčelník I. správy MV plk. Jaroslav Miller, návrh IV. odb. I. správy MV
dne 2. 7. 1956;
archivní č. 29442 MV – APS (akce RADKA); OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek typa /536 vedený na Karla Kasala.
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Podivné jednání manželů Kasalových vyvolalo pochopitelně překvapení na všech
stranách. V listopadu roku 1956 odjeli z Československa do Velké Británie, kde se setkali
s oprávněnou nedůvěrou exilu, a z oho důvodu se přestěhovali do Kanady. Na dlouhou dobu
byly jejich styky s československými úřady přerušeny.
Až v roce 1983 žádala Helena Bušová opakovaně prostřednictvím konzulátu ČSSR
v Montrealu o umožnění návratu do Československa. Přes její velmi emotivní dopisy československým úřadům, i přes výhružky sebevraždou, doporučila nepřímo I. správa SNB její žádost
zamítnout. Ve stanovisku 31. odboru I. správy SNB ze 7. října 1983 je H. Bušová hodnocena jako „bezzásadová a bezcharakterní žena“. V dopisu ministru vnitra ČSR Jungovi mimochodem
slibovala Bušová po návratu otevřeně vysvětlit, proč v roce 1956 v Československu nezůstala373.
Podle dochovaných archivních materiálů se jako nejpravděpodobnější jeví vysvětlení, že
se Karel Kasal s Helenou Bušovou necítili ve Svobodné Evropě doceněni finančně i společensky.
Riskantním plánem se za to chtěli Svobodné Evropě pomstít, otevřít si dveře do Československa
k občasným návštěvám (zvláště H. Bušová nesla odloučení od domova těžce) a ještě získat nějaké materiální zajištění pro další existenci na Západě. Plán to byl však riskantní a nedopadl podle
jejich představ.
x

V roce 1958 se do ČSR vrátila hlasatelka Svobodné Evropy Miroslava Smolíková

(z RSE byla údajně propuštěna). Již koncem roku 1955 byla s pomocí svého bratra Bohdana
Pokorného–agenta SLÁDKA374 přesvědčována k návratu. Došlo v této věci i ke schůzce ve
Vídni, které se kromě SLÁDKA zúčastnil i ppor. Jan Rückert–RYBÍN v roli úředníka ministerstva zahraničí. Miroslava Smolíková sice souhlasila s návratem do Československa v lednu
1956, ovšem po vídeňské schůzce se odmlčela a do Československa nakonec přijela až o dva
roky později. O okolnostech jejího návratu nebyly dosud zjištěny žádné poznatky.375
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AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, díl hl. sv. /D01: Korespondence s H. Bušovou.
Evidenční podklady zveřejněné podle § 7, zák. č. 107/2002 Sb. na www.mvcr.cz/seznamy/index.html
„Záznam k osobě Pokorný Bohdan“ (2. 8. 1925), evidován OO MV Liberec 18. 3. 1960 pod reg. č. 5250 jako
agent, svazek archivován 26. 4. 1968 resp. 4. 7. 1984 pod arch. č. 728707 MV. Staženo 15. 4. 2004.
Podle údajů obsažených v posvazku typa /461, krycí jméno SLADKÁ, OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa
v Mnichově“, byl Bohdan Pokorný získán ke spolupráci v kategorii agent III. odborem KS MV Liberec již
v lednu 1954, s cílem rozpracování problematiky „národně socialističtí prominenti“.
374
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Smolíková Miroslava (1918),svazek archivní č. 2964 Ústí nad Labem, reg. č. 8779 Liberec, evidovaný na
M. Smolíkovou, byl v nezjištěné době skartován. K osobě veden v rámci OBS reg. č. 10081 „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek typa /461 SLADKÁ a dále i podsvazek typa /522, který se však nedochoval.
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x

Na základě amnestie se 20. prosince 1961 vrátila do ČSSR Vladimíra Šundová

se dvěma syny.
Manželé František a Vladimíra Šundovi se svými syny odešli do Německa v říjnu 1948.
Důvodem byla obava F. Šundy ze zatčení. Jako pravicový sociální demokrat byl při slučování
KSČ a Československé sociálně demokratické strany dělnické na jaře 1948 ze strany vyloučen.
V exilu pak aktivně působil jako novinář, člen Rady svobodného Československa a vedoucí
Sdružení československých uprchlíků v Mnichově. V roce 1954 však v exilu zemřel.
Vladimíra Šundová pracovala v letech 1956–1961 v RSE jako sekretářka, syn František 1957–1961 rovněž v RSE jako poslíček a písař a syn Vladimír pracoval a studoval v USA.
Příčinou návratu Vladimíry Šundové do ČSSR byla asi složitá existenční situace. Po
pobytu stráveném v „Karanténním středisku pro osoby navrátivší se ze zahraničí v Praze-Ruzyni“ a po výsleších byli Šundovi v únoru 1962 propuštěni a žili v ČSSR. Na jaře 1962 bylo
připravováno jejich propagandistické „vystoupení“. Dne 12. května 1962 proběhla s Vladimírou
Šundovou a Františkem Šundou ml. tisková konference, kde se oba projevili jako lidé s „pokrokovými názory“. Díky tomuto jejich propagandistickému vystoupení s nimi nebylo zahájeno
trestní řízení za činnost v Rádiu Svobodná Evropa.
Do února 1963 pak byli Šundovi k tématu RSE vyslýcháni Jaroslavem Lisem–
NEČÁSKEM z IV. odboru I. správy MV. Zejména Vladimíra Šundová poskytla rozvědce
velké množství poznatků o struktuře a personálním obsazení RSE. Byly tak rozsáhlé, že I.
správa MV dokoce uvažovala i o vydání „knihy svědectví V. Šundové“, která měla dokumentovat poměry v exilu.
Poté (od února 1963 do ledna 1964) věnovala Státní bezpečnost Šundovým rutinní
pozornost, aby vyloučila jako příčinu jejich návratu ze zahraničí „zpravodajské úkoly nepřítele“. V akci byli nasazeni dva tajní spolupracovníci, byt Šundových v Praze 9 byl odposloucháván – s negativním výsledkem.
Vladimíra Šundová zemřela již v roce 1963. Syn František pak po opakovaných žádostech o vystěhování trvale opustil Československo v roce 1968.376
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AMV, arch. č. 573904, reg. č. 12404 spis prověřované osoby (PO) krycí jm. NÁVRAT; arch. č. 742886 MV,
reg. č. 34849 spis prověřované osoby, krycí jm. RUNDA – veden na Františka Šundu od 30. 7. 1981 do 5. 10.
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Po roce 1968 se již nikdo skutečně dobrovolně z Rádia Svobodná Evropa do Československa nevrátil.
K „navrátilcům“ však svým způsobem patří i tajní spolupracovníci, kteří byli do objektu
StB vysláni a museli být později z různých důvodů „staženi“. Po stažení totiž následovalo jejich
„propagandistické využití“, protože z důvodu svého „provalení“, byli nadále pro operativní
účely bezcenní.
U objektu Rádia Svobodná Evropa jde zejména o již zmíněného Pavla Minaříka a do
jisté míry i Ervína Maráka.

IV. 2. Únosy
Asi příliš nepřekvapí skutečnost, že orgány represivního aparátu bez váhání využívaly
k ochromení aktivní činnosti exilu v některých případech také únosy na československé
území. Cílem plánováných nebo i provedených únosů se mimo jiné staly i osoby nějakým
způsobem spjaté se Svobodnou Evropou.
x

V srpnu 1954 byl realizován únos Štefana Kiripolského, zaměstnance pobočky

Rádia Svobodná Evropa ve Vídni.
Kiripolský měl být i spolupracovníkem americké zpravodajské služby CIC, pro kterou
vyslýchal uprchlíky z východního bloku, a do ČSR a Maďarska vysílal agenty za účelem ilegálních přechodů osob a získávání zpráv. Pomocí jedné z jeho spojek, která od listopadu 1952
„dublovala s StB“, měl být unesen do ČSR již v roce 1953. V lednu 1953 byl náčelníkem I. odboru KS MV Bratislava por. Eduardem Pavčem a zástupcem náčelníka této správy kpt. Vlastimilem Kroupou (pozdější kádrový příslušník I. správy MV krycí jméno HOVORKA) vypracován
„Plán prevedenia tajného zatknutia Štefana Kiripolského“. Do Vídně měla ke splnění tohoto
úkolu odjet tříčlenná operativní skupina, na akci se měly podílet kontrarozvědné orgány sovětské
okupační armády. Z nezjištěných důvodů však nebyl tento návrh náměstkem ministra národní
bezpečnosti Antonínem Prchalem schválen.
Vlastní únos Kiripolského a jeho družky Heleny Neumannové provedla ve Vídni 21. srpna 1954 nakonec okupační sovětská Rudá armáda. O tom, šlo-li v daném případě o samostatnou
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akci sovětské strany, nebo byl-li únos proveden za součinnosti StB, resp. na základě jejího
požadavku, však dochované materiály nehovoří.
Podle svědectví, které se po jejich únosu objevilo v rakouském tisku, byli Kiripolský
a Neumannová „vyzváni“ u železničních závor v Neukirchenstrasse ve Vídeňském Novém
Městě k nastoupení do vozu s ruskými evidenčními značkami. Dne 10. září 1954 pak byli Rudou armádou předáni v Mikulově orgánům 1. samostatného oddělení VII. správy MV (Správa
sledování), kteří je na dožádání dne 11. září 1954 předali II. správě MV a převezli do Prahy.
Dne 5. května 1955 podal generální prokurátor na Kiripolského žalobu, v níž ho obvinil z velezrady a vyzvědačství. V hlavním líčení konaném 27. července 1955 u Vojenského
kolegia Nejvyššího soudu byl pak Štefan Kiripolský odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí a jeho partnerka Helena Neumannová k trestu odnětí svobody na 5 let. Kiripolskému
byl později trest snížen na 25 a nakonec na 15 let. Z vězení byl propuštěn v květnu 1968.
Také výslechy Štefana Kiripolského byly pro StB v polovině padesátých let jedním
z důležitých zdrojů informací o RSE.377
x

Určitý význam pro akce StB bezpečnosti proti Rádiu Svobodná Evropa měl únos

ing. Jana Havlíka, který jinak přímý vztah s RSE neměl. Jan Havlík, byl 20. září 1956 vylákán
StB do východní zóny Berlína na schůzku s bratrem Alfonsem. Po schůzce byl východoněmeckou policií zatčen a unesen do ČSR.
Ing. Jan Havlík, (1898–?) byl před odchodem do exilu v dubnu 1948 ředitelem Sedliackej banky v Bratislavě. Pak působil ve Švýcarsku a posléze v Hamburku. Aktivně se podílel
na činnosti exilu ve funkci tajemníka Sdružení čs. uprchlíků při AFCR a zasílal do ČSR balíčky s potravinami a oblečením.
V Hamburku zřejmě participoval i na činnosti tamní rezidentury americké rozvědky. Měl
získávat spolupracovníky (kurýry) mezi zaměstnanci ČSPLO plavícími se po Labi do Hamburku.
Někteří z těchto jeho spolupracovníků však byli současně také spolupracovníky StB, která tak byla informována o Havlíkově činnosti.
5. srpna 1955 byl na ing. Jana Havlíka založen II. správou MV spis prověřované osoby;
12. prosince 1955 pak 2. oddělením 4. odboru této správy agenturně pátrací spis reg. číslo 4060.
377

AMV, archivní č. Z-651-12, archivní č. H-200, archivní č. 956 208 MV.
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K vylákání Jana Havlíka do Berlína využila Státní bezpečnost jeho bratra Alfonse.
Jan Havlík byl 21. září 1956 při předání do ČSR převzat I. správou MV. Po důkladném zpravodajském „vytěžení“ byl odsouzen Krajským soudem v Praze (spolu se skupinou šesti svých
údajných spolupracovníků z ČSR) k dvaceti pěti letům vězení. Při vyšetřování sdělil Státní
bezpečnosti o RSE řadu informací, které byly vzhledem k nedostatku jiných agenturních zdrojů
dlouho a intenzivně využívány.
Uvěznění Jana Havlíka378 využila StB i k nátlaku na jeho syna Ivana, zaměstnance
RSE, který byl, jak již uvedeno v kapitole III. 2., přinucen ke spolupráci s I. správou MV pod
krycím jménem ALEX.
x

V červnu 1956 byl proveden pokus o únos redaktorky Rádia Svobodná Evropa

Marie Tumlířové. Ing. Dr. Marie Tumlířová (1889–1973) byla před II. světovou válkou poslankyní československého parlamentu za republikánskou stranu, pracovala v ženských a zemědělských institucích a věnovala se novinářské publicistice. Od roku 1948 žila v zahraničí,
nejprve v Paříži a po zahájení činnosti RSE pracovala v jeho redakci pod pseudonymem „Maria Chaloupecká“. Účastnila se i práce v různých exilových organizací a autorsky přispívala do
řady periodik.
V červnu 1956 se stala cílem „akce T“ – nezdařeného pokusu o únos, který provedli
dva agenti II. správy MV s krycími jmény GRANADA–George Grant (do roku 1949 původním jménem Miroslav Žarko) a VALDMANN–Josef Lahovič.

379

Agent Grant se pokusil

Dr. Marii Tumlířovou omráčit ranou do zátylku, když na ni čekal v autě poblíž budovy Rádia
Svobodná Evropa v Mnichově, ale do uzlu spletené vlasy vyhlédnuté oběti ztlumily ránu,
takže žena mohla způsobit poplach a oba únosci byli zadrženi policií.
Žarko i Lahovič byli 11. června 1956 vzati do vazby a 26. června 1958 odsouzeni Spolkovým soudem v Karslruhe ke čtyřem, resp. dvěma letům vězení.
Kromě pokusu o únos Dr. Marie Tumlířové a přípravy únosu další osoby byli oba obviněni i ze získávání zpráv pro čs. zpravodajskou službu o poměrech v uprchlickém táboře Valka
378

AMV, archivní č. 12131 MV, agenturně pátrací svazek (APS) krycí jméno INŽENÝR.
Viz Pejskar Jožka: Poslední pocta. Svazek 2. Konfrontace, Curych 1986;
AMV, archivní č. 356932 MV – agenturní svazek evidovaný na osobu Miroslav Žarka a archivní č. 356998 MV
– agenturní svazek evidovaný na osobu Josef Lahovič;
Archiv MZV, f. „Teritoriální odbor NSR“ – tajný, 1955–1959, karton č. 9.
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u Norimberka, o amerických vojenských základnách, i z plánu únosu československého generála
Františka Moravce, který pracoval pro americkou zpravodajskou službu. Po odpykání trestu v roce 1960 se Žarko-Grant vrátil do ČSSR.
Dr. Marie Tumlířová odešla v roce 1957 z RSE do penze.
x

Redaktor RSE, sociální demokrat Otto Gráf (1907–1962), působil ve vysílání pod

pseudonymem „Franta Tábor“.
V roce 1955 byla v Československu pozatýkána skupina dvaceti sedmi osob včetně
jeho sestry a švagra, kteří měli O. Gráfovidodávat do zahraničí informace. Tato skutečnost
měla být cestou k získání Gráfovyspolupráce nebo jeho „návratu“ do ČSR. V roce 1956 pak
byl II. správou MV připravován jeho únos.
Podle zpráv, které se podařilo II. správě MV agenturní cestou získat (agent KVĚTOSLAV–Jiří Kalaš), uvažoval Otto Gráfo návratu do ČSR údajně již po amnestii z 9. května 1955,
ale bál se trestu. Dne 29. prosince 1955 byl na něj zaveden 2. oddělením 4. odboru II. správy
MV agenturně pátrací svazek registrační číslo 127.
První zmínka o jeho plánovaném únosu se objevila v materiálu s názvem „Návrh opatření k redaktoru SE Mnichov Otto Gráfovi“ z 23. února 1956; (vypracovali kpt. Miroslav Návrat a npor. Vladimír Kolář):
„Předkládáme návrh na vylákání redaktora Svobodné Evropy Otty Gráfa z Mnichova
do ČSR. >…@
Cíl: Cílem prováděných opatření proti Ottovi Gráfovi je vylákat jej na schůzku ve východním sektoru Berlína a provést jeho zatčení a převezení do ČSR. Jako exponenta Svobodné Evropy jej politicky a propagačně využít a likvidovat jeho špionážní sítě v ČSR. K tomuto
cíli provést nejprve samostatnou verbovku Otty Gráfa přes jeho příbuzné a potom pod rouškou spolupráce jej vyzvat k osobnímu styku do východního sektoru Berlína a zde provést jeho
zatčení >…@.“ 380
Ke splnění úkolu byl získán jeho bratranec ing. František Gráf, který měl vycestovat
s „verbovacím dopisem“ od Gráfovy matky a zatčené sestry. Agenturně pátrací svazek č. 127 byl
380

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek typa /550, str. 22–24: Otto Gráf,
redaktor SE v Mnichově – návrh opatření, Praha 23. 2. 1956.
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22. září 1956 předán 4. odboru I. správy MV, která pod krycím jménem TANTOR dále „rozpracování“ Otto Gráfa vedla.
Při služební cestě do Švýcarska (pod dohledem příslušníka I. správy MV) v srpnu 1958
předal František Gráf svému bratranci Ottovi dopis s nabídkou spolupráce. Ten ji jednoznačně
odmítl. Proto byl do jeho „rozpracování“ zapojen ještě agent IV. správy MV BRIXI–Otakar
Člupek381. Cílem byla likvidace eventuelních zbylých Gráfových spolupracovníků v Československu, případně jeho únos či diskreditace. Tento pokus o „podstavu agenta“ ale pravděpodobně
nebyl úspěšný.
V listopadu 1962 Otto Gráf v Mnichově zemřel. Pokus přimět poté k návratu a k propagandistickému i zpravodajskému využití alespoň jeho ženu, rovněž ztroskotal.382
x

Existoval i plán únosu ředitele československého oddělení RSE Julia Firta.

Julius Firt (1897–1979) byl do února 1948 ředitelem nakladatelství Melantrich a národně-socialistickým politikem. Po odchodu z Československa na jaře 1948 se stal jedním
z nejčinnějších organizátorů exilových aktivit. V letech 1951–1955 zastával funkci ředitele
redakce RSE v New Yorku, v letech 1955–1965 ředitele československého oddělení v Mnichově. Díky svému postavení se stal objektem zájmu čs. bezpečnostních struktur.
Dne 1. dubna 1957 se s Firtem při jednom ze svých výjezdů do zahraničí setkal Jiří Mucha (syn slavného malíře Alfonse Muchy). Jiří Mucha byl (pod krycím jménem ANTY) spolupracovníkem StB řízený II. odborem KS MV Praha.383
Mucha byl již roku 1952 odsouzen na dva roky vězení v souvislosti s inscenovaným
procesem s americkým novinářem Wiliamem Oatisem. V roce 1954 byl z výkonu trestu propuštěn a v souvislosti s tím 3. prosince 1954 zaverbován jako agent StB. Zpočátku byl hodnocen jako liknavý spolupracovník, ale po převzetí řídícím orgánem Skopcem z II. odboru
KS MV Praha měla mít jeho „spolupráce“ z pohledu StB uspokojivější výsledky.
381
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Podle informací StB udržoval Jiří Mucha přátelské styky s Juliem Firtem již od roku 1945.
Rozvědka se proto rozhodla Muchu využít a s datem 15. června 1957 vypracoval referent
IV. odboru I. správy MV npor. Miloslav Müller–MÁDR „návrh na kontakt typa FOUSEK“
(Julius Firt) v zahraničí.
Muchovi bylo uloženo pokračovat při cestách do zahraničí v kontaktech s Firtem, zjišťovat přitom jeho „osobní situaci“, spokojenost, práci, názory i osobní záliby a styky.
Mucha s Firtem se setkali 6. a 17. července 1957 v Mnichově a 4. září 1957 ve Vídni.
Po vyhodnocení výsledků navrhl 21. září 1957 náčelník I. správy MV Miller ukončení těchto
kontaktů, protože z nich „měl mít užitek jen Firt“; Mucha v tomto případě nepředal rozvědce
žádné užitečné informace.384
Novou fázi „rozpracování“ Julia Firta znamenal „Návrh na vyslání spolupracovníka
RYCHLÉHO do Vídně k napojení na emigranty“, tedy mimo jiné i na Firta:
Návrh vypracoval 14. října 1958 por. Josef Kotva z 2. oddělení 2. odboru III. správy
MV. Krycí jméno RYCHLÝ bylo kontrarozvědkou přiděleno Ludvíku Reimanovi, od prosince 1963 působícímu s krycím jménem RYTÍŘ. (Tomuto spolupracovníkovi StB jsme již věnovali pozornost v kapitole III. 3.)
V dubnu 1959 převzal organizaci kontaktů akce FOUSEK (krycí jméno rozpracování
Julia Firta) 4. odbor I. správy MV. V návrhu na „kontakt FOUSEK“ z 24. června 1959 (který
vypracoval vedoucí referátu RSE 4. odboru I. správy MV kpt. Josef Matějka–MALÍNSKÝ)
jsou uvedeny tyto úkoly pro RYCHLÉHO:
„>…@ provést kontakt FOUSKA spol. RYCHLÝM, provést jeho otypování a sjednat možnost dalšího setkání v Rakousku, kde by dle výsledku prvního kontaktu došlo k únosu Firta.“ 385
Průběh kontaktů RYCHLÉHO s J. Firtem vyvrcholil „Návrhem na provedení únosu“,
který podal 2. listopadu 1959 rovněž kpt. Matějka–MALÍNSKÝ.
Podle odůvodnění návrhu by únos Julia Firta měl význam a provedení by bylo reálné,
neboť Firtovi na „spolupracovníkovi“ RYCHLÉM záleží (přijel za ním dokonce na telefonickou
384
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výzvu do Vídně). Při dalším kontaktu RYCHLÉHO v zahraničí měl být tedy proveden Firtův
únos, jehož podrobný plán měl být vypracován po schválení tohoto rámcového projektu.
Důvod únosu:
Využít Firta k tiskovému, rozhlasovému a televiznímu „prohlášení“ ke zkompromitování RSE, „prohloubit pocit strachu a beznaděje všech zaměstnanců RSE“, zpravodajsky využít Julia Firta k RSE a exilu. Poté měl být podle návrhu Julius Firt odsouzen za velezradu.
U doporučení zástupce náčelníka I. správy MV pplk. Bohumíra Molnára–DRÁBKA
z 3. listopadu 1959 nalezneme rukopisnou poznámku:
„Celá akce by proběhla v listopadu nebo prosinci t. r. tak, aby byl čas do února
>patrně k výročí převzetí moci komunisty – pozn. aut.@ ho pořádně připravit na propagandistické využití.“
Další rukopisná poznámka u titulu dokumentu však celou věc odsoudila k nezdaru:
„Podle rozhodnutí s. ministra zatím únos nepřipadá v úvahu – eventuelně znovu se
k tomu vrátit ke konci první poloviny roku 1960.“ 386 (podpis nečitelný).
Další úvahy nebo návrhy na dané téma se v příslušných archivních materiálech nevyskytují. O příčině je možno jen spekulovat, pravděpodobně byl únos Julia Firta vyhodnocen jako
příliš riskantní kvůli možným mezinárodně-politickým důsledkům.
O necelé dva měsíce později, 21. prosince 1959, se objevila zpráva o akci PANENKA
– pokus s výměnou slánek v jídelně RSE za slánky s namíchaným atropinem. Rozruch také
nepřispíval k plánovanému únosu.387
Obsahem dalších kontaktů RYCHLÉHO s Firtem již příprava únosu nebyla.
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AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek typa /316 str. 81–83: „Návrh na provedení únosu“, 2. 11. 1959, návrh kpt. Matějka–MALÍNSKÝ Josef.
387
AMV, f. A 2/2 (Sekretariát ministra) inv. j. 378 a 390; archivní č. V-1146 MV a V-25731 MV; AMV; reg. č.
10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, podsvazek typa /316.
Bednář Petr: Tajný deník dr. Firta. Naše vojsko, Praha 1977.
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V.

Snaha o diplomatické zákroky

K zastavení činnosti Rádia Svobodná Evropa se komunistický režim samozřejmě snažil
využít i mezinárodní diplomatické mechanismy. Lze dokonce říci, že tento způsob byl legální,
nejelegantnější, propagandisticky přesvědčivý („i druhá strana musí uznat naši pravdu a podrobit se“) a mohlo se při něm využít i zbraní protivníka. Na tomto poli však nedošlo k nějakým
významným úspěchům. Československá zahraniční politika nedokázala jednak dělat
samostatné kroky a spoléhala se většinou na podnět SSSR, k jehož iniciativám se jednoznačně
připojovala, a navíc asi neovládala dostatečně jemné nástroje diplomacie.
Pokusy dosáhnout jakéhosi omezení činnosti Svobodné Evropy ve věci vysílání balonů
s propagačními letáky jsou popsány v kapitole VIII.
Prakticky jediným (alespoň částečně) úspěšným pokusem československého komunistického režimu v tomto směru bylo úsilí o zastavení činnosti pobočky RSE v Rakousku v roce 1956.
Bylo k němu využito velmi vhodné situace po potlačení protikomunistického povstání
v Maďarsku, kdy Rakousko mělo plno práce s „vybalancováním“ neoficiálně projevovaných
sympatií k povstání, s poskytováním útočiště uprchlíkům z Maďarska a s obranou proti patřičným útokům ze strany zemí sovětského bloku. Například 3. listopadu 1956 protestovalo
rakouské velvyslanectví v Praze diplomatickou notou proti tendenčnímu zpravodajství
Čs. rozhlasu, podle něhož „Rakousko nečinně přihlíželo k aktivitám maďarských emigrantů“
v době protikomunistické revoluce v Maďarsku v říjnu 1956.
Rakousko muselo být opatrné, sovětská okupační vojska odešla ze země teprve před
rokem, v říjnu 1955 výměnou za slib neutrality Rakouska. Tohoto momentu se rozhodl využít
československý komunistický režim k pokusu dosáhnout zrušení kanceláře Svobodné Evropy
v Rakousku, jejíž činnost byla I. správou MV sledována.
Již rok předtím, 28. listopadu 1955, byl politickému byru ÚV KSČ, předložen ministrem vnitra Barákem návrh na diplomatický zákrok. Podle poznatků I. správy MV se totiž
sami českoslovenští exulanti v Rakousku obávali možnosti, že by tamní úřady byly na nátlak
ČSR nuceny s ohledem na neutralitu státu zakázat činnost pobočky RSE. Pro československý režim existovalo ovšem na druhou stranu riziko, že případný neúspěch diplomatického
zákroku by byl Svobodnou Evropou patřičně propagačně využit. Schůze politického byra
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ÚV KSČ 28. listopadu 1955 provedení diplomatického zákroku schválila; ministerstvo vnitra
mělo shromáždit a předat podklady. Úkol splnila I. správa MV; 15. prosince 1955 zaslal náčelník
správy J. Miller ministru vnitra R. Barákovi návrh zprávy o „úřadovnách v Rakousku“. Zprávu
zpracoval por. Václav Trousil–PELANT a byla dne 14. března 1956 odeslána ministru zahraničních věcí Václavu Davidovi. Tento plán nebyl nakonec realizován.
Podle zprávy se Svobodná Evropa v Rakousku zabývala v zájmu americké zpravodajské služby propagandou, vysíláním balonů ohrožujících životy, špionáží, výrobou propagačních materiálů k účelům studené války a organizováním podvratné činnosti v ČSR a dalších
lidově-demokratických státech. Ve službách RSE údajně pracovali američtí špioni a vlastizráci.388
Po potlačení maďarské revoluce nastala „vhodnější situace“. Na Ministerstvo zahraničních věcí ČSR byl dne 28. prosince 1956 pozván rakouský vyslanec v Praze Heininger,
který převzal nótu upozorňující na činnost poboček RSE v Rakousku. Rakouské velvyslanectví v Praze pak 28. března 1957 předalo odpověď, v níž odmítlo tvrzení, že by se řádně akreditovaní novináři RSE v Rakousku zabývali něčím jiným než novinářskou činností.
K určitým ústupkům nicméně došlo; 15. dubna 1957 skončila svoji činnost kancelář Rádia
Svobodná Evropa v Salzburgu a její pracovník L. Nižňanský byl přeložen do RSE v Mnichově.389
Dalším pokusem o diplomatický zákrok byla až snaha o nastolení otázky činnosti Svobodné
Evropy na území SRN při jednáních o uzavření smlouvy o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN
v první polovině sedmdesátých let. Československá strana se pokusila navázání diplomatických
styků podmiňovat některými politickými ústupky. Byl to požadavek zastavení činnosti Sudetoněmeckého landsmanšaftu, zastavení či omezení činnosti exilových organizací a opatření proti vysílačům Svobodná Evropa, Deutsche Welle, Deutschlandfunk a pod. 390
Takovéto politické a cenzurní požadavky německá strana samozřejmě zcela odmítla
a žádného výsledku se československým komunistickým vyjednávačům při jednání v srpnu 1973
dosáhnout nepodařilo. Smlouva o vzájemných vztazích byla podepsána 11. prosince 1973 a bez
jakýchkoliv důsledků pro činnost Rádia Svobodná Evropa.
388

AMZV ČR, f. Teritoriální odbor Rakousko – tajný, 1955–1959, karton č. 1: Zpráva o činnosti Svobodné
Evropy v Rakousku.
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AMV, f. A 2/1 Sekretariát ministra) inv. j. 884, Možnost zákazu činnosti Svobodné Evropy v Rakousku.
A MZV ČR, f. Teritoriální odbor Rakousko – tajný, 1955–1959, karton č. 1, složka 9: Činnost Svobodné Evropy na
území Rakouska 1956; viz též Minařík Pavel: Alasca House, příloha časopisu Signál č. 3, FMV, Praha 1988.
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Břach Radko: Smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN z roku 1973. ÚSD AV ČR, Praha 1994.
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VI. Mimorozhlasové aktivity Svobodné Evropy
a pokusy o jejich paralyzování
Národní výbor pro Svobodnou Evropu se snažil informační blokádu Československa
prorazit i jinými způsoby. Nejznámějšími z nich se stala kampaň posílání tiskovin na území
Československa pomocí malých balonů. Jiným typem byla organizovaná vlna zasílání velkého
množství tiskovin poštou.
První balonová akce byla zahájena v srpnu roku 1951. Podle interní informace československého MZV datované 18. srpna 1951 bylo dne 13. srpna 1951 vypuštěno z Bavorska
2000 balonků se dvěma miliony letáků určených občanům Československa. Podle New York
Herald Tribune z 14. srpna 1951 bylo cílem této akce „udržovat za železnou oponou naději
a svobodu“. Podle stejného zdroje mělo být v dalších dnech vypuštěno ještě dva a půl tisíce
balonků s dalšími dvěma a půl miliony letáků. Akce měla souviset s přijetím Zákona o vzájemné bezpečnosti (Act of mutual security), kterým bylo americkým Kongresem uvolněno
sto milionů dolarů na pomoc obětem útlaku v komunistických zemích, mj. na pomoc při jejich vystěhovalectví.391
Tato úvodní balonová akce trvala dva týdny a do Československa bylo při ní vysláno
více než jedenáct milionů letáků. Další vlna balonů přišla na řadu v létě 1953 v návaznosti na
červnovou měnovou reformu a s ní spojené nepokoje. Tato akce Svobodné Evropy nesla název
PROSPERO:
14. července 1953 bylo ze SRN poblíž Bernau vypuštěno množství jednoduchých
balonků, nesoucích letáky s vytištěným heslem: „Češi a Slováci“, tzv. „hladovou korunu“ (což
byla kopie upraveného papírového čs. platidla) a plíšky se znakem SE – zvonem svobody. Pro
nevhodné povětrnostní podmínky bylo vypouštění balonků 18. července 1953 přerušeno.
Rudé právo týž den reagovalo článkem „Akce, odsouzená ke krachu“.
Československé MZV předalo 20. července 1953 velvyslanectví USA v Praze nótu
„>…@ proti vypouštění balonků se štvavými letáky zaměřenými na znepokojení obyvatelstva.
Vypouštění balonků samozřejmě nemůže mít destabilizující vliv na čs. občany, ale vláda
USA umožnila tuto činnnost z okupačního území Německa pod svojí správou, a k této činnosti dochází prý v době snahy o upevnění míru a zajištění mírové spolupráce.”
391

AMZV, f. Teritoriální odbor USA – tajný, 1945–1954, karton č. 16: Informace pro s. ministra, 18. 8. 1951.
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Americké velvyslanectví odpovědělo 31. července 1953 na nótu v tom smyslu, že akci
organizuje nevládní organizace „Křižáci za svobodu“, a že důvodem jsou překážky vlády ČSR
kladené svobodě informací. Ministerstvo zahraničních věcí tuto odpověď odmítlo nótou ze dne
10. srpna 1953.392
Celková bilance akce PROSPERO: šest a půl tisíce balonů s dvanácti miliony letáků.
Nejrozsáhlejší balonovou akcí byla operace VETO. Krycí název akce byl symbolicky
myšlen jako protestní gesto proti tzv. volbám v ČSR plánovaným na listopad 1954.
Balonky byly vypouštěny „Hnutím za svobodu“ od 29. dubna 1954, ale již za pár dnů
– 2. května 1954 byla operace VETO podle vlastní zprávy Svobodné Evropy přerušena. Do té
doby se stihlo vypravit tři sta tisíc výtisků letáků s deseti požadavky „čs. lidové opozice“.
Opět pokračovala výměna protestních nót; 5. května 1954 nóta MZV, 24. května 1954
odpověď velvyslanectví USA. Rudé právo 1. června 1955 v článku „Drzá protičeskoslovenská provokace amerických imperialistů – Vysílají k nám balony s životu nebezpečným mechanismem“ reagovalo na znovuobnovení vypouštění balonů dne 24. května 1955.393
Tato třetí vlna vypouštění balonů (operace VETO) byla nejdelší, trvala s přestávkami do
podzimu 1956. Podle slov prof. dr. Zdeňka L. Sudy (v RSE vystupoval pod pseudonymem „Mojmír Brychta“), který ve Svobodné Evropě za balonové kampaně zodpovídal, byla v letech 1954–
1956 vybudována v SRN k vysílání balonů síť základen. Balony byly stále technicky vylepšovány, což se projevovalo na jejich přesnějším zaměřování k cíli určení i na lepším způsobu
rozptylování letáků za letu.
Každých čtrnáct dní (později jednou měsíčně) vyšlo nové číslo časopisu „Svobodná
Evropa“. Časopis měl formu skládaného letáku, jehož rozměry, grafická podoba a obsah se postupem času měnily z formátu A6 až na rozměr A5 od 37. čísla ze září 1955.
Letáky byly od tohoto čísla záměrně tištěny shodným typem písma jako dříve Lidové
noviny, a také obsahově tyto noviny připomínaly, včetně četných fotografií, ilustrací a karikatur.
Osou obsahu časopisu-letáku byly požadavky a činnost „československé lidové opozice“. List „Svobodná Evropa“ se snažil vtisknout předpokládané nespokojenosti obyvatelstva
392
393

Tamtéž.
Tamtéž.

204

určitou jednotící myšlenku, formulovat politické požadavky a nabádat k občanské pasivitě
vůči požadavkům komunistického režimu.
Časopis „Svobodná Evropa“ se zabýval i častým srovnáváním ekonomické situace na
Západě a Východě, informacím o kultuře, vědě a společnosti na Západě. Za největší úspěch
akce označil prof. Suda jeden milion výtisků letáků s doslovným přepisem tajného Chruščovova projevu na XX. sjezdu KSSS, které byly zaslány do ČSSR. Do října 1956 vyšlo nejméně padesát sedm čísel časopisu „Svobodná Evropa“, které spolu s řadou dalších neperiodických tiskovin byly zaslány balony do Československa.394
Důvodem ukončení balonových akcí měla být maďarská revoluce na podzim 1956.
Sponzoři, tyto kampaně financující, uvěřili tvrzením, že revoluce byla vyvolána americkou
propagandou a nechtěli financovat činnost, která by mohla mít podobné osudové následky.
Po přistání některých balonů se bohužel v několika případech staly nepříjemné nehody (většinou díky neopatrnému zacházení náhodných svědků s balony plněnými vodíkem). Výsledkem byly určité materiální škody a dokonce i zranění:
V říjnu 1954 odnesli dva zaměstnanci podniku Motorlet v Praze-Jinonicích balon (dosud částečně obsahující plyn) do domu, kde při kontaktu s rozžhavenými kamny došlo
k výbuchu. Deset přítomných (včetně dětí) bylo popáleno, poškozen byl i dům.
Dne 3. ledna 1955 spadl balon na dvůr usedlosti Jana Dradua v obci Dobrošská Lehota okr. Lučenec (balon nesl ale letáky v maďarštině). Při vytlačování plynu z balonu, které
rolník prováděl v domě, došlo k výbuchu, J. Dradu byl popálen a byt částečně demolován.
U obce Mengušovce, okr. Poprad explodoval 6. listopadu 1955 balon v domku Margity Čonkové, přičemž bylo popáleno osm osob včetně dětí. Rovněž v tomto případě došlo k nehodě tak, že
si přítomní přinesli balon domů, aby si jej prohlédli, a ten po kontaktu s rozžhavenými kamny
explodoval.
16. ledna 1956 vybuchl balon RSE obci Drienov, okr. Prešov. Vítr jej přihnal k domku dělníka Ladislava Jurčíka, kde balon narazil na zeď a explodoval. Dům byl výbuchem poškozen. Především však byl zraněn čtrnáctiletý syn Milan, který musel být s popáleninami
převezen do nemocnice.
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Čerpáno z referátu Z. L. Sudy na sympoziu „Co dalo Rádio Svobodná Evropa národu“, Praha, 13. 10. 2003.
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U obce Vlková, okr. Kežmarok došlo 23. října 1956 opět k výbuchu balonu Svobodné
Evropy, při němž byli zraněni dělníci Eduard Badžo, Ján Horačko a Koloman Mirga.395
Nejzávažnější nehoda údajně způsobená balonem s letáky se stala dne 18. ledna 1956.
Případ byl široce publikován a propagandisticky využit. Např. již zmíněným Zdeňkem Lavičkou
(podepsal se jako „P. Bednář“) článkem „Záhada v Tatrách“ v časopisu Reportér č. 19, 22. září 1967.
Předmětem jeho článku byla havárie letadla ČSA typu DC-3, evidenční značky OKWDZ nedaleko Levoče dne 18. ledna 1956. Při havárii letadla a později na následky zranění
zahynulo celkem dvaadvacet osob.
Celá událost byla prezentována jako srážka letounu s balonem Svobodné Evropy, který nesl náklad letáků. Balon „měl být“ údajně nalezen nedaleko místa dopadu letadla, přímou
příčinou havárie bylo pak údajně zničení antény letadla při střetu s balonem. Letadlo pak prý
v citlivé fázi letu – před započetím přistávacího manévru na letiště Poprad – ztratilo orientaci.
Tak zněla oficiální československá verze události, a tak věc prezentoval i autor článku Zdeněk Lavička ještě v roce 1967.
Ovšem dokumenty (například v archivu MZV) ukazují, že skutečnost byla jiná.
První protestní nótu zaslalo MZV ČSR americkému velvyslanectví v Praze 24. února
1956. Podle usnesení politbyra ÚV KSČ č. 7470 z února 1956 byla zpráva tajemníka ÚV KSČ
Paška o události vzata na vědomí. Uloženo ministru dopravy Antonínu Pospíšilovi vydat ve středu 22. února 1956 o leteckém neštěstí úřední tiskovou zprávu a „oznámit příčinu podle návrhu
MZV“. Následně měla být tato tisková zpráva zveřejněna a spolu s dopisem zaslána Mezinárodní
organizaci pro civilní letectví (International Civil Aviation Organization – ICAO) do Paříže. Úřední
zpráva jednoznačně určila za příčinu katastrofy balon vyslaný americkými organizacemi
z území SRN.
Velvyslanectví USA odpovědělo 10. dubna 1956.
K jeho odpovědi vypracovalo oddělení ABO/1 MZV vcelku věcnou informační zprávu, která byla 10. a 11. června 1956 odeslána prezidentu A. Novotnému, ministru zahraničí
V. Davidovi a předsedovi vlády V. Širokému. Podle ní měla ČSR setrvat na požadavku náhrady škody, na potrestání viníků a zastavení balonových akcí. Ministerstvo zahraničních věcí
395

AMZV, f. Teritoriální odbor USA – tajný, 1945–1954, karton č. 16; f. Teritoriální odbor USA – tajný, 1955–
1959, karton č. 5.
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realisticky počítalo prakticky „jen“ se zaregistrováním nároku ČSR vůči USA na náhradu škody,
s ovlivněním veřejného mínění argumentem, že „tato letecká katastrofa dokládá ohrožení letecké
dopravy vypouštěním balonů SE“, a s jasným formulováním mezinárodně-právní odpovědnosti
USA za balonovou akci. Skutečná náhrada škody by ovšem podle MZV mohla být získána vyšetřením události mezinárodní komisí (z podnětu ČSR) a jejím výrokem ve prospěch ČSR.
Dále však ministerstvo zahraničních věcí konstatovalo, že by tak byl vytvořen „precedens“ pro jiné podobné případy v budoucnu, a to by mohlo komplikovat situaci nejen ČSR, ale
i jiným „spřáteleným státům, které by se ocitly v pozici USA“(!). Navíc od katastrofy uplynulo
již pět měsíců, takže nabídka k vytvoření komise by z ČSR přišla pozdě. Výrok komise by ale
„nemusel být nesporný“ také z toho důvodu, že při letecké katastrofě tohoto druhu (kdy zahynula celá posádka), se nedá s absolutní jistotou rekonstruovat průběh letu a prokázat tak bez sebemenší pochybnosti příčinu katastrofy.396
Novou protestní nótu podalo MZV americké straně 19. června 1956 a velvyslanectví
USA na ni odpovědělo 9. října 1956. V návrhu k odpovědi na tuto nótu připravovalo MZV
podrobný výklad s použitím údajů o katastrofě, jak žádalo velvyslanectví USA. Měl tak být
vyvrácen názor americké strany: „katastrofa nebyla způsobena srážkou letadla s balonem.“
Ministerstvo dopravy ČSR ovšem sdělení údajů americké straně o letu inkriminovaného letadla nedoporučilo. Podle jeho posudku z 6. prosince 1956 č.j.: 06413/56 bylo doporučeno neuvádět do nóty údaje o době startu, o přeletu Sliače, příletu na letiště Tatry a o době
a místě nehody, protože:
>…@ jsou takového druhu, že podle nich lze sestavit a vyčíslit provedení letu, který
ukáže některé nedostatky při provádění vlastního letu. Tyto údaje a jejich vyčíslení dovolí
sestavit pravděpodobný průběh provedení letu, který pro nás bude nepříznivý a k jehož vyvrácení nemáme potřebné důkazy. Takto sestavený pravděpodobný průběh letu, opřený o údaje uvedené v návrhu odpovědi na nótu, musí nutně snížit věrohodnost našeho tvrzení, že nehodu zavinila srážka s balonem. Doba startu, doba a hlavně místo nehody jsou rozhodující
prvky a budou podporovat při odborném rozboru letu výše uvedený nepříznivý závěr.
Z těchto důvodů doporučuji, aby v odpovědi na americkou nótu nebyly uváděny údaje
o katastrofě, které stejně bez doložení ověřenými doklady nemají zvláštního významu.“
396
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Ve věci byly vyměněny nóty – MZV 20. února 1957 (o nehodě byly sice sděleny různé
údaje, ale nikoliv předána řádná dokumentace); a 14. května 1958 nóta amerického velvyslanectví v Praze. Po této důkladné zamítavé odpovědi se MZV bálo dalšího jednání a chystalo
se věc pouze stručně odmítnout a dále nerozvíjet. Americká strana poukazovala na to, že ČSR
neodpověděla na položené otázky a nedodala zprávu vyšetřující komise ministerstva dopravy.
Podle amerického stanoviska měly balony vysílané v době havárie menší rozměry než
nalezený balon a jejich zátěž nemohla ohrozit letadlo. Americká strana se pečlivou analýzou
redukovaných údajů, které měla k dispozici, dopátrala významných nesrovnalostí, potvrzujících pochybnosti uvedené ve zprávě ministra dopravy ČSR. Zejména odhalila navigační chybu, které se dopustila posádka letadla ve velmi špatném počasí. Havárii přičítá americká strana hrubé nedbalosti ČSA, které za silného větru, za mimořádně omezené viditelnosti a za
povětrnostních podmínek, při nichž se tvoří námraza, vyslaly do Tater přetížené letadlo.
Vývoj šetření a diskusí o události jasně nasvědčuje tomu, že havárie letadla OK-WDZ
skutečně nenastala kvůli střetu s balonem Svobodné Evropy, ale z důvodu špatného počasí a navigačním chybám posádky v průběhu letu. Za tohoto stavu se československé úřady rozhodly nechat věc „usnout“. Ovšem obecné tvrzení „o střetu letadla s balonem s následky na životech“ se
do povědomí veřejnosti podařilo úspěšně rozšířit.
Průběh letecké katastrofy bez souvislosti s kolizí s balonem RSE potvrzuje i svědectví
meteorologa Jiřího Forchgotta publikované v časopisu Reportér č. 29 z 21. července 1968. On
sám se jako odborník částečně účastnil šetření neštěstí a byl i svědkem manipulace s jeho závěry. Příčinou havárie byly krajně nepříznivé povětrnostní podmínky na trase sestupu letadla.
Není zřejmé, jaká byla skutečná příčina další havárie připisované balonu Svobodné Evropy, která se stala 3. srpna 1956 u Sochaczeva v Polsku. 397 Zde se zřítila dvoumístná cvičná stíhačka MIG 15-UTI polského letectva. Při havárii zahynuli kpt. Roman Lachcik a ppor. Josef Ráže
Pečlivé šetření mělo prý prokázat, že příčinou byla srážka s balonem SE.
K boji proti propagandě Svobodné Evropy šířené balony byly v ČSR využívány i jiné
propagandistické prostředky. Ve dnech 28. ledna až 1. února 1956 se v zasedací síni ČTK v Opletalově ulici v Praze uskutečnila pro vybrané publikum (tisk, zastupitelské úřady, delegace z vybraných pražských závodů) výstavka balonů a tiskových materiálů SE. Expozice byla doplněna
397
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snímky zraněných osob a poškozených budov. Výstavku (po schválení politickým byrem ÚV
KSČ z 27. ledna 1956) zorganizovalo ministerstvo vnitra.398
V listopadu 1956 připravil americko-britský odbor MZV ČSR brožuru s názvem „Protiprávní vysílání balonů do československého vzdušného prostoru“(„Unlawful launching of balloons into Czechoslovak airspace“) s několika desítkami fotografií balonů, následků jejich dopadů apod. Brožura měla být využívána zejména při jednáních s mezinárodními institucemi.399
Přes vytrvalé úsilí se nepodařilo komunistickým úřadům ani ovlivnit vypouštění balonů s letáky Svobodné Evropy, ani dosáhnout žádoucího výsledku stížnostmi na mezinárodní
úrovni. Skutečný vliv informací doručovaných balony nebylo v té době možné nezávislým
způsobem zjistit. Obrovský rozsah „balonové akce“ a podrážděné reakce režimu však nasvědčují tomu, že „předpokládaný výsledek se dostavil“.400
Dalším pokusem Svobodné Evropy o dodávání nezávislých informací občanům Československa byl „poštovní projekt“. Formou dopisů exulantů a krajanů ze Západu, adresovaných příbuzným a známým v ČSR a PLR, měly být předávány informace o životě na Západě.
Podle agenturních zpráv (agent JÁCHYM–Oldřich Lauřím) byla akce „poštovní projekt“ připravována v druhé polovině roku 1956 pod řízením RSE. Protiopatření navrhli 1. září
1956 za IV. odbor por. Jiří Volín–VÁŠA a za VIII. odbor npor. Jiřina Ďupalová–BĚLSKÁ.
Podle nich měl být projekt „odhalen“ v československém tisku, kde zamýšleli uveřejňovat
kopie anonymizovaných dopisů. Dále doporučovali plán rušivých akcí v RSE. 401
Dopisy zasílané ze západních států byly II. zvláštním odborem MV (prověrka korespondence) „vyjímány“ z poštovní přepravy a předávány 2. oddělení IV. odboru I. správy MV.
Počet odeslaných a zachycených dopisů není znám.
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VII. Kontrapropaganda, informace a jejich využití

Zpravodajskou činností rozvědky i kontrarozvědky měly být „produkovány informace“.
Využity mohly být různě:
 Informace pomáhaly zpřesňovat a potvrzovat zaměření činnosti rozvědky.
 Jiné upozorňovaly na konkrétní činnost odhalených oponentů režimu
nebo umožňovaly jejich postih.
 Poslední skupina sloužila k informaci vedení ministerstva vnitra, vedení KSČ
nebo partnerských státobezpečnostních služeb východního bloku.
Zpravodajská produkce měla přinášet informace využitelné k politickému rozhodování,
k ochraně zejména ve vojenské a bezpečnostní problematice, a dále informace vědeckého a technického charakteru. Informace předávané k využití se upravovaly tak, aby byla znemožněna
identifikace zdroje. Forem informací rozvědky bylo více:
 „Expedice“ – konkrétní zprávy nebo dokumenty upravené tak, aby nebyl ohrožen
zdroj a zaslané k využití konkrétním institucím (ministerstvům, jiným součástem
MV).
 „Denní svodky“ – stručné nejaktuálnější informace určené prvnímu tajemníkovi ÚV
KSČ, prezidentovi republiky, náměstkovi předsedy vlády, ministrovi vnitra, vedoucímu
8. oddělení (oddělení státně-administrativní) ÚV KSČ, a „sovětským přátelům”.
 „Zvláštní zprávy rozvědky ze zahraničí“ – podrobnější zprávy k aktuálním problémům sestavené z více zdrojů a týdně či čtrnáctidenně distribuovány členům a kandidátům předsednictva ÚV KSČ, vedoucím 8. a mezinárodního oddělení ÚV KSČ, MZV,
MZO, MNO, vedoucím funkcionářům MV.
Jednorázově byly zpracovávány politické studie nebo analytické zprávy.
V přílohách této publikace uvádíme na ukázku výběr některých zpráv o Rádiu Svobodná Evropa. Umožňují seznámit se se stupněm informovanosti o RSE a se stylem, jakým byly
zprávy formulovány. Informace zpracovával informační odbor I. správy MV na základě výpisů
ze zpráv spolupracovníků, předávaných dokumentů a dalších zdrojů.
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VIII. Závěr – Byla činnost československého bezpečnostního
aparátu komunistického režimu proti RSE úspěšná?

V předcházejících kapitolách jsme uvedli operativní prostředky, cíle a operace československého bezpečnostního aparátu a zejména rozvědky MV proti Rádiu Svobodná Evropa.
Všechny představují řadu složitých a obtížně zmapovatelných osudů, drobných akcí a plánů.
Základní otázka, která se nabízí, zní:
Byla Státní bezpečnost úspěšná při pronikání do Svobodné Evropy? Byla jejím nebezpečným a dobře informovaným nepřítelem?
Přes množství archivního materiálu, ale při vědomí neméně významného množství
skartovaných či zatím neznámých dokumentů, se tyto otázky dají spolehlivě a exaktně zodpovědět jen obtížně. Takže alespoň několik postřehů:
Úspěšnost aktivit StB se dá rozdělit na úspěšnost při naplňování zásadních a na úspěšnost při naplňování méně důležitých cílů. Co však bylo zásadní – StB se nikdy nepodařilo činnost Svobodné Evropy operativními prostředky paralyzovat, a to ani dílčím způsobem. Byla
dokonce období, kdy StB na své otázky o činnosti RSE neznala vůbec základní odpovědi.
Agenturní síť, až na malé výjimky, pracovala vesměs formálně, nekontrolovaně a byla
složena z lidí s nevýznamnými možnostmi. Osobní podsvazky (tzv. podsvazky typů) naprosté
většiny zaměstnanců RSE ukazují, že je StB pokrývala zpravodajsky jen velmi všeobecně. Někdy o nich celá léta nedostala žádnou zprávu, v řadě případů byly jejich svazky uloženy až několik let poté, co z RSE odešli, a rozvědka to ani nezaznamenala.
Státní bezpečnost nikdy agenturně nepokryla Rádio Svobodná Evropa tak, jak dokázala kontrolovat „vnitřního nepřítele“. Tam mohl počet tajných spolupracovníků tvořit pětinu až
čtvrtinu osob v prostředí zájmu. V RSE se vždy jednalo o jednotlivce, a většinou nikoli o agenty
v pravém slova smyslu, ale fakticky o informátory.
Aktivních tajných spolupracovníků použitelných i ofenzivně jako vlivová agentura pro
aktivní opatření, rušivé akce apod. bylo málo; snad vyjma DIORA, CÉSARA, PLEYE a snad
i HRAČKY. Ti projevovali zájem, navrhovali či prováděli různá aktivní opatření, „typovali“
své spoluzaměstnance k získání ke spolupráci a podobně.
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Celkový počet tajných spolupracovníků rozvědky s nějakým vztahem k RSE, zjištěných
v průběhu práce na tomto textu, činí čtyřicet tři agenti a jeden důvěrný styk.
Nejsou započítáváni tajní spolupracovníci využívaní pouze jednorázově jako pomocná
agentura pro účely verbování, ale jen agenti pro zamýšlené přímé zpravodajské využití. Z nich
ovšem bylo přímo v objektu Svobodné Evropy činných deset (u pěti podezření z dublérství)
a jeden důvěrný styk.
Okrajové zpravodajské možnosti mělo patnáct agentů rozvědky (z toho u dvou podezření dublérství).
Agentů zcela bez výsledků, neúspěšných případů vysazení, nebo případů zcela okrajových a nejasných bylo zjištěno osmnáct (z toho jeden s podezřením z dublérsví).
Způsobem získání bylo (bez ohledu na skutečný výsledek):
17 agentů vysazeno z ČSSR s cílem proniknout do RSE,
6 agentů a 1 důvěrný styk získáno z řad pracovníků RSE,
14 získáno z řad exulantů a emigrantů s cílem proniknout do RSE,
2 agenti vyjížděli do SRN z ČSSR
a u 4 agentů nebyly detaily získání zjištěny.
Typování možných agentů z řad zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa příslušníky krajských správ StB vykazuje často znaky bezmyšlenkovité rutiny. V praxi to vypadalo takto – byl
identifikován zaměstnanec RSE jako osoba pocházející z příslušného kraje, zjištěni jeho příbuzní
a známí. Ti pak byli získáváni jako možní spolupracovníci k rozpracování tohoto zaměstnance
RSE a naslepo byl podán návrh na kontakt v zahraničí. Nebralo se vůbec v potaz, jaký je aktuální
vztah tohoto člověka k bývalému domovu, k příbuzným a starým známým, jaké by mohly být
motivy možného souhlasu se spoluprací. Proto jsou tyto osobní podsvazky v drtivé většině jen
přehlídkou „zbožných“ přání, ne však reality.
Příslušníci StB v Československu neznali skutečný život ve Spolkové republice Německo, skutečné poměry v exilu a v RSE. Od svých kancelářských stolů, bez snahy vidět protivníka
oproštěně od ideologických klišé, se bezmyšlenkovitě pokoušeli vykazovat aktivitu v souladu
se směrnicemi o agenturně- operativní činnosti.
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Zpravodajsky tedy Státní bezpečnost nebyla nebezpečným nepřítelem. Tím se stala, když
se uchýlila k násilí – únosům nebo útokům. A Mnichov nebyl pro takové činy od československých hranic nijak vzdálen.
Náznak realističtějšího hodnocení „produkce“ agentů rozvědky v Rádiu Svobodná Evropa s obecnějším významem obsahuje například vyhodnocení zpráv zaslaných agentem CÉSAREM v tajnopisné zprávě 6. května 1963; vyhodnocení podepsal kádrový příslušník I. správy
MV šifrou „Pý“:
„Poznatky ze zprávy CESARA byly využity pouze pro osobní kartotéku. Pro informaci
příslušných činitelů nebyla [zpráva] zpracována z toho důvodu, že se jedná o nekonkrétní poznatky – stať o francouzském špionážním středisku v Norimberku předejte příslušnému oddělení – a bezvýznamnou. Jedná se o drby. Zpráva o tom, že si dva řadoví zaměstnanci SE nadávají, Gráfová se vrátila z Londýna, Jadrná pojede do USA apod., soudruha ministra jistě
nezajímá.
Na základě dosud došlých zpráv navrhuji, aby byla zhodnocena činnost agentury a znovu zváženy její možnosti. Posoudit, zda je možnost využít ji k zdiskreditování SE – ne tím způsobem, že bychom o ní psali různým způsobem v našem tisku, ale zdiskreditovat ji tím, že by
vysílal>a@ např. námi podvržené desinformace.
Dále agenturu využívat pro aktivní činnost mezi emigrací, ne pouze pro pasivní zaznamenávání událostí, které se staly. Pomocí agentury ovlivňovat činnost emigrantských organizací a napomáhat k jejich pasivitě a rozkladu. Agentura by měla včas avizovat nepřátelské akce proti Československu a soc. táboru.
V tom by byl význam agentury. Za zprávy takového charakteru, jaké dosud dostáváme,
je škoda peněz.“ 402
Studium informační produkce k tématu RSE ale ukazuje, že se kritizovaný stav nezměnil.
Zdá se, že pro naznačené postupy chyběly skutečně kvalifikované síly. Rozvědka za své peníze
dostávala jen to, co si zasloužila.
Další důležitá otázka: Bylo nasazení I. správy MV (rozvědky) proti Rádiu Svobodná
Evropa vůbec adekvátní?
402

Archiv bývalé I. S SNB, reg. č. 41291/023, svazek agenta evidovaný na osobu Václav Šramota, str. 286:
Záznam, Praha, 13. 5. 1963, šifra „Pý”.
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Rádio Svobodná Evropa nebylo klasickým objektem rozvědného zájmu. Svědčí o tom i „Směrnice pro agenturně operativní práci v zahraničí“ z roku 1964 a další koncepční dokumenty rozvědky. Zde jsou jako hlavní nepřátelé stanoveny: USA, v rámci Evropy pak SRN a NATO.
V přepracovaných „Směrnicích pro rozvědnou práci I. správy SNB“, platných od roku
1980 a znovu od roku 1983 je pořadí změněno na USA – NATO a SRN, a navíc doplněna Čína.
V uvedených směrnicích zcela chybí slovo „emigrace“. Do obrazu nepřítele zapadalo Rádio
Svobodná Evropa jen v širším pojetí, kdy byl nepřítelem:
„…ten imperialistický stát, nebo seskupení, jehož síly a prostředky včetně vědeckotechnického potenciálu jsou rozhodující základnou pro organizování a koordinaci agresivních politických, vojenských, hospodářských, špionážních a ideodiverzních akcí.…“ 403
Utajované informace, které bylo možno v Rádiu Svobodná Evropa získat, se týkaly vnitřního uspořádání a plánů rozhlasové činnosti. Produkt RSE – rozhlasové vysílání – byl ostatně následně zveřejňován a byl adresován právě režimu v Československu. Oprávněnost zpravodajské
činnosti proti RSE je tedy velmi pochybná. Kdo působil proti RSE, nebyl rozvědčíkem, ale
špiclem sledujícím opozici, sloužil omezování svobody slova a základních lidských práv. Byl
to tedy spíše „boj proti vnitřnímu nepříteli“, vedený proti Čechoslovákům, jen teritoriálně
přenesený mimo území Československa.
Nabízí se i další otázka: Jak významné byly aktivity československého bezpečnostního aparátu v porovnání s dalšími podobnými službami východního bloku? Dosud zveřejněné
výsledky výzkumu v dalších zemích jsou bohužel příliš skromné, než aby mohly umožnit
konkrétní srovnání.
Nicméně bývalý bezpečnostní ředitel RSE/RS Richard Cummings na konferenci „Studená válka – význam rozhlasového vysílání“ v říjnu roku 2004 na Stanford Univerzity404 označil
československé zpravodajské služby ve zpravodajských operacích proti Rádiu Svobodná Evropa
za druhé nejaktivnější (za „vedoucími“ polskými), a současně pravděpodobně za nejefektivnější
ze zemí sovětského bloku.
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Přílohy I (1–24) Soubor informačních výstupů rozvědky
Poznámka:
Soubor informačních výstupů rozvědky (přílohy 1–24) představuje přepis dokumentů, u kterých přibližně zachováváme jejich základní rozvržení. Pravopis (např. psaní jmen zájmových
osob velkými písmeny) i StB stylistiku zachováváme téměř důsledně. Přerušovanou čárou je
v nutných případech naznačeno stránkování, kurzívou uvedeny rukopisné poznámky připisované do originálu. Z důvodu lepší přehlednosti v textu, je někde navíc rozdělen do odstavců.
V hranatých závorkách jsou poznámky autora či editora.
Stupeň utajení dokumentů zrušen dle § 6 zákona č. 148/1998 Sb. sdělením ÚZSI ze dne 23. 5.
2003 č.j.: 66/2003-ZSI/104.

Příloha 1: Informace rozvědky – Zvláštní zpráva č. 209 z 24. 4. 1957

Zvláštní zpráva č. 209 (DZM 24. 4. 1957)
Připravované změny ve Svobodné Evropě v Mnichově.
Věrohodná zpráva z agenturního pramene.
Dne 22. března 1957 se konala schůze čs. zaměstnanců Svobodné Evropy, kde ředitel
čs. desku [pozn.: oddělení, i dále v textu] Julius FIRT hovořil o připravovaných změnách ve
Svobodné Evropě v Mnichově. Především hovořil o nutnosti změny dosavadní linie vysílání
čs. desku v tom smyslu, že dosavadní linie neodpovídá skutečnosti v ČSR:
„Československo je jednou z nejvyspělejších zemí za železnou oponou a situace vypadá zcela jinak než v jiných zemích. Doposud jsme vysílali věci, které se neshodovaly s tím,
co se v ČSR dálo, na př., že je tam hlad, bída atd.”
V budoucnosti má být dávána přednost vysílání zpráv ze zahraničí a jejich komentování. Většina zaměstnanců věří v možnost změny dosavadních režimů v lidově demokratických
zemích pomocí t.zv. „národního komunismu”. Vzorem je jim Polsko, Jugoslavie.

217

Na uvedené schůzi hovořil FIRT také o přípravě snížení počtu vysílacích hodin Svobodné Evropy. Zatím není stanoveno,o kolik hodin bude vysílání sníženo. Mají být omezeny
především hudební, zábavné a kulturní pořady.
V souvislosti s touto skutečností hovořil FIRT o rozsáhlejším propouštění dosavadních zaměstnanců. Snížení počtu zaměstnanců se má týkat všech desků . Skutečná příčina
propouštění není známa. Mezi zaměstnanci však koluje několik versí. Podle jedné má být
propouštění odpovědí Američanů, že museli zvýšit zaměstnancům o 12 % platy, jak to prosadila odborová organisace zaměstnanců. Podle jiné verse je to následek maďarských událostí,
kdy se ukázalo, že činnost Svobodné Evropy je bezvýsledná a že vyvolala v západních zemích tiskovou kampaň proti podobným americkým organisacím.
Zpráva FIRTA o propouštění působí na zaměstnance drtivě, neboť nikdo neví, koho
čistka postihne. Sám FIRT si stěžoval, že se množí vzájemné osočování a denunciování na
vedoucích místech. Zajímavá je také skutečnost, že změny v čs. desku má provést PEROUTKA, jehož příjezd je očekáván.
Z připravovaných změn nelze usuzovat na zmírnění dosavadní nepřátelské činnosti
Američanů proti lidově demokratickým zemím. Američané jen poznali, že takto investované
peníze nesou malé ovoce. Mezi zaměstnanci se proslýchá, že peněz ušetřených na Svobodné
Evropě bude využito ještě k aktivnější nepřátelské činnosti uvnitř lidově demokratických zemí, neboť jen takovým způsobem může mít Svobodná Evropa úspěch v případných chvílích,
jako byly maďarské události.
Změny v dosavadní linii vysílání čs. desku jsou součástí změn ve Svobodné Evropě
jako celku. Ve Svobodné Evropě je nyní snaha přejít na t.zv. neutrální stanovisko, komentovat události způsobem BBC a Hlasu Ameriky. Mezi zaměstnanci se tato snaha hodnotí jako
manévr vůči Němcům před nastávajícími volbami v NSR, aby v případě volebního vítězství sociálních demokratů tito neměli důvodu zakročovat proti existenci Svobodné Evropy v Německu.
Je to patrno i ze skutečnosti, že tiskový šéf Svobodné Evropy Ernst LANGENDORF
se snaží organisovat schůzky s německými žurnalisty, a tak zlepšit vztah mezi Svobodnou
Evropou a západoněmeckým tiskem.

AMV, reg. č. 10081/012, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy 183–185.
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Příloha 2: Informace rozvědky – Zvláštní zpráva č. 583 z 27. 5. 1959

s. Malínský

Přísně tajné.
Zvláštní zpráva č.583 ze dne 27. května 1959.
Čs. emigrace pod vedením Svobodné Evropy v New Yorku připravuje akce k narušení
Světového festivalu mládeže a studentstva ve Vídni.
Věrohodná zpráva z agenturního pramene.
Čs. emigrace spolu s reakčními krajany připravuje pod vedením Svobodné Evropy
v New Yorku řadu akcí, zaměřených proti čs. delegaci na Světovém festivalu mládeže a studentstva ve Vídni. Z řad emigrantů a krajanů jsou organisovány Svobodnou Evropou hromadné turistické zájezdy do Vídně. Úkolem účastníků zájezdů bude navazovat styk s čs. delegací na festivalu a ovlivňovat její členy argumenty o vysoké životní úrovni ve Spojených
státech a o americkém způsobu života. Stejný úkol bude mít i americká výstava, která má být
instalována ve Vídni. Výstava má ukázat, jaké vymoženosti skýtá americký způsob života
mládeži.
Časopis „Svědectví”,vydávaný skupinou emigrantů kolem Pavla TIGRIDa, je v červnovém čísle zaměřen speciálně k problémům mládeže. Toto číslo má být masově zasíláno do
ČSR na adresy novinářů, poslanců, politických činitelů a mládežnických funkcionářů.
Organisováním akcí byli pověřeni Radomír LUŽA, Emil RANSDORF, Jaroslav
ZICH a Jiří HORÁK, kteří před svým útěkem do zahraničí pracovali mezi studenty v ČSR.
Někteří z jmenovaných se mají zúčastnit festivalu ve Vídni. Do Vídně má také přijet dr. Antonín HŘEBÍK, bývalý starosta Sokola, a Andrej VALÚŠEK, místopředseda Čs. národní rady v Americe.
Akce proti festivalu jsou financovány Svobodnou Evropou v New Yorku.
Zprávu zasíláme současně s. V. Davidovi.
[Pozn.: Václav David čs. ministr zahraničních věcí 1953–1968.]

AMV, reg. č. 10081/012, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově, hlavní svazek, list 418.
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Příloha 3: Informace rozvědky – Zvláštní zpráva č. 120 z 25. 2. 1960

Přísně tajné.
Zvláštní zpráva č.120 ze dne 25.února 1960.

Konflikty mezi zaměstnanci a vedením mnichovské Svobodné Evropy.
Věrohodná agenturní zpráva.

Ředitelství mnichovské Svobodné Evropy provádí v posledních měsících neustále
„úsporná opatření”, která jsou zdůvodňována tíživou finanční situací podniku. Zaměstnancům jsou postupně odbourávány výhody, které měli zajištěny smlouvami, jako např. udržování bytů, úhrady cestovného apod. Zastupitelské složky zaměstnanců často vystupují proti
šetření na úkorzaměstnanců, a tak dochází ke sporům s vedením, při nichž se objevují i protiamerické útoky. Poukazuje se na to, že američtí vedoucí se snaží šetřit všude, jenom ne na
sobě.
Koncem ledna 1960 došlo k dalšímu střetnutí ředitelství se zaměstnanci, které rozbouřilo hladinu natolik, že se počaly objevovat i výzvy ke stávce. Tzv. závodní rada seznámila
v informačním buletinu [buletinu] zaměstnance s návrhem opatření, podle něhož budou zaměstnancům odebrány jejich osobní americké doklady a nahrazeny západoněmeckými. Zaměstnanci, kteří vlastní americká návratní visa, mají své americké cestovní průkazy odevzdat
americkému konsulátu v Mnichově a požádat západoněmecké úřady o vydání nových osobních dokladů.
Následky si hned zaměstnanci, kteří vlastní americké doklady, spočítali. Mají mít
uzavřeno volné cestování do USA a také po skončení zaměstnání v Mnichově se nemohou
přestěhovat do USA, jak tomu bylo dosud. Navíc při žádostech o západoněmecké doklady
musí podepsat prohlášení, že souhlasí s deportací do svých původních zemí, pokud to úřady
NSR uznají za nutné. Tím se otevřela před zraky zaměstnanců možnost, že mohou být nuceně
přestěhováni do evropských socialistických zemí.
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Největší rozruch vznikl v čs. oddělení, kde 60 osob z celkového počtu 120 vlastní takové americké dokumenty. Zde bylo nejvíce uvažováno o tom, že ztráta amerických dokladů
bude znamenat nové zdravotní a bezpečnostní prověrky podle amerických přistěhovaleckých
zákonů, jestliže se budou chtít přestěhovat ze západního Německa do USA. Rozhořčení bylo
zvláště nad návrhem, že jako náhradu za doklady mají obdržet od amerického konzulátu dopis se slibem, že při vyřizování jejich žádostí o přestěhování do USA bude postupováno benevolentně. Na sliby však svobodoevropané nechtějí dát, neboť vědí, že prověřovací procedury trvají mnohdy celá léta.
Proti návrhům ředitelství vysílače vystoupili zaměstnanci čs. oddělení dne 20. ledna
1960 v rezoluci, kterou zaslali řediteli HAZELHOFFovi a nadřízeným odborovým orgánům
v New Yorku. Protestují proti opatřením a uvádějí že „zaměstnanci jsou připraveni zahájit
v případě potřeby kolektivní akce pod vedením ‚Newspaper Guild’ v New Yorku, aby tak hájili svá životní práva a svůj prospěch.”
Autory rezoluce byli LORENC, ŠTEFÁNEK a MELOUN, kteří organizovali její
podpisování tak, aby se nedostala do rukou „komunistickým agentům”.
Příznačná je reakce ředitelství vysílače na rezoluci. Ředitel HAZELHOFF si dal
osobním oddělením zjistit jména těch, kdož podepsali rezoluci a svolal je na schůzi. Dostavilo se 35 čs. zaměstnanců a HAZELHOFF k nim měl projev. Uvedl, že rezoluci považuje za
osobní útok proti své osobě a vyzdvihoval své zásluhy o čs. oddělení. Nakonec uvedl, že někteří zaměstnanci podepsali rezoluci, aniž věděli, oč v ní jde. Někteří ustrašení jednotlivci
počali pak podpisy odvolávat, ale převážná většina na rezoluci setrvala.
Na schůzi vystoupil redaktor Karol BELÁK (pseudonym Lehota) s obhajobou rezoluce a prohlásil:„Amerika je pro nás náboženstvím, které si nedáme vzít.”
Stejně tak MELOUN v půlhodinové řeči mluvil o lidských právech a svobodách a zdůrazňoval, že slovo „deportace“ je prý nejstrašnější, jaké existuje v lidském slovníku.
O charakteru schůze svědčí i dialog mezi HAZELHOFFem a čs. zaměstnancem
KAIMLem. HAZELHOFF: „Podepsal jste rezoluci?”
Odpověď: „Ano.”
HAZELHOFF:„Rozuměl jste rezoluci?”
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Odpověď:„Ano.”
HAZELHOFF:„Podepsal byste rezoluci i nyní?”
Když se mu potřetí dostalo odpovědi „ano”, HAZELHOFF schůzi ukončil.
Polští a maďarští emigranti ve vysílači se původně vyslovili, že vypracují vlastní protestní rezoluci, avšak po schůzi v čs. oddělení od úmyslu upustili.
Z vedení odborů v New Yorku později přišel telegram, že se věc projednává a opatření budou patrně odvolána. To povzbudilo rebelující svobodoevropany, kteří prohlašují, že
HAZELHOFF prohrál, neboť postoj lidí byl pevný.
Průběh celého konfliktu ukazuje, že americká opatření sledují upevnění pracovního
režimu ve vysílači a vytvoření největší závislosti zaměstnanců na vedení.
Na druhé straně se projevuje stále zřetelněji mezi zaměstnanci existenční nejistota,
která je vede k tomu, aby podnikali společné akce za udržení svého dosavadního postavení.
V příloze uvádíme překlad Informačního bulletinu z 20. 1. 1960, vydaného tzv. závodní
radou zaměstnanců Svobodné Evropy v Mnichově a rezoluci čs. zaměstnanců.

AMV, reg. č. 10081/014, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy 206–212.
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Příloha 4: Informace rozvědky – Zvláštní zpráva č. 697 z 24. 10. 1960

Přísně tajné
Zvláštní zpráva č. 697 ze dne 24. října 1960.
Nástupní projev Oswalda KOSTRBY, nového ředitele
čs. oddělení Svobodné Evropy v Mnichově.
Agenturní zpráva.

V Radiu Svobodná Evropa (RSE) v Mnichově vznikla v poslední době mezi zaměstnanci československého oddělení značně napjatá situace. Důvodem těchto poměrů jsou poslední personální změny (odstoupení ředitele československého oddělení RSE Julia FIRTa
a nástup Oswalda KOSTRBY, odvolání dr. Martina KVETKA apod.) a nejistota zaměstnanců
vyplývající z plánovaných opatření v oblasti platů, počtu zaměstnanců a programu vysílání.
Znovu zesiluje v RSE formování různých skupin a klik, které se vzájemně potírají.
Řada zaměstnanců počítala s tím, že by se mohla dostat na výhodnější místa po odstoupivších
nebo odvolaných pracovnících RSE.
Uvedenou situaci nevyřešil ani nástupní projev Oswalda KOSTRBY na schůzi všech
zaměstnanců československého oddělení dne 4. října 1960. Projev je však zajímavý tím, že
naznačuje některé směry dalšího vývoje v československém oddělení RSE, a proto uvádíme
jeho stručný obsah.
V úvodu svého projevu se KOSTRBA rozloučil s odstupujícím FIRTem a dál uvedl
svůj program:
Odchodem FIRTa nastupuje mladá generace, která poučena omyly starých politiků se
musí vydat na nové cesty. RSE se musí přizpůsobit situaci, která je jiná než před 10 lety. Režim se v ČSSR zkonsolidoval násilím v národě i ve vlastních řadách a nastoupila nová, komunisty odchovaná generace. To však neznamená, že by se mělo přistupovat na nějaké kompromisy s komunisty, ale naopak. Situace se na světovém fóru přiostřuje a protikomunistický
postoj západních národů se vyhraňuje. Čs. režim je zranitelný, jeho nepřáteli jsou: revisionismus, sociáldemokratismus, masarykismus.
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Pozice RSE se v Německu stabilisovala, Západ se zajímá o práci Svobodné Evropy.
Je třeba koordinovat rozhlasové vysílání na Východ, což je mj. jedním z úkolů Evropského
poradního výboru. V ČSSR je silný konkurent – televize. S ním je nutno počítat, a proto např.
i BBC reorganizuje svůj program. Investice vysílání, které jsou ohroženy, je nutno řádně využít.
Na adresu zaměstnanců KOSTRBA řekl: „Československé oddělení má v poslední
době u Američanů špatnou pověst, neboť v žádné jiné redakci se nevyskytlo tolik navrátilců
a komunistických agentů, jako v naší. Mnozí zaměstnanci ztratili naději na osvobození a činnost v RSE považují pouze za pohodlný ‚job’. Jiní se zase snaží otravovat atmosféru rozpory.“
Zaměstnanci budou znovu zhodnoceni po stránce pracovní i politické a znovu rozmístěni. Každý nechť podá písemný návrh, co by chtěl dělat, a jak zlepší svůj výkon. I platová
politika se změní s uplatňováním zásady každému podle jeho práce. Bude propouštění, ale
budou i přijímáni noví zaměstnanci. Ideálem zastoupení bude 50 % Čechů a 50 % Slováků.
Na adresu těch, kteří s KOSTRBOU nesouhlasí, prohlásil: „Kdo má k mému programovému prohlášení výhrady nebo námitky, nechť z toho vyvodí důsledky a z radia odejde.“
Po skončení projevu KOSTRBA rychle odešel a nepřipustil tak diskusi. Celá řeč byla
prý velmi sebevědomá a velikášská.
Opozice, jež se v československém oddělení zformovala, zahrnuje především Slováky, kteří jednak protestovali proti plánovanému jmenování Vladimíra GRANCe na funkci
KOSTRBOva zástupce a dále chtějí, aby byl zachován status slovenského spoluředitele, jako
měl Martin KVETKO, a nikoliv, aby zástupce Slováků byl deklasován na pouhého asistenta
ředitele. Mezi Slováky se projevují separatistické tendence k vytvoření samostatného slovenského oddělení. Slovenskou opozici vedou redaktoři Karol BELÁK a dr. Bronislav ŠTEFÁNEK.
Také mezi českými zaměstnanci je opozice, především mezi národními socialisty. Do
čela této skupiny se postavil redaktor Zdeněk SUDA. Opozice má však zatím malé vyhlídky
na úspěch, neboť za KOSTRBOU stojí Američané. Proto také ve svém projevu neopomenul
zdůraznit jim svou oddanost a význam uplatňování americké politické linie v RSE.
Otázka KOSTRBOVA zástupce není tedy dosud vyřešena. Zatím na tomto místě pracuje redaktor komentářů Zdeněk ELIÁŠ.
AMV reg. č. 10081/013, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy 220–222.
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Příloha 5: Informace rozvědky – Zvláštní zpráva č. 745 z 4. 11. 1960

Přísně tajné
Zvláštní zpráva č. 745 ze dne 4. listopadu 1960.

Samuel BELLUŠ slovenským spoluředitelem mnichovské Svobodné Evropy.
Agenturní zpráva.

Ředitel vysílače Svobodné Evropy v Mnichově HAZELHOFF oznámil 20. října t. r.,
jak byl vyřešen problém vedení čs. oddělení vysílače.
FIRTovým nástupcem ve funkci ředitele čs. oddělení byl jmenován Oswald KOSTRBA.
Martina KVETKA, který ve vysílači působil jako slovenský spoluředitel čs. oddělení,
střídá nyní býv. pověřenec informací Samuel BELLUŠ. BELLUŠ doposud působil v newyorské redakci Svobodné Evropy jako podřízený F. PEROUTKY.
Dalšími zástupci ředitele čs. oddělení v Mnichově byli jmenováni Zdeněk ELIÁŠ
a Vladimír GRANĚC.
Personální změny v čs. oddělení vysílače jsou provázeny bojem několika skupin o vliv
ve vedení. Redaktor BELÁK, který se stavěl proti jmenování KOSTRBY do funkce ředitele,
byl poslán do „vyhnanství“ do newyorské redakce. Část zaměstnanců připravuje memorandum s požadavkem, aby BELÁKovo přeložení bylo odvoláno a Vladimír GRANĚC nebyl
potvrzen jako zástupce ředitele.
Nový ředitel KOSTRBA přikročil k odměňování svých „věrných“. V produkci obdrželi lepší místa NĚMEČEK a VOGEL, zatímco byli odsunuti ŠEBESTA a BENEŠ. Nervozita mezi čs. zaměstnanci vysílače trvá.
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Příloha 6: Informace rozvědky – Zvláštní zpráva č. 21 z 13. 1. 1961

Zvláštní zpráva č. 21 ze dne 13. ledna 1961.

Situace ve vysílačce Svobodná Evropa v Mnichově.
Agenturní zpráva.

Úvod: Ve vysílači Svobodná Evropa v Mnichově existuje řadu měsíců napjatá situace,
která vyvrcholila koncem listopadu a v prosinci minulého roku ve skutečnou revoltu. Rozpory vzrostly do takové míry, že situace se zcela vymkla z rukou americkému vedení, a to bylo
nuceno na zásah newyorské centrály rezignovat ze svých funkcí.
Vlastní zpráva : Z New Yorku přijel náměstek předsedy Výboru pro svobodnou Evropu C. Rodney SMITH (hovoří se o něm jako o příštím předsedovi) a Mr. DUNNING, aby
převzali prozatímně vedení vysílače za odstoupivšího HAZELHOFFa, Mc NEILa a PENNa.
Novým šéfem vysílače bude pravděpodobně Thomas H. BROWN, jeden z náměstků
předsedy Výboru pro svobodnou Evropu, který má v těchto dnech přijet do Mnichova.
Američané poslali dále do Mnichova PEROUTKU, aby zatím v čs. oddělení „udělal
pořádek“. Přijel 15. prosince 1960 a zůstane v Mnichově několik měsíců, aby přeorganizoval
celý systém řízení oddělení.
V čs. oddělení budou dva šéfové – jeden Čech a druhý Slovák – a ti budou mít společného zástupce. Dále budou jmenováni šéfredaktoři podle oborů.
Slovenským šéfem bude dr. Samuel BELLUŠ.
Jmenování českého šéfa je stále sporné. Newyorské vedení uvažovalo o dr. PECHÁČKOVI z newyorské redakce, ten však nechce, protože si myslí, že by mohl nastoupit na místo
PEROUTKY, až ten odejde do pense. Národní socialisté v mnichovské vysílačce by chtěli
prosadit na místo vedoucího ELIÁŠe, který byl zástupcem FIRTa a ve skutečnosti čs. oddělení řídil. Jmenování českého vedoucího bude problémem, protože opozice, která je dosti silná (je v ní většina redaktorů), čeká na nejmenší příležitost, aby mohla opět hlasitě projevit

226

svou nelibost. Američané jsou proto opatrní a vyhýbají se takovému nebezpečí již z toho důvodu, že „čs. případ“ nakažlivě působí na oddělení ostatních národností.
Závěr: Ve vysílačce v Mnichově je možno očekávat další rebelie. Zdá se, že emigrantům na příznivém vývoji ani nezáleží a chtějí Američanům pořádně „zatopit“. K této atmosféře přispívá nejistá budoucnost Svobodné Evropy. Pochyby o její další existenci zvyšuje také
to, že se mezi zaměstnanci hovoří o tom, že KENNEDY na nějaké tajné poradě prohlásil, že
zná lepší způsob boje proti komunismu, než je Svobodná Evropa.
Situací ve Svobodné Evropě se zabýval státní department a ohodnotil ji jako nehorázný skandál.

AMV, reg. č. 10081/013, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy 282–283.

227

Příloha 7: Informace rozvědky – Zvláštní zpráva č. 363 z 12. 5. 1961
00539/42

Přísně tajné
Zvláštní zpráva č. 363 ze dne 12. května 1961.
Změny ve vedení Výboru pro svobodnou Evropu.
Agenturní zpráva.
Úvod: Krize v Rádiu Svobodná Evropa, jež vyšla původně z čs. oddělení a zasáhla i vedení mnichovské centrály, se postupně přenesla i do New Yorku. Ukazuje se, že krize mající
hluboký, vleklý charakter působí i na vedení Výboru pro svobodnou Evropu (VSE).
Vlastní zpráva: Předseda VSE generál Archibald S. ALEXANDER rezignoval ze své
funkce. Na jeho místo nastupuje John RICHARDSON, dosud činný v bankovnictví, funkcionář
International Rescue Committee, tj. výboru, který organizuje podpůrnou činnost mezi uprchlíky.
Odvolání ALEXANDRA je výsledkem bojů mezi vedoucími americkými činiteli,
avšak je rovněž nepochybné, že k jeho pádu přispěla i krize v Rádiu Svobodná Evropa. Bývalý vedoucí mnichovské centrály HAZELHOFF, který se vrátil z Mnichova do New Yorku,
udělal vše, aby ALEXANDRa zdiskreditoval.
Ani v Mnichově nepovoluje napětí mezi čs. zaměstnanci. Znovujmenovaný vedoucí
čs. oddělení FIRT situaci nevyřešil, a ani se o to valně nesnaží. Vyvolává nespokojenost tím,
že odsunul přívržence KOSTRBOvy na vedlejší kolej a že poškodil některé zaměstnance při
dubnové úpravě platů. Redaktor GRANĚC, kolem jehož osoby se točila řada sporů na podzim minulého roku, znovu vyvolává neklid a žádá plnou satisfakci od osob, které ho „pomluvily“.
Od června má začít vysílání Svobodné Evropy podle nového programu. Generál SMITH, který zatím řídí práci mnichovské centrály, má se rovněž vrátit do USA.
Závěr: Soudí se, že personální přesuny na vedoucích místech Výboru pro svobodnou
Evropu mají upevnit vliv státního departmentu v této organizaci. Názory, že nový president
USA bude podceňovat význam Svobodné Evropy, se ukazují jako nesprávné. Přesto však je
zřejmé, že krize v Rádiu Svobodná Evropa, která vyvolává těžkosti i ve VSE, dostala skutečně trvalý charakter a americké vedení ji jen těžce vyřeší.
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Příloha 8: Informace rozvědky –Zvláštní zpráva č. 442 z 8. 6. 1961

A/1-00661/42-61

Zvláštní zpráva č. 442 ze dne 8. června 1961.

Reorganizace Svobodné Evropy.
Věrohodná zpráva.

Podle zpráv, které jsme získali, probíhá po odvolání Ferdinanda PEROUTKY z funkce šéfa čs. oddělení newyorské redakce Svobodné Evropy v této instituci řada dalších opatření, která budou mít dalekosáhlé následky jak v samotné struktuře vysílačky SE v Mnichově,
tak v sociálním postavení řady čs. emigrantů.
Výbor Svobodné Evropy (FEC) zrušil redakci Svobodné Evropy v New Yorku a vedení celého vysílače bude v Mnichově. Ředitelem RFE byl jmenován Rodney SMITH, který
již začal provádět směrnice Výboru pro Svobodnou Evropu.
Budou zrušeny některé funkce, značně bude omezen stav zaměstnanců. Někteří budou
přeřazeni na jiná místa a jiní propuštěni. Propuštěni budou především ti, kterým již je 60 let.
Otázka finanční náhrady má být vyřešena tak, že dostanou „odchodné“ ve výši jednoročního
platu a měsíční podporu asi 130 dolarů. Tato podpora není zaručena, bude vyplácena pouze
podle finančních možností Výboru pro Svobodnou Evropu. Ve Svobodné Evropě v Mnichově
je devět čs. emigrantů, kterým je 60 a více let.
Aby mohl být snížen i počet redaktorů, budou některé programy překládány do všech
vysílacích jazyků. V druhé polovině května 1961 museli šéfové všech oddělení vypracovat
návrh na reorganizaci práce a snížení stavu zaměstnanců.
Co navrhl šéf čs. oddělení SE Julius FIRT, není zatím známo. Mezi zaměstnanci je
napětí, protože nikdo neví, kdo z nich je kandidátem na propuštění. Všeobecně se mezi nimi
hovoří o tom, že k 1. červenci 1961 půjde i sám FIRT, protože už má 63 let.
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Uvažuje se o novém nástupci FIRTa a názor je ten, že největší šanci na šéfovské místo má Jaroslav [pozn.: spr. Jaromír] NETÍK (nar. v r. 1922), dosavadní zástupce FIRTa.
S touto volbou by se smířili i Kostrbovci [kostrbovci] a je možné, že by přispěla k opětnému
sjednocení emigrantů v čs. oddělení. Existují tam totiž stále dva tábory. Opět se to projevilo
25. května při volbách do závodní rady, kdy oba tábory podaly vlastní kandidátku.
Od 1. června 1961 měla Svobodná Evropa řídit své vysílání podle nového programu.
Jádro vysílání má být v době od 18 do 22 hodin a má být vedeno v duchu: nepolemizovat
s komunisty, ale stavět je před nutnost odpovídat Svobodné Evropě. V důsledku prováděných
změn v SE se podle tohoto programu bude vysílat až koncem léta.
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Příloha 9: Informace rozvědky – Souhrnná informace rozvědky č. 115 z 15. 9. 1970

MINISTERSTVO VNITRA
poštovní úřad Praha …………………….

Čj.

A-003324/6-70

Dne 15. září 1970

Při odpovědi uvěďte vždy toto číslo jednací

Přísně tajné

Správa B – 2. odbor

Výtisk č. 35
s. Nečásek + 5. odděl. na vědomí

Souhrnná informace rozvědky

Hodnocení protičeskoslovenských relací Svobodné Evropy vysílaných ve dnech druhého výročí vstupu vojsk VS do ČSSR
Za správnost:
L. RIVET v.r.
>nečitelné razítko: 17. IV. 197 ?@
Počet listů : 8

č.j.: A-004345/32-5-70

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace rozvědky č. 115
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H o d n o c e n í p r o t i č e s k o s l o v e n s k ýc h r e l a c í S v o b o d n é E v r o p y
v ys í l a n ýc h v e d n e c h d r u h é h o v ýr o č í v s t u p u v o j s k V S d o Č S S R
Přehledná informace navazuje na předchozí naši zprávu, která se věnovala rozboru práce SE před druhým výročím
srpnových událostí, soustřeďuje se přednostně na rozbor propagačních argumentů, které tato instituce k vysílání do ČSSR
v dané době používala.
Z dostupných materiálů a zachycených relací je zřejmé, že štvavý vysílač, stejně tak jako v uplynulých dvou letech, se snažil využít problematiky srpna k široké ideodiverzní kampani, která měla především za cíl ovlivnit veřejné
mínění v ČSSR a postavit její obyvatelstvo proti současné politice KSČ a SSSR.
Tento úkol měla především splňovat záměrná glorifikace r. 1968 a jeho některých čelných představitelů. Zásah
vojsk VS je všeobecně odsuzován, Svobodná Evropa usiluje
o prokázání neoprávněnosti a nezákonnosti této akce. S tímto
trendem ve vysílání Svobodné Evropy úzce souvisí ostře negativní hodnocení uplynulých dvou let v republice a snaha
všestranně bagatelizovat pozitivní rysy konsolidačního procesu.
Nedůvěru obyvatel v současné státní a stranické vedení mělo dále vzbuzovat tzv. věrohodné dokazování neserióznosti a nezásadovosti některých dnešních předních veřejných činitelů. Z vysílání Svobodné Evropy je zejména
očividná snaha zcela zkreslit letošní průběh 21. 8., který je,
v rozporu se skutečností, všeobecně vydáván za celonárodní
protest proti vstupu vojsk VS před dvěma lety a za širokou
kampaň proti současnému vývoji v republice.
V relacích vysílače se dále objevuje tendence dokazovat, že otázka ČSSR je stále živá, především v západních státech, které nadále odsuzují počínání SSSR.
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I.

Zaměření Svobodné Evrop y na nekritické hodnocení roku 1 9 6 8

Svobodná Evropa na tomto úseku své činnosti ke štvavé propagandě využívala zejména
pořadů pod názvem „Historická stopa“, které se koncentrovaly na tendenční a zkreslené hodnocení hlavních momentů našeho vnitropolitického vývoje těsně před 21. 8. 1968, na průběh tzv.
„okupace“, otázky nelegálního vysočanského sjezdu, popis nestranických a neinternacionálních
postojů některých předních státních a stranických představitelů apod. Svobodná Evropa se ve
svých pořadech zejména opírala o materiály, které v poslední době byly k tématice srpna 1968
na Západě v hojné míře publikovány.
Vysílané relace jsou svým smyslem totožné s obdobně orientovaným vysíláním Svobodné Evropy ze srpna minulého roku, určitou změnu v práci instituce můžeme pouze pozorovat
v tom, že vysílač se s větší důsledností a intenzitou zaměřuje na využívání tématiky roku 1968
(specielně srpna) k cílované kritice současné situace v republice.
Za tímto účelem se štvavý vysílač např. vrací k hodnocení KSČ a její politiky před dvěma
lety, s použitím všech dostupných argumentů všemožně dokazuje, že tato uskutečňovala odpovědně socialistický celonárodní program, který měl vésti k jasným a kladným výsledkům. Z tohoto důvodu podle Svobodné Evropy ji podporovala většina obyvatelstva v ČSSR. Cíl, který tato
instituce zde sleduje, je zcela jasný, jde zde v podstatě o pokus prokázat, že dnešní KSČ a její vedení není schopno a oprávněno řídit společnost za situace, kdy nemá ani dostatečnou oporu
u obyvatelstva.
Svobodná Evropa, stejně tak jako v minulých obdobích, se pro podepření svých argumentů dovolává osoby A. DUBČEKa, vybranými argumenty (především z nedávno vyšlých nových
publikací) chce jeho jméno zcela zidealizovat a postavit do protikladu proti jiným politickým
osobám, které podle vysílače progresivní vývoj v ČSSR zradily a přešly vědomě na pozice
„uskutečňovatelů sovětského imperialismu“ (SVOBODA, HUSÁK, ŠTROUGAL).
Do pozadí pozornosti Svobodné Evropy jasně ustupují další tzv. osoby „pražského jara“
(SMRKOVSKÝ, KRIEGEL atd.), středem pozornosti je především jen DUBČEK. Tato orientace, jak potvrzují naše zdroje, je záměrná, protože vedení vysílače se domnívá, že takto usměrněná
tématika vytváří nadále výhodný propagační prostředek, který spolu se zdůrazňováním údajného
boje s. HUSÁKa proti ultralevému a dogmatickému křídlu ve straně může silně žádoucím
směrem ovlivnit širokou veřejnost v republice.
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Svobodná Evropa věnovala rozboru a nekritickému přístupu k r. 1968 mnoho pozornosti
i z důvodu, aby vybranými argumenty mohla dokazovat posluchačům, že zásah vojsk
v ČSSR před dvěma lety nebyl oprávněný. Svobodná Evropa vysoko vyzdvihuje názory obyvatelstva v republice v této době (především mládeže), tvrdí, že jejich postoje se do dnešní doby
v podstatě nijak nezměnily. Většina lidu má údajně zastávat protisovětská stanoviska.
Stejně jako v roce 1969 Svobodná Evropa i dnes obhajuje svoji tézi, že v ČSSR se nenacházely pravicové a antisocialistické síly. Jejich vystoupení v srpnu minulého roku hodnotí jako
výsledek inscenovaných provokací bezpečnostních orgánů, které měly dodat s. HUSÁKOVI
a Sovětskému svazu argumenty pro dokazování existence údajných nepřátel sil, které usilovaly
o rozbití ČSSR a o návrat ke kapitalismu.
Obdobně Svobodná Evropa přistupuje ke komentování pořadů, které naše sdělovací prostředky uvádějí k případu prof. ČERNÉHO a jemu politicky blízkých osob. Vysílač se nezaměřuje na rozbor uvedených faktů a skutečností, ale omezuje se na paušální kritiku, jež směřuje ke
snaze vydávat tuto problematiku za úsilí vládních míst v ČSSR jakýmkoliv způsobem presentovat veřejnosti v republice vykonstruované důkazy o existenci a přípravách kontrarevoluce.
V relacích Svobodné Evropy přímo k 21. 8. zaznamenáváme zvýšený počet pořadů,
které jsou záměrně zaměřeny na ovlivňování mládeže. Vybranými argumenty je vyzdvihována
její role v srpnových dnech roku 1968 a 1969. Pořady jsou doplňovány líčením tíživé situace
v ČSSR pro tuto mladou generaci, ke zkreslenému hodnocení je používán rozbor obdobné situace i v jiných v ZST [pozn.: zemích socialistického tábora]. Smyslem všech těchto relací je
v podstatě úmysl líčit mladé lidi v republice jako opravdové zastánce „jara 1968“, v kterých je
nutno vidět perspektivního nositele a hegemona budoucího nového „progresivního procesu“
a protisocialistických ideí.
Při hodnocení roku 1968 se Svobodná Evropa snaží vyvolávat dojem, že všechny sporné
otázky, které se v politice či hospodářské oblasti v této době vyskytly, byly řešeny smírem či dohodou. Nedocházelo podle rozhlasové stanice k nezákonnostem a persekucím lidí. Jsou zde samozřejmě naprosto opomíjena fakta o ostrém postupu pravicových sil proti řadě funkcionářů
KSČ a jiným osobám z dalších státních či veřejných institucí.
Falešný obraz, který v těchto otázkách Svobodná Evropa vytváří, je opět vědomě lživý,
protože je záměrně přenášen do dnešní vnitropolitické situace v zemi s úmyslem dokazovat, že
probíhající proces konsolidace je ve všech svých projevech poznamenán kroky, které vedou
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k politické, sociální a fyzické persekuci osob, které jsou označovány svévolně za nepřátele socialismu v Československu. Neustále se straší s možným návratem k politickým procesům a deformacím z 50. let, tento cíl nadále měly splňovat výňatky z tzv. zprávy PILLERovy komise, které
byly ve vysílání Svobodné Evropy po delší přestávce znovu uvedeny těsně před 21. 8. Štvavé relace se dále především zaměřovaly na útoky proti pracovníkům MV.
Z vysílání Svobodné Evropy v hodnoceném období jasně vyplývá i tendence jednoznačně
odsuzovat náš vývoj za poslední dva roky a nepřiznat žádné kladné výsledky tohoto procesu.
Hlavním užívaným argumentem je opět rok 1968, který Svobodná Evropa vydává za kulminaci
společenského a politického vývoje v ČSSR. Vstup vojsk VS a současná politika KSČ jsou označovány pak pochopitelně za celonárodní depresi, kterou může vyřešit jen nový obrodný proces.
Touto hlavní obecnou teorií jsou vlastně prostoupeny ostatní pořady Svobodné Evropy,
které se týkají např. otázek hospodářství, ROH, kulturní a ideologické fronty atd. Ve všech relacích je „vhodně spojena“ protičeskoslovenská linie s antisovětskými projevy.

II.

Relace Svo bodn é Evrop y zam ěřené na vyvolávání negativních

ohlasů u příl ežitosti 2. v ýročí vst upu voj sk VS do ČSSR
Vedle uvádění štvavých pořadů o průběhu a výsledcích zásahu vojsk VS v r. 1968 se
Svobodná Evropa snažila veřejnost v republice ovlivňovat i informacemi o připravovaných
protestních akcích v USA (Nár. rada Americká), ve VB [pozn.: Velká Británie], Itálii, NSR
atd., upozorňovala a rozváděla antisocialistické články a pořady, které se v poslední době před
srpnovým výročím v hojné míře v záp. sdělovacích prostředcích objevovaly, citovala a tendenčně zkreslovala opatření našich státních orgánů na zabezpečení pořádku v republice apod.
Rozsáhle své posluchače informovala o veřejných vystoupeních některých předních posrpnových emigrantů, uváděla pořady, které měly zájemce seznamovat se životem naší emigrace
v kapitalistickém zahraničí atd.
V propagandě intenzivně využívala osoby J. PALACHa, kterého obdobně jako západní
sdělovací prostředky zobrazovala jako symbol odporu proti tzv. „okupaci ČSSR“. V tomto případě
v hojné míře používala italský tisk, který věnoval mnoho pozornosti chystaným akcím emigrantů a reakčních domácích sil na uskutečnění demonstrací u památníku PALACHa v Římě.
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Svobodná Evropa ve svých pořadech se též intenzivně zaměřila na rozbor vnitropolitické situace v republice těsně před 21. 8. Základním mottem bylo dokázat, že v ČSSR existuje
masový nesouhlas s politikou vedení strany a s SSSR. Při rozboru otázky, zda lze tady u nás
očekávat projevy veřejného odporu, Svobodná Evropa odpovídá z pochopitelných taktických
důvodů značně vyhýbavě.
Bezpečnostní opatření státních orgánů, vojenská cvičení vojsk VS [pozn.: Varšavské
smlouvy] na území republiky vydává za jasný důkaz obav vládních představitelů před demonstracemi čs. obyvatel, které podle Svobodné Evropy na druhé straně se mohou v letošním
roce, i přes krajně tíživou situaci a riziko, uchýlit k široké škále různých protestních akcí.
Klid v ČSSR, těsně před výročím, a očividná malá pravděpodobnost veřejných nepřátelských projevů vedla Svobodnou Evropu v této době k propagování změněné koncepce, podle
které čs. občané nechtějí dát bezpečnostním orgánům úmyslně záminku k zákrokům, a proto
lze spíše počítat s tichou formou nesouhlasu. Tuto teorii měla dokazovat i citace některých ilegálních letáků, které se na území republiky objevovaly.
Průběh 21. 8. v ČSSR a jeho charakter Svobodnou Evropu do značné míry překvapil.
Nevyšly plány na hlubší propagační zneužívání problematiky srpna k antikomunistické propagandě. 21. 8.1970 nepřinesl žádný podstatnější konkrétní důkaz o vystoupení nepřátelských
sil v republice.
Svobodná Evropa v podstatě dva dny zachovávala mlčení o situaci v ČSSR. Teprve
ve večerním vysílání 23. 8. bylo presentováno stručné hodnocení průběhu výročí v republice.
21. 8. byl hodnocen jako normální den, obyvatelstvo se vědomě zřeklo protestů, míra obětí
byla naplněna. Nikdo neměl právo za vzniklé situace požadovat od čs. obyvatel demonstrace.
Zachování rozvahy (tedy i selhání plánů na tiché projevy odporu) je podle vysílače výmluvným a zřejmým aktem proti režimu a vítězstvím opozičních sil. Průběh 21. 8. 1970 je na druhé
straně jasným neúspěchem KSČ a státního vedení.
Svobodné Evropě nevyšel též plán použít k zintenzivnění protičeskoslovenské kampaně
informací o na západě [Západě] probíhajících demonstracích a projevech nesouhlasu se vstupem
vojsk VS do ČSSR. Jejich rozsah i počet byl totiž značně menší proti minulým dvěma létům.
Svobodná Evropa alespoň částečně dokázala, že tzv. „čs. otázka“ je na Západě stále
velmi aktuální, v řadě případů hodnotila význam jednotlivých uskutečněných akcí značně výše,
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než to odpovídá vlastní skutečnosti (např. informace o shromáždění emigrace z Naardenských
výborů v Holandsku).
Svobodná Evropa ve svých relacích po 21. 8. se poměrně rychle odpoutala od jednoznačného zaměření na problematiku srpna. Tato skutečnost zřejmě vyplývá z faktu, že vlastní
letošní průběh 2. výročí vstupu vojsk VS do ČSSR jí neposkytoval dostatek možností a argumentů pro další intenzivní zneužívání této tématiky k protičeskoslovenské a antisovětské
kampani.
Svobodná Evropa se vrátila opět zpět k dřívějšímu systému práce, který spočívá v tendenčním zkreslování všech hlavních aktuálních otázek našeho vývoje. Do popředí zájmu se
opět dostaly problémy hospodářské (sklizeň, soutěžení), problematika ROH, tématika procesu očisty strany, přípravy oslav Slovenského nár. povstání, zahájení nového školního roku
a další otázky.

AMV, reg. č. 10081/017, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy 158–166.

237

Příloha 10: Informace rozvědky – Souhrnná informace rozvědky č. 194 z 17. 12. 1971

A-003433/17-71

17. prosince 1971

ODBOR 31

PŘÍSNĚ TAJNÉ!
Výtisk č. 36

Souhrnná informace rozvědky
K „perspektivám“ Radia svobodné Evropy

Za správnost :
J. ZAJÍC
v. r.
Počet listů : 8
s. Netuka
Marold v.r. 21. 12. 71
Nečásek v.r.
Zouhar v.r. 28. 12. 71
Ineman v.r.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
rovněž posoudit, kde ukládat, aby se s mat. pracovalo
Netuka – založit do obj. sv. SE

[Příjmové razítko:]
20. XII. 1971
č.j. A-001328/31-71
počet listů 8
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Informace rozvědky č. 194.
K „perspektivám“ Radia svobodné Evropy
V průběhu tohoto roku byla zveřejňována přiznání amerických představitelů o tom, že
Svobodná Evropa je instituce podporovaná téměř výhradně americkou zpravodajskou službou CIA.
Před světovou veřejností byl tak přesvědčivým způsobem přiznán více než dvacet let
trvající propagandistický výmysl o domnělém nezávislém charakteru Radia Svobodné Evropy.
Zároveň se vynořila řada úvah o tom, že by mohlo brzy dojít ke zrušení mnichovského vysílače, případně k jeho přemístění do jiné země. Zvláště tato varianta, propagovaná některými sdělovacími prostředky kapitalistických zemí, vycházela mimo jiné též z údajného
nezájmu Německé spolkové republiky na dalším setrvání této instituce na území západního
>Západního@ Německa.
Postupně však vychází [vycházejí] najevo reálná fakta, z nichž jednoznačně vyplývá,
že především Spojené Státy budou ve stávajícím i dalším období trvat na zachování Radia
svobodné Evropy [Rádia Svobodná Evropa, i dále v textu] na evropském území.
Vyplývá to především ze stanoviska presidenta NIXONa, který sám za období své
funkce presidenta již několikrát vyjádřil vedení Radia svobodné Evropy kladné ocenění její
dosavadní činnosti. Také nyní, kdy probíhají přípravná jednání o této instituci v rámci amerických vládních organizací, vyslovil se president NIXON jednoznačně pro její další existenci.
Je třeba poukázat na to, že ani američtí ústavní činitelé, kteří vystoupili s odhalením
faktu svědčícím o vydržování RSE americkou zpravodajskou službou (s vyjímkou [výjimkou] senátora FULLBRIGHTa a jeho stoupenců) – nepomýšlí na její zrušení. Jejich návrhy
směřují pouze k tomu, aby RSE v očích veřejnosti, především americké – byla zařazena do
relativně přijatelné formy. V první fázi jednání je proto řešena pouze otázka jejího financování.
Předběžně bylo rozhodnuto americkou sněmovnou reprezentantů, že pro nejbližší budoucnost budou vysílače Radia svobodné Evropy a radia Liberty [Radia Liberty] (vysílání pro
obyvatele Sovětského svazu) financovány z daňových příjmů Spojených států. Tímto způsobem
mají v příštích dvou letech obdržet částku 74,5 milionu dolarů. Naproti tomu americký senát
schválil pro oba vysílače jejich financování na období jednoho roku, a to částkou 35 milionů dolarů.
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Nezávisle na této víceméně formální diferenci přístupu mezi senátem a sněmovnou
reprezentantů lze konstatovat, že RSE má pro další bezprostřední období nejméně dvou let
zajištěnou finanční podporu. Po tuto dobu bude působit tzv. devítičlenná komise složená ze
členů amerického kongresu >Kongresu, i dále v textu], vlády a veřejnosti. Komise se má zabývat výzkumem a dosavadní činností obou vysílačů a předložit společnému výboru reprezentantů senátu i sněmovny „příslušné návrhy“. Půjde zde zřejmě o to, stanovit definitivně formu
financování obou diverzních vysílačů, ale hlavně „legalizační firmu“, pod kterou budou působit.
Jako červená nit se prolíná vším jednáním snaha, aby před veřejností byl udržen tzv.
soukromý charakter vysílačů. Tato snaha vychází z dosavadního způsobu, kterým RSE získala v zahraničí licenci na vysílání programů jako soukromá organizace.
Ve Spojených státech v nynější době výrazně vystupují s tézí [tezí, i v dalším textu],
že činnost Radia svobodné Evropy i radia Liberty de facto posiluje myšlenku „mírového soužití“ i uvolnění mezinárodního napětí. Zástupce ministra zahraničních věcí USA Alexis
JOHNSON (bývalý velvyslanec v Československu), vysvětlil nutnost jejich zachování svérázným způsobem. V interview časopisu Washington Post o cílech a smyslu RSE a radia Liberty řekl:
„…uvolnění napětí, když má něco znamenat, znamená rozšíření západních styků
s východem…znamená výměnu lidí, zboží, práce i myšlenek. Toto je podstatná funkce rozhlasů
SE a Liberty…“
Jako argumenty pro nutnost zachování RSE jsou používány mimo jiné výroky předních antikomunistických ideologů, ale i „výpovědi“ renegátů a emigrantů ze socialistických
zemí. Tak například při jednání o Radiu svobodná Evropa a Liberty v americké sněmovně reprezentantů v září t. r. podali „výpověď“ mimo jiné profesor Kolumbijské university
Z. BRZEZINSKI – sovětský emigrant, nukleární fyzik Alexej LEVIN, polský emigrant, nyní
profesor university New York – Roman GARST a československý posrpnový emigrant profesor HEJL, působící nyní na universitě v Rochesteru. Stanoviska z jejich výpovědí:
BRZEZINSKI – „…obě rozhlasové stanice působí velmi konstruktivně a jsou hlavním zdrojem nezávislých informací pro miliony lidí ve Východní Evropě…“
LEVIN – „… v době, kdy jsem byl ještě v Sovětském svazu, poslouchal jsem radio
Liberty, abych se dozvěděl skutečnosti a vyslechl nové myšlenky o své zemi…“
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GARST – „… pravý smysl a úloha rozhlasové stanice Svobodná Evropa spočívala v tom,
že tato stanice poskytuje desorientovaným lidem informace a otevírá jim okno do světa a umožňuje obyvatelstvu dozvědět se jasně, co se děje v jejich zemích i za hranicemi…“
HEJL – „…po roce 1968 obyvatelstvo již nevěřilo tvrzením režimu o imperialistické
tváři Svobodné Evropy…už existence rozhlasové stanice Svobodná Evropa naznačuje národům
Československa, že se Západ zajímá o jejich osud…“
K upevnění teze o tom, že o vysílání Radia svobodné Evropy projevují obyvatelé socialistických zemí zájem, předkládají západní sdělovací prostředky výsledky tzv. průzkumů
o dopadu vysílání u občanů těchto zemí. V poslední době se zvláště rozšířilo tvrzení, že prý
Svobodnou Evropu poslouchá v socialistických zemích východní Evropy více než 30 milionů
dospělého obyvatelstva. Aby bylo dosaženo i optické podpory vysílačům ze strany amerických občanů, snaží se ve Spojených státech zanášet tuto otázku například do oblasti působnosti amerických odborů. Tak například vyjádřila podporu Radiu svobodná Evropa největší
americká odborová organizace AFL CIO sdružující více než 14 milionů členů. Odborová organizace amerických novinářů ve své rezoluci vyjadřuje názor, že prý Radio svobodná Evropa se snaží „zajistit svobodný proud informací, ideí i metod, za které bojuje i tato americká odborová organizace“.
Výše uvedený optimismus však nesdílí samotní zaměstnanci Radia Svobodné Evropy.
Oproti předchozím obdobím, kdy se čas od času objevovaly poplašné hlasy týkající se jejich
dalšího působení v RSE, které byly nakonec bagatelizovány samotnými tam zaměstnanými
Američany – se situace podstatně změnila.
Z poznatků, které máme k dispozici, vyplývá, že emigranti se snaží ovlivňovat nyní
americké vedení vysílačky, aby zejména poskytovala těm organizacím, které o Radiu svobodná Evropa rozhodují, materiály svědčící o nezbytnosti další existence Radia svobodné Evropy Mnichov. Za přesvědčivý argument se v tomto směru považuje kritika vysílače ze strany
československých sdělovacích prostředků.
Pochybnosti a nedůvěra československých emigrantů jsou umocňovány vývojem mezinárodní situace. S obavami pohlížejí na činnost některých činitelů USA, kteří projevili k RSE výhrady. Zvláště je odsuzován senátor FULLBRIGHT poukazující již několikrát na zbytečnost
existence obou vysílačů, které označil za jednu z existujících překážek v oblasti sbližování
vztahů mezi USA a SSSR.
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Mezi emigranty byla nepříznivě přijata informace o údajném vystoupení blíže nejmenovaných osob v americkém senátu, které prý se dotazovaly, proč má veškeré náklady na Radio svobodná Evropa hradit pouze USA, a ne evropské státy. Domnívají se, že tato myšlenka
by mohla najít odezvu i u vlivných amerických politiků.
Také nedávný „vyhazov“ Tchajwanu z OSN je posuzován za určitý stupeň zrady Spojených států vůči svému spojenci. Emigranti porovnávají tuto skutečnost s tím, že kdyby se
pod tlakem socialistických zemí vytvořila kritická situace kolem Radia svobodná Evropa, nebylo by prý vyloučeno, že by Spojené státy mohly vysílačku zrušit, a tím zbavit stovky exponovaných emigrantů dosavadního výnosného zaměstnání.
Za další nepříznivou okolnost, která negativně ovlivňuje nynější situaci, považují vládu W. BRANDTa v NSR. Podle informace z ústředí Svobodné Evropy v New Yorku, měla
již BRANDTova vláda požádat vládu USA, aby vysílače RSE a Liberty po dobu Olympijských [olympijských, i dále v textu] her zastavily vysílání. (Poslední informace však naznačuje, že prý už Mezinárodní olympijský výbor povolil akreditaci pěti míst pro redaktory Radia
svobodná Evropa. Nepravděpodobnosti, že by se mnichovský vysílač v době Olympijských her
odmlčel, nasvědčuje i údajný výrok spolkového ministra vnitra GENSCHERa o tom, že NSR
nebude v otázce působení RSE na svém území nic podnikat).
Stupňující se nervozita emigrantských zaměstnanců je zapříčiněna také tím, že do
Mnichova a evropských odboček Radia svobodná Evropa přijíždějí takřka stále různé kontrolní návštěvy z USA, které zkoumají efektivnost jednotlivých úseků, zejména také z hlediska, zda dosavadní činnost odpovídá vynaloženým prostředkům. Americké vedení již při řadě
příležitostí nabádalo své zaměstnance na všech úsecích k hospodárnosti a učinilo již některá
úsporná opatření.
Bylo pozastaveno zvyšování platů, proplácení cest do Spojených států a financování
zaměstnaneckých bytů i jejich vybavení. Uvažovalo se též o dočasném přerušení spolupráce
s některými dopisovateli RSE. Zkoumá se personální [obsazení?], a to nejen v RSE Mnichov,
ale i v evropských odbočkách vysílače. Podle některých informací není vyloučeno, že by
mohlo dojít i k částečnému propouštění, především u zaměstnanců, kteří pracují v RSE po
dobu kratší osmi let. Pro dlouhodobé zaměstnance by nebylo dostatek financí k proplácení jejich odstupného, které se zvyšuje délkou zaměstnaneckého poměru. Vedením Free Committee v New Yorku byl vydán zákaz přijímání nových zaměstnanců do Radia svobodná Evropa.
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Proto všechna národní oddělení mnichovského vysílače v nynější době usilují
o vyhledávání kontaktů na ty americké činitele, kteří by mohli „pomoci“. Obracejí se též i na
prominentní emigranty, u nichž předpokládají, že by jim mohli u příslušných amerických osobností „zatlačit“.
Jednou z argumentací, která má zřejmě ovlivnit komisi amerického kongresu, je soubor různých průzkumů, které provádí RSE u občanů socialistických zemí navštěvujících krátkodobě západní země. Studie, které byly v poslední době v tomto směru mnichovským vysílačem vydány, jsou zaměřeny mimo jiné na rozbor obsahového vysílání RSE i na jeho dopad
v socialistických zemích, časy v nichž je RSE nejvíce poslouchána i v jakém rozsahu jsou poslouchány místní rozhlasy a televize v jednotlivých socialistických státech, kam RSE vysílá.
K „příznivému ovlivnění“ amerických politických činitelů, byla též v poslední době zaslána
do Spojených států několikasetstránková studie o dosavadní „záslužné činnosti“ Radia svobodné
Evropy.
Závěry:
Naše poznatky naznačují, že se v současnosti ve srovnání s předchozími etapami existence Radia svobodné Evropy změnily podmínky, za kterých tento diverzní vysílač působí.
Zatímco v dosavadním dlouhodobém působení měl bezmeznou podporu amerických i západoněmeckých oficiálních míst, nastupuje do fáze, kdy se ukazuje, že úsilí americké vlády
směřující k zachování vysílače, začíná narážet na obtíže. Jejich rozsah není však podstatný
a nestává se zatím překážkou, která by rozhodnějším způsobem mohla nepříznivě ovlivňovat
jeho další existenci.
RSE má zajištěnou finanční podporu nejméně na další dva roky a je pravděpodobné,
že bude vyvíjet nepřátelskou činnost i v období konání Olympijských her.
Na druhé straně není možno vyloučit podstatný vliv, který vyvíjí [vyvíjejí] socialistické země v čele se Sovětským svazem nynější mírovou ofenzivou ve vztahových oblastech se
Západními [západními] zeměmi.
Na základě dalších vhodných politických a propagandistických opatření našeho tábora
by mohlo dojít ke zvětšování obtíží, s nimiž se vládnoucí kruhy USA setkávají ve svém úsilí
zachovat Radio svobodná Evropa.

AMV, reg. č. 10081/016, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy 220–228.
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Příloha 11: Informace rozvědky – Hodnocení Radia Svobodné Evropy americkou USIA
z 2. 6. 1972

Odbor 17
A-001727/17-72

2. června 1972

O d b o r 31

Výtisk č. 2

Hodnocení Radia Svobodné Evropy americkou USIA

Počet listů: 2

[Příjmové razítko:]
5. 6. 1972
č.j. A-00770/31-72
s. Nečásek
II. odd.
Podle názorů vedení i zaměstnanců americké informační služby USIA, ztratily již
dávno svůj význam Radio Svobodná Evropa a Radio Liberty. Z hodnocení dosavadní činnosti
mnichovského vysílače americkou informační službou vyplývá, že Radio Svobodná Evropa
není dobrým zdrojem informací, stále více získaných zpráv o socialistických zemích je často
protichůdných a jejich „pravdivost“ se v mnoha případech nepotvrdila. Navíc průzkum ukázal, že Radio Svobodná Evropa přeceňuje své působení na socialistické země.
USIA předložila před několika měsíci vládním činitelům Spojených států memorandum, v němž je kladně hodnocena činnost americké informační služby v zahraničí. Je v ní
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zmínka i o činnosti Radia Svobodné Evropy a uvedeno, že ve srovnání s RSE dosahuje lepších výsledků Hlas Ameriky, který je součástí USIA.
Nehledě na negativní hodnocení Radia Svobodné Evropy, předpokládají vedoucí činitelé USIA i State Departmentu, že bude i nadále existovat. RSE má stále ještě mnoho obhájců
a podporovatelů v CIA i americké administrativě. Mezi její stoupence patří řada „specialistů“
zabývajících se otázkami socialistických zemí ve východní Evropě, dále různí experti a „vědečtí pracovníci“. Pro mnohé z nich je Radio Svobodná Evropa také zdrojem jejich dobrého
hmotného zabezpečení. Na existenci Radia Svobodné Evropy mají též zájem i sionistické
kruhy.
Všeobecně převládá přesvědčení, že se však postupně změní charakter Radia Svobodné Evropy. Z vysílání mají být odstraněny osobní útoky na stranické a vládní činitele socialistických zemí, obsahová náplň rozhlasových relací bude přizpůsobena jemnějším formám činnosti nynějšího antikomunismu.
Dojde také k řadě organizačních změn ve vnitřní struktuře mnichovského vysílače,
zejména se má zvýšit systém kontroly.

Náčelník odboru 17:
(mjr. J. Z a j í c)
[vlastnoruční podpis]

AMV, reg. č. 10081/017, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy 66–67.
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Příloha 12: Informace rozvědky – Souhrnná informace rozvědky č. 17 z 29. 10. 1973

S. Nečásek
A-003242/17-73

29. října 1973

Přísně tajné
ODBOR 31

Výtisk č. 36

Souhrnná informace rozvědky
Nové aspekty řízení vysílače Svobodná Evropa a jejich cíle

Počet listů: 11
Za správnost: J. Zajíc, v.r.

K prostudování ss. ??, Vácha, Netuka

K prostudování a uložení: s. Nečásek+ úsek NSR
S. Nečásek – Velmi zajímavé, vycházet při úkolování agentury k upřesňování zaměření.
Prostuduje také s. Šembera, Marold
SE a konkr. opatření ve směru k ZSS
[paraf. podpis ?]

[Příjmové razítko:] A-001773/31-73
Souhrnná informace rozvědky č. 17
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Nové aspekty řízení vysílače Svobodná Evropa a jejich cíle
Souběžně s mírovou iniciativou SSSR a ostatních
socialistických zemí, která vyústila v jednání mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, proběhlo v Kongresu
USA jednání o dalším řízení a financování činnosti štvavého vysílače Svobodná Evropa. Hlavním cílem tohoto
jednání bylo přizpůsobit činnost uvedeného vysílače nově
vznikajícím mezinárodním poměrům a učinit z něho ještě
efektivnější nástroj americké ideodiverze do východoevropských socialistických zemí. Americké úsilí na tomto
úseku je jedním z důkazů příprav USA na rozšíření ideologické podvratné činnosti v rámci rozvoje mírového soužití v politické a ekonomické oblasti.
V létě tohoto roku byla americkému kongresu předložena zpráva o činnosti amerického vysílače Svobodná Evropa. Zprávu sestavila komise jmenovaná presidentem NIXONEM
v r. 1972 a vedená bratrem bývalého presidenta Miltonem S. EISENHOWEREM. Oficiálním
důvodem předložení této zprávy do amerického kongresu byla potřeba zdůvodnit další financování činnosti Svobodné Evropy. Zpráva byla v Kongresu podrobně projednána, schválena a na
jejím základě povoleno další financování štvavého vysílače Svobodná Evropa.
Z textu zprávy a z průběhu jejího projednávání vyplývá zcela jasně, že projednáváním
činnosti SE nebylo sledováno pouze zajištění dalšího financování její činnosti, čehož bylo
ostatně přes určitý odpor některých senátorů poměrně hladce dosaženo, ale že šlo především
o nové komplexní zdůvodnění činnosti tohoto starého nástroje studené války a jeho organizační přizpůsobení linii americké ideodiverze za podmínek rozvoje mírového soužití.
Zpráva se snaží nově teoreticky a možno říci i filosoficky zdůvodnit oprávněnost činnosti SE, v rámci americké politiky. Z filosofického hlediska se odůvodňuje činnost SE nutností zajistit jedno ze základních nezadatelných práv člověka a to „právo vědět a znát“. Na
základě buržoasního objektivního výkladu tohoto práva je dokazovaná nutnost svobodného
pohybu myšlenek a informací, bez ohledu na jejich obsah, zaměření a cíle, jako nezbytné podmínky světového míru. Pomocí citace některých částí všeobecné deklarace lidských práv a dalších
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dokumentů, je ve zprávě vyvíjena maximální snaha zatemnit a zamlžit třídní podstatu a třídní
cíle americké propagandy, a tedy i skutečné důvody činnosti jejich nástrojů.
Souběžně s filosofickými argumenty jsou požívány [používány] i argumenty účelově
demagogické. Jedním takovým argumentem je konstatování, že socialistické země zabraňují
pomocí administrativních prostředků (cenzura, rušení vysílání a pod.) svobodné výměně informací, a proto je nutné tuto výměnu zajišťovat západními sdělovacími prostředky včetně
Svobodné Evropy. Tato teze je široce dokládána uvedením celé řady forem různých opatření
provedených jednotlivými vládami ZST [pozn.: země socialistického tábora] na úseku hromadných sdělovacích prostředků, vydavatelské činnosti a pod.
Dalším argumentem, sloužícím pro zdůvodnění pokračování činnosti SE, má být poměrně podrobný rozbor zahraničního vysílání SSSR a ostatních socialistických zemí, který se
však omezuje na faktologické [pozn.: faktografické], statistické a technické údaje, aniž by
jakkoli dokládal „štvavý charakter“ tohoto vysílání.
Z dalšího textu zprávy Eisenhowerovy komise však vyplývá, že uvedené teoretické
i praktické argumenty slouží pouze k zastření pravého významu SE pro politiku USA. Ze
zprávy vyplývá, že SE vyplňuje důležitý úsek americké ideodiversní činnosti proti socialistickým zemím, který nemůže (z důvodů, které jsou uvedeny dále) převzít žádná jiná podobná
americká instituce. Svobodná Evropa se jako jediná složka amerických hromadných sdělovacích prostředků (vedle stanice Svoboda, působící do SSSR) zabývá podrobným rozborem
a výzkumem vnitřní situace v socialistických zemích a infiltrací podvratných idejí do jejich
vnitřního vývoje.
Zpráva komise konstatuje:
„Vzhledem k tomu, že rozhlasová stanice Svobodná Evropa a rozhlasová stanice Svoboda se zaměřují na vnitřní události, s ohledem na druh vysílání a jejich rozsáhlý výzkum,
pak tyto rozhlasové stanice plní v komunikaci s Východoevropany funkci, které se oficiální
rozhlasové stanice nechtějí chopit“.
Z tohoto argumentu je vyvozován závěr, že Spojené státy v současné době se nemohou
vzdát SE jako důležitého, účinného a velmi speciálního nástroje své propagandy. Vzhledem
k mírové iniciativě SSSR a celého socialistického tábora, na kterou musí Spojené státy reagovat, je však dovozována nutnost přizpůsobit činnost SE tomuto vývoji, a to nikoli ve směru
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útlumu její činnosti, ale naopak ve směru prohloubení účinnosti její propagandy. Aktivizace
podvratné činnosti SE má být zejména v očích západní veřejnosti maskována tezí
o tom, že SE tím, že zajišťuje svobodnou výměnu informací, přispívá k rozvoji mírového
soužití. Tato teze je ve zprávě komise široce rozvinuta, avšak organizační změny na úseku řízení SE a jejich zdůvodnění potvrzují lživost této teze.
Eisenhowerova komise dospěla po posouzení různých variací k závěru (který byl později přijat Kongresem), že jako nejvhodnější bude správné vytvořit pro řízení vysílacích stanic Svobodná Evropa a Svoboda novou nezávislou veřejnou instituci, tzv. „Radu pro zahraniční vysílání“, která bude provádět obecný dohled nad uvedenými rozhlasovými stanicemi
a která bude spojovacím článkem mezi nimi a vládou USA.
„Rada pro zahraniční vysílání“ bude zřízena Kongresem jako vládou podporovaný
podnik (nikoli tedy oficiální vládní instituce). Bude se skládat ze 7 ředitelů.
Pět ředitelů, včetně předsedy, bude jmenováno presidentem na základě doporučení
a schválení Senátu, a to z řad Američanů, kteří se vyznamenali na úseku zahraniční politiky
a masových sdělovacích prostředků. Jednotliví ředitelé budou mít možnost opětného jmenování, avšak nebudou moci zastávat současně jiné federální funkce.
Zbývající dvě místa v radě budou obsazována vedoucími pracovníky Svobodné Evropy a Svobody (zřejmě úředními řediteli těchto institucí), kteří nebudou mít hlasovací právo.
Jejich funkce bude spočívat v tom, aby svou přítomností napomáhali zajišťovat lepší pochopení rozhlasové činnosti ze strany ředitelů „Rady pro zahraniční vysílání“ a zajišťovali soulad
mezi politikou uvedených rozhlasových stanic a názory Rady.
„Rada“ bude vyvíjet takovou činnost, aby byl vytvořen příslušný vztah mezi vládou
USA a rozhlasovými stanicemi, aby byla zachována jejich profesionální nezávislost a poctivost a zároveň zajišťovat, aby jejich činnost byla uskutečňována v „národním zájmu a účinným způsobem“. Za tím účelem se bude Rada zabývat závažnými otázkami politiky, které se
týkají jedné nebo obou stanic.
Pravidelně bude provádět systematická studia podmínek v každé oblasti, pro kterou se
vysílá, a zajistí, aby byly prováděny revize programů, jestliže se shledá, že změny jsou vhodné. Rada bude mít též právo doporučit omezení nebo i zastavení činnosti uvedených rozhlasových stanic.
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Pokud jde o finanční dohled, bude Rada přijímat Kongresem stanovené přidělené prostředky a bude je přidělovat oběma stanicím. Rada bude odpovědná za dodržování rozpočtových výdajů, za předkládání žádosti o dotace presidentovi a Kongresu, za prosazování efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti uvnitř, i mezi oběma rozhlasovými stanicemi. Sídlem
Rady bude Washington.
Eisenhowerova komise zvážila a odmítla několik dalších alternativ řízení SE.
Komise diskrétně přešla likvidaci podřízenosti SE do roku 1972 Ústřední zpravodajské službě (CIA), zřejmě jako vyložený anachronismus, kompromitující USA i tuto instituci
v očích světové veřejnosti a odhalující její pravé poslání. Současně však komise vyslovila i nesouhlas s pokračováním podřízenosti SE ministerstvu zahraničních věcí USA, do jehož finanční pravomoci byla SE převedena v roce 1972. Nesouhlas je zdůvodňován tím, že SE se soustřeďuje na zpravodajství a analýzy vývoje v zemích východní Evropy, a že podřízenost této její
činnosti oficiální politice Spojených států vůči těmto zemím by mohla ohrozit tzv. „profesionální nezávislost SE“ a kompromitovat její „programovou autonomii“.
Na druhé straně, jako další důvod nesouhlasu, je uváděna skutečnost, že „ministerstvo
zahraničních věcí USA by v případě přímého řízení SE nebylo schopno zříci se zodpovědnosti,
byť i nepřímé, za programy SE a nemělo by tak možnost se vyhnout nepříjemným situacím“.
Byly zamítnuty též návrhy na podřízení SE Informační agentuře USA (USIA), a to
v podstatě ze stejných důvodů jako v případě ministerstva zahraničních věcí. Komise konstatovala, že USIA je oficiálním veřejným informačním orgánem USA, a jako takový je jasně
označen. USIA vysvětlováním oficiální americké zahraniční politiky se snaží dosáhnout, aby
světová veřejnost porozuměla všem aspektům americké společnosti.
V rámci této činnosti se podařilo USIA v posledních letech uspořádat řadu kulturních
programů v komunistických zemích (knihovny, výstavy, vystoupení umělců a pod.). Tyto
programy, které hodlá USIA v rámci mírového soužití dále rozšířit, by byly vážně ohroženy,
kdyby bylo možno dokázat odpovědnost USIA za činnost SE. Na druhé straně i v tomto případě by mohla být SE vytýkána závislost na USIA, a tak pochybováno o její „programové
autonomii“.
Pokud jde o další alternativu řízení SE, tj. její spojení a podřízení vysílači Hlas Ameriky, bylo konstatováno, že takové spojení by bylo v rozporu s cíli jak Hlasu Ameriky, tak SE.
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Hlas Ameriky je charakterizován jako oficiální rozhlasový mluvčí vlády USA. V svých programech klade převážný důraz na události a vývoj v Americe.
SE naproti tomu, jak konstatuje komise, „poskytuje občanům komunistických zemí informace o podmínkách, postojích a trendech v jejich vlastních zemích a o mezinárodním vývoji, ve vztahu ke zvláštním zájmům posluchačů, opírajíc se o zdroje, které nejsou Východoevropanům dostupné“. Dle názoru komise, by nebylo v souladu se základním posláním rozhlasové
stanice Hlas Ameriky, aby se i tato stanice zabývala podobnou programovou činností.
V podstatě se stejným zdůvodněním jako v předešlých případech, byla zamítnuta i verze
vytvořit novou federální agenturu a podřídit jí SE a vysílač Svobodu. Toto řešení by znamenalo
vyhlásit SE za vládní instituci USA, což by sice vyřešilo řadu organizačních a finančních otázek,
ale aniž by se na činnosti stanice cokoli změnilo, byla by v očích veřejnosti kompromitována jako
vládní instituce USA.
Z odůvodnění odmítnutí jednotlivých alternativ jasně vyplývá, proč byl nakonec přijat
návrh na zřízení „Rady pro zahraniční vysílání“, a jaké cíle jsou tím sledovány.
O dalších problémech řízení SE bylo jednáno v souvislosti s otázkami dalšího financování její činnosti. Komise musela reagovat na požadavky některých senátorů, aby se na financování SE podílely další západoevropské země a aby tak bylo zmenšeno břemeno amerických daňových poplatníků. Komise odmítla tyto požadavky, avšak ve svém zdůvodnění
musela opět, byť v zahalené formě, odhalit pravé záměry USA s vysílačem SE v budoucnosti.
Komise ve svých odmítavých argumentech poukázala na skutečnost, že SE byla a je vyloženě americkým podnikem, který je řízen Američany a jejíž program je zaměřován v zájmu USA.
Pokud se na činnosti SE podílí i občané jiných národností, včetně technických německých pracovníků, byli a jsou placeni pouze z amerických zdrojů.
Dále se komise odvolává na svá jednání s představiteli řady příslušných západoevropských organizací a na projednání otázky podpory SE v dalších západoevropských organizacích.
Všechna tato jednání vyzněla, pokud jde o finanční účast, zcela negativně, i když všechny západoevropské vlády uznávají politický význam SE a doporučují pokračovat v její činnosti. Několik
západoevropských vlád (NSR, Portugalsko, Španělsko) podporuje kromě toho činnost SE i prakticky tím, že umožnilo instalaci technických a také redakčních zařízení na svém území, přes tvrdou kritiku ze strany východoevropských vlád a vlády SSSR.
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Uvedené argumenty by však nebyly schopny přesvědčit americké senátory, a proto
komise byly nuceny zcela otevřeně konstatovat, že:
„Za prvé, finanční příspěvky na činnost SE by pravděpodobně znamenaly účast na řízení. To by mohlo vést k velmi obtížným a složitým problémům. Za druhé, zachování profesionální nezávislosti rozhlasových stanic má prvořadý význam, a zatímco naše vláda (USA) tuto zásadu respektuje, neexistuje žádná záruka, že by tato koncepce nutně převládala, kdyby do
financování a řízení SE bylo začleněno několik zemí a jejich parlamenty.
Za třetí, v souvislosti s tím, že by do této záležitosti bylo začleněno mnoho vlád, celková politika ve velkém množství specifických otázek by nezbytně odrážela přinejmenším
společného jmenovatele názoru účastnických vlád a výsledkem toho by bylo to, že efektivnost
SE by byla nezbytně poškozena.“
Udržení výlučného ovládání SE ze strany USA je tedy hlavním důvodem odmítání finanční účasti jiných vlád na její činnosti. Postupně má být však přikročeno ke hledání finančních příspěvků ze soukromých zdrojů (dary jednotlivců, soukromých firem a pod.), a to jak
v západní Evropě, tak hlavně v USA. Tímto způsobem mají být alespoň částečně opatřeny
potřebné prostředky (30 milionů dolarů) na program technické obnovy vysílače SE a Svoboda tak, aby bylo možno zlepšit slyšitelnost, tj. eliminovat rušení a tlumení vysílačů silnějšími
rozhlasovými stanicemi. Tyto soukromé příspěvky by ovšem byly získávány na základě zásady „přispěj, ale nemluv do řízení“.
Přes zjevnou neochotu připustit z uvedených důvodů účast jiných zemí na financování
SE a Svobody, existuje však jeden z velmi důležitých úseků činnosti obou rozhlasových stanic, na které má být v budoucnu finanční účast ze západoevropských vládních finančních
zdrojů nejen připouštěna, ale i vyžadována. Ve zprávě komise se k této věci doslova říká:
„Existuje však jeden úsek, kde by evropské vlády měly být požádány o pomoc při
hrazení nákladů rozhlasových stanic. Znamenalo by to jejich platby za výzkum, který stanice
provádějí. Výsledek výzkumu je skvělý a jedinečný, je to práce předních vědců. Pomoc pro
výzkum by měla být hledána jak z evropských soukromých zdrojů, tak také ze zdrojů vládních, což by neovlivnilo politiku vysílání rozhlasových stanic. Komise doporučuje, aby tyto
dvě rozhlasové stanice vytvořily výzkumnou organizaci pro zkoumání SSSR a východní Evropy a aby na tento účel dostávaly finanční prostředky.“
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Je známo, že tzv. výzkumné analýzy SE jsou výsledkem nejen rozborů tiskovin socialistických zemí a monitorů jejich rozhlasového vysílání, ale také výsledkem vytěžovací činnosti speciálních pracovníků SE a co víc, i výsledkem nelegálních agenturních zdrojů SE na
území evropských socialistických zemí. Tedy výsledkem nelegální, a možno říci špionážní
činnosti SE a Svobody. Tato činnost SE má být, jak je uvedeno ve zprávě komise, rozšířena,
a skutečně také byly již získány první důvěrné poznatky, že jsou pro rozšíření této činnosti
prováděna technická opatření (hledání dalších vhodných objektů, plánování přístavby stávající budovy SE v Mnichově a pod.).
Oproti minulosti má být tato činnost zkomercializována a západoevropské vlády mají
za prováděné výsledky „výzkumů“ platit, a tak finančně podporovat nelegální špionážní činnost SE, aniž by se však podílely na jejím řízení. To by mělo umožnit rozšíření a prohloubení
tohoto úseku činnosti SE, aniž by musely být vyžadovány zvláštní dotace od Kongresu, jejichž zdůvodňování by mohlo SE ještě více kompromitovat.
Všechny již provedené nebo připravované změny v řízení a organizaci SE opravňují
učinit následující závěry:
1) USA mají i nadále eminentní zájem na udržení činnosti obou štvavých vysílačů
v Evropě, padly předchozí úvahy o možnostech zastavení jejich činnosti.
2) Starý nástroj studené války, vysílač Svobodná Evropa, má být přeměněn v účinný
nástroj americké ideodiverse do socialistických zemí, realizované v podmínkách rozvoje mírového soužití. Její podstatná činnost bude ještě více než v minulosti maskována různými demagogickými tezemi ve snaze dokázat, že SE „přispívá k mírovému soužití“. Hlavním úkolem SE
bude pokračovat vhodnými formami v infiltraci do vnitřních záležitostí socialistických zemí.
3) Za tím účelem jsou prováděny některé organizační změny. Byla ustavena „Rada pro
zahraniční vysílání“, která má statut veřejné nezávislé instituce, a jejímž úkolem je řídit a finančně dohlížet na činnost SE a vysílače Svoboda. Tímto opatřením jsou sledovány zejména
následující cíle:
a) utvoření centrálního, výlučně amerického orgánu, který by řídil činnost SE přísně
ve smyslu amerických ideodiversních záměrů v socialistických zemích a zajišťoval její maximální účinnost,
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b) odpoutání americké vlády a dalších příslušných amerických vládních orgánů od
přímé zodpovědnosti za podvratnou činnost SE.
4) Současně jsou připravována i opatření na rozšíření „výzkumné analyzátorské“ činnosti SE, jejíž součástí je i získávání důvěrných a tajných poznatků nelegálním způsobem,
nezřídka agenturními, špionážními formami. Vychází se z předpokladů, že při rozvíjení mírového soužití budou alespoň částečně prosazeny požadavky kapitalistických zemí na větší
uvolnění pohybu osob ze socialistických zemí na Západ, což bude emigrantskými kruhy ve
Svobodné Evropě ve značné míře využíváno k jejich vytěžování a získávání pro spolupráci.
Výsledky této činnosti, jak tomu bylo až dosud, budou využívány nejen pro vysílání, ale i prodávány západoevropským vládním i nevládním institucím jako podklady pro jejich nepřátelskou činnost proti ZST.

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy 170–184.
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Příloha 13: Informace rozvědky – Souhrnná informace rozvědky č. 4 z 26. 2. 1974
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Souhrnná informace rozvědky

Poznatky k vnitřní situaci mezi zaměstnanci a spolupracovníky redakce čs. vysílání
radia Svobodná Evropa a hodnocení jejich názorů na perspektivy této instituce
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III. odd. – posoudit + k využití k AO po všech stránkách.
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Za správnost: pplk. J. Zajíc, v. r.
Počet listů: 5
[Příjmové razítko:]

Ministerstvo vnitra
Došlo 1. III. 1974
č.j. A-00274/31-74
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Informace rozvědky č. 4
Poznatky k vnitřní situaci mezi zaměstnanci a spolupracovníky redakce čs. vysílání
radia Svobodná Evropa a hodnocení jejich názorů na perspektivy této instituce
V posledních měsících byla získána řada poznatků
naznačujících narůstání zaměstnaneckých problémů ve vysílači Svobodná Evropa, které vyvolávají různé úvahy a předpovědi o budoucnosti uvedeného vysílače. Souhrnná informace konfrontuje tyto poznatky se současnou úrovní činnosti
SE a s pravděpodobnou orientací její aktivity v budoucnosti.
Rozvoj mírového soužití mezi státy s rozdílným společenským zřízením a zejména
změny ve vztazích mezi SSSR a Spojenými státy, ke kterým došlo v minulých měsících, vyvolával v průběhu minulého roku mezi zaměstnanci Svobodné Evropy vlivy obav a dohadů
o dalším osudu této americké ideodiverzní instituce. Většina těchto názorů nebyla pochopitelně
motivována představami, že normalizace ve vztazích mezi dvěma největšími velmocemi znamená likvidaci americké podvratné politiky vůči ZSS a SSSR. Vycházela spíše z předpokladů,
že v rámci reciprocity má být zrušení nebo podstatné omezení činnosti SE jakousi daní za
ústupky ze strany SSSR v oblasti „svobodné“ výměny názorů a idejí.
Dle získaných poznatků panuje mezi zaměstnanci „Svobodné Evropy“ názor, že president NIXON se rozhodl do poloviny roku 1975 postupně omezit činnost uvedené stanice.
Postupná likvidace RSE byla prý zvolena proto, aby se uniklo kritice NIXONa ze strany amerických pravicových kruhů, které by v případě náhlého zrušení RSE mohly NIXONa obvinit
z toho, že v této otázce kapituloval před nátlakem socialistických zemí. Někteří zaměstnanci
SE se domnívají, že poslední finanční dotace bude americkým kongresem poskytnuta
v červnu 1947 na finanční období 1974–1975.
Uvedené dohady se opírají o některé restrikce a organizační změny, které ve vysílači Svobodná Evropa v současné době probíhají. V minulých měsících byly zrušeny redakční filiálky SE
ve Stockholmu, Athénách, Ženevě a také v západním [Západním] Berlíně. Dochází též k dosti
značnému propouštění zaměstnanců RSE. V listopadu minulého roku bylo z New Yorkského
[newyorského] oddělení propuštěno 55 zaměstnanců z celkového stavu 85 zaměstnaných.
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V prosinci minulého roku bylo zahájeno propouštění 130 pracovníků z evropských
oddělení RSE, z toho naprostá většina (95 %) propuštěných má odejít z ústřední mnichovské
redakce RSE. V řadách zaměstnanců převládá mínění, že propuštění má pokračovat i v budoucnu. Vedení RSE provádí sondáže o možnosti umístění jednotlivých pracovníků, kteří by měli
odejít. Za tím účelem byli již někteří pracovníci předvoláni a dotazování na jejich kvalifikaci
a možnosti opatření zaměstnání v jiném resortu.
Situace je dále komplikována tím, že hrozí vypuknout stávka německých zaměstnanců
RSE (jde hlavně o technické pracovníky), kteří prostřednictvím své odborové organizace požadují zvýšení svých platů o 10–15 %. Své požadavky zdůvodňují postupující inflací a také
stále stoupajícím pracovním zatížením, zaviněným špatným stavem některých vysílaček
umístěných na území NSR. Nepřímo jsou požadavky německých technických zaměstnanců
podporovány i protesty německé pošty, požadující technickou renovaci některých vysílaček
tak, aby nebyla narušována činnost německých vysílacích stanic.
V této souvislosti je zajímavý a příznačný ironický postoj německých techniků k zaměstnancům RSE z řad východoevropské emigrace, zejména k Čechům a Polákům, jejichž
existenčním obavám se otevřeně vysmívají a argumentují tím, že oni jistě nějakou práci seženou, ale emigranti v NSR velmi těžko.
Existenční nejistota vyplývající z uvedených opatření amerického vedení RSE vyvolává též celou řadu problémů osobního i politického charakteru mezi skupinami a jednotlivými zaměstnanci RSE v národních redakcích.
V Československé redakci, ze které má být propuštěno 15–20 zaměstnanců, se v poslední
době prohloubily rozpory mezi tzv. starou a novou emigrací.
Příslušníci staré emigrace, rekrutující se většinou z osob, které opustily ČSSR po roce
1948, obsadili postupně všechny vedoucí funkce v redakci. Většinou si příliš přivykli na systém práce z období studené války a dosti neochotně se přizpůsobují měnící se mezinárodní situaci. Často též nedostatečně pružně reagují a chápou současný vývoj v ČSSR, se kterým již
před dlouhou dobou ztratili bezprostřední osobní kontakt.
Jejich stále opakovaným, a již značně omšelým kredem [krédem], jsou proklamace o tom,
že staří emigranté přišli do zahraničí, a konkrétně do RSE, pracovat „pro osvobození vlasti“,
zatímco nová emigrace se zajímá pouze o osobní kariéru a ekonomický prospěch. Odsuzují
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a žehrají na skutečnost, že emigranté po roce 1968, ač přišli do RSE jako „komunisté“, dostali ihned velmi dobře placená místa. Uznávají sice, že řada jednotlivců z řad nové emigrace
jsou z hlediska pracovního bystří a rychlí lidé, avšak odsuzují je pro jejich „marxistické“ postoje v minulosti a pro jejich současný nemravný a zhýralý život.
[…]
Nová posrpnová emigrace naproti tomu argumentuje svou větší znalostí současné situace v ČSSR a propaguje jakousi „modernizaci“ antikomunistické činnosti RSE. Zejména
JEZDINSKÝ, VOLNÝ, a dále externí spolupracovníci SELUCKÝ, ŠIK a další hodnotí způsob a metodiku stavby vysílání jako zastaralé. Při svých úvahách a návrzích vycházejí ze zásady, že západní „svobodný svět“ je postaven před alternativu nejen komunismus uznávat, ale
také reálně hodnotit jeho sílu.
Odmítají proto názory některých představitelů staré emigrace, že RSE by měla stále
hrát jednostrannou úlohu rušitele vztahů mezi Západem a Východem, a působit tak jako vyloženě reakční síla proti úsilí řady západních států o normalizaci svých vztahů k ZST apod.
Domnívají se naopak, že by se do práce RSE měl plně promítnout současný rozvoj mírového
soužití, přičemž by mělo být především využito předpokládaného „ideologického uvolnění“
k rozsáhlé infiltraci „demokratických myšlenek a idejí“ do socialistických zemí. Někteří příslušníci nové emigrace, např. JEDLIČKA a ŠULC, hlásají dokonce názory, že by bylo třeba uvažovat o zrušení RSE vzhledem k její velké kompromitaci jako nástroje studené války a zřídit
nové instituce k vedení moderních forem ideologického boje proti komunismu.
Spory o politickou koncepci RSE, které mnohem více odrážejí politické názory skupin
a jednotlivců zaměstnaných v čs. redakci, než reálnou možnost ovlivnit činnost RSE, což odvisí
především od amerického vedení, jsou překrývány snahou obou emigračních skupin udržet se
na dobře placených místech co nejdéle. V rámci této snahy vyvíjejí obě emigrantské skupiny
úsilí, aby byly propuštěny především administrativní síly a někteří techničtí zaměstnanci.
Jednotně jsou odmítány jakékoliv výsledky výzkumu účinnosti RSE, které by negativně
hodnotily činnost čs. redakce. Tak například v minulých měsících došlo k ostrému střetnutí mezi
zást. vedoucího čs. redakce BELUŠEM [spr.: Bellušem, i dále v textu] a vedoucím oddělení pro
výzkum poslechovosti RSE HARTEM, který předložil vedení RSE materiál o poklesu poslechovosti RSE. BELUŠ byl jednotně podporován všemi příslušníky čs. redakce, když dokazoval
neopodstatněnost HARTLOVÝCH [spr. Hartových] materiálů.
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V souvislosti s propouštěním a restrikcemi hovoří se mezi pracovníky čs. redakce o vyemigrování z NSR za jinou pracovní příležitostí, o změně zaměstnání v NSR apod. U některých
příslušníků staré emigrace se vzhledem k další nejisté existenci vytváří silný komplex touhy
po domově, podporovaný též normalizací vztahů mezi ČSSR a NSR.
Představy některých emigrantů o možnosti návratu, nebo alespoň návštěvy domova, vyvolávají u nich snahu po zcela naivním alibismu, spočívajícím v odmítání angažovat se v nepřátelských akcích čs. emigrace pořádaných mimo Svobodnou Evropu a demonstrovat tak svůj
„umírněný“ postoj vůči socialistickému zřízení v ČSSR. Přitom titíž pracovníci čs. redakce
RSE se nadále plně podílejí na štvavé činnosti RSE a za peníze nepřestávají pomlouvat naše
socialistické zřízení.
Na základě konfrontace názorů kolujících mezi zaměstnanci s dosud nezměněnou
praxí v činnosti RSE, jeví se prováděné změny v organizační struktuře a propouštění některých pracovníků zatím spíše jako úsporná racionalizační opatření sledující efektivnost a větší
„vyždímání“ lidí. Tento závěr však neznamená, že je možno poznatky z řad zaměstnanců
podceňovat.
Nelze zcela vyloučit, že jde o první signály naznačující postupnou změnu amerického
přístupu k využívání RSE jako nástroje ideodiverze, včetně možnosti jejího postupného zrušení. Pokud by ovšem došlo k takovému řešení nutno předpokládat, že by to byl výsledek vítězství těch tendencí v americkém kongresu a administrativě, které doporučují zbavit se tohoto velmi zkompromitovaného orgánu a nahradit je [jej] novou moderní antikomunistickou
institucí, a nikoliv nějaká snaha presidenta NIXONa ustoupit SSSR a zbavit USA možnosti
realizovat ideodiverzi do socialistických zemí prostřednictvím rozhlasového vysílání.

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy 185–198.
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260

Informace rozvědky č. 13

Současný stav a perspektivy činnosti vysílače Svobodná Evropa v roce 1974
V současné době jsou dovršovány organizační
změny v řízení vysílače SE a probíhají organizační a
zejména personální opatření v ústřední redakci a vysílači
v Mnichově. Zpráva se zabývá některými hlavními strukturálními změnami v uvedené ideodiverzní instituci, zejména
jejich významem pro budoucí činnost SE.
Po realizaci některých personálních a organizačních změn, prováděných v rozhlasových
stanicích „Svobodná Evropa“ a „Svoboda“ postupně od konce minulého roku, došlo v minulých týdnech k dalšímu zásadnímu opatření v ústředním řídícím aparátě obou uvedených ideodiverzních institucí.
President NIXON jmenoval na základě usnesení amerického kongresu z října 1973
tzv. Radu pro zahraniční vysílání (Board for International Broadcasting) se sídlem ve Washingtonu. „Rada“ se stává jediným ústředním řídícím orgánem, vykonávajícím dozor nad
činností vysílačů „Svobodná Evropa“ a „Svoboda“.
Tímto aktem byla dovršena důležitá strukturální přeměna vedení obou institucí a zakončeno určité bezvládí vzniklé po vyjmutí obou vysílačů z přímé kompetence americké výzvědné služby CIA a jejich prozatímnímu podřízení Státnímu departmentu.
Do funkce předsedy „Rady“ byl jmenován David ABSHIRE, bývalý asistent státního
sekretáře a v současné době předseda Střediska pro strategický mezinárodní výzkum na Georgetown University ve Washingtonu.
Dalšími členy byli jmenováni: John ROCHE, bývalý speciální poradce presidenta USA,
profesor politických věd na universitě Brandeis, který byl též členem komise M. C. EISENHOWERA, vyšetřující činnost RSE a radia „Svoboda“ v roce 1972; Henry R. LUCE, profesor
mezinárodních vztahů na Taftově universitě; Thomas QUINN, spolumajitel advokátní firmy;
Abboth WASHBURN, bývalý náměstek ředitele Informační služby USA (USIA).
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Členy „Rady“ jsou dále jako poradci bez rozhodujícího hlasu oba ředitelé uvedených
vysílačů, ředitel radia „Svobodná Evropa“ Ralph E. WALTER a ředitel radia „Svoboda“
Howland SARGEANT.
Kromě jmenování členů „Rady pro zahraniční vysílání“ bylo oznámeno i utvoření stálého úřadu „Rady“, jehož výkonným ředitelem (executive director) byl jmenován Thomas
BARTHELEMY, kádrový příslušník americké výzvědné služby CIA, bývalý II. tajemník
velvyslanectví USA ve Varšavě v letech 1964–1966, velmi dobře ovládající polský a ruský jazyk.
V minulosti pobýval též ve Vietnamu a v poslední době se zabýval otázkami Středního východu.
Stálý úřad „Rady pro zahraniční vysílání“ bude personálně podřízen Státnímu departmentu, kam byl služebně převeden i jeho ředitel. Úkolem ředitele stálého úřadu bude realizace pokynů přijatých „Radou“. Stálý úřad bude udržovat přímé styky s oddělením pro východní Evropu Stadepu [pozn.:State Department] a s oddělením USIA pro východní Evropu
a také s oběma uvedenými radiostanicemi. Vzhledem k tomu, že ředitel stálého úřadu BARTHELEMY je kádrovým pracovníkem CIA, je pochopitelné, že mezi stálým úřadem a americkou výzvědnou službou budou udržovány úzké styky.
V politických kruzích kolem presidenta NIXONa se oceňuje, že president vybral do
„Rady pro zahraniční vysílání“ osoby, které mají v dané problematice vědecko-teoretické
i praktické organizační zkušenosti a jsou schopné vhodným způsobem uplatňovat v činnosti
„Rady“ správný výklad současné zahraniční politiky USA. Zejména se však oceňuje, že jde
o osoby, které nebudou provádět v rámci své pravomoci samostatnou politiku a budou poslušně plnit pokyny presidenta a jeho administrativy.
Vedení vysílače „Svobodná Evropa“ v Mnichově usilovalo velmi aktivně, aby předsedou „Rady pro zahraniční vysílání“ byl jmenován bývalý velvyslanec USA ve Varšavě
John Austin GRONOUSKI, kterému dle mínění mnichovského vedení RSE jsou blízké otázky „Svobodné Evropy“ a Polska. President NIXON však nedal z nezjištěných důvodů k jeho
jmenování souhlas. „Rada pro zahraniční vysílání" obdržela následující pokyny od administrativy presidenta NIXONa:
– Snížit stav pracovníků RSE a radia „Svoboda“ na 40 % stavu z počátku roku 1974.
– Rozpracovat a připravit koncepci sloučení obou uvedených vysílačů.
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– Prozkoumat možnosti umístění radiostanic na jiném území než v NSR; údajně má
být zkoumána zejména možnost jejich umístění v USA.
– Realizovat prověrku kádrů, zejména za účelem propuštění podezřelých, zkompromitovaných a málo výkonných osob.
– Kontrolovat rozhlasové relace tak, aby plnily svou základní informační funkci.
Podle získaných poznatků většina uvedených pokynů počala být realizována již před
oficiálním jmenováním „Rady“ a jejich realizace pokračuje.
Pokud jde o snižování stavu pracovníků obou vysílačů, z evropské redakce RSE
v Mnichově bylo propuštěno téměř 100 z celkového počtu 1000–1100 osob, a další mají být
propuštěni v nejbližší době. Byla též propuštěna více jak polovina osob z redakce v New
Yorku. Mezi zaměstnanci „Svobodné Evropy“ panuje velké roztrpčení nad způsobem, jakým
je propouštění prováděno. Ředitel RSE WALTER uspořádal tiskovou konferenci, na níž
oznámil počet propuštěných a teprve poté pro ně uspořádal schůzi, na které jim propuštění
oznámil. Když se účastníci této schůze vrátili na pracoviště, našli tam již propouštěcí dopisy.
Pracovníci čs. redakce jsou rozhořčeni též na vedoucího čs. sekce PECHÁČKA, kterému vytýkají, že neměl odvahu se s propuštěnými zaměstnanci této sekce setkat, a že se nenašel nikdo, kdo by jim za jejich dlouholetou práci poděkoval. Část propuštěných pracovníků je
předčasně penzionována, ostatní propuštěni bez jakýchkoli dalších nároků.
Propouštění je nejčastěji zdůvodňováno nedostatečnými finančními dotacemi, které
schválil americký kongres na činnost RSE. Jak však ukazují některé nesporné skutečnosti,
není probíhající propouštění zaměstnanců RSE opatřením jen z finančních důvodů, ale záměrným a plánovaným aktem, který sleduje především zefektivnění činnosti RSE, a zřejmě
také plnění pokynu o propuštění zkompromitovaných, podezřelých a málo výkonných osob.
Tak americký kongres, který právě projednává finanční dotaci pro RSE a radio „Svoboda“ na rok 1975 nebyl vůbec „Radou pro zahraniční vysílání“ požádán o zvýšení finanční
dotace. Přitom někteří členové zahraničně politického výboru amerického Senátu při projednávání dotace pro obě uvedené stanice vyslovili podiv nad nízkými rozpočtovými požadavky
obou stanic, zejména s ohledem na potřebu obnovy jejich technického zařízení.
Předseda „Rady pro zahraniční vysílání“ ostatně zcela otevřeně odhalil podstatu nové personální politiky v obou vysílačích, když při své návštěvě mnichovské redakce RSE na dotazy,
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jak dlouho bude ještě existovat „Svobodná Evropa“, odpověděl, že „Svobodná Evropa“ může
pracovat ještě 10 let, ale při 30% stavu zaměstnanců ve srovnání s dneškem.
V otázce sloučení obou vysílacích stanic dochází rovněž k zajímavému vývoji. EISENHOWEROVA komise ve svých dobrozdáních z roku 1972 sloučení vůbec nedoporučovala
a argumentovala proti němu zejména nutností přistupovat zcela odlišně k antikomunistické
propagandě vůči SSSR na jedné straně a východní Evropě na straně druhé. Nyní, jak ukazují
některé skutečnosti, zvítězilo zřejmě zcela hledisko konečných organizačních a úsporných
záměrů nového vedení.
Postupně se připravuje sloučení obou stanic. Poznatky z věrohodných pramenů naznačují, že plán sloučení je již vypracován, avšak prozatím je držen v tajnosti. Jsou však již
v plném proudu přípravné práce na sloučení knihoven a archivů obou institucí. Jsou již také
činěny přípravy na přestěhování personálu radia „Svoboda“ do místností „Svobodné Evropy“, kam má přejít v nejbližších měsících 150–300 osob. Zatím jsou tato opatření charakterizována jako technické přesuny, a nikoliv jako sloučení. Argumentuje se hlavně tím, že je zcela zbytečné platit nájem za budovu radia „Svoboda“ ve výši 650.000 DM ročně, když je
možno redakci této stanice umístit v místnostech vysílače „Svobodná Evropa“. Toto odůvodnění se však všeobecně přijímá rezervovaně, neboť z hlediska hospodárnosti a celkového nedostatku místa nebude moci vedle sebe nadlouho podvojně existovat v jedné budově celá řada pomocných úseků jako administrativní oddělení, osobní oddělení, technická ředitelství
apod. Navíc budou muset být uvolněny další prostory v budově RSE pro určitý počet studií
radia „Svoboda“.
Uvedené skutečnosti tedy nasvědčují tomu, že nejde jen o technické opatření za účelem ušetření nájemného, ale zřejmě o přípravu na zásadní strukturální organizační sjednocení
obou stanic v jednu instituci (což v sobě zahrnuje pochopitelně i hlediska úspornosti, včetně
podstatného omezení počtu osazenstva).
Pokud jde o pokyn NIXONovy administrativy „Radě“, aby přezkoumala možnost
umístění radiostanic na jiném území než NSR, jde zřejmě o snahu o nový přístup k již dlouhotrvajícímu latentnímu problému kolem umístění vysílacích zařízení a redakcí na území
NSR. Tento problém se týká zejména NSR, jejíž vedoucí činitelé jsou vystaveni oprávněné
kritice ZSS, že umožňují americkou ideodiverzní propagandu z území NSR. Zcela jasná spoluzodpovědnost vlády NSR za činnost obou vysílačů vyplývá z toho, že kompetentní orgány
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NSR udělují každoročně oběma vysílačům provozní povolení používat určitých vlnových
rozsahů a mají tedy odmítnutím tohoto povolení možnost jejich činnost zastavit.
Na druhé straně NSR v otázkách zahraniční politiky NSR částečně ovlivňuje obsah
ideodiverzní činnosti obou institucí. Obě mají například zakázáno napadat zahraniční politiku
NSR vůči ZSS a komentáře k zahraniční politice NSR vůbec musejí být „vyrovnanější, vyváženější a přiměřenější“.
Úkol „Rady pro zahraniční vysílání“ přezkoumat umístění radiostanic na jiném území se
z dlouhodobějšího hlediska jeví jako reálný a pravděpodobný. Spojené státy se nechtějí dostat do
konfliktu s NSR a nemohou přihlížet ke kritice ZSS, avšak stejně tak nechtějí být omezovány ve
využívání obou stanic ve prospěch své konkrétní zahraniční politiky a ideodiverzních záměrů.
K dalšímu pokynu administrativy presidenta NIXONa „Radě pro zahraniční vysílání“,
tj. k realizaci prověrky kádrů a k důvodům propouštění, kolují mezi zaměstnanci různé neověřené verze vyplývající spíše z charakteru vzájemných osobních vztahů mezi jednotlivci
a nelze z nich zatím usuzovat na další směry personální politiky. Lze však předpokládat, že
hlavní část kádrové prověrky bude provedena později, jako součást celkové reorganizace.
Kontrola rozhlasových relací je prováděna americkým vedením mnichovských redakcí podle
již dříve přijatých pokynů. Nyní však zřejmě půjde o další prohloubení této kontroly přímo ze
strany „Rady pro zahraniční vysílání“, respektive jejího stálého úřadu a to zejména
z hlediska, jak se jednotlivé rozhlasové relace shodují a jak přispívají k současné linii americké zahraniční politiky. Jaký bude mít zavedení této kontroly vliv na konkrétní změny
v obsahu relací, lze zatím těžko předvídat. V každém případě to však bude znamenat větší
přizpůsobení americké ideodiverze do ZSS současným vztahům mezi USA a SSSR a celkovému trendu mezinárodního uvolnění, a tedy ještě větší preferování takových otázek jako je
„svobodná výměna myšlenek a názorů, volný pohyb osob“, podpora odstředivých sil v komunistickém hnutí a podobně.
V pokynech americké administrativy pro „Radu pro zahraniční vysílání“ se nehovoří zřejmě úmyslně o tzv. výzkumné činnosti obou radiostanic. Jde o zpracovávání různých rozborů
a zpráv pro vládní i nevládní americké a západoevropské instituce, včetně rozvědných služeb. Tyto zprávy, zpracovávané mimo jiné též na základě poznatků získaných od spolupracovníků RSE
v jednotlivých socialistických zemích, jsou vysoce hodnoceny a považovány často za mnohem lepší
a hodnověrnější, než například informace zasílané z velvyslanectví USA v ZSS. V poslední době
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byl údajně tento druh činnosti RSE aktivizován a „Rada“ bude jistě i v budoucnu tomuto druhu činnosti věnovat velkou pozornost.
Všechny shora uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že úvahy o možnosti úplného
zrušení RSE a radia „Svoboda“ jsou zatím bezpředmětné. V současné době probíhá
v americkém kongresu jednání o dotaci na rok 1975, přičemž se situace vyvíjí pro oba vysílače zatím příznivě. Oprávněně je možno předpokládat, že bude schválena přinejmenším stejná
dotace jako v minulých letech, tj. 50 milionů US dolarů. Přitom oba vysílače mají vedle podpory americké vlády silnou podporu pravicových kruhů USA a sionismu. Tak ku příkladu
představitel sionistických kruhů v americkém kongresu senátor JACKSON vyzval americké
sionistické organizace k aktivní podpoře další existence a činnosti RSE a radia „Svoboda“
s tím, „aby boj za spravedlnost za železnou oponou neupadl do totální izolace“.
Předseda „Rady pro zahraniční vysílání“ David ABSHIRE prohlásil před zahraničněpolitickým výborem amerického Senátu, že se připravuje studie o nynějších operacích a budoucích možnostech radia „Svobodná Evropa“ a radia „Svoboda“ a že „Rada“ kromě státních dotací
bude pokračovat ve snaze získat soukromé příspěvky, které by vytvořily základní kapitál pro
modernizaci jejich techniky. Konstatoval též, že projednával s americkým ministrem zahraničních věcí KISSINGERem úlohu obou institucí v éře mezinárodního uvolňování, a že se
oba shodli v názoru, že „dobrá informovanost veřejnosti v socialistických zemí přispěje skutečnému mezinárodnímu uvolnění“.Jak se také ukázalo při návštěvě ABSHIRA v RSE
v Mnichově, vyjadřoval se o další činnosti RSE velmi optimisticky. Konstatoval, že RSE má
v politických kruzích USA kromě mnoha přátel, též řadu nepřátel. Jejich názory musí být
změněny lepší propagací práce RSE. V tomto směru si ABSHIRE slibuje mnoho od zřízení stálého úřadu „Rady“ ve Washingtonu, který bude pěstovat styky s politickými činiteli a novináři na
zcela nové bázi. Půjde zejména o to, aby byli neustále zásobováni informacemi o činnosti Svobodné Evropy a o situaci v zemích východní Evropy, a tak ovlivňováni ve směru potřeb „Rady“.
Z uvedeného je proto možno učinit závěr, že činnost vysílačů „Svobodná Evropa“
a „Svoboda“ bude nadále pokračovat, zřejmě na základě nové organizační struktury a s některými novými metodami, které budou poněkud více přihlížet k současné situaci ve světě.

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“ hlavní svazek, listy, 191–216.
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Příloha 15: Informace rozvědky – Souhrnná informace rozvědky č. 31 z 15. 11. 1974
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„Rady pro zahraniční vysílání“

K informaci s. Oliva, německý úsek II. odd.
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Informace rozvědky č. 31

Situace ve vysílači „Svobodná Evropa“
po zahájení činnosti americké „Rady pro zahraniční vysílání“

Zpráva informuje o situaci po ustanovení amerického
řídícího orgánu pro vysílače „Svobodná Evropa“ a „Svoboda“.
Ukazuje, jak se projevují protichůdné vlivy při utváření
další koncepce činnosti těchto antikomunistických podvratných institucí. Informuje také o podílu některých představitelů čs. emigrace.
Ustavení americké „Rady pro zahraniční vysílání“ a schválení příslušných finančních
dotací na činnosti obou vysílačů, a částečně i brzký odchod hlavního představitele odpůrců
obou institucí senátora FULLBRIGHTa z Kongresu, ukončily v podstatě dlouhotrvající diskuze o účelnosti další existence vysílačů SE a „Svoboda“ a posunuly vlivový zájem o tyto instituce do jiné polohy.
„Rada pro zahraniční vysílání“ (Board of International Broadcasting) >spr. Board for …@
postupně přikračuje k plnění úkolů, stanovených pro její činnost bývalým presidentem NIXONem
(tyto úkoly byly uvedeny a komentovány v naší minulé souhrnné informaci k této problematice).
Podle prohlášení ředitele mnichovského centra „Svobodné Evropy“ se má tento vysílač do konce roku 1975 sloučit s vysílačem „Svoboda“ (vysílajícím pouze pro SSSR). Obě
stanice si však nadále mají ponechat svůj původní název, samostatné vedení a právní statut,
což je motivováno hlavně návykem posluchačů na jména těchto stanic a dále snahou obejít
povinnost žádat od vlády NSR nová koncesní povolení, nutná v případě zřízení nové vysílací
instituce.
Vysílač „Svoboda“ bude přemístěn ze svého nynějšího sídla do centrální budovy
„Svobodné Evropy“, ke které bude přistavěno další křídlo. V důsledku sloučení obou vysílačů bude přebytečných asi 160 administrativních pracovníků. Nutné snížení počtu zaměstnanců se nemá týkat pracovníků (emigrantů) zařazených v jednotlivých redakcích, ale především
uvolnění amerických a západoněmeckých občanů, pracujících na administrativních pomocných
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úsecích. Kromě toho vysílač „Svoboda“ má v nejbližší době zahájit vysílání do SSSR
v jazyce estonském a litevském, v důsledku čehož má být zvýšen i jeho finanční rozpočet.
„Rada“ zaujala též stanovisko k politickým změnám v Portugalsku, zejména k obavám a pověstem, že nová portugalská vláda by mohla zakázat činnost velké vysílačky SE vysílající z portugalského území. Bylo oznámeno, že další nerušený chod vysílače je prý zabezpečen.
Slučovací plány a další organizační opatření „Rady“ vyvolaly sice mezi zaměstnanci
určité obavy a nesouhlas, motivovaný převážně zájmy osobními a zaměstnaneckými, avšak daleko větší spory vznikají kolem plnění dalších úkolů „Rady“. Bývalý president NIXON spolu
se Státním departmentem uložil „Radě“ zajistit takovou politickou linii vysílání obou stanic,
která by nenarušovala současné vztahy mezi USA a SSSR a jednotlivými socialistickými zeměmi. Tato linie se setkává s nesouhlasem nejen značné části vedoucích a pracovníků obou institucí, ale také některých vládních i nevládních amerických organizací.
Hlavní instituce, která podporuje odpůrce této politiky, je americká špionážní centrála
CIA. Ta se snaží v současné době obnovit své vlivové postavení v propagandistických centrech, včetně „Svobodné Evropy“, která jí byla dříve přímo podřízena. Z iniciativy a na základě stále většího financování z fondů CIA je aktivizována a prohlubována tzv. styková a
vytěžovací činnost vybraných pracovníků vysílače. Cílem je získání nových pramenů informací pro CIA ze socialistických zemí pod hlavičkou „Svobodné Evropy“. Kromě toho CIA
se pokusí přímo organizovat a financovat přes své spolupracovníky v jednotlivých sekcích
některé vyloženě nepřátelské relace na adresu vedení a vlád socialistických zemí, bez ohledu
na to, zda je to v souladu s oficiální americkou linií zahraniční propagandy.
Další spory jsou vedeny o pojetí propagandy současného obrazu Spojených států. Některé
kruhy, především americká informační služba USIA, usilují o to, aby americké propagační prostředky, a z nich zejména „Svobodná Evropa“, presentovaly obraz Ameriky včetně negativních
stránek. Proto také USIA v nedávné minulosti prosazovala zveřejňování „objektivního“ pohledu
na labilní postavení bývalého presidenta NIXONa před jeho návštěvou v Moskvě a před příjezdem s. GIERKa do USA. Při obhajování tohoto postoje je argumentováno tím, že „objektivní pohled“ umožní prokázat daleko více předností „americké svobody“. Současně však může jít o skrytou snahu některých kruhů kompromitovat i v budoucnu představitele realističtější přístupů
v zahraniční politice USA.
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Jiné americké vlivové skupiny, usilují naopak o to, aby americká propaganda byla vyhraněně tendenční, tj. aby vyzdvihovala kladné stránky americké skutečnosti a „neprala veřejně špinavé prádlo“.
V rámci svého programu antikomunistické diverze zasahují do činnosti „Svobodné
Evropy“ a vysílače „Svoboda“ i sionistická židovská centra. Je příznačné, že aktivitu v tomto
směru projevují zejména dvě americké sionistické instituce: „B‘nei B‘rith“ a „United Jewish
Appeal“.
První z nich, tzv. „Synové věčného svazku“, je největší světovou sionistickou organizací zednářského typu, která má více než 2000 loží ve 42 zemích. Jedním z jejich hlavních
úkolů je infiltrace sionistických zájmů do řad inteligence a informačních středisek. Proto se také zabývá rozsáhlou publikační vydavatelskou činností a má značné zkušenosti v tomto druhu
sionistické vlivové činnosti.
Druhá sionistická organizace, tzv. „Spojená židovská výzva“, je hlavní a největší americkou sionistickou organizací, která provádí a soustřeďuje sbírání finančních prostředků na
celosvětovou sionistickou činnost a podporu Izraele. V minulém roce získala tato organizace
převážnou část z celkové vybrané sumy 1 a čtvrt miliardy dolarů.
Obě uvedené sionistické instituce byly v minulosti aktivně zainteresovány v kampani
vedené proti odpůrcům další existence a činnosti uvedených vysílačů. Přislíbily předat SE
a „Svobodě“ finanční podporu na rozšiřování pořadů o sovětském vměšování na Středním východě, postavení sovětských židů, propagaci izraelské politiky apod. Usilují rovněž, aby vysílač „Svoboda“ pokračoval ve vysílání do SSSR v jazyce jidiš.
Všechny uvedené vlivy působí na práci obou radiostanic a posilují především tendence těch pracovníků, kteří nesouhlasí s realističtějšími rysy americké zahraniční politiky a kteří
naopak mají zájem na pokračování převážně štvavém a nepřátelském pojetí vysílání do ZSS.
Náleží mezi ně nejen značná část pracovníků z řad emigrantů ze socialistických zemí, ale
i američtí zaměstnanci, mezi kterými zesílily názory, že „východní politika“ NIXONa a KISSINGERa zašla za rámec zájmů USA.
Pracovníci z řad emigrace opírají svoje postoje o tzv. „objektivní“ líčení současné situace ve svých zemích, při čemž plně využívají a argumentují názory, získanými zejména od
odpůrců socialistických režimů, kteří emigrovali ze ZSS v poslední době.
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Polská sekce „Svobodné Evropy“ předložila v minulých měsících americkému vedení
vysílače rozbor situace v Polsku, kterou považuje za podobnou jako v době prosincových
událostí v roce 1970, neboť prý nesvoboda projevu, ekonomická politika a kádrové změny ve
stranickém aparátě vyvolávají nespokojenost uvnitř společnosti.
V Polsku existuje opozice, která vyčkává a je zatím v pasivitě, aby nevyvolala předčasnou represi ze strany vládních úřadů. Z toho je vyvozován závěr o nutnosti „vhodné“ činnosti
„Svobodné Evropy“, která by na tuto situaci reagovala. Současně jsou však vyslovovány obavy, aby v důsledku možné diplomatické reakce PLR na zostření štvavého charakteru polského
vysílání nedošlo k zpřísnění kontroly vysílání, provedené „Radou pro zahraniční vysílání“, jejíž
povinností je zajišťovat soulad obsahu vysílání se současnou americkou zahraniční politikou.
Československá sekce rozvinula širokou propagační kampaň kolem příchodu spisovatele FILIPa a bývalého čs. novináře Jiřího HOCHMANa do NSR. Oba jmenovaní navštívili
„Svobodnou Evropu“, kde byli podrobně vytěženi jak k situaci doma, tak k hodnocení činnosti tohoto vysílače.
Schůzky s FILIPem se zúčastnili představitelé amerického vedení vysílačky a pracovníci československé sekce spolu s některými pracovníky jiných sekcí. Kromě líčení svých osobních potíží hovořil FILIP o způsobu výroby tzv. českých samizdatů. Vznikají prý tak, že po jejich recenzi, kterou provede jeden kritik na Slovensku a jiný v Praze, se samizdat vyrobí ve 30
výtiscích, někdy dokonce i s tvrdými deskami. FILIP sám již při psaní vyhotovoval 3 kopie,
z nichž jednu odvážel vždy večer na jisté místo pro případ, že by rukopis, který měl doma, byl
zabaven.
Dále hovořil o situaci některých svých kolegů – o Ludvíkovi VACULÍKovi, který prý
nehodlá odejít do ciziny, a o básníku HOLUBovi, který prý byl donucen k odvolání svých názorů, především pro svou osobní zoufalou situaci. FILIP konstatoval, že vlivem vládní politiky se „opozičníci“ z řad spisovatelů dostávají stále více a více do izolace vůči občanům, kteří
s nimi dříve sympatizovali. Z vylíčení situace doma učinil FILIP závěr o potřebnosti českého
a slovenského vysílání „Svobodné Evropy“ a ubezpečoval ředitele SE WALTERa o tom, že
stanice je v ČSSR hojně poslouchána a i přes prováděné rušení, je dobře slyšitelná. Vyzdvihl
především pořady redaktora JEDLIČKY, kterých si prý intelektuální kruhy v Československu
velmi váží. FILIP byl v kruhu pracovníků vysílače dobře přijat; bylo především oceňováno,

271

že nebyl nikdy komunistou. Obdržel nabídku, aby do programů „Svobodné Evropy“ přispíval
konkrétními údaji a satirickými glosami.
„Svobodnou Evropu“ navštívil dvakrát na žádost vedení této instituce i Jiří
HOCHMAN. První schůzka se uskutečnila pouze za účasti představitelů amerického vedení a
vedoucího čs. sekce PECHÁČKA. Představitelé amerického vedení SE diskutovali
s HOCHMANem o některých problémech vysílače, především o otázce poslechovosti a
úrovně vysílání. HOCHMAN tvrdil řediteli SE WALTERovi a jeho zástupci COOKovi, že
zpráva o klesající křivce poslechovosti SE, zpracovaná příslušným oddělením SE, neodpovídá
realitě a že v Československu „všichni“ tuto stanici poslouchají. K samotnému vysílání neměl
HOCHMAN zásadní připomínky, avšak doporučoval rozšíření a zkvalitnění vysílání. Navrhoval získání nových pracovníků SE z řad novinářů, hlasatelů a herců přímo v Československu a
nabízel své osobní služby při jejich náboru. Velký zájem vedení SE o HOCHMANovy názory
byl motivován hlavně tím, že HOCHMAN byl pozván k rozhovorům v „Radě pro zahraniční
vysílání“, a má údajně též vypovídat před některým z výborů amerického senátu.
Druhá návštěva HOCHMANa se konala za účasti širšího kruhu pracovníků SE.
HOCHMAN zde hovořil , podobně jako FILIP, o situaci v Československu. I když je
HOCHMAN pracovníky SE hodnocen profesionálně výše než FILIP, došlo ze strany některých
z nich k ostrému napadání HOCHMANa za jeho postoje a psaní o emigraci a „Svobodné Evropě“ v minulosti. Vedoucí čs. sekce PECHÁČEK obhajoval HOCHMANa tvrzením, že tento
ihned po překročení hranic do NSR telefonoval do „Svobodné Evropy“ a velmi se omlouval za
to, co kdysi o této instituci psal. Velmi rázně se za HOCHMANa postavil jeden z členů amerického vedení SE A. SHUB (bývalý americký novinář vyhoštěný z SSSR), který vyzval kritiky
HOCHMANa, aby odešli ze SE a uvolnili místo takovým, jako je HOCHMAN, který by
mohl být zaměstnán jako washingtonský zpravodaj „Svobodné Evropy“. Vyjádření SHUBa
bylo přijato s plnou vážností, neboť SHUBa [spr. SHUB] přechází z vedení SE na významné
místo přímo v „Radě pro zahraniční vysílání“ a bude zřejmě tyto své názory prosazovat i
v tomto orgánu.
FILIP a zejména HOCHMAN doporučili vedení SE, aby byl zvýšen význam a nasazen
tvrdší kurs v pořadech vysílaných o sobotách a nedělích. Oba odůvodňovali toto doporučení
tím, že v těchto dnech je většina čs. obyvatelstva na venkově, kde je vysílání SE daleko lépe
slyšet než v městech, což vede k většímu poslechu, a tím ovlivňování širšího okruhu osob než
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ve všední dny. Vedoucí čs. sekce rozhodl již učinit na základě uvedeného doporučení konkrétní opatření a zejména prý hodlá zapojit právě do sobotních a nedělních vysílání
HOCHMANa a FILIPa.

Závěr:
Přes různé pokusy oficiálních amerických míst, jako zrušit přímou závislost vysílaček
na CIA a dát jim jiný přijatelnější oficiální statut, stanovit takovou linii vysílání, která by neměla „narušovat“ současný stav vztahů USA se SSSR a dalšími socialistickými zeměmi a oficiální politiku USA vůči nim, zůstává nadále otevřena otázka existence a činnosti obou štvavých vysílačů „Svobodné Evropy“ a „Svobody“. Proto příslušná americká místa budou nadále
velmi pečlivě sledovat vše, zejména také v rámci jednání KBSE v Ženevě, co by mohlo i perspektivně ohrozit činnost obou vysílaček.
Z hlediska ZSS je proto důležité aktivně vyhledávat možnosti působení proti SE
a „Svobodě“. Vládní místa USA také pečlivě sledují nejen postoj NSR vůči oběma vysílačkám, ale všech dalších zemí, které tím nebo oním způsobem umožňují činnost vysílačů.
V poslední době se to týká specielně Portugalska, na jehož území jsou umístěna důležitá
technická zařízení SE. Proto i v této souvislosti bude třeba sledovat celkový politický vývoj
v Portugalsku.

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy 128–139.
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Příloha 16: Informace rozvědky – Souhrnná informace rozvědky č. 27 z 26. 9. 1975

10081
A-006346/17-75

26. září 1975

ODBOR 31

Přísně tajné
Výtisk č. 36
Souhrnná informace rozvědky

K vývoji situace vysílačů Svobodná Evropa a Svoboda
po vytvoření „Rady pro zahraniční vysílání“

K informaci
s. Oliva + II. odd.
2. 10. 75 [vlastnoruční podpis]
s. Netuka
3. 10. 75 [vlastnoruční podpis]
s. Vácha a Skalák
Za správnost:
pplk. J. ZAJÍC, v. r.
(+ k uložení do objekt. svazku SE)
využít k práci na objektu!
[parafy podpisů]
[Příjmové razítko:]

Ministerstvo vnitra
Došlo 30. IX. 1975
č.j. A-001543/31-75
Počet listů: 11
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Souhrnná informace rozvědky č. 27

K vývoji situace vysílačů Svobodná Evropa a Svoboda
po vytvoření „Rady pro zahraniční vysílání“

Americký aparát psychologické války prožívá nyní
určitou krizi organizačních struktur, která vznikla v důsledku
uvolňování napěti ve světě. Tato skutečnost má dopad i na
činnost vysílačů Svobodná Evropa a Svoboda v Mnichově.
Reorganizace vysílaček a změny, které v nich proběhly po
zřízení „RADY“ vytváří zdání, že se přizpůsobily nové situaci v mezinárodních vztazích a uvolňování napětí při zachování antikomunistického podvratného charakteru.
Dne 30. května 1974, krátce po vytvoření „Rady pro zahraniční vysílání“, vyslechl zahraniční výbor senátu USA zprávu o budoucích plánech vysílačů Svobodná Evropa a Svoboda.
Předseda „RADY“ David ABSHIRE seznámil senátory s řadou dokumentů, které připravila „RADA“ společně s prezidenty obou rozhlasových stanic. Během svého vystoupení
se nejvíce zabýval otázkou perspektiv spojení obou vysílačů a možností snížení dotací. V této
souvislosti prohlásil, že také plánovaný záměr spojit úřadovny v USA a většinu služeb
v Mnichově pod „jednu střechu“ povede ke snížení počtu pracovníků rozhlasových stanic,
aniž se to projeví na objemu a efektivnosti vysílání.
Dále ABSHIRE zdůraznil, že v čele ústředí obou stanic se sídlem ve Washingtonu bude
jediný prezident a v Mnichově pouze jeden ředitel pro obě rozhlasové stanice. Rovněž vedení
technických a pomocných služeb bude centralizováno. Podle názoru členů „RADY“ je ovšem
důležité, aby při sloučení rozhlasových stanic byly zachovány jejich právní statuty, protože
statut každé z nich je určen příslušnou smlouvou s vládami NSR, Španělska a Portugalska.
ABSHIRE seznámil členy zahraničního výboru senátu USA i s textem dokumentu, podle
něhož se veškerý personál obou stanic v Mnichově přemístí v roce 1976, nebo již na sklonku
roku 1975, do budovy Svobodné Evropy, jejíž nájemné (18.000 US dolarů) je nižší než nájemné
za budovu stanice Svoboda. Přestěhování personálu bude uskutečněno po velké rekonstrukci
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budovy Svobodná Evropa (během 15 měsíců), po níž budou připraveny nezbytné technické
možnosti pro umístění pracovníků i radioaparatur Svobody.
Dále ABSHIRE informoval senátory o nových krocích a opatřeních ke sloučení, které
byly přijaty za období od 3. do 30. května 1974:
1) hledá se jedna budova pro filiálky obou rozhlasových stanic v Paříži;
2) podobné spojení filiálek se plánuje i v Anglii, a jestli-že [jestliže] se záměr uskuteční, pak londýnská pobočka Svobody bude v současné budově Svobodné Evropy.
Během jednání se členové zahraničního výboru senátu USA zabývali rovněž otázkami
možnosti získání oficiální finanční pomoci pro rozhlasové stanice od vlád zemí západní Evropy.
ABSHIRE prohlásil, že tato záležitost se už dříve projednávala na úrovni velvyslanců a diplomatických zástupců USA v západní Evropě, ale „pokrok v tomto směru“ je nepatrný. Celkově se
ABSHIRE vyjádřil pesimisticky, pokud jde o možnosti získání větších dotací od zmíněných vlád.
Zdůraznil však, že „RADA“ hodlá pokračovat v této linii a jednat přímo s jednotlivými vládami
západoevropských zemí.
Proto brzy po vystoupení před americkými senátory, došlo již v srpnu 1974 k jednání
mezi předsedou „Rady pro zahraniční vysílání“ Davidem ABSHIREM a představiteli západoněmecké vlády. Rozhovory se týkaly činnosti stanic Svobodná Evropa a Svoboda, zejména z perspektivního hlediska. ABSHIRE objasnil americký zájem na finanční podpoře ze strany západoevropských států, především pak NSR. Zdůraznil, že americký Kongres má stále větší zájem na
činnosti obou stanic, poněvadž jsou schopny účinně podporovat prosazování politiky Západu.
Zájem Kongresu je proto také vyjádřen pozitivním postojem k financování rozhlasových stanic. V duchu stanoviska Kongresu připravuje „RADA“ reorganizaci obou rozhlasových stanic se zaměřením na zvýšení jejich účinnosti, kvality a efektivnosti vysílání, a také na
vytvoření nové finanční základny.
ABSHIRE sdělil dále představitelům západoněmecké vlády, že po reorganizaci obou
stanic se USA chtějí zříci finanční pomoci jiných států, zejména účasti NSR na činnosti související přímo s vysíláním. Očekávají však finanční příspěvky na „dokumentační a výzkumnou činnost“ (tj. špionážní činnost), která má být v průběhu reorganizace z obou rozhlasových stanic vyčleněna a organizačně, finančně i právně soustředěna v samotném ÚSTAVU.
Tak prý se docílí, že veřejnost nebude napříště „dokumentační a výzkumnou“ práci tohoto
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ÚSTAVU spojovat s činností amerických vysílaček v NSR. Do „dokumentační a výzkumné“
činnosti, kromě jiných oblastí, je zahrnováno celkové vytěžování produkce masových sdělovacích prostředků socialistických zemí včetně oblastních novin a vysílačů. Náklady na tuto
činnost budou napříště podle amerických propočtů činit ročně 4–5 milionů dolarů.
Americké přání, aby se na tomto ústavu finančně podílela NSR i ostatní západoevropské země, vyplývá z toho, že rozhlasové stanice západních zemí buď již využívají nebo budou využívat kvalitativně velmi cenných výsledků „dokumentační a výzkumné“ činnosti. USA
budou ochotu NSR a dalších západoevropských zemí, podílet se na celkových nákladech, hodnotit z politického hlediska.
Reakce představitelů západoněmecké vlády byla rozpačitá. Poukázali na ostrou kritiku
činnosti rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Svoboda ze strany socialistických zemí i na
politické dopady, vyplývající pro NSR z existence obou stanic na jejím území. Spolková vláda musí brát zřetel na zmíněná hlediska také při rozhodování o finanční podpoře osamostatněného „výzkumného ústavu“. Úzké věcné i osobní kontakty mezi rozhlasovými stanicemi
a ÚSTAVEM, který má být vytvořen, budou ve vědomí veřejnosti, dle názoru vlády NSR,
ještě dlouhou dobu zpochybňovat „osamostatnění“ ÚSTAVU od vysílaček.
[Připsána pozn.: Zde zaměřit plán práce pro SE?]
Podle informací ze západoněmeckých kruhů nehodlá vláda NSR vyvíjet ve vztahu
k jiným západoevropským státům iniciativu ve prospěch společného financování plánovaného
„výzkumného ústavu“, bude pouze zkoumat postoj vlád těchto zemí ke zmíněné problematice.
[Připsána pozn.: Úkolovat a vytěžit Pleye!]
Spolková vláda chce být v budoucnu krajně zdrženlivá rovněž i v otázce samotné existence
obou rozhlasových stanic. Dle západoněmeckého hodnocení je však možno očekávat, že USA
budou tuto záležitost dále sledovat a důrazně politicky požadovat účast dalších západoevropských zemí.
Je zřejmé, že finanční otázky a výše každoročních dotací na vydržování štvavých amerických vysílaček v NSR jsou jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících další činnost a posléze i existenci obou rozhlasových stanic. Přestože v posledních dvou letech jsou vysílačky
formálně převedeny z rukou CIA, dány pod patronát Kongresu a financovány federální pokladnou USA, starosti o příděly dolarů nezmizely.
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Zmíněné starosti přinutily také „RADU“ hned na počátku funkčního období k rozhodnutí propustit 300 pracovníků (15 % zaměstnanců obou rozhlasových stanic) a uzavřít několik
informačních kanceláří, a to ve Vídni, Západním Berlíně, Ženevě, Aténách a Stockholmu. Značně byl omezen stav pracovníků dalších odboček v Římě, Londýně, Bonnu, Paříži a Bruselu.
[Pozn.: Ručně podtrženo.]
Existenci trvajících problémů pro oba vysílače potvrzuje i další etapa jednání před
členy zahraničního výboru amerického senátu, která započala 5. května 1975 a týkala se potvrzení finančních fondů na činnost rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Svoboda v letech
1975–76. Diskuse a výklad politicko-propagační funkce těchto stanic se soustřeďoval zejména na tři problémy:
1) Opodstatněnost a reálnost zachování dosavadní funkce zmíněných rozhlasových
stanic;
2) Reorganizace Svobodné Evropy a Svobody ve smyslu přizpůsobení se úkolům
a struktuře aktuálních propagačních potřeb USA;
3) Omezení a zabezpečení finančních prostředků pro činnost obou rozhlasových stanic.
První den „výslechů“ před Kongresem vystoupil předseda „Rady pro zahraniční vysílání“ David ABSHIRE a navrhl přidělit oběma rozhlasovým stanicím 65, 640 000 US dolarů,
přičemž suma by byla rozdělena následujícím způsobem: 39,3 mil. pro Svobodnou Evropu,
25,9 mil. pro Radio Svoboda a 440 tis. pro „RADU“. Požadavek „RADY“ podporoval Státní
Department i Bílý dům.
Americký Kongres a administrativa se v současné době zjevně dělí na dvě skupiny:
– přívrženci zkrácení rozpočtu pro obě stanice v zájmu podpory linie mezinárodního uvolnění;
–

Bílý dům, Státní department a velké sionistické lobby v Kongresu, jež trvají na
nutnosti potvrzení velkých fondů pro činnost obou rozhlasových stanic.

Do akce na obranu RSE a Radia Svoboda se zapojil Státní department, který vybízí
novináře, aby psali články zdůvodňující další činnost těchto stanic.
Na druhé straně nedovoluje zveřejňovat v americkém tisku informace proti vysílačům
jako např. o bývalých polských zaměstnancích Svobodné Evropy M. LACHOVI a manželech
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SMOLINSKÝCH, kteří se vrátili do PLR a poskytli interview polské televizi. Tyto akce řídí
zástupce státního tajemníka John RICHARDSON.
Velkou aktivitu na podporu Svobodné Evropy vyvíjí v USA vedoucí polské sekce
NOWAK. Začátkem roku se snažil mobilizovat představitele polské kolonie v USA na obranu Svobodné Evropy. Vyzýval je, aby členové polské kolonie zasílali masově dopisy členům
Kongresu a vykonávali tlak na předsedu polské kolonie MAZEVSKÉHO k vystoupení
v Kongresu. Cílem těchto akcí je bojovat proti trendu omezení fondu pro obě štvavé vysílačky, nejen z úsporných důvodů, a požadavkům řadových Američanů, aby se vynakládané prostředky věnovaly na řešení následků ekonomické a sociální krize v USA, ale také proti nebezpečnějším požadavkům na likvidaci obou vysílaček. Je příznačné, že i v polské kolonii
a emigraci v USA se šíří přesvědčení, že Svobodná Evropa neplní správně svou funkci, že se
zkompromitovala špionážní činností a že její program by měl mít jen informativní charakter.
Také vysílač Hlas Ameriky podpořil ve své relaci 8. května 1975 tyto síly tvrzením,
že požadavek „RADY“ na finanční dotaci ve výši 65 mil. dolarů je oprávněný a nezbytný,
neboť úkol informovat miliony posluchačů v SSSR a východní Evropě je v dnešním světě
ještě důležitější, než kdykoli předtím, jak dokazují „vědecké výzkumy“.
I nově jmenovaný prezident amerických rozhlasových stanic Svobodná Evropa
a Svoboda Sig. MICKELSON, který nastoupil do funkce 1. července 1975 musí čelit problémům vyplývajících z uvolňování mezinárodního napětí a bude se nadále potýkat s finančními
i politickými důsledky vyplývající z toho pro oba vysílače.
Omezování fondů má dopad i na rozsah vysílání. Tak např. vysílač Svoboda musel zrušit relace do východní Sibiře, ačkoliv podle ředitele vysílače Svoboda tato oblast představuje
„strategický zájem“, protože právě v pohraničních oblastech s Čínou došlo v roce 1969
k sovětsko-čínským střetnutím. Stejně tak bylo přerušeno vysílání v pěti jazycích národů severního Kavkazu. Přes toto omezení se však připravují relace v litevském a estonském jazyce.
V poslední době je přistupováno k realizaci opatření, jejichž cílem je zajistit, aby tón
a formy vysílání více přihlížely k oficiální zahraničně-politické linii USA a přibližovaly se
k současnému stavu vztahů Východ – Západ.
Tak např. až doposud bylo zvykem uvádět při vysílání použité prameny jenom v tom
případě, když se jednalo o západní tisk. Nyní se musí ohlašovat i emigrantské noviny, knihy
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či osobnosti, jsou-li jejich citáty použity. Z připravovaných materiálů k vysílání jsou ještě ve
větší míře než v minulosti škrtána „zbytečně ostrá slova“ a všechny formulace, které by bylo
možno označit za otevřené napadání.
Ve Svobodné Evropě se projevuje zájem i o vysílání pořadů, které by mohly postavit
tuto vysílačku do příznivějšího světla. Pracovníci SE kontaktují přední západní filosofy, politiky i politology a záznamy z těchto rozhovorů jsou pak vysílány pod názvem „Časové a nadčasové“ povinně ve všech jazykových relacích. Se stejným cílem jsou také pořádány
s některými z těchto osobnosti besedy na téma „Uvolnění napětí“.
Směrnice amerického vedení obou rozhlasových stanic pro základní linii vysílání, vydané před časem, zdůrazňují nutnost vysílat do „určité komunistické země“ relace o příznivých událostech a vývoji „v jiných komunistických zemích“, jež poskytují z hlediska stanic
možnosti „volné alternativy“. Pod tímto pojmem jde o propagaci takových opatření, které
oslabují jednotu a akceschopnost socialistických zemí.
Směrnice rovněž považuje za velmi důležité zařazování informací o vnitřní situaci některých velkých západoevropských komunistických stran, jako např. komunistické straně Itálie, Francie, Velké Británie, Švédska apod. Také v těchto případech jde především o permanentní propagaci názorů a stanovisek zcela odlišných od postojů většiny marxistickoleninských stran v mezinárodním dělnickém hnutí, a zejména od stanovisek komunistických
stran v zemích socialistického společenství.
V další části směrnice je zdůrazněno, že programové náplně vysílání mají být zaměřeny na panoramatický charakter, kde bude převládat lehká „stravitelná“ forma. Vysílání vhodně rozdělit, aby pokrylo všechny sociální vrstvy posluchačů (dělníci, inteligence, mládež, nábožensky věřící, ženy v domácnosti, sportovci, příznivci populární hudby apod.).
Programům a informacím o vnitropolitických situacích východoevropských zemí věnovat mimořádnou pozornost, avšak zásadně nemají být relace laděny v polemickém tónu
a kritické připomínky vůči vládám komunistických států uvádět konstruktivním způsobem.
V tomto směru posluchačům předkládat „atraktivní alternativy“ (vlastní cesty k socialismu
atd.).
Požadavky zahrnující vnitropolitickou oblast zemí východní Evropy mají být podle
pokynů směrnice umírněné, bez štvaní, mstivosti, jakýchkoliv emocí, pompéznosti, arogance
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a předstírání. Zvláště je upozorňováno, aby do vysílání nebyly zařazovány programy, jejichž
obsah by mohl být interpretován jako pobuřující.
Ve směrnici je dále zdůrazněna nutnost upustit od vulgárních a propagandistických
argumentů, paušálního generalizování a vyhodnocování, vyhnout se jakémukoliv materiálu,
který by mohl být vykládán jako navádění ke vzpouře či jiným násilným akcím, a neposkytovat žádné taktické rady nebo doporučení směřující ke zvláštním akcím na základě mimořádných okolností.
V tzv. „napjatých“ situacích mají Radio Svobodná Evropa i Radio Svoboda spíše budit
zdání, že nálady utišují a zmírňují. V této souvislosti se v dokumentu uvádí, že lidé žijící ve východoevropských zemích mohou sami posoudit účinnost a následky svých akcí lépe, než kdokoli jiný žijící mimo jejich země.
Dále je ve směrnici kladen důraz na zásadu, nezařazovat do vysílání informace založené jen na pověstech či nepodložených údajích.
V programových relacích, a rovněž tak i v osobních kontaktech pracovníků obou stanic s občany socialistických zemí, nemají být povzbuzovány myšlenky na emigraci. Při rozhlasových rozhovorech s uprchlíky nemá být zveřejňováno, jakým způsobem emigrovali.
V žádném případě nesmí vést vysílání k tomu, aby občané socialistických zemí věřili, že
v případě jejich povstání či nepokojích bude Západ vojensky intervenovat.
Podle směrnice by stanice neměly vysílat relace o osobním životě stranických či vládních představitelů ZSS, případně jejich rodinných příslušníků, které by mohly být charakterizovány jako osobní útoky, pomluvy, klevety apod. V případě mimořádných událostí, týkajících
se zemí východní Evropy, nesmí být vysíláno nic bez předchozí konzultace s prezidentem těchto amerických rozhlasových stanic.
Velmi často ovšem dochází, a zřejmě bude docházet i v budoucnu, k vědomému porušování zmíněných směrnic, neboť různé vlivové skupiny v řídících orgánech obou stanic,
i mimo nich, jako např. CIA, STADEP, Kongres i sionistické organizace, využívají svého postavení a konexí k prosazování relací, které jsou se směrnicemi v rozporu.
Pro současný trend vysílání jsou rovněž charakteristická „doporučení“, jež stanice obdržely těsně před konečnou fází KBSE v Helsinkách od amerického ministerstva zahraničních věcí. V „doporučení“ je názorně ilustrováno, jak si americký STADEP představuje
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praktické kroky v oblasti zmírňování napětí mezi státy s rozdílným společenským zřízením,
neboť se v něm mj. říká:
– zesílit útoky proti vedení komunistických stran v ZSS s cílem vytvoření stavu
„stálé nervozity“;
– zesílit kritiku ekonomických problémů a národnostní otázky v ZSS;
– aktivizovat ještě více boj proti bezpečnostním orgánům socialistických zemí.
V duchu „studené války“ vystoupil též nově jmenovaný prezident spojených rozhlasových stanic MICKELSON, který při nástupu do funkce na tiskové konferenci v Mnichově
mj. řekl, že obě stanice se těší velkému pochopení v Kongresu USA a současně ujistil, že
existují solidní záruky podpory jak amerického parlamentu, tak i vlády ve Washingtonu
umožnit oběma rozhlasovým stanicím nadále plnit jejich úkol – poskytovat necenzurované
a nezkreslené informace národům východní Evropy a Sovětského svazu, jejichž přístup
k pravdě je omezován.
O tom, že oficiální místa USA přisuzují existenci vysílaček RSE a RS skutečně významnou roli v rámci propagandistického působení do socialistických zemí i po skončení
konference v Helsinkách, svědčí opět slova prezidenta MICKELSONA, který 10. 8. 1975
prohlásil:
„Podle názoru Kongresu i americké vlády nemůže existovat uvolnění napětí mezi zeměmi, jejichž občané jsou svobodně a plně o všem informováni a zeměmi, kde je občanům
tato možnost odpírána“.

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy128–139.

282

Příloha 17: Informace rozvědky – Souhrnná informace rozvědky č. 46 z 31. 12. 1975

10081/hl. sv. II. část

k využití a uložení
seznámit také s. Oliva, Nečásek, Netuka

A-008756/17-75

31. prosince 1975

ODBOR 31

Přísně tajné
Výtisk č. 39

Souhrnná informace rozvědky

K situaci ve vysílačkách Svobodná Evropa a Svoboda v období po jejich reorganizaci

Za správnost
pplk. J. Zajíc, v.r.

Počet listů: 11

[Příjmové razítko:]

Ministerstvo vnitra
Došlo 9. I. 1976
č.j. A-0047/31-76
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Souhrnná informace rozvědky č. 46

K situaci ve vysílačkách Svobodná Evropa a Svoboda v období po jejich reorganizaci

Sloučení radiostanic Svobodná Evropa a Svoboda
pod „jednu střechu“ v Mnichově vyvolalo vážné problémy
mezi jejich personálem při snižování stavu zaměstnanců.
Propouštění je nezbytné pro to, aby vedení vystačilo
s předpokládanými finančními dotacemi, aniž by se to
projevilo na objemu a efektivnosti vysílání. Zpráva ukazuje dopad propouštění na zaměstnance Svobodné Evropy.
V duchu stanoviska Kongresu USA připravila „Rada pro zahraniční vysílání“ ihned na
počátku svého funkčního období reorganizaci rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Svoboda
s cílem zvýšení jejich účinnosti, kvality a efektivnosti vysílání a v neposlední řadě i s ohledem
na nově definovanou finanční základnu jejich činnosti.
V rámci této reorganizace proto Rada rozhodla propustit 300 pracovníků (15 % zaměstnanců obou rozhlasových stanic) a uzavřít několik informačních kanceláří – ve Vídni,
Západním Berlíně, Ženevě, Aténách a Stockholmu. Značně byl také omezen stav pracovníků
dalších odboček v Římě, Londýně, Bonnu, Paříži a Bruselu.
Snižování početního stavu vysílaček bude pokračovat i v příštích měsících. Cílem je dosáhnout podstatného snížení celkových nákladů na provoz obou stanic, aniž by však při tom byla narušena jejich plynulá činnost. Při tom se projevuje rovněž snaha zvýraznit úlohu odborníků
i zlepšit postavení Svobodné Evropy a Svobody ve vztahu k veřejnému mínění na Západě.
Propuštěním zaměstnanců vysílaček se zabýval i západní tisk. Švýcarský buržoasní deník
Neue Zürcher Zeitung v článku „Krize amerických stanic vysílajících do východní Evropy“
13. 5. 1975 napsal, že v redakčních místnostech Svobodné Evropy a Svobody v Mnichově zavládla nálada krachu a zániku. Příčinou této chmurné nálady je podle listu rozhodnutí amerického vedení těchto stanic propustit velkou část redaktorů a různých „expertů“ na socialistické
země. List zdůrazňuje, že nálada v redakcích zmíněných vysílaček poklesla mnohem hlouběji
než v období, kdy senátor FULLBRIGHT vedl kampaň proti financování těchto vysílaček.
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Mnichovský deník Süddeutsche Zeitung 12. června 1975 v článku nazvaném „S hořkými pocity“ uvádí, že pracovníci Svobodné Evropy a Svobody se obávají rozhodnutí Washingtonu o definitivním zastavení činnosti obou stanic. Po dokončeném organizačním spojení obou
stanic má následovat propouštění přibližně stejného počtu dalších zaměstnanců. Asi za dva a půl
roku se tak počet pracovníků obou stanic sníží o více než třetinu. Přes oficiální a mnohokrát
opakované ujišťování, že nikdo nepomýšlí na zastavení činnosti těchto amerických stanic, by to
přesto podle listu mohl být začátek jejich konce. Nálada v redakcích klesla na bod mrazu, protože nikdo neví, koho postihne další vlna výpovědí a zda stanice budou vůbec dále v provozu.
Je pochopitelné, že snížení stavu zaměstnanců povede k omezení rozsahu programů. Atmosféra v celém podniku se značně zhoršila a mezi Američany a utečenci z východoevropských
států trvá podle listu hluboký konflikt.
Frankfurter Allgemeine Zeitung přinesl 16. 8. 1975 článek o společném umístění vysílačů a zdůrazňuje, že to povede ke svízelné situaci, neboť bude mít za následek velké stěsnání
zaměstnanců, ale ušetří se 650.000 US dolarů nájemného ročně. Od té doby, co finanční vybavování obou amerických vysílačů v Mnichově se děje oficiální cestou na základě schválení
amerického Kongresu, je jejich finanční situace nanejvýš tísnivá, zatímco ještě před čtyřmi
lety plynuly finanční prostředky pro oba vysílače z utajovaného pramene Ústřední americké
zpravodajské služby bohatě a nekontrolovaně. Nyní se musí spořit a skládat účty za každý dolar, každou marku.
Pro americký Kongres s jeho groteskními formami schvalování výdajů znamenalo převzetí finanční zodpovědnosti za oba vysílače neobvyklou zkušenost; že vysílače pracují daleko
v cizině, zaměstnávají převážně cizí personál a produkují rozhlasové vysílání pro třetí země,
[pozn.: to vše] převyšuje normální americké rozpočtové představy.
Sloučení vysílaček bylo bolestné podle listu také proto, že se muselo přistoupit k propouštění zaměstnanců, což zasáhlo převážně administrativní a technický personál, ale i důležitou monitorovou službu a „výzkumné oddělení“ vysílačů. Vedení vysílačů usilovalo o to,
aby jejich posluchači probíhající reorganizaci nezpozorovali, avšak v důsledku propouštění
morálka pracovníků, především vysílače Svobodná Evropa, hluboce poklesla, a podle listu se
vzpamatovávají ti, kteří propouštění přežili.
Problémy kolem slučování obou stanic, a s tím související propouštění zaměstnanců,
vyvolaly skutečně u všech pracovníků jednotlivých národních sekcí velkou nespokojenost, která
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narostla do nebývalých rozměrů. Tato skutečnost přinutila ředitelství Svobodné Evropy vydat
13. 5. 1975 interní vyhlášku, v níž se mj. říká:
„Oproti některým zprávám, jež se objevily ve sdělovacích prostředcích Německé
spolkové republiky, nemá propouštění zaměstnanců politický důvod. Inflace a snížení hodnoty US dolaru ve vztahu k německé měně závratně zvýšily provozní náklady. Dolar byl od
roku 1968 devalvován oproti německé marce o 41,25 % – včetně 10 % za posledních 12 měsíců. Navzdory inflaci a devalvaci je třeba zaměřit hlavní úsilí na zredukování největších provozních nákladů. Protože personální výlohy tvoří téměř 85 % našich celkových operačních
nákladů, snížení počtu osob je nevyhnutelné.“
Dále se ve zmíněné vyhlášce uvádí:
„Dr. David ABSHIRE, předseda „Rady pro zahraniční vysílání“, nedávno před senátním výborem Kongresu USA rozebral celou otázku a zdůvodnil potřebu snížit přehnaně nákladnou spirálu. Prohlásil, že po poradě se zodpovědnými lidmi dospěla Rada a vedení rozhlasových stanic k bolestnému závěru, že i když budeme mít následující rok k dispozici 65,6
mil. dolarů, bude potřebné přistoupit k radikálnější šetrnosti při hospodaření, abychom splnili
naléhavé potřeby a odvrátili měnové ztráty, které se už objevují na obzoru. Tyto očekávané
ztráty už způsobily, že rozhlasové stanice musely přeplánovat své rozpočty pro běžný rok 1976
na úroveň, ve které se odráží devalvace. Proto bylo vedením rozhodnuto snížit počet lidí na
výplatních listinách obou rozhlasových stanic, aby se tak umožnilo rozsáhlé životaschopné
plánování. Výplatní listiny obou našich stanic budou nyní dodatečně sníženy o 4,1 mil. dolarů,
kromě již provedeného snížení o 1,7 mil. dolarů předpokládaného v posledním roce. Také nové snížení počtu lidí ve štábu, kromě již plánovaného, bude nyní činit asi 15 %.
Jako výsledek tohoto naléhavého opatření by základní operační úroveň obou stanic
v roce 1977 asi nepřekročila 57 mil. dolarů i při zachování schopnosti pro urychlenou modernizaci zařízení, zlepšení programů a dalšího omlazení štábu, podle příkazu Kongresu. Operační náklady po tomto snížení personální základny nedosáhnou úrovně 65 mil. dolarů až do
běžného roku 1980.“
Závěr vyhlášky potom tvoří následující provolání:
„Věříme, že prováděné snížení se může a bude uskutečňovat inteligentním a výběrovým
způsobem, aby nepříznivé účinky, jež by mohly ovlivnit naši významnou rozhlasovou činnost,

286

byly sníženy na nejmenší možnou hranici. Je evidentní, že personální opatření způsobí nežádoucí
těžkosti postiženým jednotlivcům a že tomuto řešení bychom se vyhnuli, kdyby to bylo možné.
Avšak hospodářské skutečnosti současného období působí na Radio Svobodná Evropa a Radio
Svoboda právě tak, jako na mnohé jiné organizace v Německu, USA a dalších zemích.“
Písemná výzva ředitelství Svobodné Evropy s apelováním na rozumné pochopení
vzniklých těžkostí nijak zaměstnance neuklidnila, ba naopak ještě více hladinu rozbouřila.
Proto vedení RSE urychleně vydalo 26. 5. 1975 další vyhlášku, v níž ředitel administrativy
Hans FISCHER zaměstnancům oznámil, že všem propuštěným bude vyplaceno odstupné. Po
dohodě s mnichovským daňovým úřadem toto odstupné je osvobozeno od daně až do následujících maximálních částek:
1. DM 24 000 – bez ohledu na věk a délku služby;
2. DM 30 000 – když zaměstnanec dovršil 50 roků věku a alespoň 15 roků služby;
3. DM 36 000 – když zaměstnanec dovršil 55 roků věku a alespoň 20 roků služby.
Všechny částky, které překročí uvedené maximum, podléhají zdanění, ale pro výpočet
je možno použít speciálních ustanovení „Úpravy daně z příjmu“ podle čl. 34, § 1. Všechny
ne-zdaněné částky jak v DM, tak v dolarech (pro zaměstnance jiných národností) mohou být
vyplaceny jen za podmínky, že datum účinnosti výpovědi předchází dovršení věku 65 roků
alespoň o 6 měsíců.
Avšak ani nabízené odstupné zaměstnance neuklidnilo a očekávané propouštění dalších pracovníků v září vyvolávalo mezi lidmi soustavnou podrážděnost a napjaté ovzduší. Nejistota z nadcházejícího vývoje se projevila i ve zvýšené aktivitě odborů, které se snažily rozsah
propouštění omezit. Na celopodnikové schůzi dne 4. 6. 1975 došlo dokonce k hlasování, při
němž se téměř 90 % zaměstnanců vyslovilo pro energická jednání odborů s vedením Svobodné
Evropy a v krajním případě i pro vyhlášení stávky.
Ke stávce však nedošlo; jednak z obavy o placená místa a jednak proto, že do Mnichova přijel prezident obou stanic MICKELSON a vyhrocenou situaci uklidnil mnoha sliby
a tvrzením, že existence obou vysílačů je zajištěna. Dle názorů některých členů vedení Svobodné Evropy je existence zajištěna alespoň na 5 let, přičemž ovšem bude i nadále docházet
k propouštění.
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Také Státní department USA si pospíšil s prohlášením, v němž ujistil pracovníky obou
rozhlasových stanic, že nikdo nebude uvolněn z práce bez odstupného a důchodu. Starší pracovníci se prý budou po etapách převádět do důchodu nebo na další dobře placená místa. Obnovení kádrů a další reorganizace se bude provádět „postupně a klidně“.
Po tomto „opatření“ na eliminování bojovnosti zaměstnanců vysílaček se jejich nálada
přece jenom poněkud uklidnila. Po další etapě propouštění zaměstnanců v září 1975, které se
dotklo především německého personálu, se očekává nové propouštění počátkem roku 1976.
Společné akce zaměstnanců proti hrozbě propouštění se nesetkaly s úspěchem. Všechny
zásadní požadavky, které byly prostřednictvím odborů dříve vzneseny ze strany zaměstnanců,
tj. obnovení pracovního poměru s propuštěnými osobami, zaručení existence podniku a vylepšení
podmínek penzijního pojištění se prakticky začaly omezovat jen na jedinou otázku, tj. získat
každý sám pro sebe co největší výhody. Bojovou náladu mezi osazenstvem se snaží udržet jen
někteří jednotlivci, zejména v polském oddělení.
Záruky o zajištění existence podniku, jež obdrželi zaměstnanci od prezidenta vysílaček MICKELSONa mají pochybný účinek, neboť mezi různými zprávami, které se ve Svobodné Evropě v posledních měsících objevují, vzbudil zvláštní pozornost názor ředitele administrativy FISCHERa: podle něho by se měl celý podnik stěhovat asi za 2 roky z Mnichova
do Washingtonu. Jedním z hlavních důvodů je prý skutečnost, že v Kongresu USA se stále
častěji ozývají hlasy proti vyvážení 65 milionů dolarů ročně do ciziny, když by bylo možné je
spotřebovat doma.
V této souvislosti je třeba se zmínit o revizní komisi amerického Kongresu, která přijela do Mnichova prozkoumat efektivnost, účel a účinnost vysílaček i jejich řízení. Odborníci
z Washingtonu, tedy vládní účetní a revizoři, již několik týdnů zkoumají, jak se nakládalo a nakládá s penězi.
Někteří vedoucí pracovníci vysílaček čekají s obavami na závěrečnou zprávu kontrolních orgánů a vyslovují prognózy v tom směru, že není vyloučeno, že stanice budou přece jenom přesunuty do Washingtonu, především z úsporných důvodů. Při jejich přemístění do
USA by se dalo počítat s tím, že mnoho zaměstnanců by nechtělo opustit Evropu a podnik by
se jich takto snadno zbavil. Skutečnost, že v budovách Svobodné Evropy se provádějí i po
sloučení obou stanic ještě různé stavební úpravy prý nic neznamená, protože podobné neplánovitosti jsou pro Američany typické.
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Nadřízená instituce v USA „Rada pro zahraniční vysílání“ v nedávno vydané publikaci hovoří o současné situaci celého podniku, jeho vztahu k výsledkům konference
v Helsinkách, profesionalitě apod. Je zajímavé, že i zde jsou uvedeny možnosti přestěhování
vysílaček do Afriky, vedení a redakce do USA atd. Tedy věci, které až dosud byly vždy drženy v naprosté tajnosti. Různé směrnice, pokyny a nařízení klidu zaměstnancům nepřidávají,
neboť všechny nové síly z příslušníků NSR (písařky, stenotypistky, administrativní pracovnice) se přijímají pouze na jeden rok. Pracovní smlouvy na delší dobu nesmějí vysílačky nikomu nabídnout. Všechny uvedené okolnosti mnohé pracovníky v Mnichově nutí potom
k závěrům, v nichž dávají za pravdu jedné švýcarské informační službě, která tvrdí, že o konci obou vysílaček je v USA dávno rozhodnuto a ve skutečnosti jde již jenom o pozvolnou
likvidaci stanic.
Situace v čs. oddělení Svobodné Evropy je charakterizováno velkou nejednotností a rozpory. Ukázalo se, že mnozí pracovníci mají z připravované stávky strach. Bylo to právě čs. oddělení, jehož zaměstnanci tvořili většinu těch, kteří se při hlasování postavili proti stávce.
JEZDINSKÝ, SCHULZ, VOLNÝ, SPRINGEL, JADRNÁ a další prohlásili veřejně, že stávkovat nebudou. Vedení čs. oddělení v době, kdy odbory hrozily stávkou, připravilo do zásoby
program a hudbu. JEZDINSKÝ, který není odborově organizován, byl ochoten dělat stávkokaze, a také VOLNÝ, i když je členem odborů, prohlásil, že půjde vysílat, bude-li toho třeba.
Podobnou ochotu projevil i SCHULZ.
V červnovém termínu bylo z čs. oddělení propuštěno 14 osob, mezi nimi ROUBALÍK,
ANTALIČ, ZEITHAMMEROVÁ, ŠEPITKOVÁ, KAIMLOVÁ, GUBO, HÁJEK a MAJER.
Vedoucí čs. oddělení dr. PECHÁČEK využil nabízených výhodných podmínek penzijního
pojištění a odešel do důchodu. Při odchodu prohlásil, že nechce být hrobařem oddělení, které
tak dlouho vedl. Z propuštěných osob zažalovali podnik jen ROUBALÍK, ANTALIČ
a KAIMLOVÁ, přičemž se všeobecně očekává, že jediná věc, jíž mohou soudním řízením
dosáhnout, je zvýšení odstupného, případně zvýhodnění daňových předpisů z tohoto příjmu.
Celkově se dá shrnout, že uskutečněným propouštěním a možností dalšího propouštění byla vytvořena situace, že se lidé bojí o svá místa. Každý je ochoten pracovat více než kdykoliv předtím,
pracovat i přesčas, nahradit propuštěného zaměstnance apod. Někteří redaktoři, jako např. BENA
a PODIVÍNSKÝ začali dokonce číst vlastní texty. Další pracovníci, kteří byli zvláště ohroženi, jako SCHULZ a MOJTO, píší i do jiných rubrik a snaží se vykazovat zvýšenou činnost.
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Svobodnou Evropu navštívili v červenci 1975 zástupci BBC, kteří hledali mezi propuštěnými Čechoslováky zájemce o zaměstnání v monitoringu. Přijímací zkoušku absolvoval
ROUBALÍK, avšak do BBC nakonec nenastoupil pro nevyhovující platové podmínky.
S bývalými zaměstnanci čs. oddělení hovořili také pracovníci ministerstva vnitra NSR a snažili se získat vyhodnocovače a překladatele pro vysílačku Deutsche Welle. Podmínkou je
německá státní příslušnost a dokonalá znalost německého jazyka. Zájem projevili zejména
o J. DOSTÁLa.
Po odchodu dr. PECHÁĆKA se stal novým vedoucím čs. oddělení Samuel BELLUŠ
([...] 1916). Pochází ze staré slovenské evangelické rodiny, bývalý povereník informací, člen
demokratické strany, uprchl po únoru 1948, má americké státní občanství. Byl oblíbencem
dřívějšího ředitele RSE E. WALTERa [...]. Zástupcem BELLUŠe byl jmenován Josef
SCHNEIDER ([...] 1922), bývalý redaktor Mladé fronty, člen národně socialistické strany,
uprchl v r. 1949. Tato vedoucí dvojice se snaží zachránit jádro čs. oddělení, tzn. redakci na
úkor písárny a produkce. Jelikož Američané neuznávají argument o dvojjazyčnosti čs. oddělení, poukazují na to, že v čs. redakci je o 7 pracovníků více, než v jiných národních odděleních. Proto je vyvíjen nátlak na starší zaměstnance, jako je PEJSKAR, VOHRYZKA, GRUBER a další, ve snaze přimět je k předčasnému odchodu do důchodu. Tím by měli být
zachráněni JEZDINSKÝ, VOLNÝ, SCHULZ, MOJTO a jiní, kteří jsou podle pravidla seniority nyní na řadě. Zatím se ovšem zdá, že bude velmi obtížné se zbavit starších zaměstnanců
nad 60 let, kterým poskytují západoněmecké zákony značnou ochranu. Mnoho nastávajících
penzistů, mezi nimi i PEJSKAR, je rozhodnuto neodejít dříve, než ve svých 65 letech.
Podle názorů vedoucích pracovníků Svobodné Evropy by se početní stavy polského,
maďarského a československého oddělení měly vyrovnat a ustálit asi na 80 zaměstnancích.
Pro čs. oddělení to bude znamenat značné personální snížení proti stavu v minulosti. Již
v současné době vznikají potíže a situace se zatím řeší tak, že prázdná pracovní místa se nahrazují externími pracovníky, z nichž mnozí jsou bývalými zaměstnanci vysílačky. Výdaje na
tyto externí síly však neobyčejně zatěžují mimořádný rozpočet čs. oddělení a v budoucnu by
to mohlo způsobit i programové omezení.
Nedávné úvahy o zrušení vysílání na některých krátkých vlnách nebyly realizovány.
Ušetřilo by se tím sice hodně peněz, ovšem z celkového rozpočtu Svobodné Evropy a nikoliv
z rozpočtu čs. oddělení.
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Nedávné sloučení českého a slovenského úseku monitorů vyvolává mezi zaměstnanci
opět obavy z další etapy propouštění. A tak jako dříve, ani teď nikdo neví nic určitého, takže
atmosféra neustálého strachu o místa pronásleduje pracovníky čs. oddělení vysílačky Svobodná Evropa nadále.

AMV, reg. č. 10081, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy 149–160.
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Příloha 18: Informace rozvědky – Zpráva z 5. 5. 1976
10081

I. správa FMV – odbor 17
Čj. A - 003126/17-75

V Praze dne 5. 5. 1976

Přísně tajné
O D B O R 31

Výtisk č.: 3
II. odd. s. Nečásek

V příloze zasílám pro Vaši informaci zprávu
Podpora NATO a EHS vysílačce „Svobodná Evropa“.
[ručně dvojitě podtrženo a s šipkou připsáno: II. odd. ]

Přílohy 1/2
Náčelník odboru 17 :
(pplk. J. Z A J Í C )
[vlastnoruční podpis]
[Příjmové razítko:]

Ministerstvo vnitra
Došlo 6. V. 1976
č.j. A-00810/31-76

Příloha k č.j. A-003126/17-76
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Podpora NATO a EHS vysílačce „Svobodná Evropa“

Politický výbor NATO a pracovní výbor EHS pro rozpracování závěrů KBSE doporučují neustoupit koordinovanému tlaku ZSS, které sledují znemožnění vysílačky „Svobodná
Evropa“ (SE). SE se podle nich stala v současné době jedním z hlavních objektů pozornosti
politiky ZSS (naposledy na XV. sjezdu KSČ), což naznačuje směr a obsah ideologického boje mezi Západem a Východem před a v průběhu celoevropské schůzky v Bělehradě v r. 1977
a zároveň potvrzuje správnost ideologického zaměření SE.
Situace v tomto směru je dle odborníků NATO a EHS pro Západ natolik jednoznačná,
že předpokládané reakce na kampaň ZSS proti SE byly v uvedených orgánech pouze projednávány, aniž byly zahrnuty do celkového dokumentu o realizaci závěrů KBSE, který připravil
pracovní výbor EHS. Vůči námitkám, očekávaným ze strany ZSS, má Západ uplatnit argumentací poukazující na to, že „smyslem závěrů KBSE není omezovat, ale naopak přispívat
k rozšíření výměny informací, v čemž SE sehrává nezastupitelnou roli“.
SE je – jak tvrdí oba zmíněné orgány – stejným nástrojem Západu v jeho ideologickém boji s Východem, jako rozhlasové stanice jednotlivých ZSS svým vysíláním pro západní
země, v němž dochází k „nejrůznějším útokům proti společenskému systému Západu a jeho
součástem“.
Západ by byl naivní, kdyby se zbavil účinného prostředku ideologického boje (tj. SE)
jen proto, že si to přejí ZSS, bez získání jakékoliv „protihodnoty“.
Domnívají-li se ZSS, že SE porušuje jejich zákony, mohou zahájit v SRN proti ní soudní proces. K tomuto kroku se však podle expertů EHS a NATO ZSS neodhodlají, neboť by před
soudem neobstály se svými argumenty.

AMV, reg. č. 10081/019, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy 99–101.
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Příloha 19: Informace rozvědky – Souhrnná informace rozvědky č. 5 ze 7. 5. 1980

10081

I. správa SNB – odbor 17
A-002046/17-80

V Praze dne 7. května 1980

Přísně tajné
ODBOR 31

Výtisk č. 39
II. odd. s. Nečásek
dej k informaci i ss. Kasal
Klos
Petýrek

Souhrnná informace rozvědky

K současnému postavení a působení Radia Svobodná Evropa v Mnichově

Počet listů: 1/11
Za správnost:
pplk. J. Zajíc, v.r.
14. 5. 80 (podpis nečitelný)
20. 5. 80 (podpis Petýrek)
[Příjmové razítko:]

Ministerstvo vnitra
Došlo: [nečitelné]
č.j. MV č.j. A-001001/31-80
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Souhrnná informace rozvědky č. 5
K současnému postavení a působení Radia Svobodná Evropa v Mnichově

Informace se zabývá otázkou současného postavení RSE v Mnichově, jeho programovou náplní a některými formami působení.
V rámci globálních snah o legalizaci svého ideodiverzního působení proti ZSS přikládají USA nadále velký význam „legalizaci“ vysílaček Svobodná Evropa a Svoboda, tzn. dosažení uznání jejich statutu ze strany ZSS jako oficiálních institucí vlády USA, a tím i podstatného snížení možností jednotlivých ZSS označovat je nadále za podvratná centra, jejichž
činnost odporuje ZA KBSE [pozn.: Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci
v Evropě].
V polovině roku 1979 předložilo vedení Úřadu pro mezinárodní vysílání (BIB), do jehož kompetence řízení vysílačky patří, administrativě USA a Kongresu návrhy na další postup příslušných institucí k dosažení uvedeného cíle.
V dokumentu je zdůrazněna nutnost dosáhnout na základě současného statutu stanic
jejich širokého mezinárodního uznání, jako „oficiálního, legálního a liteře ZA KBSE odpovídajícího prostředku výměny myšlenek a informací“. Široká mezinárodní podpora RSE a Radia Svoboda má znemožnit ZSS popírat „oprávněnost činnosti stanic“.
Podle dokumentu ZSS nadále považují RSE/RS za nelegální nástroj psychologické
války, který je spojený s CIA. Je třeba proto využít skutečnosti, že tato argumentace prý již
neobstojí před západním veřejným míněním: jsou pravidelně vydávány přehledy o činnosti
vysílaček s údaji o financování, o vedení, které se skládá z významných amerických osobností, i o programu.
Celá organizace vysílaček je podle dokumentu dostupná všem, kdo se zajímají o „výměnu zkušeností v oblasti rozhlasového vysílání“. Činnost těchto stanic je řízena v souladu se
Státním departmentem oficiální správou – BIB, vládou USA jsou financovány a všechny objekty obou institucí jsou vlastnictvím USA.
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Dokument nabádá příslušné americké orgány, aby na mezinárodním fóru plně využívaly případných útoků proti činnosti stanic ze strany ZSS a výše uvedenými argumenty dokazovaly plnou shodu jejich existence a působení se ZA KBSE; z těchto důvodů jsou takovéto
„útoky“ dokonce pro RSE/RS „užitečné“. Aktivizace úsilí po plném mezinárodním legalizování vysílaček pak je tím nutnější a aktuálnější, že „ZSS nejsou schopny, mimo výpadů proti
některým pracovníkům (myšleno emigrantům), přijít s žádnými závažnými připomínkami
a námitkami vůči jejich vlastní aktivitě.“
Uvedený dokument již v létě 1979 konstatuje, že současná situace je příznivá pro další
rozvoj těchto stanic, zvláště proto, že schválené rozpočty převyšují na budoucí léta částku 100
mil. dolarů ročně a že celková kapacita vysílaček dosáhne v roce 1981 výkonu 75 000 KW.
Západní vlády, jak uvádí dokument, jsou již plně přesvědčeny o tom, že RSE/RS skutečně slouží k rozvíjení konstruktivního dialogu mezi Východem a Západem.
Uvedená argumentace měla mj. sloužit US administrativě jako záminka k požadavkům
vůči ZSS na uznání „práva“ zastoupení vysílaček na OH, zařazení otázky jejich legalizace na
jednání konference o otázkách rádiového vysílání v Ženevě WARC [World administrative radio conference] (podzim 1979) a na jednání schůzky KBSE v Madridu v roce 1980.
K dalšímu působení stanic pak dokument uvádí: je třeba rozšířit počet vysílacích hodin, rozšířit pokrytí území SSSR vysíláním v dalších jazycích, dokončit zkoumání otázky
zřízení televizního vysílání uvedených stanic s použitím umělých družic. Na zmíněné konferenci WARC (Světová konference o rádiovém vysílání) získat další pásma krátkých vln. V roce
1981 provést detailní průzkum vysílání a poslechovosti televizních stanic ZSS s cílem zaplnit
prostřednictvím RSE/RS zbývající „informační mezery“. Dosavadní spolupráce RSE/RS a BIB
s ICA (Americkou informační agenturou) a State departmentem přispěla k větší pružnosti
a efektivnosti vysílání stanic a jejich synchronizaci s akcemi a iniciativami americké zahraniční
politiky.
K zaměření programu se v dokumentu pak uvádí, že je třeba zvýšit agresivnost vysílání,
což „přinutí vlády ZSS nakonec přistoupit k dialogu o jejich existenci“. Dále se zdůrazňuje
nutnost synchronizovat vysílání i s „akcemi propagandy příslušného režimu“, což umožní „postavit se proti tezím komunistické propagandy, která antagonisticky zaměřuje společnost proti
Západu a převzít iniciativu do svých rukou“. Obecně se zde pak uvádí, že je třeba odůvodňovat
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„správnost, spravedlnost a humánnost aktivity Západu v oblasti zahraniční politiky, zejména
ve směrech, které jsou důležité pro zájmy USA“.
Uvedený dokument měl sloužit především k získání další finanční podpory pro vysílačky ze strany Kongresu, neboť již v průběhu roku 1979 se zřetelně rýsovala konečná deficitní bilance hospodaření vysílaček způsobená jednak poklesem kursu dolaru, jednak přidělováním prostředků na jiné formy podvratné činnosti proti ZSS (v případě ČSSR např. na podporu
některým chartistům, kteří emigrovali na Západ).
Bezprostředně rovněž zřetelně reaguje na tehdy akutní úvahy o „značné“ restrikci personálu i finančních prostředků vysílaček, na přemístění některých jejich složek do USA apod.
V tomto směru také v průběhu roku 1979 působilo v RSE/RS v Mnichově několik amerických komisí, které měly dané otázky zkoumat, vedením vysílaček byla dokonce vypracována
studie, která byla předána BIB, v níž se navrhovaly některé konkrétní kroky k přemístění
a byla vyčíslena údajná roční úspora 5 mil. dolarů.
V tomto období panují v obou vysílačkách, zejména mezi staršími pracovníky, značné
obavy o jejich další existenci v těchto institucích, které americké vedení navíc podněcuje nabídkami mimořádných odměn při předčasném „dobrovolném“ odchodu do důchodu (této zatím
využilo asi 7 zaměstnanců RSE) a organizováním průzkumů vytíženosti jednotlivých pracovníků, který měl napomoci odhalit jejich rezervy a vytypovat již nevýkonné zaměstnance.
Je sice skutečností, že schvalovacím procesem v Kongresu je přidělování finančních
prostředků stanicím poněkud zkomplikováno a že jejich vedení musí ve větší míře přihlížet
k efektivnosti činnosti stanic; to však nic nemění na základním faktu, že jejich působení je garantováno nejvyššími představiteli USA. Naopak, publicita o práci komisí v RSE a RS o projednávání rozpočtu v Kongresu atd. je aktivně zpětně využívána jako jeden z důkazů uváděné
„legálnosti“ jejich činnosti.
O zvýšeném zájmu vlády USA o intensifikaci jejich působení proti ZSS svědčí i některé konkrétní skutečnosti.
V souladu s doporučením BIB postupovala delegace USA na jednání WARC
v Ženevě podle předem připraveného plánu (v němž počítala zejména se zamezením koordinovaného postupu rozvojových zemí a ZSS v otázce kontroly nad informacemi a s nastolením „otázky“ RSE/RS) a podařilo se jí zde dosáhnout přidělení dalších radiových [rádiových]
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pásem, která mají mj. umožnit vypuštění umělé družice, která by pokryla vlnově celé dosavadní území vysílaček RSE/RS a technicky zamezila rušení jejich programu v ZSS.
Podařilo se jí rovněž nechat zaprotokolovat protest proti rušení těchto vysílaček „některými signatáři ZA KBSE“; americká propaganda, ale i např. poslední výroční zprávy BIB
(únor 1980) pak tento fakt a skutečnost, že ZSS „kterých se to týká“ , prý nedaly na americký
protest žádnou oficiální odpověď, prezentují jako významný úspěch americké diplomacie.
V prosinci 1979 pak navštívil RSE/RS v Mnichově blízký spolupracovník BRZEZINSKÉHO Paul HENZE, který prohlásil, že o budoucnost vysílaček v Evropě není třeba mít
obavy, neboť jejich působení proti ZSS vysoce oceňuje jak sám BRZEZINSKI, tak mnozí senátoři a další významní činitelé. To se konkrétně projevilo i ve zvýšeném přídělu oficiálních
prostředků, které schválila Sněmovna representantů Kongresu USA a podepsal CARTER
v srpnu 1979:
BIB byla přidělena na provoz RSE/RS na rok 1980 částka téměř 82 mil. dolarů a na
rok 1981 již 87 mil. dolarů. Z porovnání těchto zveřejněných údajů s částkou 100 mil. dolarů,
o které hovoří dokument, vyplývá, že stanice jsou dotovány ještě dalšími prostředky. Na počátku roku 1980 pak byl americkou vládou dotován deficit stanic za rok 1979, který činil asi
1,5 mil. dolarů.
Je zřejmé, že úloha vysílaček jako nástrojů psychologické války výrazně vzroste po
celkovém zhoršení mezinárodního klimatu, ke kterému došlo na přelomu roku 1979–1980.
Americké vedení vysílaček po pomoci SSSR Afghánistánu došlo počátkem roku 1980
k závěru, že jakékoliv úvahy o přemístění vysílaček do USA jsou za současné mezinárodní
situace již „nereálné“. Na základě tohoto hodnocení poslalo vedení BIB dopis, v němž reviduje svoje návrhy z roku 1979 s následující argumentací:
– Mnichovská vysílačka RSE/RS za „vydatné“ pomoci své kanceláře v Mnichově
zajišťuje USA stálé a operativní předávání informací z ZSS a „technicky“ umožňuje činnost opozice v ZSS.
– Její přemístění do USA by oslabilo operativnost, a to jak při vlastním vysílání
(transmise z USA přes evropské retranslační stanice), tak možnost získávání informací z ZSS.
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– Náklady na přemístění vysílaček, poboček a kanceláří do USA by převýšily současné i předpokládané náklady na provoz vysílaček v Evropě.
– Opožďovalo by se i přebírání materiálů Hlasem Ameriky, došlo by k určité identifikaci obou stanic, přičemž Hlas Ameriky je v ZSS méně oblíben.
– Ponechání vysílaček v Mnichově představuje lepší možnosti pro rychlé a podrobnější informování obyvatel ZSS, znamená pro USA i „politickou výhodu“.
Jaký ohlas našla v příslušných kruzích tato argumentace, ukazuje fakt, že v březnu
1980 požádala vláda Kongres o uvolnění dalších 12 milionů dolarů, které mají být použity
k výstavbě 11 retranslačních stanic na území Portugalska a NSR.
O synchronizaci vysílání stanic s akcemi a postoji americké administrativy svědčí i programové téze [teze, i dále v textu], které v lednu 1980 předložil ředitel ICA REINHARD na
tajné informativní schůzce představitelů uvedené informační agentury a stanic Hlasu Ameriky a RSE/RS, téze k americké zahraničně politické linii a propagandě do zahraničí, které byly
zpracovány v Bílém domě a ve State departmentu; samotné schůzky se zástupci těchto institucí zúčastnili.
REINHARD je formuloval následovně:
– Uplatňování dosavadních sankcí proti SSSR a jejich další zostřování jako reakce na
sovětský „zásah“ v Afghánistánu musí být pro SSSR výstrahou a zároveň brzdou záměrů rozšiřovat svůj vliv pomocí ozbrojených akcí.
– Vláda USA nejenom vyžaduje plnou politickou podporu ze strany vlád zemí NATO
a Japonska, ale též jejich vlastní uplatňování restrikcí ve vztazích s SSSR. Aby USA dosáhly
této podpory (což by jim umožnilo realizovat ještě tvrdší opatření), je třeba organizovat
nátlakové akce ve zmíněných západních zemích prostřednictvím ovlivňování a aktivního využívání veřejného mínění. Zvláštní důraz je třeba klást na veřejnost a vyvolání tlaků na vlády
zemí EHS.
– Americká administrativa pokládá ČLR za svého spojence v protisovětských akcích.
Hodlá ji proto vybavit současnou technologií a výzbrojí a organizovat výcvik vyšších velitelských kádrů v USA.
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– Administrativa aktivizuje svoji politiku v oblasti Perského zálivu; základem toho
musí být vojenská přítomnost s jadernými silami, přičemž bojová kapacita těchto sil musí být
větší než celé americké flotily za II. světové války.
– Hlavní tezí v propagandě k této oblasti musí být tvrzení, že SSSR usiluje o maximální využití situace v Íránu, kde se komunisté připravují převzít moc. Studenti, věznící americké diplomaty, jsou teroristé z Organizace pro osvobození Palestiny, inspirovaní SSSR.
– Americká opatření proti SSSR přispějí k tomu, že budou mj. pokračovat „partyzánské“ boje proti sovětským jednotkám v Afghánistánu; to způsobí, že sovětská vojska ze země
neodejdou, jejich podstatná část zůstane i po stabilizaci situace na strategických základnách.
Z tohoto důvodu bude třeba v propagandě do Afghánistánu a dalších islámských zemí zdůrazňovat pomoc povstalcům poskytovanou USA a ČLR přes území Pákistánu.
– Přerušení procesu mezinárodního uvolňování způsobí celkové omezení ekonomické
spolupráce mezi Západem a Východem. Tato spolupráce je však pro západní země (včetně samotných USA) již natolik důležitá, že se jí nemohou beze zbytku vzdát. Proto je třeba vypracovat alternativní řešení k otázce aktuálních forem kooperace. Omezení styků s Východem se
musí projevit růstem obchodu s ČLR a rozvojovými zeměmi. Navíc je možno očekávat upevnění integrace států RVHP s dalším negativním dopadem na obchod se Západem.
Země západní Evropy však musí bez ohledu na restrikce vůči SSSR i nadále udržovat
styky s dalšími evropskými socialistickými zeměmi a regulovat jejich úroveň v závislosti na
vývoji celkové situace.
Uvedené instrukce se ve vysílání RSE do Československa v I. čtvrtletí 1980 bezprostředně odrážejí; i organizačně jsou sankcionovány přísnou censurou, zejména v oddělení zpráv.
Výrazně se zvyšuje podíl vojenské a ekonomické propagandy. Pro ilustraci je možno uvést některé příklady:
– Je přejímána téze amerických „odborníků“, že tzv. Brežněvova doktrína, tj. poskytnutí všestranné, i vojenské pomoci zemi spojené s SSSR smlouvou o přátelství, byla nyní
rozšířena i na rozvojové země. Často je přitom opakována „paralela“ Afghánistán – ČSSR:
(Únor 1948, který „vedl“ ke vzniku NATO a „přivedl“ svět ke studené válce, nebo rok 1968).
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– ČSSR je vydávána za stát, který nejméně ze všech ZSS profitoval z procesu uvolňování; následky této skutečnosti se v nynější situaci, v níž bude muset ještě více vzhledem k vyhlášeným sankcím „doplácet“ na SSSR, nutně projeví v poklesu životní úrovně obyvatelstva.
– Do popředí vystupují stále výrazněji pokusy diferencovat mezi jednotlivými ZSS;
jsou vyslovovány spekulace o „odporu“ vůči sovětské pomoci Afghánistánu např. v PLR,
MLR, NDR, jsou akcentovány postoje RSR a Jugoslávie. Velká publicita je ve vysílání poskytována v této souvislosti „výhodám“, které z „nezávislého“ postoje plynou zejména RSR
a SFRJ, např. jejich smlouvami s EHS.
V této souvislosti je příznačný poznatek, podle kterého redaktoři JEZDINSKÝ a JUNGMANN připravili dlouhodobou kampaň k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou
armádou, v níž chtějí odhalovat především „hegemonistické ambice“, které SSSR prý projevoval již během II. světové války, ukázat ve zmíněné „paralele“ úlohu a osobnost např.
s. Gottwalda, Zápotockého a dalších, „roli“ s. Zorina v Únoru 1948 apod. Ve spolupráci
s MLYNÁŘem, KAPLANem a dalšími přitom hodlají publikovat zejména „nové skutečnosti“
o uvedených událostech a osobách.
V souvislosti se snahou o legalizaci vysílaček, vynakládalo jejich vedení a další americké orgány značné úsilí na jejich přímou akreditaci na Olympijských hrách [olympijských,
i dále v textu]v Moskvě. Vzhledem k tomu, že akreditace stanicím udělena nebyla, uzavřelo
vedení tajnou dohodu se západoněmeckým deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung o „výměně informací“. RSE/RS bude dodávat deníku zprávy ze socialistických zemí získané vlastními zdroji a recipročně dostane od FAZ [Frankfurter Allgemeine Zeitung] „zpravodajství“
z OH v Moskvě.
Ve smlouvě se zdůrazňuje zájem RSE především o informace ze zákulisí olympijských her, o pokud možno tendenční interview se sportovci ze socialistických zemí, a rovněž
se sovětskými občany. Zpravodajové FAZ se mají také pokusit navázat spojení se sovětskými
disidenty. Dohoda dále předpokládá vybudování přímé telefonní linky mezi redakcí FAZ ve
Frankfurtu a RSE v Mnichově po dobu OH.
Obdobné smlouvy uzavřelo vedení RSE/RS i s některými jednotlivými západními
žurnalisty.
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Závěr:

V nastávajícím období lze očekávat zagresívnění [zagresivnění] linie vysílání RSE do
ČSSR. Stejně jako další prostředky ideodiverzního působení Západu proti ČSSR, bude se ve
svých pořadech především snažit „odrusifikovat“ myšlení československých občanů, tj. jednoznačněji předkládat západní normy způsobu chování, „logického“ uvažování apod. K tomu
jí bude sloužit další podněcování nacionalistických nálad pod pláštíkem boje proti „sovětskému vojenskému expansionismu“, jehož „obětí“ se stále více stává i Československo.
Jednoznačně se zaměří na podporu bojkotu OH v Moskvě (přičemž bude zdůrazňovat
možnost „demokratické“ volby západních sportovců), na pokusy diskreditovat Čs. spartakiádu, na oslavy osvobození ČSSR.
Mimořádnou pozornost bude věnovat přípravě následné madridské schůzky KBSE; dá
se předpokládat, že otázku existence stanic a jejich „narušené činnosti“ přednese delegace USA
přímo v Madridu.
Nadále se bude snažit popularizovat a podporovat činnost opozičních elementů
v ČSSR a vyvolávat nespokojenost obyvatelstva zfalšovanou interpretací některých ekonomických potíží.

Archiv býv. I. správy SNB, OBS 10081, hlavní svazek, listy 161–172.
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Příloha 20: Informace rozvědky – Souhrnná informace rozvědky č. 17 z 18. 7. 1983

10081/140

17. odbor I. správy SNB
Č.j. : A-002688/17-83

V Praze dne 18. července 1983

Přísně tajné
Odbor 31

Výtisk č.: 39
–

anal. odd. k informaci [3x parafováno –]
25. 7. 83, 19. 7. 83
s. Nečásek k uložení – využití

Souhrnná informace rozvědky

Současné postavení a úkoly Radia Svobodná Evropa
v americkém systému ideodiverze

Počet listů: 1/8

Za správnost:
plk. JUDr. Z. PETERKA v.r.
[Příjmové razítko:]

I. správa FMV
Došlo 19. VII. 1983
č.j. A-001141/31-83
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Souhrnná informace rozvědky č.17

Současné postavení a úkoly Radia Svobodná Evropa v americkém systému ideodiverze

Informace charakterizuje hlavní rysy současné aktivity a situace v Radiu Svobodná Evropa a jeho role v ideodiverzním působení proti ZSS.
Ideodiverzní boj, který Spojené státy vedou proti socialistickým zemím, nabývá nebývalých dimenzí. Hlavní úloha je v rámci REAGANem vyhlášeného „křižáckého tažení proti komunismu“ svěřena nosným ideodiverzním centrálám, přičemž diverze v éteru patří mezi
nejdůležitější prostředky jejich nepřátelské činnosti proti ZSS.
O váze, kterou Spojené státy přikládají rozhlasové a televizní propagandě, svědčí jednání amerického Kongresu z dubna 1982 o směrech další činnosti Úřadu pro mezinárodní vysílání (Board for International Broadcasting – BIB), nadřízeného orgánu Radia Svobodná Evropa (RSE) a Radia Svoboda. Na zasedání byla provedena kritika dosavadní práce obou
institucí, diskuse pak směřovala k přijetí konkrétních legislativních opatření pro vytvoření
širších podmínek pro zintenzívnění [zintenzivnění, i dále v textu] a zejména zkvalitnění americké propagandy do zahraničí. Zároveň bylo rozhodnuto urychlit proces organizačních a kádrových změn i programového profilu radiostanic a přizpůsobit je politickým potřebám Spojených států pro etapu „zvýšené konfrontace Západu se ZSS“.
Při této příležitosti byl také kladně posouzen požadavek vedení Hlasu Ameriky na
přidělení zvláštních finančních fondů pro modernizaci jeho technického zařízení. Hlas Ameriky obdržel pro fiskální rok 1983 640 miliónů [milionů, i dále v textu] dolarů, což je o 151
milión více než v roce předchozím. Pro období 1984–1985 rozpočet Hlasu Ameriky má již
být dotován částkou 712 miliónů dolarů.
Otázky činnosti RSE a Radio Svoboda byly opětovně projednávány koncem listopadu
1982 zahraničním výborem Senátu. Zde nový předseda BIB F. SHAKESPEARE přímo potvrdil, že v „nynějších delikátních podmínkách je činnost obou vysílačů důležitým prostředkem pro dosažení strategických zahraničně politických cílů USA“. Ve svém výkladu se přímo
opíral o důvěrnou studii Stadepu „Ofenzívní [ofenzivní] strategie Ameriky“; mimo jiné uvedl,
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že americká vláda musí zdokonalit všechny „formy a metody podněcování krize v socialistických státech s cílem urychlit a vyvolat zásadní změny jejich politického a ideologického systému“. Na základě doporučení zahraničního výboru Senátu byly RSE a Radiu Svoboda přiděleny finance ve výši 86–89 miliónů dolarů a prezident REAGAN tuto částku na rok 1983
zvýšil o dalších 21 miliónů dolarů; to americký Kongres schválil na začátku července t. r. s
odůvodněním, že nové částky je nutno vynaložit pro realizaci plánů na zvýšení počtu nových
vysílacích stanic proti SSSR a jeho spojencům, a to nejen v evropském prostoru, ale také na
asijském kontinentu. Dne 9. 6. 1983 zahraniční výbor amerického Senátu navíc potvrdil částku 10 miliónů dolarů na činnost nové štvavé vysílačky „Svobodná Kuba“.
Od konce roku 1982 vedení BIB začalo prakticky dovršovat opatření sloužící ke
strukturálně kádrové reorganizaci RSE a Radia Svoboda s cílem „zajistit přechod od obrany
k dlouhodobému ofenzivnímu nástupu vůči ZSS“. Tento proces, který pokračuje, je realizován na základě doporučení přijatých na společných poradách pověřených pracovníků Národní
bezpečnostní rady, BIB, Stadepu a USIA. Úkolem sladit požadavky REAGANovy administrativy s doporučeními prominentních emigrantů ze ZSS ohledně způsobu a obsahu americké
psychologické války a ideodiverze proti ZSS byl pověřen tzv. Ústav pro koordinaci, plánování a realizaci propagandistických akcí vůči socialistickým zemím, jehož založení bylo oznámeno na „Konferenci o demokratizaci komunistických zemí“, která se konala ve Washingtonu v říjnu 1982.
Podle příkazu R. REAGANa bylo vyměněno téměř celé vedení RSE a Radia Svoboda.
Novým ředitelem RSE se stal L. BUCKLEY, pracovník amerického státního aparátu
a sdělovacích prostředků, který patří do okruhu REAGANových dlouholetých spolupracovníků. Kádrové změny byly provedeny i ve vedení technických úseků, personálně byla posílena
analytická a vyhodnocovací střediska, došlo k postupnému rozšíření počtu zaměstnanců zabývajících se politickým zpravodajstvím. Byl zdokonalen a především zpřísněn výběr vhodných
osob pro obě stanice z řad pracovníků specializovaných center, vědeckých pracovišť, sdělovacích prostředků apod.
Byly podniknuty kroky k zintenzivnění činnosti odboček RSE v západních zemích.
Plánuje se zvýšení stavu technických úseků s cílem zajistit hladký provoz všech modernizovaných a nově vybudovaných vysílačů. Počítá se rovněž s rozšířením náboru kvalifikovaných
emigrantů, prováděným však přísně selektivním způsobem, kteří mají „čerstvé zkušenosti“
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z působení v ZSS. Zájem vedení RSE o takovéto osoby je možno potvrdit jmenováním polského emigranta, dlouholetého spolupracovníka CIA Zd. NAJDERa, vedoucím polské sekce
RSE. Rumunskou nyní vede emigrant z roku 1979 V. GEORGESCU, který od svého jmenování působil na amerických universitách.
Velký význam přikládá vedení BIB nově obnovené technické skupině tzv. boje proti
rušení vysílání amerických stanic, která spadá do aparátu BIB. Jejím úkolem má být předkládat jednak technické návrhy na uskutečnění možných opatření proti rušení (včetně např. navrhování výstavby a umístění nových vysílačů), a poskytovat „právní“ argumenty vládě USA
pro vystupování proti rušení na fóru mezinárodních organizací, bilaterálních a jiných jednání,
včetně např. schůzky KBSE.
Vedení RSE přistoupilo na přelomu roku 1982/1983 k dokompletování a zdokonalení
systému bezpečnostních opatření v objektech RSE a v jejich okolí. V této souvislosti byl viditelně zpřísněn vnitřní režim a rozsah osobních kontrol zaměstnanců a návštěvníků. Pravomoce oddělení osobní ochrany a bezpečnosti byly rozšířeny. Zvýšena byla úroveň a frekvence
spolupráce bezpečnostních orgánů RSE s místními policejními orgány.
Představitelé RSE vydali pokyny pro provádění hlubších a komplexnějších prověrek
zaměstnanců, zejména pak emigrantů a místních sil. Do osobních hodnocení zaměstnanců
RSE mají být s větší pečlivostí zaznamenávány údaje o osobním životě, morálce, zvycích,
o pracovním režimu atd. I oficiálně se razí heslo, že tyto skutečnosti budou mít rozhodující
vliv na služební postupy a při jmenování do řídících funkcí.
Došlo rovněž k zesílení dozoru amerických speciálních služeb přímo v RSE, počet jejich příslušníků, většinou legalizovaných jako zaměstnanci RSE, se zvýšil.
Z hlediska rozsahu ideodiverzního vysílání RSE do ZSS lze konstatovat, že programy
měly v roce 1982 rozsah 553 hodiny týdně, tj. 258 hodin základního programu a 295 hodin
opakování již vysílaných relací. Mezi vysíláním do jednotlivých socialistických zemí, pokud
jde o časové rozsahy, existuje značná vyrovnanost.
V roce 1982 na prvním místě základního programového vysílání stály relace do MLR
(9,35 hod. denně), pak ČSSR (8,33), dále PLR (7,18), RSR (6,49), BLR (4,36) s tím, že postupný nárůst intenzity vysílání byl od té doby patrný u PLR, především v přeskupování opakovacích relací.
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Největší část pořadů se věnuje zpravodajskému pokrývání vnitropolitického vývoje
v příslušných ZSS a jejich zahraniční politice. Tendenční a desinformující zprávy z těchto oblastí
představují selektivně 25–77 % všeho vysílacího času. Tento blok pořadů je nejvíce zastoupen
u PLR.
Pokud jde o ČSSR, RSE věnuje 27 % času na účelovou charakteristiku a obhajobu
americké vnitřní a zahraniční politiky, včetně prezentace západního modelu společnosti
(ČSSR je v tomto ohledu na prvním místě, následována těsně MLR a RSR). Vyloženě politické zpravodajství k ČSSR pak představuje 48 % vysílacího času. S opakovanými pořady
celkový blok vysílání proti ČSSR představuje denní penzum 21–23 hodiny.
Dlouhodobý plán na posílení a rozšíření počtu radiostanic RSE a Radia Svoboda byl
vypracován v roce 1979. Na základě finančních dotací z roku 1982 a 1983 má dojít k zvětšení
kapacity stávajících zařízení v Portugalsku (Gloria), Španělsku (Palo), Holzkirchenu, Biblisu
a Lampertheimu v NSR. Počítá se s výstavbou dalších šesti moderních stanic a předpokládá
se, že se takto podaří eliminovat i rozsah rušení vysílání RSE v socialistických státech. Navíc vedení BIB kalkuluje s možností, že WORLD ADMINISTRATIVE RADIO CONFERENCE (Světová konference o otázkách radiového vysílání) by v roce 1984 mohla přidělit
některé další vlny a vysílací časy vysílačům, které BIB obhospodařuje. Přípravy jsou činěny
i pro využití stacionární družice USIA.
Konkretizace vysílání RSE do ZSS je upřesňována v rámci hlavní dané linie na základě prováděných vlastních rozborů politických a společenských nálad v ZSS. Tak např. v materiálech z ledna t.r. analytická pracoviště RSE uvádějí, že v socialistických zemích jako celku
se ve vývoji politických názorů projevuje mírná tendence posunu doprava. Pokud jde o ČSSR,
učiní závěr, že k ideím sociáldemokratismu se přiklání 40 % obyvatelstva, pro systém křesťanské demokracie by v případě „svobodných voleb“ bylo 30 % a pro pravicové politické
směry pouze 5 % s tím, že na Slovensku by zřejmě byly preferovány katolické politické směry a tzv. rolnická strana. K obdobným závěrům dochází i pokud jde o další ZSS, s celkovým
konstatováním, že růst zájmu obyvatel v ZSS o náboženské ideje a tzv. rolnické strany předurčuje snižování autority myšlenek sociáldemokratismu.
K postojům československých občanů k mírovým iniciativám ZSS a ČSSR byl učiněn
závěr, že pouze 25 % občanů plně schvaluje jejich obsah a 58 % spíše preferuje argumenty
západních sdělovacích prostředků a pacifistického mírového hnutí.
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Podobných rozborů byla v roce 1983 vypracována celá řada, jejich nosným mottem je
konstatování „pozitivních výsledků“ působení RSE ve směru „žádoucí změny“ v postojích
obyvatelstva v ZSS k zásadním otázkám vnitropolitického vývoje v ZSS a zahraničně politickým událostem.
Personální změny ve vedení a aparátu RSE byly REAGANovou administrativou provedeny především s cílem dosáhnout výraznějších změn ve způsobu vedení podvratné ideodiverzní činnosti proti ZSS. Směrnice BIB pro činnost RSE např. konkrétně uvádějí, že je
zapotřebí zkvalitnit programy, které mají za hlavní úkol dosáhnout hlavní diskreditace společenskopolitického systému v ZSS, zvýšit počet relací tohoto druhu a vybavit je hodnověrnými komentáři a svědectvími dokumentujícími „pravdivost“ tvrzení RSE. Pokud jde o ČSSR,
pak na prvním místě mají stát ostré útoky proti KSČ a jednotlivým představitelům stranických
a vládních orgánů. Nedůvěra v politiku KSČ se má vyvolávat i záměrným zdůrazňováním
„rozporů“ ve vedení KSČ a státu. Na intenzitě má nabývat kritika spojeneckých vztahů ČSSR a
SSSR. Doporučuje se, pro dokreslování komentářů k vývoji v ZSS a ČSSR, nadále používat
vhodně zvolené momenty z problematiky PLR. Takto modifikované útoky se mají vystupňovat
spolu s glorifikací činnosti CHARTY 77 a VONS a jiných antisocialistických elementů u příležitosti 15. výročí internacionální pomoci ČSSR.
Směrnice pro vysílání RSE kladou důraz i na tzv. pružné rozpracování ekonomické
a sociální problematiky v ČSSR a dalších ZSS a na akcentaci momentů v těchto oblastech
s dopadem na obyvatelstvo jako celek (argumentace o neuspokojivé zásobovací situaci, možnosti neúrody, neplnění plánu, korupce atd.) Na stejném stupni pozornosti jako v roce 1982
má zůstat tématika [tematika, i dále v textu] „nedodržování lidských práv v ZSS“; podobná
směrnice existuje i pokud jde o náboženskou problematiku, rozpoutávání nacionalismu a antisovětismu.
Základním smyslem všech uvedených záměrů a opatření je dosáhnout u posluchačů
zdání atraktivnosti, fundovanosti, informovanosti, pravdivosti vysílání a vyvolávat u nich postupně sílící odklon, averzi a odpor proti socialismu jako společenskému systému a proti
SSSR. Úsilí vedení RSE o zkvalitnění obsahu relací je dáno též přesvědčením, že tímto způsobem je možno ideodiverzní propagandou zasáhnout co nejširší vrstvy obyvatelstva v ZSS,
zatahovat do sféry svého působení zejména dělnickou třídu, technickou inteligenci a mládež,
rozvinout proces indoktrinace příslušníků společenských, vládních a stranických orgánů.
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Změny ve vedení a nové nároky na další činnost RSE našly svůj odraz i ve vývoji situace v československém oddělení RSE. Od jara 1982 byl funkcí prozatímního vedoucího
pověřen J. SCHNEIDER, jeho zástupcem se stal K. BELÁK. V květnu 1982 došlo k částečné
přestavbě vysílání do ČSSR; nejpodstatnější změnou byl přesun vysílací doby „politického
bloku“ na pozdní odpoledne a na večerní hodiny.
J. SCHNEIDER zavedl na oddělení dočasně větší pořádek a projevil snahu realizovat
ve vysílání RSE plně ostřejší americký kurs. Redaktoři dostali větší volnost při psaní komentářů, zejména pokud šlo o jednotlivé otázky našeho vnitropolitického vývoje. Bylo jim také
dovoleno ve větší míře jmenovat konkrétní osoby, spojovat je s událostmi, přestalo se s důsledným prosazováním požadavku, že komentáře RSE musí být potvrzovány citacemi z jiných
sdělovacích prostředků.
Přesto se československé oddělení, podobně jako maďarské, nevyhnulo ze strany vedení RSE kritice, že se nedostatečným způsobem odpoutalo od „dřívější éry politiky détente“
[pozn.: politika uvolnění].
SCHNEIDERovi se však nepodařilo zvládnout napětí mezi starými a posrpnovými
emigranty, nebyl ani dostatečně schopen paralyzovat a čelit požadavkům některých slovenských a dalších zaměstnanců na urychlení jejich služebních postupů apod. Smíšenou reakci
vyvolal u amerických míst projekt, podporovaný mj. Světovým kongresem Slováků, na vytvoření samostatné slovenské sekce RSE. Všechny tyto okolnosti komplikují situaci na československém oddělení RSE a vedou k tomu, že s její činností není vyslovována, jak bylo řečeno, ze strany vedení RSE spokojenost.
Vedení RSE však přistupuje k řešení problémů na oddělení pomalu. Tato skutečnost
svědčí o tom, že otázky oddělení nestojí zcela v popředí pozornosti a v současné době jsou
priorizována jiná pracoviště. O tom, že situace je přesto v pohybu a přinese další komplikace,
svědčí fakt, že v červnu t. r. odstoupil z funkce ředitel výzkumného a analytického odboru
RSE J. BROWN pro údajné politické rozdíly mezi ním a pracovníky REAGANovy administrativy. Některé poznatky však naznačují, že svou demisí projevil nespokojenost i s tím, že
vedení BIB odmítlo jmenovat jeho chráněnce SCHNEIDERa s definitivní platností do čela
československého oddělení.

AMV, reg. č. 10081/140, OBS „Svobodná Evropa v Mnichově“, hlavní svazek, listy 5–13.
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Příloha 21: Informace rozvědky – prosinec 1986 (Výtisk zaslaný X. správě SNB.)

[Příjmové razítko:]

MINISTERSTVO VNITRA
X. správa FMV
Došlo 3. XII. 1986
Čj. VN-0316/03-86
Č.j.: A-09072/17-86

TAJNÉ
Výtisk číslo: 5
Počet listů: 4

K současné situaci v Rádiu Svobodná Evropa a v jeho československém oddělení

Dne 23. května 1986 se novým ředitelem Rádia Svobodná Evropa (RSE) stal G. WIERZYNSKY, dlouholetý zpravodaj amerického týdeníku TIME, který se speciálně zabýval otázkami americké politiky vůči ZSS a oblasti Blízkého východu.
Během WIERZYNSKYho dosavadního působení nedošlo k větším změnám ve stávající
struktuře a v obsahovém zaměření činnosti stanice. Pokračuje proces užšího zapojování RSE do
amerického politického a ideodiverzního „projektu demokratizace“ socialistických zemí.
V RSE nadále platí obecný příkaz nezaměstnávat na trvalejší pracovní poměr volné spolupracovníky RSE, omezovat nábor nových stálých zaměstnanců a redukovat počet administrativních sil. Byly sníženy dotace na analytickou činnost specializovaných pracovišť RSE a byla
zpřísněna kritéria pro finanční krytí speciálních akcí zaměstnanců stanice.
V RSE není zcela dořešena otázka vhodnosti dalších personálních změn a možností,
jak dosáhnout větší výslednosti práce vysílače.
Od konce roku 1986 má v RSE proběhnout zkušební provoz nově budovaného počítačového systému, který by měl přispět ke zvýšení produktivity práce pomocného aparátu RSE
a k zjednodušení procesu přepisů textů pro hlasatele a komentátory. Systém má také urychlit
a zpřesnit vyhledávání a ukládání poznatků v archívu [archivu, i dále v textu].
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Ve vedení československého oddělení RSE se předpokládá, že uvedené opatření bude
mít za následek propuštění velké části pomocných a administrativních sil, především pak těch
pracovníků, kteří mají v RSE rodinné příslušníky. Ušetřené finanční částky mají být převedeny na vytvoření dalších redaktorských míst.
Z iniciativy nového ředitele RSE a nadřízeného orgánu RSE, Board of International
Broadcasting (BIB) >spr. Board for…@, byla provedena hloubková kontrola činnosti vytěžovacích středisek RSE, jež se především týkala informační agentury INTORA ve Vídni. Bylo
zjištěno, že vytěžování občanů socialistických zemí pobývajících v zahraničí pracovníky této
agentury je značně neseriózní a že ankety jsou v mnoha případech přepracovávány vedoucím
INTORY – emigrantem AIGNERem. Prokázalo se, že v důsledku toho docházelo ke zkreslování závěrů k situaci v jednotlivých socialistických zemích, které byly koncipovány analytickými a rozborovými pracovišti RSE. Tato skutečnost měla ve finální podobě svůj odraz ve
zhoršení „věrohodnosti“ vysílání RSE.
Vedení RSE přijalo opatření k důslednější kontrole a prověřování činnosti INTORY.
Projednávána byla i otázka AIGNERova odvolání z funkce. Pracovníci INTORY dostali mimo jiné za úkol ve větší míře zjišťovat, jaká část obyvatelstva socialistických zemí by podporovala americkou politiku v případě vzniku konfliktní situace v relacích USA – SSSR.
V československém oddělení RSE dochází k některým dílčím personálním změnám.
S platností od 1. září 1986 se zástupcem ředitele československého oddělení měl stát posrpnový emigrant Petr NOSKOVIČ, jenž je pověřen řízením slovenského vysílání.
NOSKOVIČ, který pochází z rodiny vysokého důstojníka armády bývalého Slovenského státu, pracoval v bratislavském rozhlasu a po svém odchodu do NSR se hned stal volným spolupracovníkem RSE. Zastává vyhraněně antikomunistické názory. Západoněmecké
státní občanství obdržel již v roce 1969.
NOSKOVIČ je ve styku s československým emigrantem W. MATUŠKOU, který poté, když mu v USA nevyšly plány uplatnit se v rámci nabídky od zpěváka J. CASHe k natočení hudebního filmu s náklady kolem 7 milionů dolarů, projevil zájem o zaměstnání
v RSE. NOSKOVIČ přislíbil MATUŠKOVI, že od 1. října 1986 může přispívat do pořadů
hudební redakce RSE.
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Myšlenku angažovat MATUŠKU do práce RSE prosazují především S. VOLNÝ
a M. ŠTĚPÁNEK. Ostře proti se naopak postavili mladší pracovníci československého oddělení RSE v čele se zpěvákem K. KRYLem, kteří MATUŠKOVI vyčítají bezcharakternost a „kolaboraci s režimem v ČSSR“. Konflikt nabyl takových rozměrů, že ŠTĚPÁNEK si na KRYLa
stěžoval u amerického vedení RSE. Záležitost nakonec řešil ředitel československého oddělení
RSE ŠEDIVÝ, který si předvolal KRYLa k osobnímu pohovoru.
Pracovníci československého oddělení v současné době zvyšují svou účast na koordinaci a zajišťování ideodiverzních akcí prominentních československých emigrantů. Užší spolupráce byla navázána mezi RSE a emigrantskou Společností pro vědy a umění, která na pokyn předního amerického ideodiverzního centra National Endowment for Democracy (NED)
realizuje projekt „Dezinformace“. Jde o soubor konkrétních opatření s cílem šířit do ČSSR
tendenční informace a materiály, které zásadním způsobem revidují marxisticko-leninské
hodnocení významných historických událostí ve vývoji našich národů ve 20. století.
Rozvinout se má také činnost mnichovské redakce specializovaného časopisu Leader, zaměřeného na kritiku ekonomických systémů ZSS a určeného pro nelegální distribuci. Tento časopis je financován BIB a RSE.
Pracovníci RSE se rovněž podílejí na práci emigrantského Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury, které bylo založeno na začátku roku 1986 emigrantem
V. PREČANem. Finance na projekt opětně poskytlo americké ideodiverzní centrum NED s cílem
koncentrovat zde činnost emigrace a sjednocovat její akce proti ČSSR a dalším ZSS.
Příslušníci československého oddělení RSE pomáhají emigrantům zajišťovat, aby se
na realizaci projektu „Dezinformace“, činnosti časopisu Leader a PREČANova střediska a na
dalších akcích přímo podílely antisocialistické skupiny v ČSSR formou předávání podkladových materiálů a studií k vnitropolitickému vývoji v naší republice. V souvislosti s tím se
provádí průzkum spojení do ČSSR a hledají se další způsoby jeho rozšiřování.
Z rozboru činnosti RSE, zejména československého oddělení stanice, vyplývá, že jsou
realizována opatření k zintenzívnění veřejné i nelegální činnosti. Jejich součástí je propracovávání dalších metod podvratné aktivity v souladu s americkými záměry v ideodiverzní oblasti proti ZSS po schůzce M. GORBAČOVa s R. REAGANem v Reykjavíku.

AMV ČR, fond X. Správa SNB, sign. 740.
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Příloha 22: Informace rozvědky – březen 1987 (Výtisk zaslaný X. správě SNB.)

Č.j.: A-07462/17-87
TAJNÉ s. HUSEK
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 2

K současné situaci v Rádiu Svobodná Evropa a v Rádiu Svoboda

V národních redakcích ideodiverzních rozhlasových stanic Rádio Svobodná Evropa
(RSE) a Rádio Svoboda (RS) panuje ovzduší nejistoty podmíněné otázkou dalšího vývoje
vnitropolitické situace v Sovětském svazu a ostatních zemích socialistického společenství
(ZSS). Řada pracovníků a dopisovatelů RSE a RS má oprávněné obavy ze změn v ZSS, především pak v Sovětském svazu. V rozhovorech stále otevřeněji zdůrazňují, že dojde-li v SSSR
a ostatních ZSS ke „kladným“ změnám, tj. ve smyslu hluboké demokratizace společenského
života, nebudou mít co kritizovat.
Nejvýstižněji hodnotil situaci pracovník čs. oddělení RSE SCHULZ, bývalý člen
KSČ, který doslova prohlásil: „Pokud se GORBAČOVovi podaří to, co zamýšlí, nebude západní demokracie schopna Sovětskému svazu konkurovat.“ SCHULZ hodnotí v tomto smyslu současný vývoj v SSSR kladně. Stejně jako ostatní pracovníci RSE a RS se však obává, že
pozitivní změny v SSSR a dalších ZSS mohou ohrozit jejich existenční jistoty.
Americké vedení RSE nedávno dalo pokyn nenapadat příliš ostře ve vysílání nejenom
„gorbačovské reformy“, ale ani samotného M. GORBAČOVa. Toto rozhodnutí nejvíce postihlo RS, kde vyvolalo velkou nespokojenost. Vývoj situace v RSE a RS naznačuje, že časem
dojde ke změně obsahu vysílání, zejména k omezení provokačního štvaní proti ZSS.
Prvním konkrétním signálem budoucích změn má být zákaz „štvaní“ proti M. GORBAČOVovi. Americké vedení nedávno provedlo průzkum účinnosti vysílání RSE a RS, který
ukázal, že uvedené stanice mají v ZSS nejmenší okruh posluchačů ze všech ideodiverzních
západních vysílačů. Tato skutečnost, kterou Američané hodnotí jako důsledek nesprávného
programového zaměření, je dalším signálem změny obsahu vysílání.
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Ve všech národních redakcích RSE a RS se začíná v podstatě otevřeně diskutovat
o plánovaném přemístění některých pracovišť obou vysílačů. Pořady by se měly připravovat
na území Spojených států, a v NSR by měla zůstat pouze tzv. výkonná pracoviště, která by
zabezpečovala jejich překlady do příslušných jazyků, literární či stylistické úpravy a vlastní
vysílání.
Předpokládá se, že pro RSE a RS bude v USA pracovat kolem 400 lidí, z nichž část
by byla do USA převedena z NSR. Důvodem pro toto opatření jsou obavy Američanů, že bez
jejich přímé kontroly vlastních programů nebude vedení RSE a RS v Mnichově postupovat
zcela v souladu s jejich zájmy.
Potvrzením amerických obav je skutečnost, že již nyní se v RS objevují tendence neposlouchat a obcházet pokyny Američanů ohledně kritiky M. GORBAČOVa. Lidé v RS, jako
například KAMINSKI, hledají možnosti, jak očekávané zlepšení americko-sovětských vztahů
znemožnit. K tomu jim má posloužit i organizace „Solidarnost International“.
Podle našich nejnovějších informací americké vedení RSE a RS vypracovalo zvláštní
tajnou analýzu účinnosti a dopadu vysílání obou rozhlasových stanic v ZSS, jejíž součástí je
i informace o výši výdajů na jejich provoz. Analýza je přísně utajována a je určena pouze pro
americký Kongres. Definitivní rozhodnutí o přemístění některých pracovišť RSE a RS do
Spojených států bude známo až po jejím zhodnocení Kongresem.

AMV ČR, fond X. správa SNB, sign. 751.

314

Příloha 23: Informace rozvědky – nedatováno, druhá polovina roku 1987
(Výtisk zaslaný X. správě SNB.)

Č.j.: A-010445/17-87

TAJNÉ
Výtisk číslo: 4
Počet listů: 6

Současná situace v Rádiu Svobodná Evropa a v jeho československém oddělení

REAGANova administrativa se v posledním období snaží zvýšit efektivnost ideodiverzního působení Rádia Svobodná Evropa (RSE) proti socialistickým zemím. Současná činnost RSE totiž nesplňuje představy amerických oficiálních míst. „Odborná úroveň“ vysílání
je podle hodnocení příslušných amerických činitelů dlouhodobě slabá, což se výrazně projevuje zejména ve srovnání s britskou BBC.
Na tuto skutečnost již reagovaly i příslušné americké orgány. Nadřízený orgán RSE,
americký Úřad pro mezinárodní vysílání (Board of International Broadcasting – BIB) >spr.
Board for …@, proto vydal ve druhé polovině roku 1987 pokyn ke „zmírnění totálně antikomunistického tónu“ a zvýšení důvěryhodnosti vysílání. Přijatá opatření dále posilují postavení amerického vedení RSE vůči jednotlivým tzv. národním sekcím, které často projevují snahu upřednostňovat zájmy politické emigrace nebo její určité části před globálními zájmy
USA. V rámci vydaných pokynů bylo jednotlivým redakcím nařízeno, že:
 nesmějí vysílat necenzurované zprávy;
 zprávy musejí být přesné, spolehlivé a prověřené, nesmějí obsahovat nepotvrzené údaje;
 vysílání nesmí propagovat násilné akce ani přímo podporovat různá separatistická hnutí a extremistická uskupení a nemělo by inspirovat k emigraci ze ZSS;
 RSE nemá mít kontakty s politickými stranami a organizacemi emigrantů;
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 relace se nemají přímo ztotožňovat s názory politických a náboženských organizací nebo opozičních skupin v socialistických zemích;
 o důležitých politických událostech v socialistických státech smějí jednotlivé
sekce informovat až po schválení pořadu americkým vedením RSE;
 redakce nesmí sama odpovídat na „útoky proti RSE“ v hromadných sdělovacích
prostředcích socialistických zemí, dokud „kompetentní činitelé“ RSE
nenajdou nejvhodnější odpověď;
 redakce nemají kritizovat osobní život politických činitelů socialistických zemí;
 nové vysílání RSE by mělo „vyzývat a povzbuzovat k zachovávání lidských
práv“ v socialistických zemích. Národní redakce mají „důkladně analyzovat“
oficiální vyjádření stranických a státních představitelů SSSR a dalších ZSS.
Z uvedených pokynů BIB je zřejmá snaha oficiálních míst USA nahrazovat postupně
hrubou propagandu jemnějšími formami ideodiverzního působení. Zřejmé je také posilování
úlohy amerického vedení RSE vůči jednotlivým národním redakcím, které dosud rozhodovalo zejména o koncepčních a kádrových otázkách a nezasahovalo bezprostředně do běžné práce redakcí. Lze ovšem očekávat, že se národní redakce budou snažit obcházet pokyny BIB a
že při „utužování režimu“ v RSE dojde mezi americkým vedením a podřízenými redakcemi
k rozporům.
Význam, který Američané v současné době přikládají RSE, ilustruje také neustálé
zpřísňování bezpečnostních opatření v jeho mnichovském objektu. V posledním období byly
například zavedeny hloubkové periodické prověrky stálých pracovníků, byl zpřísněn návštěvní režim, na vrátnici byly instalovány detektory reagující na kov a pasivní elektroniku.
Zdokonalila se také ostraha budov. V určených kontrolních bodech jsou umístěny jakési „píchací hodiny“ – bezpečnostní zařízení, které musí strážný zkontrolovat každých 15 minut. Kontrolu musí zaznamenat vsunutím štítku s kódem, jinak se automaticky zapne poplašné zařízení. Stejná kontrolní zařízení jsou instalována i u stanovišť strážných, kteří provádějí
ostrahu vchodu do budovy. Tento systém údajně zaručuje, že strážní vykonávají službu přesně
podle předpisu.
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Dalším opatřením proti průniku do budovy je nový systém ničení neplatných průkazů
pracovníků RSE. Zatímco dříve se průkaz pouze rozstřihl a vyhodil, nyní se ustřihne roh a průkaz se založí do archívního spisu příslušného pracovníka.
Pokud jde o situaci v československém oddělení RSE, nadále se zde projevují nejrůznější problémy a rozpory. Nízká odborná úroveň většiny pracovníků oddělení a určité rozdíly
v názorech vedení oddělení a amerického vedení RSE na další zaměření vysílání se samozřejmě projevují i v jiných redakcích. Pro československé oddělení jsou navíc charakteristické i ostré nacionální spory mezi Čechy a Slováky, ale především mezi „poúnorovou“ a „posrpnovou“ emigrací, či mezi „katolickou mafií“ a „komunisty v exilu“, jak se obě frakce
navzájem označují.
Ke stupňování rozporů přispívá také konfliktní a profesionálně neschopný ředitel československého oddělení Z. ŠEDIVÝ, jemuž „se podařilo“ dostat do sporu nejen se svým nadřízeným ředitelem G. WIERZYNSKIm, ale maximálně rozeštvat i celé oddělení. ŠEDIVÝ – jako
poúnorový emigrant s katolickým světovým názorem – především nesnáší bývalé členy KSČ.
Z dlouhodobého hlediska mu podle vlastního vyjádření jde o „potlačení úsilí o prosazování linie
skupiny LISTY a jim podobných směrů demokratických socialistů v československém oddělení“.
Na druhé straně „exkomunisté“ prohlašují nynější poměry v oddělení za neudržitelné
a argumentují především celkově nízkou úrovní vysílání, která způsobuje pokles sledovanosti. Ve skutečnosti je ale hlavním důvodem jejich strach z existenčního ohrožení. ŠEDIVÝ
a další katolíci v oddělení se totiž netají s přesvědčením, že je třeba se „exkomunistů“ zbavit.
ŠEDIVÝ v této souvislosti dokonce prohlásil, že hlavní příčinou jeho problémů je západoněmecké pracovní zákonodárství, které mu neumožňuje nikoho „jen tak“ propustit. Protivníci
ŠEDIVÉHO přitom některá jeho rozhodnutí úspěšně blokují pomocí odborů.
Podle informací z počátku roku 1987 mělo z československého oddělení RSE
v průběhu příštích tří let odejít do penze dvacet šest osob. ŠEDIVÝ z toho vyvodil, že další
čtyři roky v dosavadní funkci by mu umožnily „stanovit kurs na příštích dvacet let“, ovšem
za předpokladu, že bude moci o přijetí nových pracovníků do oddělení rozhodovat osobně.
Z uvedených dvaceti šesti osob již šest odešlo a ŠEDIVÝ se při pokusu doplnit oddělení
svými lidmi opět střetl s WIERZYNSKIm, když chtěl do redakce dokonce prosadit i čs. emigrantku – absolventku hotelové školy.
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ŠEDIVÝ, A. KRATOCHVÍL [spr. Kratochvil] a další religiózně zaměření emigranti
odmítají přijmout do RSE nejen „osoby s komunistickou minulostí“, ale také „chartisty“.
„Charta 77“ je z jejich hlediska organizací „tolerovanou čs. režimem, navíc pod kontrolou
StB“. Přijetí „chartistů“ by prý umožnilo „komunistickou infiltraci“. Za vhodné kandidáty
naopak považují emigranty z katolických kruhů, zejména představitele tajné církve. Dosud
ovšem není jasné, zda Američané vůbec budou nové pracovníky přijímat. Dlouhodobý nedostatek finančních prostředků totiž může vést k radikálnějšímu snižování počtu zaměstnanců
RSE, nemluvě už o plánovaném přestěhování větší části RSE do USA.
Spory mezi „katolickou mafií“ a „exkomunisty“ se vyhrotily v létě 1987, kdy osm
pracovníků oddělení zaslalo americkému vedení RSE tzv. memorandum nazvané „Celková
situace v československém oddělení“.
Memorandum ostře kritizuje ideové zaměření vysílání i řídící práci ŠEDIVÉHO. Akci
zorganizoval M. SCHULZ, připojili se J. JEDLIČKA, A. KALINOVÁ, K. KRYL, E. T. LÁNSKÝ, K. MOUDRÝ, P. PŘIBÍK a L. RAKUŠANOVÁ. Autoři mimo jiné uvádějí, že „kdysi
z profesionálního hlediska přední radiostanice ztratila v cílové oblasti své výsadní postavení“
a československé oddělení dnes „zápasí o udržení alespoň průměrné úrovně vysílání“.
Další aféru způsobil SCHULZ v červnu 1987, když navštívil A. MĚŠŤANa a dotázal
se ho, zda by přijal místo ředitele čs. oddělení RSE, neboť ŠEDIVÝ prý odchází. Řekl MĚŠŤANovi, že se domnívá se „skupinou přátel“, že nejvhodnější osobou na toto místo je právě
on. MĚŠŤAN vzal tuto nabídku zcela vážně a dokonce se nechal slyšet, že bude mít dvakrát
vyšší příjmy než dosud. Americký ředitel RSE/RS G. PELL ovšem návrh „skupiny přátel“
neakceptoval a nadále podporuje ŠEDIVÉHO. Z dlouhodobého hlediska ale všechny tyto aféry pozici ŠEDIVÉHO oslabují.
Ačkoliv SCHULZ svůj spor se ŠEDIVÝm prohrál, oficiálně nijak postižen nebude.
Dokonce sám ŠEDIVÝ se vyjádřil, že „redakce se v současné době bez něj neobejde“. Také
tato skutečnost dokumentuje současnou úroveň československého oddělení.
V poslední době byla přijata některá opatření směřující ke zvýšení úrovně českého
a slovenského vysílání. Po opakované kritice náboženského vysílání (A. HLINKA slovensky,
K. FOŘT česky) rozhodl ŠEDIVÝ pořady více diferencovat. „Čistě církevní“ pořady mají vést
nadále kněží, ale pořady „teologicko-filozofické“ spíše odborníci na propagandu.
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Zajímavá je také změna v „monitoringu“. Pracovník tohoto úseku, bývalý redaktor
Čs. rozhlasu J. HORA, provádí z monitorovaných pořadů a tiskových materiálů československých hromadných sdělovacích prostředků (HSP) zvláštní výběr přímo pro americká vedení
RSE. Tento výběr je zaměřen na československé politické činitele a na zahraniční dopisovatele československých HSP, zejména pokud jde o kritické připomínky k problémům přestavby, ekologie a podobně.
Dalším opatřením vedení RSE je vytvoření jakési „nezávislé skupiny osmi mediálních
expertů“, již jmenoval WIERZYNSKI s cílem provést analýzu pořadů čs. oddělení RSE za
dobu jeho úřadování. Členy skupiny jsou mimo jiné A. J. LIEHM, P. TIGRID a J. KUSÍN.
Údajně bylo předem dohodnuto, že skupina vypracuje „zničující analýzu“, která má „způsobit odchod ŠEDIVÉHO.“
ŠEDIVÝ se však zatím této analýzy příliš neobává – spoléhá na své ochránce v USA.
Pro nejbližší období plánuje vypracování „zásadního memoranda“ ke zhodnocení roku 1968,
v němž „odhalí demokratické socialisty jako falzifikátory historie a politické intrikány“.
Z našich poznatků o činnosti RSE vyplývá, že americké vedení stanice a její nadřízený orgán BIB si uvědomují pokles významu a dopadu vysílání RSE a snaží se tento stav
změnit. Často ale neberou v úvahu určité odlišnosti evropské a americké mentality a také skutečnost, že zájmy a osobní ambice pracovníků i funkcionářů jednotlivých „národních vysílání“ nemusejí být vždy v souladu se zájmy americké administrativy. Nyní přijímaná opatření
nemohou navíc přinést okamžitý efekt.
Celkově lze očekávat – též v závislosti na osobě nástupce prezidenta REAGANa –
snahu nahradit dosavadní neomalenou antikomunistickou propagandu kvalifikovanějším „alternativním zpravodajstvím“, které by mělo získat v ZSS širší okruh posluchačů.
Československé oddělení RSE ovšem v současné době realizaci takovéto koncepce
není schopno zajistit. V nejbližší době je reálné pouze určité zmírnění tónu, ale i tento příkaz
Američanů se značná část pracovníků oddělení včetně ŠEDIVÉHO bude snažit obcházet.
Bývalí členové KSČ jsou zase pro současnou americkou administrativu s jejím patologickým vztahem k myšlence komunismu vždy určitým způsobem „podezřelí“ a není pravděpodobné, že by se v nejbližší době v československém oddělení příliš prosadili. Někteří redaktoři z „levice“ v oddělení navíc začínají v soukromí dokonce opatrně vyjadřovat názor, že by
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v souvislosti s probíhající přestavbou v SSSR a v ČSSR mohlo dojít i k rehabilitaci některých
„osmašedesátníků“ a k jakémusi „selektivnímu návratu“ části politické emigrace do ČSSR.
To vede k jejich snaze příliš se nezkompromitovat a dále zostřuje rozpory mezi jednotlivými
proudy v československé politické emigraci. Prosazení nových ideodiverzních koncepcí
v československém oddělení bude proto dlouhodobou záležitostí.

A MV ČR fond X. správa SNB sign. 755.
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Příloha 24: Informace rozvědky – nedatováno, rok 1988 (Výtisk zaslaný X. správě SNB.)

Č.j.: A-03821/17-88

TAJNÉ
Výtisk číslo: 4
Počet listů: 4

Poznatky k současné situaci v Rádiu Svobodná Evropa a jeho československém oddělení

V ideodiverzních vysílačkách Rádio Svobodná Evropa (RSE) a Rádio Svoboda (RS)
pokračuje v současné době proces vytváření nové koncepce vysílání. Jak americké vedení
ideodiverzních vysílaček, tak jejich nadřízený Úřad pro mezinárodní vysílání (ÚMV [= BIB])
stále hledají další, nové formy a metody činnosti, které by byly adekvátní politické realitě
současného světa, a zejména pak období přestavby v SSSR a dalších ZSS. Zatím není úplně
jasné nejen budoucí zaměření vysílání, ale ani konkrétní personální obsazení vysílaček a jejich umístění. V poslední době se objevují pochybnosti i o jejich budoucí organizační formě.
V celkovém zaměření vysílání došlo sice k určitému zmírnění tónu, ovšem ne až tak
výraznému, jak požadoval ÚMV v tzv. Profesionálním kodexu RSE/RS z roku 1977.
V žádném případě nelze tvrdit, že se „zaměstnanci RSE/RS rozhodně přidržují nejvyšších
kritérií slušnosti, spravedlnosti, přesnosti a objektivity“ hodnocení situace a představitelů
ZSS, jak prohlašuje preambule uvedeného dokumentu.
Jednotlivé národní redakce dosud inklinují spíše k pronikavě polemickému tónu, černobílému chápání reality a agresívní [agresivní] kritice, než k Američany požadované propagaci zidealizovaného „amerického způsobu života“. Jak řekl na „sympoziu RSE o československých programech“ v Mnichově 17. 10. 1987 čs. emigrant Antonín LIEHM, „RSE byla
založena před 40 roky, ale její slovník je stejný, ačkoliv mluví k jiným lidem.“ Toto konstatování dosud platí v různé míře pro všechny národní redakce, a to přes veškerou snahu amerického vedení o nápravu.
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Mezi pracovníky RSE/RS je v současné době diskutována otázka možného přemístění
do USA, což by značnou část zaměstnanců přímo existenčně postihlo, nemluvě už o podstatně vyspělejším pracovním a sociálním zákonodárství NSR ve srovnání s USA. Speciální komise, která se od října 1986 zabývá otázkou „vhodnosti“ další existence vysílaček v Evropě
(centrála v Mnichově a vysílací stanice také ve Španělsku a Portugalsku), zatím nedošla
k jednoznačným závěrům. Podle expertů reprezentativní komise, ve které jsou mimo jiné zastoupeni představitelé ÚMV, amerického vedení RSE/RS, Informační agentury Spojených
států a Senátu USA, hovoří pro přemístění vysílaček zejména finanční aspekt, protože náklady na udržení RSE/RS v Evropě stále narůstají, především v souvislosti s vývojem kursu
amerického dolaru.
S finančním aspektem souvisí i možnost redukce dosavadního personálu, zejména pokud by došlo ke sloučení některých oddělení RSE/RS s vládní americkou rozhlasovou stanicí
„Hlas Ameriky“. Takovéto sloučení by podle názoru členů komise navíc vzalo socialistickým
zemím argumenty ohledně diverzního charakteru vysílaček a konfrontačního kursu americké
administrativy. V neposlední řadě by přemístění do USA podstatně ztížilo infiltraci speciálních služeb ZSS do RSE/RS.
Na druhé straně část členů komise soudí, že zachování vysílaček, zejména centrály
v Mnichově, je z politického a teritoriálního hlediska užitečné. Blízké sousedství se socialistickými zeměmi umožňuje přitom kontaktovat občany ze ZSS vyjíždějící do západní Evropy.
Tento argument platí ovšem spíše pro RSE než pro RS.
V roce 1988 došlo k určitému snížení stavu zaměstnanců RSE, pokud jde o tzv. mimorozhlasovou činnost, a to na základě písemných pokynů ředitele RSE G. WIERZYNSKIho z konce roku 1987.
V uvedených pokynech vysvětluje WIERZYNSKI vedoucím jednotlivých jemu podřízených „národních sekcí“, že „RSE sice nebude provádět cenzuru svobodných názorů, které
zastávají jeho kádroví pracovníci“, ovšem „zájem instituce musí mít zpravidla přednost před
individuálními ambicemi personálu“. Také tato skutečnost svědčí o určitém „přitahování
šroubu“ ze strany amerického vedení.
Pokud jde o situaci v československém oddělení RSE, nadále přetrvávají nejrůznější
problémy a rozpory.
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K zajímavému vývoji došlo kolem osoby ředitele čs. oddělení Z. ŠEDIVÉHO. Tento
poúnorový emigrant katolického zaměření, hodnocený svými kolegy jako konfliktní a žurnalisticky neschopný, vyostřil situaci v oddělení tak, že většina pracovníků čs. sekce požadovala koncem roku 1987 jeho odstoupení. Americké vedení tento návrh v první fázi přijalo:
jednak rozpory v oddělení pod vedením ŠEDIVÉHO neustále narůstaly a navíc patří ředitel
RSE WIERZYNSKI k jeho osobním nepřátelům.
Po několika dnech však sám WIERZYNSKI oznámil, že americké vedení nechá ŠEDIVÉHO z úsporných důvodů dosloužit; do jeho odchodu do penze totiž zbývají necelé dva roky
a v případě předčasného propuštění by měl nárok na odstupné, které jeho dvouletý plat podstatně převyšuje. Eventuální „vyhazov“ by tedy pro ŠEDIVÉHO byl nepříjemný z prestižních důvodů, ovšem na druhé straně by výrazně zlepšil jeho finanční situaci při odchodu do penze.
ŠEDIVÝ proto po zvážení situace ještě vystupňoval své diktátorské chování. Jeho pozice se
přechodně zlepšila netaktním postupem WIERZYNSKIHO, který se při jednom rozhovoru
s americkým novinářem polského původu „nevhodně vyjádřil“ k činnosti některých amerických senátorů. Novinář si rozhovor tajně nahrával a záznam předložil Senátu USA.
Podle posledních poznatků WIERZYNSKI od konce května 1988 fakticky nevykonává svoji funkci a v září tohoto roku by měl z RSE odejít i oficiálně. Na přípravě této provokace se údajně podílel ŠEDIVÝ. O místo po WIERZYNSKIM již projevuje zájem člen ÚMV Michael NOVAK a v poslední době také výkonný ředitel tzv. Slovak American National Council
John HVASTA, který v květnu 1988 navštívil ČSSR v čele delegace slovenských fraternalistických organizací z USA.
V RSE se také hovoří o možnosti nahrazení ŠEDIVÉHO ve funkci prof. KOVANDOU z USA (pražský vysokoškolský funkcionář z roku 1968), a to na základě „akcí bývalých komunistů v RSE řízených PELIKÁNem“. ŠEDIVÝ sám ale v této souvislosti vyjádřil
údiv, že by KOVANDA vyměnil pohodlnou kalifornskou profesuru (ročně asi 75 000 amerických dolarů) za „nejisté místo“ ředitele čs. oddělení (ročně asi 45 000 dolarů). O „místo po
ŠEDIVÉM“ projevil zájem také K. JEZDINSKÝ z centrály RSE v USA.
Pokud jde o působení RSE do ČSSR, československé oddělení zatím nebylo schopno
zpracovat odborně fundovanou koncepci vysílání do ČSSR, a to ani v souvislosti s 20. výročím
srpnových událostí. Lze říci, že nadále vychází z dosavadních stereotypů, i když částečně obnovovaných. Na druhé straně bylo zřejmě úspěšnější v jiných druzích činnosti.
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ŠEDIVÝ v rozhovoru uvedl, že „na pokyn WIERZYNSKIho byl nucen vybudovat
v ČSSR rozsáhlou informační síť pro účely RSE“. Prý to šlo daleko snadněji, než původně
očekával. Zprávy údajně dostává hlavně ze žurnalistických kruhů se zaměřením na ekonomiku a politiku, a to písemně i telefonicky na svoji soukromou adresu. Podle jeho tvrzení se má
jednat o lidi s „dobrými kontakty do baráku“ a do dalších politických kruhů.
Tímto způsobem měl být informován včas i o podrobnostech z jednání o změně generálního tajemníka ÚV KSČ apod. Dle jeho poznatku je v čs. hromadných sdělovacích prostředcích dost lidí, kteří mají příbuzné na Západě. Několikrát naznačil, že odměny jsou informátorům ukládány na jejich konta na Západě.
Novým momentem v protičeskoslovenské činnosti RSE je aktivita analytického oddělení, které od počátku roku 1988 projevuje zvýšený zájem o tzv. lokální tiskoviny
z Československa. Jedná se zejména o okresní a podnikové noviny, mimořádný zájem je pak
o tiskoviny z klíčových podniků, jako POLDI, AZNP, ČKD, TESLA, a dále tiskoviny
z Ostravska a Kladenska. Tyto tiskoviny dodávají především turisté z ČSSR; vyplácí je emigrantský časopis Národní politika, s nímž je spojen redaktor RSE DRESLER. *
Tiskoviny slouží k získávání zpráv o ekonomické situaci jednotlivých podniků v probíhající přestavbě ekonomického mechanismu v ČSSR.
Závěry:
RSE/RS bude zatím při nevyjasněnosti osudu stanic i nadále hledat novou koncepci.
Američané se budou postupně stále výrazněji podílet i na bezprostřední programové tvorbě
„národních redakcí“. Je pravděpodobné, že dojde k přestěhování většiny činnosti RSE/RS do
USA, ale tato otázka bude zřejmě definitivně rozhodnuta až po nástupu nové americké administrativy. Perspektivně nelze vyloučit ani částečné, či úplné splynutí RSE/RS s Hlasem
Ameriky. RSE/RS zřejmě zaujme i verbálně méně negativní vztah k přestavbě v ZSS, bude
však pokračovat v úsilí o legalizaci opozičních struktur v ČSSR.
* viz zájem Libuše ČEŘOVSKÉ !! [pozn.: v textu je ručně podtrháváno, po straně odstavce
je zatržení a odkazová značka na vepsanou poznámku na konci zápisu]

AMV ČR, fond X. správa SNB, sign. 757, listy 100–103.
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Přílohy II (25–30)
Poznámka: Soubor dokumentů propagandistické kampaně z konce roku 1959, jejímž cílem
bylo eliminovat důsledky provalu akce PANENKA.
Rukopisné poznámky v originálech přepisujeme kurzívou, autorské a redakční poznámky
do hranatých závorkek.
Pramen následných dokumentů: AMV, objektový svazek č.10646, str. 59–70

Příloha 25: Sdělení náčelníka I. správy MV plk. Millera ministru vnitra R. Barákovi
z 21. 12. 1959

MINISTERSTVO VNITRA
poštovní úřad Praha_____________

Čj. A/1-003778/80-59
Při odpovědi uveďte vždy toto číslo jednací

V PRAZE dne 21. prosice1959

Ministr vnitra
s. Rudolf Barák
s. Miler [pozn.: správně Miller]
Je nebezpečí, že akci bude přehánět, a to by nebylo také dobré!
Najít míru! B. [pozn.: Barák]
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Vážený soudruhu ministře,
Svobodná Evropa a vrchní velitelství americké armády v NSR rozpoutaly kampaň proti
Československu a proti pracovníku čs. generálního konsulátu v Salzburgu Jaroslavu Němcovi,
který je naším příslušníkem. Navrhuji, abychom provedli propagační protiakci, která by vyvrátila obvinění Svobodné Evropy a znovu poukázala na její snahy, stůj co stůj zabránit zlepšování
mezinárodní situace a dorozumění mezi národy. V rámci této akce by bylo provedeno:
1) ČTK vydá prohlášení vyvracející obvinění vrchního velitelství USA armády
v Heidelbergu a SE v Mnichově. Návrh textu tohoto prohlášení přikládám spolu
s původním konceptem ministerstva zahraničních věcí, který se mi zdá málo konkrétní, a proto nevhodný. O prohlášení ČTK již žádaly světové tiskové agentury,
a je proto jisté, že ho převezmou do svého zpravodajství, jakmile bude uveřejněno.
2) V našem tisku, nejlépe v RP, bude uveřejněn článek „Vulgární provokace“ druhý
den po uveřejnění prohlášení ČTK. Zařídíme, aby konkrétní údaje z tohoto článku
byly převzaty některými našimi spolupracovníky, novináři v Anglii, Francii a Rakousku a zpracovány v článku proti Svobodné Evropě podle toho, jak jim situace dovolí.
3) Ve Večerní Praze bude uveřejněn krátký článek „Planá sensace“ stručně informující o celé události a odsuzující provokace Svobodné Evropy.
4) V některém satirickém časopise bude uveřejněn satirický článek zesměšňující celý
případ a vedení čs. vysílání SE v Mnichově.
5) Tato událost dává vhodnou příležitost k tomu, aby na problémy stálého nebezpečí
nepřátelské propagandy a činnosti emigrace, zejména Svobodné Evropy, byli znovu upozornění ideoví pracovníci, všichni členové strany a inteligence zemí socialistického tábora. Navrhuji proto nakonec uveřejnit rozbor působnosti Svobodné
Evropy, nejlépe v některém z vedoucích tiskových orgánů SSSR. O uveřejnění tohoto článku by případně požádala naše ČTK TASS, a teprve po jeho otištění
v sovětském tisku by byl převzat u nás a jistě i v jiných lidově demokratických
zemích. Tím by se celá kampaň stala záležitostí všech zemí našeho tábora.
Podrobné téze všech shora uvedených článků v příloze přikládám.
Náčelník I. správy MV:
plk. Miller [vlastnoruční podpis]
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Příloha 26
Večerní Praha, 23. 12. 1959
Návrh na satirický článek.
Svobodná Evropa v Mnichově jde od neúspěchu k neúspěchu. Málokdo ji poslouchá,
nikdo jí nevěří a dokonce ani ne ti, kteří na ni platí. Reorganisace stíhá reorganisaci, redaktůrci
a jejich vedoucí se třesou o koryta a přemýšlejí, jak se proslavit a ukázat na svou důležitost. Psát
reportáže o ČSR a jiných lid. dem. zemích, o bídě, hladu a nepokojích je nemožné. Je příliš
mnoho očitých svědků ze západu [Západu], kteří se na vlastní oči přesvědčují o neustále rostoucí životní úrovni našeho lidu.
Pisálkové SE jsou stále nervosnější. Blíží se doba Vánoc, a ještě k tomu doba, kdy
skončí Svobodné Evropě v Mnichově povolení západoněmeckých úřadů k činnosti. Nutnost
se proslavit, je stále naléhavější. A doba Vánoc si také žádá své kapříky a sólokapříky. A tak
novináříčkové i myslitelé Svobodné Evropy po několik týdnů horlivě listovali v dílech svého
učitele superlháře Josefa Goebelse [spr. Goebbelse] a hledali, hledali…
Návrhy na uspořádání požáru budovy SE v Mnichově byly prohlášeny za příliš průhledné, neboť od dob požáru Říšského sněmu je to moc zprofanované. Hledalo se něco pokud
možno pikantního a neobvyklého. Pan vedoucí Julius Firt chtěl, aby se vymyslelo něco, aby
on vynikl jako hrdina. Možná, že by to bylo i zfilmováno s Gary Cooperem v hlavní roli. Pánové Kvetko a Graf [spr.Gráf] by se taky rádi proslavili. Ostatní argumentovali, že by nejlepší
bylo, kdyby mohli vyniknout jako hrdinové všichni…
A tak se zrodil nápad, jak zlý komunistický diplomat chtěl otrávit všechny zaměstnance
SE v Mnichově jako koťata. Pod rouškou projímadla prý chtěl propašovat mezi zaměstnance SE
hrozný jed. A navíc, to vše chtěl učinit v době předvánoční, z čehož je vidět, že komunistům není
nic svaté. Několik rozumnějších pánů sice prohlašovalo, že je to všechno taková pitomost, že tomu nikdo nebude věřit. Ale chopili se toho pánové z velení americké armády v NSR. Ti potřebovali proslavit sebe a své protišpionážní organisace, o kterých se již delší dobu soudilo, že nejsou
k ničemu. Navíc takový vánoční sólokapříček nebyl špatný ani pro lid doma, který se zdráhá
v zájmu dalšího zbrojení utahovat si opasek. A tak svolali tiskovou konferenci a spustili aféru
s jedovatým projímadlem. Zdá se však, že by potřebovali docela obyčejný prášek proti bolení
hlavy, která jim třeští ze strachu, že by opravdu mohlo dojít k odzbrojení. Tím by totiž zahynuli
úplně normálně a ani by nebylo zapotřebí žádného jedovatého projímadla.
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Příloha 27
Čs. rozhlas 22. 12. 1959
Práce 23. 12. 1959
Planá sensace.
Blíží se konec roku, a to je vždy doba bilancování. Nejinak je tomu i ve Svobodné Evropě
v Mnichově. Je třeba provést účetnické uzávěrky a vykázat výsledky. Američtí byznysmeni, vydržující Svobodnou Evropu, potřebují svůj kapitál vložený do tohoto podniku, shodnotit [zhodnotit]. Přinesla protikomunistická činnost tohoto podniku uspokojivé výsledky či nikoliv? Jsou
investice vkládané do vysílače rentabilní nebo jsou vyhazovány doslova do vzduchu?
Takové otázky jsou nyní ke konci roku v úvahách ředitelského sboru Svobodné Evropy
v Mnichově. Dovedu si ujasnit, že „na dlani chlup nenajdeš“, nicméně je třeba protikomunistickou činnost vykázat. V Československu byl v roce 1959 posilněn socialistický sektor v zemědělství, sjezd socialistické kultury semkl československou ideologickou frontu, průmyslový potencionál v ČSR vzrostl, životní úroveň lidí se zvýšila. To však „svobodoevropané“ nemohou
dát do výroční zprávy!
Svou důležitost a oprávnění způsobit [působit] i v roce 1960, však musí prokázat. A
tak přichází Svobodná Evropa 16. prosince se „sensací“, bije na poplach, ozývají se vzrušené
hlasy: „Pokus o hromadnou vraždu zaměstnanců Svobodné Evropy“, „Ve slánkách podnikové
jídelny byl nalezen atropin“. Jsou voláni západní reportéři, aby sdělili tuto novinu světu, a ti
nemeškají, aby do „případu“ nezamíchali „cizí komunistickou mocnost“. Přesně podle receptu
protikomunistické propagandy.
Čtenář chce slyšet jména obětí, jména otrávených, ale nedozví se je. Naopak se dozví,
že jídelna byla měsíc zavřena a zítra bude otevřena.
Je příznačné, že jídelna byla zavřena takřka měsíc. Zřejmě proto, aby se pro „sensaci“
připravila patřičně atmosféra.
Nyní je tedy obludná sensace na světě, putuje ve zprávách tiskových agentur a západního tisku. Snad se podaří Svobodné Evropě vytlouci z případu kapitál, a to v tom smyslu, že
její jméno se stane na čas populární. Ale nikdy jim se nepodaří namluvit světové veřejnosti,
že jejich činnost prospívá mezinárodnímu míru, dorozumění mezi národy, byť jejich vykonstruované sensace byly jakkoliv zajímavé.
Dostat se na první stránky bulvárního tisku se jim tedy podařit může.
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Příloha 28

Vulgární provokace.

V minulém týdnu podle plánu provokačních akcí vysílače Svobodná Evropa proti Československu vyšla zbrusu nová sensace pro západní veřejnost. Evropský ředitel vysílače Erik
Hazelhof si povolal novináře, aby jim sdělil „zprávu“, že v kantině byl učiněn pokus hromadně
otrávit zaměstnance.
Dopisovatelé tiskových agentur nemeškali, a tak se do světa rozletěly první podrobnosti
„zprávy“. Nezapomíná se v nich zdůraznit, že vysílač Svobodná Evropa má 1.300 zaměstnanců
a od roku 1950 vysílá do zemí východní Evropy v jazyce polském, českém, slovenském, bulharském, maďarském a rumunském, aby se především udělala publicita antikomunistickému rekovi.
Pak následuje zjištění, že ve slánkách v kantině byl nalezen jed atropin. K odpovědnosti
za pokus hromadně otrávit zaměstnance Svobodné Evropy jsou voláni „agenti zahraniční komunistické mocnosti“.
Jsou samozřejmě uváděna i data. Tak již 21. listopadu (!) byla kantina uzavřena a 17. prosince byla opět v provozu. Případ je vyšetřován, jak hlásí tiskové agentury, americkými a německými úřady.
Kampaň pokračuje přesně podle prohlášení ředitele Svobodné Evropy; v „případu“ jsou
zapleteni „komunističtí agenti“. Nyní se již začíná mluvit o „československém diplomatovi“
a konečně se objevuje i jeho jméno.
Je obviňován čs. konsulární úředník v Salzburgu Jaroslav Němec z účasti na pokusu
o hromadnou otravu zaměstnanců vysílače Svobodná Evropa. Ztěží [Stěží] lze přijít na jméno
takové bezpříkladné hrubosti, leč organisátoři „studené války“ jsou všeho schopni.
Je známo, že čs. občané jsou při svých cestách do zahraničí terčem zájmu podvratných a špionážních organisací. V naší republice jsou známy četné případy, kdy agenti západních špionážních organisací a center se snažili získat čs. občany ke zrádné činnosti proti lidu.
Zaměřují se v prvé řadě na pracovníky čs. zastupitelských úřadu v zahraničí. Ti při
výkonu svých funkcí jsou sledováni, odposlouchávány jsou jim telefonické hovory, dále jsou
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vyzýváni různým způsobem k tomu, aby setrvali v zahraničí a odmítli vrátit se do vlasti. Nezřídka jsou „ideologicky zpracováváni“ tiskovinami a dopisy, které jsou zasílány na jejich
soukromé adresy. Verbíři špionážních centrál je vyzývají, aby za finanční odměnu jim dávali
dokumenty o činnosti úřadu.
Skutečnost, že právě zaměstnanec čs. konsulátu v Salzburgu se stal terčem hrubé provokace, neudivuje. Tento úřad není v Salzburgu dlouho a již jeho zřizování se setkávalo
s překážkami. V sousedství čs. konsulátu je i jedna z budov amerického konsulátu, který má
ve funkcích asi 20 vicekonsulů a pro srovnání počtu zaměstnanců je udáván poměr 1:40. Tak
vysoký počet zaměstnanců jistě neměl za úkol jen provádění konsulární agendy. Není proto
divu, že činnost „zaměstnanců“ konsulátu se soustřeďovala na čs. konsulát. (Vždyť „komunistickou mocnost“ měli nedaleko.)
Čs. úřady odvolaly z funkce na čs. konsulátu v Salzburgu, na její vlastní žádost, úřednici Ilonu Milatovou. „Zájem“ o čs. zaměstnankyni byl v Salzburgu takového druhu, že jmenovaná nemohla takřka ani vykročit z budovy čs. konsulátu. Tak bylo postaráno o její „bezpečnost“ agenty amerických či jiných nepřátelských špionážních center.
Ilona Milatová uvedla:
„Když jsem se rozhodla jít do biografu nebo divadla, hned se kolem mne točilo několik galantních společníků, kteří mi nabízeli doprovod. Je zajímavé, že neměli zájem o život
v Československu, ale o vztahy mezi zaměstnanci na úřadě, včetně poměrů v jednotlivých
rodinách.“
U příležitosti tabletenisového turnaje v Salzburgu v listopadu t. r. agenti se pohybovali okolo čs. hráčů.
[Pozn. aut.: Od tohoto místa je následující pasáž textu – až po konec dalšího odstavce:„...neštítí žádných verbířských provokačních metod“ – ručně přeškrtnuta.]
Mladičkému čs. representantu 13 letému Vlado MIKOVI se představil zaměstnanec
Svobodné Evropy jako západoněmecký novinář a „přinášel mu pozdravy Pepy Malečka“.
Vyptával se jej, zda nemá hlad, že by s ním mohl jít po [na] večeři. Když uviděl překvapenou
tvář, stočil hovor na to, že za interview by mu poskytl „marky pro tuzex“, a jestliže by se
rozhodl „zůstat na Západě“, měl by pro něj zajištěnu „báječnou sportovní kariéru“.

330

Svobodoevropanští agenti se nezastaví ani před mladistvými. I tento případ však
svědčí o tom, že se Svobodná Evropa neštítí žádných verbířských provokačních metod.
Vraťme se však k obludné provokaci. Ani Jaroslav Němec, který byl nyní jmenován
ve velkém „případu“, nebyl ušetřen. Jako konsulární úředník přijímal žadatele o cestovní doklady do Československa. To samozřejmě byla příležitost pro různé agenty, aby se mohli
k němu pod touto záminkou přiblížit. Jaroslav Němec nevylučuje, že k němu chodili i agenti
Svobodné Evropy.
Tak v červenci t. r. navštívil čs. konsulát člověk, který se představil jako Vojtěch
KARAS z Berchstesgadenu a vyptával se na možnosti cestování do ČSR. Když byl jeho dotaz zodpovězen, začal KARAS důvěrněji. Jak se NĚMCOVI líbí Salzburg, zda má vlastní auto, aby mohl cestovat a poznat Rakousko. Nakonec z něj vylezlo, že by byl ochoten poskytnout i půjčku na zakoupení vozidla.
„Nato“ – praví Jaroslav Němec – „KARAS uvedl, že by ode mne potřeboval maličkosti, které mne nikterak nebudou zatěžovat:„Měl jsem mu podávat informace o čs. občanech, kteří jezdí do Rakouska a zastaví se na konsulátě. Také prý pro mne nebude nesnadné
napsat mu něco o poměrech na čs. úřadech. Byl jsem nucen důrazně jej vyprovodit“.
Podobných případů, spojených později i s výhružkami, bylo více.
Ing. Václav POSPÍŠIL, který pracoval na čs. konsulátě v Salzburgu jako vicekonsul,
ve vyjádření k pomlouvačné kampani proti Jaroslavu NĚMCOVI praví:
„Akce není překvapující, přestože její nemorálnost a cynismus bije do očí každého
slušného člověka. Sám jsem měl příležitost poznat některé praktiky zaměstnanců Svobodné
Evropy, když jezdili do Rakouska přes Salzburg.
Nejednou jsem se s ním [s nimi] setkal, přičemž rozhovory nebyly nijak příjemné.
Přišel na příklad člověk, který se vydával za jugoslávského uprchlíka. Z počátku chtěl informace, jak by měl postupovat, aby mohl přesídlit do ČSR. Když se dozvěděl obecně platné
předpisy, počal mi nabízet obálku, ve které – jak pravil – měla být vylíčena situace v uprchlických táborech v Německé spolkové republice.“
Ing. POSPÍŠIL pak uvádí dále:
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„Na úřad přišel zaměstnanec Svobodné Evropy, a jako takový se představil. Požádal
mne, zda bych mu mohl zprostředkovat návrat do republiky. K takové žádosti je prý donucen
okolnostmi. Příslušník jeho rodiny má takovou nemoc, proti které nejúčinnější prostředky
jsou pouze v Československu. Měl jsem mu podat také žádost o milost, neboť se obával, že
za svou činnost ve vysílači by se musel odpovídat. Dal jsem mu „na shledanou“, neboť jsem věděl, že mám tu „čest“ hovořit s provokatérem.“
Tolik býv. čs. vicekonzul v Salzburgu ing. Václav Pospíšil.
Dalo by se líčit, kterak agenti Svobodné Evropy byli ochotni poskytovat informace,
jak se dělali důležitými, že mají přístup i k americkým vedoucím ve Svobodné Evropě
v Mnichově, že po návratu do Československa by byli ochotni odhalit činnost vysílače
v seriálu článků, neboť podklady již mají shromážděny. V tomto smyslu se vyjadřovali například Jiří Zeithammer, Richard Belcredi, Karel Drážďanský a řada dalších.
Šlo by také uvádět praktiky s fotografováním příslušníků čs. konsulátu v Salzburgu,
včetně manželek, což byl nucen čs. konsul oznámit salzburskému policejnímu presidentovi.
Je zřejmé, že práce čs. konsulátu v Salzburgu je takovými provokacemi ztěžována.
Nyní k tomu přichází pokus o diskreditaci celého čs. zastupitelského úřadu, znemožnění výkonu jeho funkce, pokus o kompromitaci pracovníků před rakouskou veřejností.
Hrubost, vulgárnost, provokace však neponechá jistě nikoho v Rakousku na pochybách,
že nejde o nic jiného než o to, poškodit současné utváření přátelských, sousedských vztahů rakousko-československých.
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Příloha 29

Toto prohlášení
bude již dnes vysíláno
v 19 hod. rozhlasem
s některými změnami. [parafováno, nečitelné]

Návrh prohlášení ČTK:
Před několika dny vrchní velení americké armády v Heidelbergu (NSR) vydalo provokativní prohlášení obviňující pracovníka čs. konzulátu v Salzburgu z pokusu o otrávení
1.300 zaměstnanců Svobodné Evropy v Mnichově. V této souvislosti je ČTK zmocněna prohlásit, že jde o pustý výmysl, inspirovaný z těch míst, které se neštítí té nejhorší provokace
v zájmu udržení mezinárodního napětí a studené války.
Je všeobecně známo, že nejhrubším nástrojem těchto kruhů je tzv. Výbor pro Svobodnou Evropu a jeho 29 vysílačů, rozmístěných po celém světě. Tzv. Svobodná Evropa je
nejen mluvčím studené války, ale i organizátorem špionáže a podvratných akcí proti lidu zemí socialistického tábora, jak bylo nesčíslněkrát dokázáno. Její činnost je nelibě nesena dokonce i těmi zeměmi, na jejichž území pracuje. Vedení SE v Mnichově se dokonce obává, že
mu vláda NSR neprodlouží povolení k činnosti na jejím území, které končí v první polovině
příštího roku. Chce zřejmě dokázat svou důležitost všemi možnými prostředky.
Je také známo, že ve velení americké vlády, která vydala shora uvedené prohlášení, je
mnoho těch, kteří nelibě nesou všechny pokusy o zmírnění mezinárodního napětí a odzbrojení.
Není náhodou, že s touto neslýchanou provokací vůči ČSR vystupuje vrchní velení americké
armády právě v době, kdy se v Paříži konalo zasedání Severoatlantického paktu a schůzka šéfů
vlád západních mocností.
Osnovatelům této akce jde jasně o pokus otrávit mezinárodní ovzduší před schůzkou
na nejvyšší úrovni a o prosazení dalšího zbrojení. Touhu lidstva po míru a odzbrojení, tak
dokonale vyjádřenou v návrzích s. Chruščova, se však nepodaří narušit žádnou sebedůmyslnější lží ani Svobodné Evropy, ani jejích chlebodárců.
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Příloha 30
Příloha k č.j. 033.589/59-3
Vypracováno ministerstvem
zahraničních věcí

Návrh zprávy ČTK

Již po řadu let vyvíjí z území Německé spolkové republiky a s přímou podporou vlády
NSR činnost nechvalně známý vysilač [vysílač, i dále v textu] „Svobodná Evropa“, o němž
agentura France Presse v těchto dnech znovu potvrdila, že je podporován americkým kapitálem.
Vysilač a organisace za ním stojící se soustřeďuje na organisování pustých pomlouvačných kampaní, jakož i na přímé provádění diverse proti socialistickým zemím. Činnost
tohoto vysilače, který je nástrojem nejagresivnějších kruhů USA a NSR je v naprostém rozporu se základními normami mezinárodního práva a všeobecně uznávanými zásadami soužití
mezi národy.
Ve snaze zabránit dalšímu zmírňování mezinárodního napětí a pokračovat v rozdmýchávání studené války uchyluje se vysílač S. E. [Svobodná Evropa] k hrubým a nestoudným
provokacím vůči socialistickým zemím. Tak byla v těchto dnech rozšířena za aktivní pomoci
hlavního stanu amerických ozbrojených sil v Německu zpráva o údajném pokusu otrávit zaměstnance vysilače. V této souvislosti byla vznesena nestoudná provokační obvinění proti
pracovníku československého generálního konsulátu v Salcburku.
Tato provokace je jen dalším potvrzením nemorálnosti, bezcharakternosti a lživosti
celé zločinné činnosti tzv. Svobodné Evropy. Její zastánci na Západě a všichni, kdo se
k šíření jejich nových pomluv a lží v minulých dnech propůjčili, by si měli uvědomit, že odpovědnost [za] podobné akce, namířené proti zmirňování [zmírňování] mezinárodního napětí,
slouží výhradně zapřísáhlým nepřátelům míru a mezinárodního dorozumění.

Dokumenty II/25–30 AMV, OBS 10646, listy 59–70.
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III. Příloha 31: Diplomová práce absolventa Vysoké školy SNB – fakulty StB, 1982

npor. Paulus Jiří: Zaměření a cíle „Radia Svobodná Evropa“ v ideodiverzním nepřátelském
působení proti ČSSR a ostatním socialistickým zemím
V. část: Zaměření preventivní činnosti čs. kontrarozvědky proti „Radiu Svobodná Evropa“,
str. 86–95
(Vedoucí práce: pplk. Boh. Čížek, konzultant: mjr. Šíma – X. S-SNB)

Zaměření preventivní činnosti čs. kontrarozvědky proti „Radiu Svobodná Evropa“.

Aby čs. kontrarozvědka mohla úspěšně plnit úkoly boje proti ideodiverznímu centru
RSE na úseku provádění preventivní činnosti, musí bezpodmínečně disponovat informacemi,
které plně odhalují nepřátelskou činnost tohoto centra.

Získávání informací o RSE
 cestou agenturních možností naší rozvědky;
 pomocí agentury čs. kontrarozvědky, která pracuje v RSE, nebo která se vrátila
zpět do ČSSR po úspěšném splnění svého poslání;
 vyhodnocováním emigrantského tisku, ideodiverzních materiálů a vysílání RSE;
 analýzou nepřátelských akcí RSE;
 vytěžováním navrátilců, vyjíždějících osob a reemigrantů;
 výslechy odhalených spolupracovníků RSE;
 sledováním činnosti emigrantských seskupení a jejich exponentů v návaznosti
na RSE, včetně kontroly jejich spojení a styků do ČSSR.

Po celkové analýze takto získaných informací nám potom vzniká ucelená představa
o nejbližších zámyslech, činnosti a cílech RSE, na základě kterých musí čs. kontrarozvědka
zpracovat celkovou koncepci své vlastní činnosti proti působení RSE s cílem:
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 předejít, a co nejvíce otupit nepřátelské působení na naše obyvatelstvo;
 provést vlastní protiopatření směřující k narušení této nepřátelské činnosti.
V tomto směru bych rozdělil preventivní činnost proti RSE do dvou základních směrů.
A/ Preventivní činnost směřující přímo proti centrále RSE:
Jejím hlavním cílem je odhalit, oslabit, nebo částečně narušit její činnost, včetně možností
směřujících i k její případné likvidaci. V tomto směru má nezastupitelné místo naše agentura
v RSE, která při vhodném postavení může přímo ovlivňovat celkovou její činnost dle našeho zájmu, která směřuje jednak proti RSE jako celku, a jednak proti jeho čelným exponentům.
Hlavní směry naší činnosti:
1. Narušovat jednotu RSE s ostatními ideodiverzními centry a emigrantskými
seskupeními.
2. Narušovat snahy o koordinaci činnosti mezi vedoucími exponenty RSE
s ostatními exponenty center a organizací s cílem jejich oslabení, popřípadě
i rozložení.
Vycházíme z faktických rozporů a intrik mezi jednotlivými exponenty RSE a druhých
center, které [která] se nacházejí v nepřátelských vztazích mezi sebou, a využíváme jich
k narušení jednoty ve vedení a snah o koordinaci podvratné činnosti proti nám.
V tomto směru využíváme:
a/ Kompromitace praktické činnosti a ideových pozic členů RSE před členy jiných
center a jejich umělé prohlubování a rozšiřování.
Pro oslabení činnosti RSE a ostatních ideodiverzních center jsou nezbytné podmínky,
které buď existují, nebo si je vytváříme, aby:
 rozpory mezi nimi se v dané situaci vyhrotily;
 došlo k situaci, kdy rozvědky omezí nebo se zřeknou financování RSE a ostatních
center;
 vyvolaly nespokojenost řadových členů RSE se svým vedoucím exponentem;
 vyvolaly nepřátelské vztahy mezi RSE a jednotlivými centry;
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b/ Vzájemné kompromitace vedoucích exponentů center a seskupení mezi sebou a před
řadovými členy, aby tito byli nuceni odejít z vedoucích pozic, a tím dezorganizovat
činnost menší či větší části RSE;
V tomto směru využíváme různá fakta směřující ke vztahům exponenta RSE
k rozvědce, která ji financuje, včetně negativního jednání cílového exponenta ve vztahu
k druhým exponentům daného centra či jeho řadovým členům, přičemž využíváme i pečlivě
připravenou dezinformaci.

3. Odtrhnout od RSE jeho účastníky, včetně společenské izolace jeho exponentů.
Toto se zejména provádí cestou:
a/ Odhalení reakční podstaty RSE před světovou veřejností:
V tomto směru využíváme zejména rozporů a protikladů, které existují mezi
RSE a ostatními centry a emigrantskými organizacemi, za pomoci naší propagandy.
Vycházíme přitom z rozporností skutečného charakteru, tj. za pomoci různých prohlášení a programových otázek, se kterými exponenti RSE a ostatních center vystupují před emigrací, řadovými členy a obyvateli dané země. Naším úkolem je ukázat
světové veřejnosti na jejich spojení s rozvědkami imperialistických států a jako na
prostředky imperialistické reakce a jejích speciálních služeb:
 odhalit skutečnou podstatu RSE;
 u části emigrace podporovat formování správných názorů o naší zemi;
 oslabit ideodiverzní vliv propagandy RSE;
 napomáhat růstu patriotické emigrace, včetně upevnění pozic patriotických,
pokrokových organizací;
b/ Kompromitace a diskreditace exponentů RSE:
Jejím [Jejich] cílem je vyvolat ovzduší nedůvěry a podezřívavosti jak uvnitř samotné RSE, tak i k ní ze strany ostatních center, a případně i rozvědek. Při zaměření
diskreditace a kompromitace na jednotlivé osoby nebo exponenty RSE vycházíme:

337

 podezření z dublérství,
 sexuálních úchylek,
 z morální degradace exponenta,
 poznatky o spolupráci s imperialistickými rozvědkami,
 ze zatajení určitých skutečností z jejich minulého života (vrah, konfident gestapa),
 poznatky o spojení exponentů center, mezi nimiž jsou rozpory o taktice, cílech,
programu a národnosti,
 poznatky o zneužití materielních prostředků centra exponentem ke svým soukromým
účelům.

K tomuto účelu využíváme:
 U vedoucích pracovníků čs. oddělení RSE všech jejich starých vztahů do ČSSR;
a za tím účelem za nimi posíláme vhodné osoby (známé, příbuzné), u kterých
z naší strany není žádný důvod úkolování, s cílem vzbudit nedůvěru k těmto osobám, a to jak centrem, tak i rozvědkou.
 Osob, či jiných center a organizací, které jsou v nesouladu s RSE nebo některými
jejími čelnými exponenty.
 Pomoci tisku (emigrantského, buržoasního), kam se různé dopisy, dokumenty
a články, zhotovené třetí osobou, umisťují [umísťují].
 Rozšiřováním naší agenturou (zasílání různých dopisů jménem jiných osob s kompromitujícími materiály).

Při kompromitaci a diskreditaci různých skupin v RSE využíváme obdobných způsobů s tím, že poukazujeme na jejich:
 majetkovou trestnou činnost,
 závadovou činnost proti hostitelské zemi,
 na činnost ohrožující osoby v okolí.

338

4. Donutit imperialistické rozvědky od ustoupení a využívání tohoto centra.
Základním cílem je kompromitace RSE před státními orgány dané země, jejími obyvateli a rozvědkami protivníka. Zejména v tomto směru vystupuje do popředí cílevědomá kontrarozvědná činnost našich orgánů směřující ke zmaření cílů,
zámyslů a plánů RSE, což má za následek, že neúspěchy a provaly v činnosti tohoto centra podrývají sebedůvěru jeho vedoucích i řadových pracovníků, zesilují vzájemné podezřívání, a zejména vyvolávají nedůvěru u rozvědky.
Kromě toho před rozvědkou kompromitujeme i pracovníky tohoto centra,
přičemž využíváme zejména poznatky o:
 konspirativním styku pracovníka RSE s rozvědkou jiného imperialistického státu;
 podvádění a nečestném jednání k rozvědce, se kterou pracuje;
 záporných vztazích ke státním orgánům a obyvatelům hostitelské země;
 zneužití finančních prostředků, určených na provádění podvratné činnosti.
Tato činnost prováděná přímo proti RSE čs. kontrarozvědnými orgány za
nejužší součinnosti s kontrarozvědnými orgány ostatních socialistických zemí, se
nazývá aktivními opatřeními.
„Aktivní opatření je dynamické využití informace o objektu, situaci nebo události s využitím existující psychologické příležitosti, s použitím vlivové agentury jako základního prostředku,
dalších prostředků, metod a propagandy s cílem provedení akce politického charakteru. Jedná se
o jedny [jedna] z nejutajovanějších opatření, která směřují v konečném účinku k podpoře zahraniční politiky a bezpečnosti světové socialistické soustavy, nebo ke splnění určitého operativního
záměru. Efektivnost těchto opatření spočívá v jejich systematickém a plánovitém rozvíjení.
Aktivní opatření 405 mají tedy systematickou a přímou formu, jak působit proti nepříteli utajovanými prostředky, které nekompromitují stranu ani stát. I v případě provalu musí
mít logické přijatelné vysvětlení, které vylučuje kompromitaci nebo podíl strany a státu na
prováděném aktivním opatření“.
405

Boj orgánů StB s podvratnou činností nejaktivnějších zahraničních center ideologické diverze – str. 38.
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Aktivní opatření proti RSE dělíme na:
1/ rozkladná opatření
 propaganda
 dezinformace
 diskreditace a kompromitace
2/ konzolidační [konsolidační] opatření
Tato opatření mají za cíl dosáhnout neutrálních nebo příznivých postojů vybraných
osob nebo skupin obyvatelstva na území protivníka, včetně určitého okruhu emigrace, k jejich imunizaci proti ideodiverzní činnosti RSE a k zamezení jejího působení.
a/ kontrapropaganda
Má vést k zamezování vlivu nepřátelské činnosti RSE na vlastní obyvatelstvo,
neutrálních zemí, nebo na skupiny osob v kapitalistických státech, které jsou nám
nepřátelsky nakloněny. Musí dříve, než sám protivník bude o daném problému
hovořit, připravit cílové publikum na argumentaci nepřátelské propagandy pomocí odhalování tendenčnosti a nepravdivosti této argumentace. Jako příklad nám
může posloužit využití kpt. MINAŘÍKA, který v rozhovorech a interview poskytl
našim a zahraničním sdělovacím prostředkům informace o připravovaných akcích
RSE proti ČSSR a ostatním socialistickým zemím.
b/ vlivová opatření
Mají za cíl ovlivnit vedoucí státní a politické představitele v kapitalistických zemích proti činnosti RSE, k rozhodování v náš prospěch. K tomuto nám zejména
slouží sdělovací prostředky, televize, rozhlas a tzv. vlivová agentura v RSE.
B/ Preventivní činnost čs. kontrarozvědky proti působení ideodiverze RSE do ČSSR.
Mezi hlavní úkoly čs. kontrarozvědky proti přímému pronikání nepřátelského
vlivu RSE do ČSSR je:
 chránit naše občany před působením nepřátelské ideologie této stanice a vytvářet
u nich imunitu proti jejímu vlivu;
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 maximálně snížit efektivnost antisocialistického zaměření relací RSE;
 odvracet a co nejvíce omezovat odposlech jejich pořadů, zejména ze strany mladých
lidí;
 dosáhnout toho, aby se co nejvíce snížil zájem o tyto relace, včetně toho, aby je lidé
odsuzovali a kriticky proti nim vystupovali.
V oblasti obecného předcházení ideodiverze RSE
a/ Je nutná úzká součinnost a spolupráce orgánů FMV s politickými a stranickými orgány, které působí na úseku ideově výchovné činnosti.
b/ Orgány FMV se musí aktivně účastnit na výchově socialistického člověka, tzn. pěstovat u nich takové vlastnosti, které by jim umožnily správně chápat podstatu nepřátelské činnosti RSE.
Aby orgány FMV mohly úspěšně tuto činnost provádět, musí:
 Pořádat tématické večery, výstavky, besedy na školách a s občany s cílem odhalovat
před nimi formy a metody nepřátelského působení RSE.
 Organizovat tiskové konference a vystoupení osob, které se vrátily z RSE (s. MINAŘÍK), včetně osob, které byly usvědčeny ze spolupráce s tímto centrem.
 Plně využívat rozhlasu, televize a tisku s cílem dokumentovat jeho nepřátelskou činnost před naší veřejností (např. televizní pořad o nepřátelské činnosti O. ORNESTA, ve kterém on sám vystoupil).
 Propagandisticky využívat veřejných soudních procesů s osobami, které nepřátelsky
vystupovaly proti naší zemi, s cílem objektivně informovat veřejnost, a tím paralyzovat pokusy reakce tyto procesy falzifikovat.
 Provádět pohovory s rodiči, jejichž děti se zaměřují na poslech RSE.
 Pořádat veřejné schůze na závodech nebo pracovištích, na kterých před všemi zaměstnanci odhalovat jednotlivé osoby z jejich kolektivů, které jsou na styku s RSE
(dopisy, odposlech relací), a tím je kompromitovat.
 Provádět obranné pohovory s osobami před jejich výjezdem do kapitalistické ciziny.
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Úkoly v operativní činnosti spočívají:
 V odhalování a přehrazování kanálů ideologické diverze a pronikání nepřátelské
propagandy do jednotlivých vrstev naší společnosti a způsobu jejich ovlivňování
nepřátelskou ideologií (emigrace, příbuzní a známí v kapitalistické cizině, vízoví cizinci, pracovníci KZÚ).
 Ve vyhledávání a odhalování iniciátorů, organizátorů, nositelů a šiřitelů antikomunismu a jiné nepřátelské ideologie na všech úsecích socialistické společnosti s důrazem na politicky kompromitované osoby.
 V organizování potřebných agenturně operativních opatření k těm osobám, které
jsou podezřelé, že tvoří kanály nebo jsou nositeli ideologické diverze.
 V odhalování forem projevů ideologické diverze, způsobů jejího šíření a zaměření
do jednotlivých sfér působnosti.
 Ve zkoumání, zda motiv jednání osob, rozpracovaných v případech a StB signálech,
nebo příčiny vzniku mimořádné události nepramení z vlivu ideologické diverze.
 V budování výkonných rušících zařízení proti vlivu RSE.
 V neustálém sledování změn krycích adres RSE.
Cílem všech těchto shora uvedených opatření je, co nejvíce omezit negativní dopad
štvavých ideodiverzních relací na naše obyvatelstvo, a zejména na mladou generaci.
[…]

AMV
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Příloha 32: Dokument k atentátu na budovu Svobodné Evropy v Mnichově 21. 2. 1981.
(Stupeň utajení dokumentu zrušen 1. 4. 1999 pokynem MV 6/1999.)

II. správa SNB
6. odbor__________
Č.j.: OS-00847/6-8

V Praze dne 25. 4. 981
PŘÍSNĚ TAJNÉ!
Výtisk č.: 1
Počet listů: 5

MEZINÁRODNÍ TERORISMUS – ZÁPIS Z PORADY S PŘEDSTAVITELEM
MV MLR s. plk. WARGOU

Dne 24. 4. 1981 v budově II. S-SNB proběhla pracovní porada s představitelem MV
MLR, s plk. WARGOU s cílem zhodnocení operativní situace v rozpracování teroristické organizace RUCE SVĚTOVÉ REVOLUCE, která v současné době působí v MLR, a projednání návrhu součinnostních opatření proti „CARLOSOVĚ skupině.
Pracovní porady se zúčastnili:
Za MV MLR – plk. WARGA
Za II. S-SNB – pplk. JUDr. JÍRA Jiří, náč. 5. odboru
pplk. SOLNICKÝ Milan, zást. náč. 6. odboru
kpt. JUSKA Ivo, st. ref. 6. odboru.
Tlumočník – z I. správy SNB.
S. plk. WARGA informoval členy pracovní porady o současné operativní situaci v rozpracování „CARLOSOVY“ teroristické skupiny, která působí v MLR s centrem v Budapešti.
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informaci se nehovořilo o poznatcích, které jsou o skupině již známé, ale zdůraznily se především tři konkrétní aspekty:
1) spolupráce „CARLOSOVY“ skupiny s MV RLR [správně: RSR];
2) nejaktuálnější události;
3) konkrétní opatření vůči „CARLOSOVĚ“ teroristické skupině.
K bodu 1:
Rozpracováním teroristické skupiny „CARLOSE“ bylo zjištěno a zdokumentováno, že
tato skupina úzce spolupracuje s orgány MV RSR. Byly zjištěny poznatky, že teroristická organizace RUCE SVĚTOVÉ REVOLUCE je RSR vybavována zbraněmi, výbušninami, pasy zemí
socialistického tábora, a se členy organizace je prováděn i výcvik. Za tyto služby a pomoc ze
strany MV RSR se „CARLOS“ zavázal, že jeho skupina uskuteční teroristické akce proti Rumunům-emigrantům, žijícím v Evropě.
Jako na důkaz, aby představitelé MV RSR se přesvědčili, že „CARLOS“ tuto smlouvu
myslí vážně, byly dne 5. 2. 1981 provedeny akce v Paříži, v bytě rumunského spisovatele Nicolase PENESCU, dále v bytě rumunského st. příslušníka ROUTSE a v bytě emigranta v Kolíně
n/Rýnem ÖRESCU. Při všech těchto akcích došlo k výbuchu nálože a osoby byly zraněny.
Dne 21. 2. 1981 provedl „CARLOS“ atentát na čsl. oddělení v budově vysílače Svobodná
Evropa v Mnichově. Soudruzi z MLR mají přímé důkazy, že tato akce byla uskutečněna na požadavek RSR. Akce měla být provedena o týden dříve, ale z technických důvodů byla odložena
na den 21. 2. 1981. Celou tuto akci organizoval a řídil „STEAVE“. Po provedené akci se celá
skupina sešla dne 22. 2. 1981 v Budapešti. Bylo zjištěno, že „CARLOS“ tohoto dne telefonicky
informoval pověřence RSR, který vyjádřil uspokojení. Po té celé vedení teroristické skupiny odejelo do Rumunska, kde bylo přijato na nejvyšší úrovni.
Vedení RSR – MV mají zájem o další akce. Dokumentace přípravy a provedení této
akce proti budově Svobodné Evropy nám přátelé MLR předali k našemu využití.
K bodu 2:
Tento úspěch povzbudil celou „CARLOSovu“ skupinu k plánování dalších akcí. Mají
v úmyslu uskutečnit akce proti SADATOVI – v tomto případě má na akci zájem Libyje [spr.
Libye, i dále v textu]. V současné době teroristická skupina „CARLOSE“ provádí aktivní

344

činnost v přepravě zbraní do afrických zemí. Dále se zajímají a zpracovávají si přehledy o bezpečnostních režimech většiny evropských zemí.
Po atentátu na vysílač Svobodná Evropa koncem února 1981 bezpečnostní orgány NDR
[sic!] zatkly švýcarského st. příslušníka BELLINI Giorgo, nar. [...] alias „ROBERTO“, který je
vůdcem švýcarské teroristické org., která úzce spolupracuje s „CARLOSEM“ a zúčastňuje se jeho akcí. BELLINI je informován o akcích proti Svobodné Evropě, ví o spojení „CARLOSOVY“
skupiny na RSR a je mu známo, že „CARLOSOVA“ skupina má v Budapešti [centrum ?], odkud
řídí své teroristické akce. Je zde velké nebezpečí, že když BELLINI bude o těchto všech věcech
vypovídat, dostanou se socialistické země do nepříjemné situace a do špatného světla. Orgány
MV – MLR mají další poznatky, že bezpečnostní orgány NSR a Itálie mají v úmyslu zatknout
další osoby, které jsou ve styku s „CARLOSEM“. I tato akce uvedených bezpečnostních složek
by mohla nepříjemně působit na socialistické země. V této souvislosti je jasné, že pobyt „CARLOSOVY“ teroristické skupiny na půdě zemí soc. tábora se stává nebezpečným.
Bylo dohodnuto, že se uskuteční schůzka představitelů MV socialistických zemí v Budapešti, kde se projednají tyto závažné otázky. Ovšem mezitím proběhly sjezdy komunistických
stran a schůzka se oddálila. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou rozpory v otázce
konkrétních radikálních opatření proti teroristickým org. [organizacím] zemí soc. tábora, orgány MV – MLR provedou likvidaci „CARLOSOVY“ skupiny. O provedené akci budou orgány
MV –MLR informovat přátele ČSSR, SSSR, NDR a BLR.
Přátelé NDR v poslední době ke skupině „CARLOSE“ zaujmuli naprosto jiné stanovisko než dříve [sic !]. Situace se změnila jak ze strany „CARLOSE“ , tak i ze strany MStB
[Ministerstvo pro Státní bezpečnost] NDR. Asi před měsícem Dr. GAAL o této situaci jednal
s orgány MV – MLR. Přátelé NDR na základě postojů „CARLOSE“ změnili své názory a plně
se ztotožňují s MLR a souhlasí s navrhovanými opatřeními. „CARLOS“ již nemá zájem jet do
NDR, neboť došlo mezi ním a orgány MV – NDR k roztržce. „CARLOS“ v NDR nemá již volné pole působnosti, je pod přísnou kontrolou.
Situace je natolik vyhrocena, že proběhly konzultace mezi NDR a Kubou, kam má
„CARLOS“ velmi dobré vztahy a především na jednoho vedoucího činitele kubánské bezpečnosti. Bylo neoficielně dohodnuto, že se „CARLOS“ přesune do některé Latinsko-americké
[latinsko-americké] země s tím, aby se jeho skupina dostala do osvobozeneckých organizací
zemí Latinské Ameriky. Konkrétní otázky realizace této myšlenky mají být projednány mezi
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NDR a Kubou v nejbližších dnech, ovšem není ještě jasné, jakým způsobem bude Kuba oficiálně reagovat na opatření vůči „CARLOSOVĚ“ skupině.
Co se týče chování „CARLOSE“ , žádné změny nebyly zjištěny. Chová se jako dříve,
svoji činnost vůbec nekonspiruje. Dne 18. 4. 1981 bylo v Budapešti otevřeno casino pro cizince. Mezi prvními účastníky tohoto casina byl „CARLOS“ , „STEAVE“ a tři pobočníci. Jmenovaní v casinu hráli a chovali se provokativně, že vyvolali rvačku, kterou orgány MV – MLR rozehnali [rozehnaly]. Projevil se i zájem „CARLOSOVY“

skupiny pronajmout si výletní

restauraci v blízkosti Budapešti, kde si chtěl vybudovat střelnici a výcvikové středisko.
K bodu 3:
Na základě této zkušenosti orgány MV – MLR provedou likvidaci skupiny „CARLOSE“ , na základě zpracovaného opatření, která se uskuteční během 14 dnů. „CARLOS“ bude
předvolán na úřady a bude mu dáno na vědomí, že on i jeho celá skupina není žádoucí na území
MLR, neboť jeho činnost není v souladu s politikou MLR. Bude vyzván, aby v určitém čase
se mohl s celou skupinou vystěhovat. Bude to provedeno takovým způsobem, aby mu bylo
jasné, že jeho pobyt je nežádoucí ve všech socialistických zemích. Při této akci bude bráno
v úvahu to, že skupině jsou nakloněny přátelské arabské země Libyje [sic!] a Syrie [Libye,
Sýrie]. Proto se jim dá na vědomí („CARLOSOVĚ“ skupině), že mohou se na území MLR
zdržovat pouze krátkodobě, a nebo jen tranzitně projíždět.
Zatím není známo, jakým způsobem na toto opatření bude „CARLOS“ reagovat.
V MLR se cítí velice dobře. Byl pozván do Rumunska, ale toto pozvání odmítl, neboť tam
zatím nemá prostor ke své činnosti.
O výsledku opatření budou orgány MV – MLR vedením MV – ČSSR krátkou cestou
informovány.
Zapsal:

kpt. J u s k a Ivo
[vlastnoruční podpis]
Zást. náč. 6. odboru II. S-SNB
plk. S o l n i c k ý Milan
[vlastnoruční podpis]

AMV, archivní č. H-720, svazek č. 4, listy 281–285.
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V. Fotografické přílohy 33–60

33.

Stožáry vysílacího zařízení Rádia Svobodná Evropa

34.

Vysílací zařízení Rádia Svobodná Evropa v Erchingenu

35.

Budova Svobodné Evropy v Mnichově

36.

Skupina zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa; 50. léta

37.

Československá redakce Rádia Svobodná Evropa; 50. léta

38.

Další ze snímků zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa předaných rozvědce agentem

39.

Maďarská redakce Rádia Svobodná Evropa; 1956

40.

Master Control Room se zařízením pro přenos

41.

Zpráva P. Minaříka rozvědce ze dne 28. října 1975

42.

Kancelář J. Firta na snímku tajně pořízeném P. Minaříkem

43.

Snímek chodby v budově Rádia Svobodná Evropa tajně pořízený P. Minaříkem

44.

Minaříkovy tajně pořízené snímky režie a studia v mnichovské budově RSE

45.

Plánky kanceláří čs. redakce RSE předané rozvědce agentem KOLBE; září 1977

46.

Jaroslav Lis-NEČÁSEK

47.

Josef Matějka-MALÍNSKÝ

48.

Petr Ondráček-OLIVA

49.

Jan Rückert-RYBÍN

50.

Karel Stejskal-STAŇURA

51.

Jiřina Ďupalová-BĚLSKÁ

52.

Václav Gajdošík-GUT

53.

František Hrehuš-HRONSKÝ

54.

Josef Kodrle-KŘENEK

55.

Petr Kovařík-DOBIŠ

56.

Miloslav Müller-MÁDR

57.

Antonín Prokeš-PŘÍBRAMSKÝ

58.

Jiří Štěpánek-PIVEC

59.

Karel Vodrážka-BUDÍN

60.

Ukázka skrytého fotografování I. správy MV
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33.
Lákavým cílem případné destrukční akce byla vysílací zařízení RSE. Snímek
byl pořízen v průběhu průzkumu přístupu k zařízení.

34.
Vysílací zařízení u Erchingenu. Destrukční plány nepochybně komplikovala absence agentury rozvědky mezi německým technickým personálem.
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35.
Fotografie pořízená příslušníky některé ze zahraničních rezidentur I. správy MV
asi v 60. letech. V pozadí budovy Rádia Svobodná Evropa v Anglické zahradě v Mnichově; v popředí pravděpodobně jeden z čs. diplomatů – příslušníků I. správy MV a automobil I. správy MV.
Při občasných návštěvách Mnichova se příslušníci rozvědky odvažovali jen do bezpečné
vzdálenosti od budov RSE

36.
Skupina zaměstnanců RSE, cca 50. léta. Čísly označeni: sekretářka produkce
Alena Benešová (1), Lubomír Stolička (2), redaktor Jožka Pejskar (3), Jiří(?)Parma (4)
a písař Emil Sklenář (5). Fotografie byla předána rozvědce nezjištěným agentem.
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37.
Snímek členů čs. redakce RSE. Na snímku by měli (podle označení StB) být:
Oswald Kostrba (označen II.), v čele stolu Martin Kvetko, nejblíže – označen číslem III.
– Miloš Vaněk. Číslo I. dále bez poznámky.
Fotografie z 50. let pochází podle rubového razítka z archivu časopisu Svět v obrazech.

38.
Zaměstnanci RSE Kamil Bena, František Meloun a Lubomír Stolička.
Další z řady fotografií zaměstnanců RSE předaných rozvědce nezjištěným agentem.
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39.
Maďarská redakce v době po rozdrcení revoluce v Maďarsku roku 1956. Foto
z archivu rozvědky pochází podle rubového razítka z fotoarchivu časopisu Svět v obrazech.

40.
Master Control Room se zařízením zajišťujícím přenos programu vysílačům.
Opět lákavý, ale nikdy nedosažený cíl destrukce. Oficiální fotografie RSE v archivu rozvědky.
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41.

Zpráva Pavla Minaříka-PLEYE rozvědce z 28. října 1975.
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353

354

42.
Kancelář Julia Firta v budově RSE v Mnichově na fotografii pořízené tajně
Pavlem Minaříkem někdy na podzim 1975. V rohu místnosti je trezor s Firtovým archivem, jehož obsah Minařík překopíroval a dopravil do Československa. Klíče k trezoru
vyrobili podle zaslaných otisků technici MV. Fotografii pořídil PLEY-Minařík
v časných ranních hodinách na podzim 1975.

43.
Chodba k Master Control Room v budově RSE v Mnichově, kde Pavel Minařík
navrhoval umístit „výbušný balíček“. Fotografii pořídil opět v časných ranních hodinách na podzim 1975.
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44.
Minaříkovy tajně pořízené snímky režie a studia č. 1 v budově RSE v Mnichově;
podzim 1975.
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45.
Plánky kanceláří československé redakce RSE předané rozvědce v září 1977 agentem KOLBE.
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46.

Jaroslav Lis-NEČÁSEK

48.

47.

Petr Ondráček-OLIVA

Josef Matějka-MALÍNSKÝ

49.
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Jan Rückert-RYBÍN

50.

51.

Karel Stejskal-STAŇURA

Jiřina Ďupalová-BĚLSKÁ

52.

53.

Václav Gajdošík-GUT

František Hrehuš-HRONSKÝ

54.
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Josef Kodrle-KŘENEK

55.

56.

Petr Kovařík-DOBIŠ

Miloslav Müller-MÁDR

57.

58.

Antonín Prokeš-PŘÍBRAMSKÝ

Jiří Štěpánek-PIVEC

59.
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Karel Vodrážka-BUDÍN

60.
Ukázka skrytého fotografování I. správy MV: Přemysl Janýr a agent DIOR během schůzky ve Vídni 20. srpna 1969, 15.45 hod.
Foto kpt. PAVLOVSKÝ
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Užité zkratky
A – agent
AFCR – American Fund for Czechoslovak Refugees – Americký fond
pro československé uprchlíky
AFL CIO – American Federation ob Labour Congress of Industrial Organisations –
Americká federace práce – Kongres průmyslových odborů
AI – Amnesty International (Mezinárodní nevládní organizace na ochranu lidských práv)
AIPKO – analyticko-informační, plánovací a kontrolní odbor
AIPO – analyticko-informační a plánovací odbor
a. j. (i a.j.)– archivní jednotka
AMV – Archiv Ministerstva vnitra (ČR)
AMZV – Archiv ministerstva zahraničních věcí (ČR)
AO – aktivní opatření
APS – agenturně pátrací svazek
ATS – rakouský šilink
AVH – Államvédelmi Hatósáy – Úřad státní bezpečnosti (MLR)
b. – bod
BBC – British Broadcasting Corporation – Britská rozhlasová společnost
BIB – Board for International Broadcasting – Výbor (Úřad) pro mezinárodní vysílání
viz též ÚMV
BLR – Bulharská lidová republika
BND – Bundesnachrichtendienst – Spolková zpravodajská služba (SRN)
BStU – Bundesbeauftragte – Spolkový pověřenec pro materiály Státní bezpečnosti
bývalé Německé demokratické repoubliky
CIA – Central Intelligence Agency – Ústřední zpravodajská služba (USA)
CIC – Counter Intelligence Corps – kontrašpionážní sbor (vojenská kontrarozvědka USA)
č. – číslo
ČEDOK – Československá dopravní kancelář
čl. – článek
č. l. – číslo listu
ČLR – Čínská lidová republika
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čs. – československý
ČSA – Československé aerolinie
ČSLA – Československá lidová armáda
ČSPLO – Československá plavba labsko-oderská
ČSR – Československá republika (do roku 1960)
ČRo, (i ČsRo) – Československý rozhlas
ČSSR – Československá socialistická republika (1960–1990)
ČST – Československá televize
ČT – Česká televize
ČTK – Československá tisková kancelář
D – důvěrník (StB)
DAG – Deutsche Arbeitergewerkschaft (německé odbory)
DAO – demonstrativní aktivní opatření
DM – německá marka (SRN)
DS – důvěrný styk
DZM – denní zprávy pro ministra
ed. – editor
EHS – Evropské hospodářské společenství
ev. – evidenční
f. – fond
FAMU – Filmová akademie múzických umění
FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung
FEC – Free Europe Comitee – Výbor Svobodné Evropy
FF – francouzský frank
FF UK – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
FMV – Federální ministerstvo vnitra
FSZS (i FS ZS) – Federální správa zpravodajské služby
FÚTI – Federální úřad pro tisk a informace
HG – Hlinkova garda
hl. – hlavní
HS StB – Hlavní správa Státní bezpečnosti
HS VKR – Hlavní správa vojenské kontrarozvědky

367

HSLS – Hlinkova slovenská ľudová strana
HSP – hromadné sdělovací prostředky
HSR – Hlavní správa rozvědky
HSTD – Hlavní správa tiskového dohledu
HUF – maďarský forint
HV KSČ MV – Hlavní výbor KSČ na ministerstvu vnitra
CHF – švýcarský frank
ICAO – International Civil Aviation Organization – Mezinárodní organizace civilního letectví
Intervize (též Intervise) – součást mezinárodní rozhlasové a televizní organizace k přímé výměně
TV programů; členy byly vesměs země sovětského bloku
INTORA – informační agentura ve Vídni
IS – ideový spolupracovník (ideospolupracovník)
ITL – italská lira
JAMU – Janáčkova akademie múzických umění
K-231 – Klub 231 (Sdružení občanů odsouzených podle Zákona na ochranu republiky
č. 231/1948 Sb.)
KA – krycí adresa
KB – konspirační byt
KBSE – Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
KGB – Komitět gosudarstvennoj bezopasnosti – Výbor státní bezpečnosti (při radě ministrů
SSSR)
KP – kádrový příslušník
KS – kapitalistické státy
KS SNB – krajská správa Sboru národní bezpečnosti
KSS – Komunistická strana Slovenska
KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu
KTS – kandidát tajné spolupráce
KV StB – krajské velitelství Státní bezpečnosti
MfS – Ministerium für Staatssicherheit – Ministerstvo státní bezpečnosti (NDR);
(MStB – Ministerstvo státní bezpečnosti)
MGB – Ministěrstvo gosudarstvennoj bezopasnosti – Ministerstvo státní bezpečnosti (SSSR)
MLR – Maďarská lidová republika
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MLS – mimořádný lidový soud
MNB – ministerstvo národní bezpečnosti
MNO – ministerstvo národní obrany
MNV – místní národní výbor
MON – Mezinárodní organizace novinářů
MV – ministerstvo vnitra
MZV – ministerstvo zahraničních věcí
NA – Národní archiv
NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizace severoatlantické smlouvy
NB – Národní bezpečnost
NDR – Německá demokratická republika
NED – National Endowment for Democracy – Národní nadace pro demokracii
NSR – Německá spolková republika
odb. – odbor
odd. – oddělení
O StB – oddělení Státní bezpečnosti
OBS – objektový svazek
OEČ – osobní evidenční číslo
OH – olympijské hry
OKÚ – oblastní kriminální úřadovna
OMS FMV – Odbor pro mezinárodní styky Federálního ministerstva vnitra (ČSSR)
OO – oblastní odbor
OO MV – okresní oddělení ministerstva vnitra
OPK – oddělení pasové kontroly
OSA – osobní svazek agenta
OS SNB – okresní správa Sboru národní bezpečnosti
OstB – oddíl Státní bezpečnosti
ÖVP – Österreichische Volkspartei – Rakouská lidová strana
OZK – odbor zahraniční kontrarozvědky
OZO – obranné zpravodajství oblasti
PF UK – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
PHS KGB – První hlavní správa KGB
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PLR – Polská lidová republika
PO – prověřovaná osoba
PsO – psychologická operace
PZO – podnik zahraničního obchodu
RAF – Royal Air Force – Královské letectvo (Velká Británie)
reg. č. – registrační číslo
RFE – Radio Free Europe – Rozhlasová stanice Svobodná Evropa
RFE/RL – Radio Free Europe/Radio Liberty – Rozhlasová stanice
Svobodná Evropa/Rozhlasová stanice Svoboda
RMV – Rozkaz ministra vnitra
SNPL – Státní nakladatelství politické literatury
RNS – Rozkaz náčelníka správy
ROH Revoluční odborové hnutí
RP – Rudé právo
RS – Rádio Svoboda
RSČ – Rada svobodného Československa
RSDr. – doktor sociálně politických věd
RSE – Rádio Svobodná Evropa (i Radio Svobodná Evropa)
RSR – Rumunská socialistická republika
RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci
S SNB – Správa Sboru národní bezpečnosti
S StB – Správa Státní bezpečnosti (součást KS SNB)
SB – Sluzba Bezpieczenstwa – Státní bezpečnost (PLR)
SE – Svobodná Evropa
SFRJ – Socialistická federativní republika Jugoslávie
SL'UK – známý slovenský lidový taneční soubor
SMV – Správa Ministerstva vnitra
SNB – Sbor národní bezpečnosti
SNP – Slovenské národní povstání
SOŠ FED MV – Střední odborná škola F. E. Dzeržinského Ministerstva vnitra
SP – služební poměr
SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands – Sociálnědemokratická strana Německa
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SPO – spis prověřované osoby
spr. – správně
S ZPR – Správa zahraničně-politické rozvědky
SRN – Spolková republika Německo
ss. – soudruzi
SSEP – Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli
STADEP – State department – Ministerstvo zahraničí (USA)
STAPO – Staatspolizei – Státní policie (Rakousko)
STASI – Staatssicherheit – Státní bezpečnost (NDR)
StB – Státní bezpečnost
sv. – svazek
SVŠT – Slovenská vysoká škola technická
SVU – Společnost pro vědu a umění
TASS – Telegrafnoje agentstvo Sovetskogo Sojuza – Sovětská tisková agentura
TJ ZKL – Tělovýchovná jednota Závodů kuličkových ložisek
TRMV – Tajný rozkaz ministra vnitra
TS – tajný spolupracovník, (též jen spolupracovník)
ÚMV – Úřad pro mezinárodní vysílání
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu)
UPA – Ukrajinská povstalecká armáda
US Army – Armáda Spojených států amerických
ÚSD AV ČR – Ústav soudobých dějin Akademie věd ČR
USIA – United States Information Agency – oficiální informační agentura USA
ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa
ÚV KSS – Ústřední výbor Komunistické strany Slovenska
ÚZSI – Úřad pro zahraniční styky a informace
VAS – vysunuté agenturní stanoviště
VB – Veřejná bezpečnost
VČK – Vserossijskaja črezvyčajnaja komisija (po borbe s kontrarevolucijej i sabotažem) –
Všesvazová komise (pro boj s kontrarevolucí a sabotáží), též ČEKA
VKR – vojenská kontrarozvědka
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VPA KG – Vojensko-politická akademie Klementa Gottwalda
VPF VAAZ – Vojensko-politická fakulta Vojenské akademie Antonína Zápotockého
v. r. – vlastní rukou
VS – Varšavská smlouva
VSB SSSR – Výbor státní bezpečnosti (viz KGB)
VŠ – vysoká škola
VŠPHV – Vysoká škola politických a hospodářských věd
VŠ SNB – Vysoká škola SNB
VUML – Večerní univerzita marxismu-leninismu
WARC – World administrative Radio Conference – Světová správní rozhlasová konference
YUD – jugoslávský dinár
ZA KBSE – Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
ZOB – Zemský odbor bezpečnosti
ZOH – zimní olympijské hry
ZPR – zahraničně-politická rozvědka
ZS/GŠ - Zpravodajská správa Generálního štábu
ZSS – země socialistického společenství
ZST – země socialistického tábora
ZTÚ – zpravodajsko-technický úkon
ZÚ – zastupitelský úřad
ZVS – základní vojenská služba
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RejstrÏõÂk
(Obsahuje pseudonymy, rodnaÂ a krycõÂ jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ osob a neÏkteryÂch akcõÂ)
Berman Jan . 96, viz teÂzÏ BERNYÂ
BERNARD . viz teÂzÏ SaÂdeckyÂ FrantisÏek
BERNY . viz teÂzÏ Berman Jan
BienertovaÂ Eva . 40
Binar Ivan . 174
BienertovaÂ Eva, roz. PeroutkovaÂ . 40, viz teÂzÏ IRENA,
viz teÂzÏ EVA
Bittman Ladislav . 46, 61, 82, viz teÂzÏ BRYCHTA
BlahnõÂk Pavel . 172
Blaschtowitschka Kurt . 46
BlatnyÂ Milan K. . 363
BlazÏek Petr . 181
BOHDAN . viz teÂzÏ FANEK, viz teÂzÏ SÏtefanek Boris
BOJAR . viz teÂzÏ ZÏIDLE, viz teÂzÏ StolicÏka LubomõÂr
Bok John . 33, 364
BORECKYÂ . viz teÂzÏ Stejskal JirÏõÂ
BOROVICE, akce . 40, 74, 75, 76
BorskyÂ Viktor, roz. Brauner . 29, 83, 137, 144, 181,
viz teÂzÏ BEDRNA
BOZÏENA, neidentifikovanyÂ TS . 91
BRADA . viz teÂzÏ Brych JirÏõÂ
Brandt Willy . 146, 242
BRANO . viz teÂzÏ Laputka Ivan
BRAUNER . viz teÂzÏ BorskyÂ Viktor
BrezÏneÏv Leonid IljicÏ . 300
Â DA, akce . 133
BRIGA
BRILLANT, akce . 74
BRIXI . viz teÂzÏ CÏlupek Otakar
BRODECKYÂ . viz teÂzÏ BRODSKYÂ, viz teÂzÏ PraÂsÏek
Jaroslav
BRODSKYÂ . viz teÂzÏ BRODECKYÂ, viz teÂzÏ PraÂsÏek
Jaroslav,
BRODSKYÂ Milan . viz JelõÂnek Milan
Brotan JirÏõÂ . 47, viz teÂzÏ HAD
Brown James F. . 309
Brown Thomas H. . 226
BROZÏ, akce . 87
BROZÏURA, akce . 64
Brych JirÏõÂ ¹ChmelarÏª . 47, 51 54, 64, 65, 67, 73, 78, 85,
88, 89, 111, 122, 127, 134, 357 viz teÂzÏ BRADA
BRYCHTA . viz teÂzÏ Bittman Ladislav
Brynych Josef . 167
Ï IÂCÏEK,
Brynych ZdeneÏk . 167, 174, viz teÂzÏ PETR
ÂN
viz teÂzÏ KASTELA
Brzezinski Zbigniew . 240, 298
BrÏach Radko . 202, 363
Ï IÂZA . viz teÂzÏ Hochman LudeÏk
BR
Buckley James L. . 305
BUDIÂN . viz teÂzÏ VodraÂzÏka Karel
BuÈlow Erik . 46, 51, 54, 55, 56, 72, 78, 146, 394, viz teÂzÏ
HLAS, viz teÂzÏ EDA
BusÏovaÂ-KasalovaÂ Helena . 44, 49, 189-191, 192, viz teÂzÏ
RADKA

A
Abshire David . 261, 266, 275, 276, 278, 286
ADRESA, akce . 63
AIDA . viz teÂzÏ VALERIE, viz teÂzÏ VacÏkaÂrÏovaÂ
Adolfina
Aigner Helmut . 311
ALBERT . viz teÂzÏ ARAMIS, viz teÂzÏ KlokocÏnõÂk Josef
ALBORT . viz teÂzÏ BaraÂk PrÏemysl
ALDA . viz teÂzÏ Pejskar JozÏka
ALEX . viz teÂzÏ HavlõÂk Ivan
ALEXANDR . viz teÂzÏ KalasÏ JirÏõÂ
Alexandr Archibald Stevens . 83, 228
ALFA akce . 10, 24, 36, 80, 89, 92, 95, 113, 114, 132,
136, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 150, 159, 161, 162,
165
ALFONS . viz teÂzÏ LosÏonskyÂ, bratr L. M.
Andropov Jurij . 180
ANITA. viz teÂzÏ DvorÏaÂcÏkovaÂ Anna
AntalicÏ Jozef . 154, 163, 288
ANTY . viz teÂzÏ Mucha JirÏõÂ
APRIL, akce . 60, 71
ARAMIS . viz teÂzÏ ALBERT, viz teÂzÏ KlokocÏnõÂk Josef
ASISTENT . viz teÂzÏ AXL, viz teÂzÏ PospõÂsÏil Milan
AXL . viz teÂzÏ ASISTENT, viz teÂzÏ PospõÂsÏil Milan
AZALKA, akce . 115
B
Babka LukaÂsÏ . 38, 364
BadzÏo Eduard . 206
ÏA
ÂK
Balcar LubomõÂr . 29, 30, viz teÂzÏ DVOR
BambasovaÂ JirÏina . 171
BaraÂk PrÏemysl . 156, viz teÂzÏ ALBORT
BaraÂk Rudolf . 38, 45, 50, 52, 78, 177, 185, 186, 188,
190, 191, 201, 202, 216, 325
Barcal Jan . 136, 137, 144,
Barthelemy Thomas . 262
BARTOSÏEK . viz teÂzÏ SoucÏek Rudolf
BAYER . viz teÂzÏ Parma JirÏõÂ
BednaÂrÏ Petr . 82, 83, 115, 200, viz LavicÏka ZdeneÏk
BEDRNA . viz teÂzÏ BorskyÂ Viktor
Ï ICH . viz teÂzÏ Hahn Karol
BEDR
Becher Walter . 80
BelaÂk Karol ¹Lehotaª . 221, 224, 225, 309, 354, 357
Belcredi Richard . 332
Bellini Giorgo . 345
BellusÏ Samuel . 114, 125, 137, 151, 225, 226, 258, 290,
Â SÏ
353, 357, viz teÂzÏ GOLIA
Ï upalovaÂ JirÏina, roz. BrejzÏkovaÂ
Â . viz teÂzÏ R
BEÏLSKA
Bena Kamil ¹JirÏõÂ SlezaÂkª . 111, 112, 130, 135 289, 350,
357
Benda Patrik . 33, 363
BenesÏ VladimõÂr ªJosef Langª . 225, 357
BenesÏovaÂ Alena . 349
Benkei Andras . 180
Â NEK . viz teÂzÏ CÏernohlaÂvek Josef
BERA
BeraÂnek Adolf . 116

C
Cajthaml Petr . 115, 182, 363
CARLOS . viz SaÂnchez Illich RamõÂrez
Carter Jim . 298
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Cash Johny . 311
CEÂSAR . viz teÂzÏ MARTIN, viz teÂzÏ SÏramota VaÂclav
CIDLICKYÂ . viz teÂzÏ Ciklamini Viliam
Ciklamini Viliam . 31, viz teÂzÏ CIDLICKYÂ
Cook Richard H. . 272
Cooper Gary . 327
Cummings Richard . 214
Czechovicz Andrzej . 363
Czechowicz Andrzej . 102, 143, 178, 179, 363

Dunning John L. . 225
Ï upalovaÂ JirÏina, roz. BrejzÏkovaÂ . 26, 72, 186, 187, 209,
D
Â
347, 360, viz teÂzÏ BEÏLSKA
DvorÏaÂcÏkovaÂ Anna . 149, viz teÂzÏ ANITA
ÏA
Â K . viz teÂzÏ Balcar LubomõÂr
DVOR
DvorÏaÂkovaÂ Marie . 23, 41, 49, 185, 186, 187, viz teÂzÏ
LOLA
DzerzÏinskij Felix EdmundovicÏ . 143, 370

CÏ

E

CÏech Miloslav . 177
CÏelovskyÂ BorÏivoj . 9, 363
CÏermaÂk Josef . 23, viz teÂzÏ LESNIÂK
CÏernaÂ Ludmila . 128, 129, viz teÂzÏ LIÂDA
Â NEK
CÏernohlaÂvek Josef . 148, viz teÂzÏ BERA
CÏernyÂ VaÂclav . 234
CÏerÏovskaÂ LibusÏe . 175, 324
CÏerÏovskyÂ ZbyneÏk . 162, 175, 176
CÏõÂzÏek Boh., pplk. . 335
CÏlupek Otakar . 198, viz teÂzÏ BRIXI
Ï
ÂR
CÏocÏka ZdeneÏk . 78, viz teÂzÏ KOLA
CÏonkovaÂ Margita . 205

EDA . viz teÂzÏ HLAS, viz teÂzÏ BuÈlow Erik
EGON . viz teÂzÏ EliaÂsÏ ZdeneÏk,
Â ZKA, viz teÂzÏ
EGON. viz teÂzÏ DIOR, viz teÂzÏ PROCHA
SÏafaÂrÏ Ivo
Eidling Fred . 178
Eisenhower Milton S. . 247, 248, 249, 290, 261, 264
EliaÂsÏ ZdeneÏk ¹CÏernyÂª . 125, 224, 225, 357 viz teÂzÏ
EGON
EMIGRACE, akce . 144
EMIGRACE, osobnõÂ svazek. 166, 169
ERBA . viz teÂzÏ Pfaff Ivan
EVA . viz teÂzÏ BienertovaÂ Eva
EXKURSE, akce . 73

D

F

DARION . viz teÂzÏ Davies Ivana
È RNBERG
Darmopil Jan . 38, 38, 45, 61, viz teÂzÏ DO
David VaÂclav . 202, 206, 219
Davies Ivana, roz. DohnalovaÂ . 148, viz teÂzÏ DARION
DeÏkan Vladislav . 58, viz teÂzÏ NEZVAL
Demjan, MV . 365
DEPRESE, akce. 173
DIEGO, neidentifikovanyÂ TS . 21
DIKOBRAZ, akce . 71
DILO . viz teÂzÏ Schulz Milan
Â ZKA, viz teÂzÏ EGON,
DIOR . viz teÂzÏ PROCHA
viz teÂzÏ SÏafaÂrÏ Ivo
DIRIGENT . viz teÂzÏ SÏõÂp Ladislav
DITA . viz teÂzÏ LaurÏõÂmovaÂ Viktorie
DlouhaÂ KveÏtoslava . 162
DOBISÏ . viz teÂzÏ KovarÏõÂk Petr
ÂK
DocÏekal BedrÏich. 51, viz teÂzÏ KOZA
DolezÏal Miroslav . 58, viz teÂzÏ KASÏICÏKA
DolezÏel FrantisÏek. . 364
Donda Roman . 172
DOPIS, akce . 60
È RNBERG . viz teÂzÏ Darmopil Jan
DO
DostaÂl JirÏõÂ . 149, 150, 167, 290, viz teÂzÏ HLASATEL,
viz teÂzÏ RAFAN
DostaÂlek Jaroslav . 187, viz teÂzÏ OTTO, viz teÂzÏ VASIL
DOUSÏA, neidentifikovanyÂ TS . 46
Â BEK . viz teÂzÏ MolnaÂr BohumõÂr
DRA
Drada/u/ Jan . 205
DraÂpala Milan . 48
DraÂzÏd'anskyÂ Karel ¹JanovskyÂª . 119, 332, 357
Dresler Jaroslav . 153, 324, 357
DubcÏek Alexander . 233
Dufek Miroslav . 82, 97
DUHA, akce . 25
DUNAJ, akce . 93, 151
DUNAJ, objekt . 159

FANEK . viz teÂzÏ BOHDAN, viz teÂzÏ SÏtefanek Boris
FERDINAND . viz teÂzÏ MeÏsÏt'an JaromõÂr
FIALKA . viz teÂzÏ RuÊzÏicÏka Jaroslav
Fiedler DusÏan . 163
Fikar Karel . 169
FIKEJZ . viz teÂzÏ VOLNYÂ, viz teÂzÏ Hlava Fridrich
FIKUS . viz teÂzÏ FOUSEK, viz teÂzÏ Firt Julius
Filip Ota . 98, 131, 271, 272, 273
Firt Julius . 71, 74, 81, 82, 83, 89, 97, 98, 100, 113, 114,
131, 132, 198, 199, 200, 217, 218, 223, 225, 226, 228,
229, 230, 327, 347, 352, 353, 354, 355, 363, viz teÂzÏ
FOUSEK, viz teÂzÏ FIKUS
Fischer Hans . 66, 73, 75, 287, 288
FISÏEROVAÂ Radana a spol., akce . 93
Folta Bruno ¹JozÏka RybaÂrikª . 41, 183, 184
Forchgott JirÏõÂ . 208
Â NEK . 66, viz teÂzÏ TomesÏ Stanislav
FORMA
ÂK
Forro LubomõÂr . 161, viz teÂzÏ HANA
ForÏt Karel . 319
FOUSEK . viz teÂzÏ FIKUS, viz teÂzÏ Firt Julius
FrankovaÂ Josefina . 357
FRET . viz teÂzÏ Friedrich Karel
Friedl Otmar . 61, viz teÂzÏ ORION
Friedrich Karel . 125, 126, viz teÂzÏ FRET
FrolõÂk Josef . 132
Fullbright J. William . 106, 180, 239, 241, 268, 284
G
Gaal, Dr. . 345
GABRIEL, neidentifikiovanyÂ agenturnõÂ typ . 132, 140
GajdosÏõÂk VaÂclav . 113, 128, 129, 148, 347, 360, viz teÂzÏ
GUT
Garst Roman . 240, 241
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HlavaÂcÏkovaÂ Helena . 44
Hlinka AntonõÂn . 318
Hodic Josef . 150, 151, 152, viz teÂzÏ PROFESOR,
ÏA
Â K, viz teÂzÏ PANTHER
viz teÂzÏ DVOR
Hochman JirÏõÂ . 98, 271, 272, 273
Hochman LudeÏk . 24, 26, 47, 52, 55, 56, 70, 71, 72, 77,
Ï IÂZA
92, viz teÂzÏ BR
HOLLAR . viz teÂzÏ HEREC , viz teÂzÏ NovotnyÂ JirÏõÂ
Holman Josef . 130, 353
Holt Robert T . 9, 363
Holub, Miroslav . 271
HolyÂ Bohuslav . 357
Hora JirÏõÂ . 319
HoracÏko JaÂn . 206
HoraÂk JirÏõÂ . 219
Houdek LudvõÂk . 12, 13, 363
Houska Josef . 79, 94, 177
HOVORKA . viz teÂzÏ Kroupa Vlastimil
HRABEÏ, akce . 57, 84
HRACÏKA . viz teÂzÏ HELENA, viz teÂzÏ MaraÂk ErvõÂn
Hrbek Franz . 51, 84, viz teÂzÏ HACKE
HrehusÏ FrantisÏek . 113, 347, 360, viz teÂzÏ HRONSKYÂ
Â SÏ
HrncÏõÂrÏ Miroslav . 49, 61, 62, viz teÂzÏ JIDA
HRONSKYÂ . viz teÂzÏ HrehusÏ FrantisÏek
HRUZA . viz teÂzÏ HaÂjek HanusÏ
HrÏebõÂk AntonõÂn . 219
Hubina SÏtefan . 109
HuÊlka O. . 131
HusaÂk GustaÂv . 152, 233, 234
Husek (X. S-SNB) . 313
Hvasta John . 323
HVEÏZDA . viz teÂzÏ Hart Georg Henry

Gehlen Reinhard. 22
Genscher Hans Dietrich . 242
Georgescu VladimõÂr . 306
Gierek Edward . 269
Goebbels Josef . 327
Â SÏ . viz BellusÏ Samuel
GOLIA
GorbacÏov Michail . 312, 313, 314
Gottwald Klement . 301, 372
GoÈtz JirÏõÂ . 146
GraÂf FrantisÏek . 197, 198
GraÂf Otto ¹Franta TaÂborª . 41, 49, 185, 197, 198, 327,
viz teÂzÏ TANTOR
GraÂfovaÂ Anna. 213
GRANADA . viz teÂzÏ Grant Georg
Granec (GraneÏc) VladimõÂr . 83, 224, 225, 228
Grant Georg, roz. ZÏarko Miroslav . 196, 197, viz teÂzÏ
GRANADA
Grantner Ctibor . 135
Gronouski John Austin . 262
Gruber Leo . 290, 357
GrusÏa JirÏõÂ . 153
Gubo ZdeneÏk . 289
Gula MariaÂn . 33, 363
Gurkov G. . 363
GUT . viz teÂzÏ GajdosÏõÂk VaÂclav
H
HACIENDA, akce . 148
HACKE . viz teÂzÏ Hrbek Franz
HAD . viz teÂzÏ Brotan JirÏõÂ
Hahn Karel . viz teÂzÏ LEV
Ï ICH, viz teÂzÏ LEV
Hahn Karol . 104, 105, viz teÂzÏ BEDR
HaÂjek HanusÏ . 125, 289, viz teÂzÏ HRUZA
HaÂjek JirÏõÂ . 144
HaÂjek Karel . 62, viz teÂzÏ REPORTEÂR
Hakl LudeÏk . 160, 161, viz teÂzÏ TICHYÂ
Â K. viz teÂzÏ Forro LubomõÂr
HANA
HANKA . viz teÂzÏ KozÏeluhovaÂ Helena
HANS . viz teÂzÏ JURKA, viz teÂzÏ Leitner Juraj
Hart (Hardt) Georg Henry, roz. Herz JindrÏich . 125,
178, 258, viz teÂzÏ HVEÏZDA,
Havel VaÂclav . 116
Havel ZdeneÏk . 134, 135
HavlõÂcÏek FrantisÏek . 136
HavlõÂk Alfons . 196
HavlõÂk Ivan . 56, 57, 67, 76, 196, viz teÂzÏ ALEX
HavlõÂk Jan . 51, 56, 195, 196, viz teÂzÏ INZÏENYÂR
HAZARD, akce . 72
Hazelhoff Eric . 73, 83, 221, 222, 225, 226, 228
HecÏko JirÏõÂ . 135
Heininger, vyslanec . 202
Hejl VileÂm . 151, 156, 240, 241, viz teÂzÏ JEHLA
HELENA . viz teÂzÏ HRACÏKA, viz teÂzÏ MaraÂk ErvõÂn
Hendrych JirÏõÂ . 183, 190
Henze Paul . 298
HEREC . viz teÂzÏ HOLLAR, viz teÂzÏ NovotnyÂ JirÏõÂ
HERECÏKA . viz teÂzÏ VanÏkovaÂ Anna
Herz JindrÏich . viz Hart Georg Henry
HLAS . viz teÂzÏ EDA, viz teÂzÏ BuÈlow Erik
HLASATEL . viz teÂzÏ RAFAN, viz teÂzÏ DostaÂl JirÏõÂ
Hlava Fridrich . 112, 120, viz teÂzÏ VOLNYÂ, viz teÂzÏ
FIKEJZ
HlavaÂcÏek FrantisÏek . 44

CH
CHALOUPKA . viz teÂzÏ CHOLIÂN, viz teÂzÏ TobiaÂsÏ JirÏõÂ
Â DEK . viz teÂzÏ ChytryÂ Miroslav
CHLA
CHOLIÂN . viz teÂzÏ CHALOUPKA, viz teÂzÏ TobiaÂsÏ JirÏõÂ
ChrusÏcÏov Nikita SergejevicÏ . 13, 42, 205, 333
ChvalinovaÂ ZdenÏka . 137
Â DEK
ChytryÂ Miroslav. 72, viz teÂzÏ CHLA
I
ILJA . viz teÂzÏ Parma VladimõÂr
INEMAN . viz teÂzÏ SpanilyÂ Stanislav
INFEKCE, akce . 29, 102, 115, 138, 140, 142, 144-146,
167, 181
INZÏENYÂR . viz teÂzÏ HavlõÂk Jan
IRENA . viz teÂzÏ BienertovaÂ Eva
J
Jackson Charles Douglas. . 8, 266
JadavanovaÂ Alena . 134
JadrnaÂ RuÊzÏena (Rozina). 213, 289
Â R, akce . 138
JAGUA
Â CHYM . viz teÂzÏ RU
Ê ZÏICÏKA, viz teÂzÏ LaurÏõÂm OldrÏich
JA
Jaksch Wenzel . 48
JANA, neidentifikovanyÂ TS . 21
Janatka Alois . 44
JANIÂCÏEK . 90

375

KasÏpar ZdeneÏk . 126, 128, 129, 130, 131, 133, 138, 139,
147, 347, 357, viz teÂzÏ KOLDA, viz teÂzÏ KOLBE
KasÏparovaÂ Zina . 129
Katek Charles . 354
KATO . viz teÂzÏ Kavan Jan
KavaÂlek LubosÏ ¹LubomõÂr Kantorª . 184, 357
Kavan Jan . 175, 364, viz teÂzÏ KATO
Kennedy John Fitzgerald . 227
KiripolskyÂ SÏtefan . 194, 195
Kissinger Henry . 266, 270
Klinger Miroslav . 182
KlokocÏnõÂk Josef . 167, 174, viz teÂzÏ ALBERT, viz teÂzÏ
ARAMIS
KLOS . viz teÂzÏ SÏvagera VladimõÂr
Knauf, CIA . 352
Ï ENEK
Kodrle Josef . 111, 112, 347, 360, viz teÂzÏ KR
KohaÂk Miroslav . 111, 114
Kohn Pavel . 357
Kohout Pavel . 131
Ï . viz teÂzÏ CÏocÏka ZdeneÏk
ÂR
KOLA
KolaÂrÏ JirÏõÂ . 153
KolaÂrÏ VladimõÂr . 197
KOLBE . viz teÂzÏ KOLDA, viz teÂzÏ KasÏpar ZdeneÏk
Kolczynski Janusz . 363
KOLDA . viz teÂzÏ KOLBE , viz teÂzÏ KasÏpar ZdeneÏk
Koleba Alois . 24, viz teÂzÏ KOSTKA
Koloman Mirga . 206
Kolosov Leonid SergejevicÏ . 143, 364
KopeckaÂ Olga ¹ValeskaÂª . 357
KORBEL . viz teÂzÏ KrejcÏõÂ Rudolf
KosõÂk Karel(?) . 131
KOSTKA . viz teÂzÏ Koleba Alois
Kostrba Osvald . 83, 84
Kostrba Oswald . 57, 83, 97, 111, 223-225, 228, 350
KosÏõÂk Kurt . 93, viz teÂzÏ KASAL
KosÏt'aÂl Karel . 365
KOTEL . viz teÂzÏ TopicÏ Milan
Kotva Josef . 199
Kouba Josef . 149, viz teÂzÏ KOUDELKA
KOUDELKA . viz teÂzÏ Kouba Josef
Koudelka FrantisÏek . 177
Kovanda Karel . 323
KovarÏõÂk Petr . 28, 126, 127, 133, 139, 347, 361, viz teÂzÏ
DOBISÏ
Kowalczyk Stanislaw . 180
Â K . viz teÂzÏ DocÏekal BedrÏich
KOZA
Koziorek VileÂm . 58, viz teÂzÏ PAVLISÏ
KozÏeluhovaÂ Helena . 44, 48, viz teÂzÏ HANKA
KoÈnig . viz teÂzÏ PaÂtyÂ, viz teÂzÏ KasÏpar Jaroslav
Kraiski Bruno . 152
KRAJANKA . viz teÂzÏ SeforovaÂ Eva
ÂK
Krajhanzl Miroslav . 143, 274, viz teÂzÏ SKALA
Krajina VladimõÂr . 81
Kratochvil AntonõÂn . 90, 153, 318
KrejcÏõÂ Karel A. . 87, 364
KrejcÏõÂ Rudolf . 47, viz teÂzÏ KORBEL
KrejcÏovaÂ . 40
Kriegel FrantisÏek . 233
KrjucÏkov VladimõÂr AlexandrovicÏ. . 23
KrocÏa Miloslav . 26, 135, 139
KrofiaÂn Miroslav . 149, 150, viz teÂzÏ ROMAN
Kroupa Jan . 238, viz teÂzÏ ZOUHAR
Kroupa Vlastimil . 135, 194, viz teÂzÏ HOVORKA
KruzÏliak Imrich . 48, 63, 147, 150, 357, viz teÂzÏ KARAS
Kryl Karel . 312, 318

JANIÂCÏEK, neidentifikovanyÂ TS nebo aktiv . 90
JanovskyÂ Karel ¹DraÂzÏd'anskyÂª . 363
Â NSKYÂ . viz teÂzÏ ULYXES, viz teÂzÏ PLAY, viz teÂzÏ
JA
MinarÏõÂk Pavel
JanyÂr PrÏemysl . 156, 362
JARO, AT . 132
JARO, neidentifikovanyÂ agenturnõÂ typ . 140
JASAN, uÂtvar SNB . 68
JedlicÏka Josef . 258, 271, 318, 357
JEHLA . viz teÂzÏ Hejl VileÂm
JELEN . viz teÂzÏ JEZDEC, viz teÂzÏ JezdinskyÂ Karel
JelõÂnek Karel . 238, 246, viz teÂzÏ MAROLD
JelõÂnek Milan . 28, 30, viz teÂzÏ BRODSKYÂ
JEZDEC . viz teÂzÏ JELEN, viz teÂzÏ JezdinskyÂ Karel
JezdinskyÂ Karel . 109, 112, 117, 125, 126, 131, 137, 153,
167, 258, 289, 290, 301, 323, 357 viz teÂzÏ JEZDEC,
viz teÂzÏ JELEN
JEZÏEK, akce . 60, 66
Â SÏ . viz teÂzÏ HrncÏõÂrÏ Miroslav
JIDA
JõÂra JirÏõÂ . 343
Jodas ZdeneÏk . 27, 79, 91, viz teÂzÏ JURAN
Johnson Alexis . 240
JONA . viz teÂzÏ VõÂznerovaÂ Johanka
JOSEF, neidentifikovanyÂ TS . 137
Josten Josef . 135
Jung Michal . 172, 192
Jungmann, RSE . 301
JungovaÂ Simona . 172
JURAN . viz teÂzÏ Jodas ZdeneÏk
JurcÏõÂk Ladislav . 205
JurcÏõÂk Milan . 205
JURKA . viz teÂzÏ HANS, viz teÂzÏ Leitner Juraj
JURKA, akce . 53, 129
Juska Ivo . 163, 343, 346
K
Â CÏA, akce . 152
KA
Kadlec FrantisÏek . 62
Kahuda FrantisÏek . 190
Kaiml Josef . 91, 221, viz teÂzÏ KULI
KaimlovaÂ Valerie . 289
KalasÏ JirÏõÂ . 187, 188, 197, viz teÂzÏ ALEXANDR, viz teÂzÏ
KVEÏTOSLAV
KALEIDOSKOP, akce . 73
KalinovaÂ AgnesÏa . 153, 318
Kaminski, RS . 314
Kaplan Karel . 151, 209, 301, 363
KAPOUN . viz teÂzÏ KypeÏna Adolf
KARAS . viz teÂzÏ KruzÏliak Imrich
Karas VojteÏch . 331
KARAS, akce . 63
KAREL . viz teÂzÏ ZLOTYÂ, viz teÂzÏ Zlocha Tibor
KAREL . viz teÂzÏ Nekula Karel
KarolõÂk Josef . 39
KASAL . 49, viz teÂzÏ KosÏõÂk Kurt
Kasal Karel . 49, 189, 190, 191, 192
KASAL . viz teÂzÏ DvorÏaÂk Josef
KasalovaÂ Helena . viz teÂzÏ BusÏovaÂ Helena
Kaska Radko . 107
Ï IÂCÏEK, viz teÂzÏ Brynych
Â N . viz teÂzÏ PETR
KASTELA
ZdeneÏk
KASÏICÏKA Miroslav . viz teÂzÏ DolezÏal Miroslav
KasÏpar Jaroslav . 57, viz teÂzÏ PaÂtyÂ, viz teÂzÏ KoÈnig
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LOLA . viz teÂzÏ DvorÏaÂkovaÂ Marie
Lorenc Aloiz . 172
Lorenc Vlastimil . 221
LosÏonskyÂ Michal ¹Michal ZÏeliarª . 47, 92, 357, viz teÂzÏ
MEDEK
LosÏonskyÂ, bratr L. M. . 92, viz teÂzÏ ALFONS
LOUH, akce . 60, 66, viz teÂzÏ KYSELINA, akce
LOUKA, akce . 61
Luce Henry R. . 261
Ê CÏEK, viz teÂzÏ
LudvõÂk Vlastimil . 161, viz teÂzÏ PANTU
PANT
LustõÂk Gerhard . 104, viz teÂzÏ SLAVO
LuzÏa RadomõÂr . 61, 219

Kryl Ladislav . 59, 68, 69, viz teÂzÏ VIDLAÂK
KrzykalovaÂ Valerie . 172
KrÏen Jan . 144
Ï ENEK . viz teÂzÏ Kodrle Josef
KR
KrÏivaÂnek Augustin . 88, viz teÂzÏ STELIPSKYÂ
KrÏivaÂnek Bohumil . 127, 294, viz teÂzÏ PETYÂREK
Kubes Milan . 162
KucÏera Jaroslav . 112, 117, 135
KucÏera VladimõÂr ¹Tonda HornõÂkª . 41, 42, 184, 185
KuÈhnl Karel . 162
KucharÏ Emil . 88, viz teÂzÏ NORA
Kuchta Milan . 172
KulhaÂnek VladimõÂr ¹TomaÂsÏ RocÏekª . 90, 94, viz teÂzÏ
POLITIK
KULI . viz teÂzÏ Kaiml Josef
KULICÏKA, akce . 52, 55, 65
Kuna Jan . 91, viz teÂzÏ OSKAR
ÂK
KusaÂk Alexej . 98, 150, 153, 154, 155, viz teÂzÏ SÏTUDA
KusaÂk Alexej, ml. . 153
KusõÂn VladimõÂr . 153, 319
Kvetko Martin . 47, 65, 66, 183, 223, 224, 225, 327, 350
KVEÏTOSLAV . viz teÂzÏ ALEXANDR, viz teÂzÏ KalasÏ
JirÏõÂ
Kvita ZdeneÏk . 303, viz teÂzÏ PETERKA
Kyncl Karel . 167
KypeÏna Adolf . 89, 92, 93, 94, 114, viz teÂzÏ KAPOUN
Kysela ZdeneÏk . 188
KYSELINA, akce . 56, 67, viz teÂzÏ LOUH, akce
KYTKA . viz teÂzÏ RuÊzÏicÏka Rudolf

M
MADOR . viz teÂzÏ Zeman Fedor
Â DR . viz teÂzÏ MuÈller Miloslav
MA
Magdolen Viktor ¹SÏtevo Korecª . 357
MaÈhlerovaÂ, RSE . 138
Mach Vlastimil . viz teÂzÏ ZACH
Majer, RSE . 289
MalecÏek Josef . 330
MalõÂk JirÏõÂ . 175
MALIÂNSKYÂ . viz teÂzÏ MateÏjka Josef
MalyÂ VaÂclav . 172
MaraÂk ErvõÂn . 24, 108, 112, 114, 115, 124, 127, 132, 134,
135, 194, 211, 363, viz teÂzÏ HELENA, viz teÂzÏ
HRACÏKA
MARCELA . viz teÂzÏ NeÏmecÏkovaÂ Alena
Marin Jurij MichailovicÏ . 143, 179
MAROLD . viz teÂzÏ JelõÂnek Karel
MARTIN . viz teÂzÏ CEÂSAR, viz teÂzÏ SÏramota VaÂclav
MARINA . viz teÂzÏ PekelskaÂ Marie
Masaryk TomaÂsÏ Garrigue . 66
MAT II., akce . 128
MateÏjka Josef . 24, 27, 51, 65, 74, 199, 200, 219, 347,
359, viz teÂzÏ MALIÂNSKYÂ
MatousÏek VladimõÂr . 43
Matura Boleslav . 122, viz teÂzÏ MRAZIÂK
MatusÏka Waldemar . 311, 312
MatyaÂsÏovaÂ . 40
Mazevski . 279
Mc Neil, RSE . 226
MEDEK . viz teÂzÏ LosÏonskyÂ Michal
Medek Ivan . 175, 176
Ï ICKYÂ . viz teÂzÏ Mudra VaÂclav
MEDR
MeÏkota Jan ¹Honza Doubaª . 357
Meloun FrantisÏek . 221, 350
MeÏsÏt'an AntonõÂn . 318
MeÏsÏt'an JaromõÂr . 48, viz teÂzÏ FERDINAND
Mickelson Sig. . 279, 282, 287, 288
Mielke Erich . 180
Michal Jan . 70, 71
Michal P. . 116
Michel Milan . 25, 70, 186, viz teÂzÏ MOZR
Mika FrantisÏek . 146
Mika Vlado . 330
MIKO . viz teÂzÏ ORAVCÏAN, viz teÂzÏ PaÂtek MikulaÂsÏ
MilatovaÂ Ilona . 330
Miller Jaroslav . 38, 43, 186, 191, 199, 202, 216, 325, 326
MILOTA . viz teÂzÏ PtaÂcÏek Josef
MinarÏõÂk Pavel . 6, 10, 17, 29, 83, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 106, 108, 111, 113, 126, 128, 129, 131,

L
LACO . viz teÂzÏ NizÏnÏanskyÂ Ladislav
LahovicÏ Josef . 196, viz teÂzÏ VALDMANN
Lach Mieczyslaw . 131, 143, 278
Lachcik Roman . 208
Langensdorf Ernst . 218
Langer Miloslav . 162
LANO . viz teÂzÏ VOJTA, viz teÂzÏ LaÂnskyÂ Egon
LaÂnskyÂ Egon . 35, 162, 318, viz teÂzÏ LANO, viz teÂzÏ
VOJTA
Laputka Ivan . 157, viz teÂzÏ BRANO
Laufer Josef . 145, 146
LaurÏõÂm OldrÏich . 38, 39, 40, 41, 46, 47, 51, 63, 64, 67,
68, 69, 70, 74, 75, 76, 78, 88, 89, 127, 134, 140, 146,
Â CHYM, viz teÂzÏ RU
Ê ZÏICÏKA
178, 209, viz teÂzÏ JA
OldrÏich
LaurÏõÂmovaÂ Viktorie . 40, viz teÂzÏ DITA
LavicÏka ZdeneÏk ¹Petr BednaÂrÏª . 82, 83, 115, 132, 200,
206
Lederer JirÏõÂ . 116
Leitner Juraj . 53, 112, 120, 121, 122, 126, 130, 131, 133,
138, 139, 147, 148, viz teÂzÏ HANS, viz teÂzÏ JURKA
LESNIÂK . viz teÂzÏ CÏermaÂk Josef
Ï ICH, viz teÂzÏ Hahn Karol
LEV . viz teÂzÏ BEDR
Levin Alexej . 240
LIBUSÏE, neidentifikovanyÂ TS . 21
LIÂDA . viz teÂzÏ CÏernaÂ Ludmila
Liehm AntonõÂn J. . 153, 319, 321
Lis Jaroslav . 24, 28, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 104, 110, 115,
117, 120, 123, 124, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 136,
137, 138, 139, 144, 149, 150, 153, 156, 159, 160, 193,
231, 238, 244, 246, 255, 260, 283, 292, 294, 303, 347,
Â SEK
359, viz teÂzÏ NECÏA
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NovotnyÂ AntonõÂn . 206
NovotnyÂ JirÏõÂ . 151, 154, viz teÂzÏ HOLLAR, viz teÂzÏ
HEREC,
Nowak, RSE . 279

132, 133, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
152, 179, 180, 181, 194, 202, 211, 277, 340, 341, 347,
Â NSKYÂ, viz teÂzÏ
352, 355, 356, 363, 364, viz teÂzÏ JA
ULYXES, viz teÂzÏ PLAY
MlynaÂrÏ ZdeneÏk . 156, 301
Mojto Jan . 289, 290, 357
MokryÂ Jan. 144
MolõÂn AlesÏ . 189
Â BEK
MolnaÂr BohumõÂr . 75, 200, viz teÂzÏ DRA
MONDOS, neidentifikovanyÂ TS . 150, 151
ÂN
Ï . viz teÂzÏ SÏasÏek Miroslav
MORA
MORAVA, akce . 23, 60, 87, 88
Moravec FrantisÏek . 197
MoucÏka Milan . 81
MoudryÂ Karel . 318
MOZR . viz teÂzÏ Michel Milan
Â ZEK . viz teÂzÏ SÏimera ZdeneÏk
MRA
MRAZIÂK . viz teÂzÏ Matura Boleslav
Ï ICKYÂ
Mudra VaÂclav . viz teÂzÏ MEDR
Mucha Alfons . 198
Mucha JirÏõÂ . 198, 199, viz teÂzÏ ANTY
Mucha Mucha JirÏõÂ . 198
MuÈller Adolf . 98, 132, 156
MuÈller Miloslav . 26, 66, 67, 70, 71, 199, 347, 361,
Â DR
viz teÂzÏ MA
MyslõÂk Bohuslav . 145

O
Oatis Wiliam . 198
Obrman Jan . 162
Obzina JaromõÂr . 102, 139-142, 144, 145
ODBORY, akce . 70
OLIVA . viz teÂzÏ OndraÂcÏek Petr
OndraÂcÏek Petr . 136, 144, 147, 148, 267, 274, 283, 347,
359, viz teÂzÏ OLIVA
OndrovcÏaÂk Jan . 29, 140, 142, 178, 181, viz teÂzÏ
OSTROVSKYÂ
ORAVCÏAN . viz teÂzÏ MIKO, viz teÂzÏ PaÂtek MikulaÂsÏ
È rescu, RSR . 344
O
ORION . viz teÂzÏ Friedl Otmar
Ornest Ota . 341
OSKAR . viz teÂzÏ Kuna Jan
OSTROVSKYÂ . viz teÂzÏ OndrovcÏaÂk Jan
OsuskyÂ SÏtefan . 43, 71
OTTO . viz teÂzÏ VASIL, viz teÂzÏ DostaÂlek Jaroslav
P

N

Pacner Karel . 35, 156
Pachman LudeÏk . 80, 98, 131
Palach Jan . 235
Â NEK, akce . 155
PA
PANENKA, akce . 23, 40, 56, 76, 77, 200, 325
Ê CÏEK, viz teÂzÏ LudvõÂk Vlastimil
PANT . viz teÂzÏ PANTU
PANTHER (PANTER). viz teÂzÏ PROFESOR, viz teÂzÏ
ÏA
Â K, viz teÂzÏ Hodic Josef
DVOR
Ï
Ê
PANTUCEK . viz teÂzÏ PANT, viz teÂzÏ LudvõÂk Vlastimil
PaÂra Eduard . 57, 364
Parma JirÏõÂ . 51, 58, 59, 78, 79, 349, viz teÂzÏ BAYER
Parma VladimõÂr . 58, viz teÂzÏ ILJA
Partl Eduard . 135
Â SEK, akce . 63
PA
PasÏekVaÂclav . 206
PaÂtek MikulaÂsÏ . 51, 57, 70, 78, 79, 84, viz teÂzÏ MIKO,
viz teÂzÏ ORAVCÏAN
Patka VladimõÂr . 137
Ï , viz teÂzÏ
PATRIK . viz teÂzÏ RYCHLYÂ, viz teÂzÏ RYTIÂR
Reiman LudvõÂk
PaÂtyÂ, . viz teÂzÏ KoÈnig, viz KasÏpar Jaroslav
Paulus JirÏõÂ . 15, 16, 17, 216, 335, 364
PavcÏo Eduard . 194
PAVLISÏ . viz teÂzÏ Koziorek VileÂm
PAVLOVSKYÂ, kpt. . 362
PAVOUK, akce . 179
PayovaÂ Vlasta . 137
PechaÂcÏek Jaroslav . 97, 109, 112, 113, 125, 226, 263,
272, 289, 290
PechaÂcÏek Pavel . 97, 101, 117, 126, 144
PechaÂcÏek Pavel, ml. . 101
Pejskar Josef (JozÏka) . 10, 46, 60, 71, 72, 80, 111, 112,
120, 125, 127, 130, 135, 196, 290, 349, 354, 357, 364,
viz teÂzÏ ALDA
PekelskaÂ Marie, roz. TomsÏuÊ . 46, viz teÂzÏ MARINA
PekelskyÂ VladimõÂr . 46, 47, 49, 50, viz teÂzÏ TONDA

NaÂdvornõÂk AlesÏ . 29, 77, 83, 120, 123, 238, 246, 260,
267, 274, 283, viz teÂzÏ NETUKA
Najder ZdeneÏk . 306
Najman, npor. . 20
NaÂprava LudeÏk . 57, 364
NaÂvrat Miroslav . 197
Â VRAT, akce (amnestie 1956) . 23, 182
NA
Â VRAT, akce (SÏunda FrantisÏek) . 193
NA
NavraÂtil MilosÏ . 133, 134, 136, 139, viz teÂzÏ PELA
Â SEK . viz teÂzÏ Lis Jaroslav
NECÏA
NEDOROST . viz teÂzÏ NetõÂk JaromõÂr
NEKOLA . viz teÂzÏ NeÏmec Jaroslav
Nekula Karel . 38, 39, viz teÂzÏ KAREL
NeÏmec Jaroslav . 23, 56, 59, 67, 76, 326, 329, 331,viz teÂzÏ
NEKOLA
NeÏmecÏek, RSE . 225
NeÏmecÏkovaÂ Alena . 39, viz teÂzÏ MARCELA
NERAD . viz teÂzÏ NovaÂk Miloslav
NetõÂk JaromõÂr ¹Fousekª . 49, 111, 187, 230, viz teÂzÏ
NEDOROST
NETUKA . viz teÂzÏ NaÂdvornõÂk AlesÏ
NEUMANN, neidentifikovanyÂ TS . 21
NeumannovaÂ Helena . 194, 195
NevecÏerÏal Josef . 169
NEZVAL . viz teÂzÏ DeÏkan Vladislav
Nixon Richard . 239, 247, 256, 259, 261, 262, 264, 265,
268, 269, 270
NizÏnÏanskyÂ Ladislav . 84, 85, 86, 202, viz teÂzÏ LACO
NORA . 88, 89, viz teÂzÏ KucharÏ Emil
NORBERT, akce . 54
Nosek VaÂclav . 20
NoskovicÏ Petr . 311, 354
Novak Michael . 323
NovaÂk Miloslav . 186, viz teÂzÏ NERAD
NOVINY, akce . 57, 70
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PELA . viz teÂzÏ NavraÂtil MilosÏ
PELANT . viz teÂzÏ Trousil VaÂclav
PelikaÂn JirÏõÂ . 98, 117, 126, 132, 141, 156, 166, 323,
viz teÂzÏ SLOVAN
Pell G. . 318
PeÏncÏõÂk Jan . 28, 110, 114, 122, 136, 137, 143, 144, 148,
viz teÂzÏ POZORNYÂ
Penescu Nicolas, . 344
Penn, RSE . 226
Peroutka Ferdinand . 8, 37, 40, 43, 50, 71, 218, 225,
226, 229, 353
Peterka ZdeneÏk . viz teÂzÏ Kvita ZdeneÏk
PETR . 72, viz teÂzÏ PetrÏõÂk Julius
ÂK
PetrovicÏ JaÂn ¹JaÂn MatuÂsÏª . 48, 120, viz teÂzÏ PTA
Ï IÂCÏEK . viz teÂzÏ KASTELA
Â N, viz teÂzÏ Brynych
PETR
ZdeneÏk
PetrÏõÂk Julius . 141, viz teÂzÏ PETR
PETYÂREK . viz teÂzÏ KrÏivaÂnek Bohumil
Pfaff Ivan ¹Petr Svoboda ª. 151, 155, 156, viz teÂzÏ
ERBA
Pick Otto . 151, 153, 156
Picka BrÏetislav . 357
PilaÂt OldrÏich . 136, 137
Piller Jan . 235
PIÂSECKYÂ . viz teÂzÏ Svoboda JirÏõÂ
PIVEC . viz teÂzÏ SÏteÏpaÂnek JirÏõÂ
Â NSKYÂ, viz teÂzÏ ULYXES, viz teÂzÏ
PLEY . viz teÂzÏ JA
MinarÏõÂk Pavel
PLES, akce . 61, 64
PodivõÂnskyÂ Miloslav ¹Martin Zemekª. 289, 357
PodzemnyÂ CÏestmõÂr . 77, 106, 107, 109
PoÈhnlovaÂ, neidetif. . 357
Â DEK
PokornyÂ Bohdan . 192, viz teÂzÏ SLA
PokornyÂ Pavel . 116
POLITIK . viz teÂzÏ KulhaÂnek VladimõÂr
POPRASK, akce . 178
PospõÂsÏil AntonõÂn . 206
PospõÂsÏil Jan . 38, 364
PospõÂsÏil Milan . 133, 135, 139, viz teÂzÏ ASISTENT,
viz teÂzÏ AXL
PospõÂsÏil VaÂclav . 331, 332
POUZAR . viz teÂzÏ SÏteÏpaÂnek Martin
POZORNYÂ . viz teÂzÏ PeÏncÏõÂk Jan
PraÂsÏek Jaroslav . 93, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126,
133, 134, viz teÂzÏ BRODSKYÂ, viz teÂzÏ BRODECKYÂ
PRAZÏSKYÂ . viz teÂzÏ PrÏõÂhoda Jan
PrecÏan VileÂm . 153, 312
Prchal AntonõÂn . 194
PrchlõÂk VaÂclav. . 177
Â ZKA . viz teÂzÏ DIOR, viz teÂzÏ EGON, viz teÂzÏ
PROCHA
SÏafaÂrÏ Ivo
ProkesÏ AntonõÂn . 139, 347, 361, viz teÂzÏ
Ï IÂBRAMSKYÂ
PR
PROLOG, neidentifikovanyÂ TS . 147
PROSPERO, akce . 203, 204
PROTEÏZÏ, akce . 83, 84, 85
PruÊcha Richard . 47, viz teÂzÏ RIÂSÏA
PruÊsÏa Josef . 175, 176
PrÏibõÂk Petr . 318, 357
Ï IÂBRAMSKYÂ . viz teÂzÏ ProkesÏ AntonõÂn
PR
PrÏõÂhoda Jan . 27, viz teÂzÏ PRAZÏSKYÂ
PtaÂcÏek Josef . 121, viz teÂzÏ MILOTA
Â CÏNIÂK . viz teÂzÏ REZÏISEÂR, viz teÂzÏ Vogel VojteÏch
PTA
Â K . viz teÂzÏ PetrovicÏ JaÂn
PTA
PuldovaÂ Marie . 163

Q
Quinn Thomas . 261

R
RADA . viz teÂzÏ Wendt Marian
RADKA . viz teÂzÏ BusÏovaÂ-KasalovaÂ Helena
RadovaÂ Miloslava . 135
RAFAN . 150, viz teÂzÏ HLASATEL, viz teÂzÏ DostaÂl JirÏõÂ
RakusÏanovaÂ LõÂda . 154, 318
Ransdorf Emil . 219
Rataj Jaroslav . 116
RaÂzÏ e Josef . 208
Reagan Ronald . 304, 305, 308, 309, 312, 315, 319
REDAKTOR, akce . 72
Reiman LudvõÂk . 80, 81, 82, 83, 89, 105, 199, 200,
viz teÂzÏ RYCHLYÂ, viz teÂzÏ PATRIK,
Ï
viz teÂzÏ REMZA, viz teÂzÏ RYTIÂR
ReimanovaÂ Jana . 83
Reinhard, ICA . 299
REJLEK . viz teÂzÏ SyÂkora ZdeneÏk
REMZA . viz teÂzÏ RYCHLYÂ, viz teÂzÏ PATRIK, viz teÂzÏ
Ï , viz teÂzÏ Reiman LudvõÂk
RYTIÂR
Rendek Peter . 181
REPORTEÂR . viz teÂzÏ HaÂjek Karel
REZEDA, akce . 115, 132, 134
REZÏISEÂR . viz teÂzÏ Vogel VojteÏch
Richardson John . 228, 279
Richtr Jan . 55
RIÂSÏA . viz teÂzÏ PruÊcha Richard
RIVET . viz teÂzÏ Tomek LudeÏk
ROBERTO . viz teÂzÏ Bellini Giorgo
RODINA, akce . 52, 65
Roche John . 261
ROMAN . viz teÂzÏ KrofiaÂn Miroslav
RoubalõÂk Josef . 289, 290
Routs, RSR . 344
RozÏaÂnek ZdeneÏk . 172
RuÈckert Jan . 23, 62, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 185, 192,
347, 359, viz teÂzÏ RYBIÂN
RUNDA, akce (SÏunda FrantisÏek) . 193
RuÊzÏicÏka Jaroslav . 53, 121, 122, 129, 131, 133, 139,
viz teÂzÏ FIALKA
Â CHYM, viz teÂzÏ
Ê ZÏICÏKA OldrÏich . 40, viz teÂzÏ JA
RU
LaurÏõÂm OldrÏich
RuÊzÏicÏka Rudolf . 47, 51, 52, 72, viz teÂzÏ KYTKA
RybaÂrÏ MojmõÂr . 112, 119, 120, viz teÂzÏ RYBENA
RYBENA . viz teÂzÏ RybaÂrÏ MojmõÂr
RYBIÂN . viz teÂzÏ RuÈckert Jan
RycÏl Johann . 138
Ï , viz teÂzÏ
RYCHLYÂ . viz teÂzÏ PATRIK, viz teÂzÏ RYTIÂR
REMZA, viz teÂzÏ Reiman LudvõÂk
Ï . viz teÂzÏ PATRIK, viz teÂzÏ RYCHLYÂ, viz teÂzÏ
RYTIÂR
REMZA, viz teÂzÏ Reiman LudvõÂk

Ï
R
Ï ezaÂcÏ TomaÂsÏ . 132
R
Ï eznõÂcÏek Karel . 137
R

379

Stojanov Dimitar . 180
StolicÏka LubomõÂr . 61, 62, 349, 350, viz teÂzÏ BOJAR, viz
teÂzÏ ZÏIDLE
StraÂnskyÂ, neidetif. . 352
StrednÏanskyÂ Ernest . 113, viz teÂzÏ STRELA, viz teÂzÏ
STREHA
STREHA . viz teÂzÏ STRELA, viz teÂzÏ StrednÏanskyÂ
Ernest
STRELA . viz teÂzÏ STREHA, viz teÂzÏ StrednÏanskyÂ
Ernest
Strnad AntonõÂn . 116
Ï ELEC
StrolenyÂ VladimõÂr . 91, 113, viz teÂzÏ STR
Ï ELEC . viz teÂzÏ StrolenyÂ VladimõÂr
STR
STUDENT, neidentifikovanyÂ TS . 44
Suda ZdeneÏk L. ¹Brychta MojmõÂrª . 204, 205, 224
SuchyÂ CÏ. . 184
Suk JirÏõÂ . 177
SUP, akce. 267
Â TEK, akce . 66
SVA
Svoboda JirÏõÂ . 159 viz teÂzÏ PIÂSECKYÂ
Svoboda LudvõÂk . 57, 233
SYÂKORA . viz Skoba ZdeneÏk
SyÂkora ZdeneÏk . 48, 68, 69, 70, 76, 77, viz teÂzÏ REJLEK

S
Sadat Anvar . 344
SaÂdeckyÂ FrantisÏek . 43, 44, viz teÂzÏ BERNARD
SADIÂLEK . viz teÂzÏ SedlaÂcÏek Jaroslav
Sacher Richard . 31
SAKURA, akce . 115, 132, 134
SAMEK, neidetif. . 354
SAMO . viz teÂzÏ TUBA, viz teÂzÏ SÏtubnÏa Eduard
SaÂnchez Illich RamõÂrez . 163, 164, 165, 343, 344-346,
viz teÂzÏ CARLOS
Sargeant Howland . 262
SedlaÂcÏek Jaroslav . 118, viz teÂzÏ SADIÂLEK
SedlaÂcÏek Karel . 364
SeforovaÂ Eva . 44, viz teÂzÏ KRAJANKA
SeluckyÂ FrantisÏek . 258
Shakespeare Frank . 304
SHOZ, akce . 49, 73
Shub Anatole . 272
Schneider Josef . 153, 290, 309, 357
Schulz Milan . 112, 117, 125, 126, 137, 154, 258, 289,
290, 313, 318, 357, viz teÂzÏ DILO
Â MEK, akce
SIRKA, akce . 60, 67, viz teÂzÏ ZA
Â K . viz teÂzÏ Krajhanzl Miroslav
SKALA
SklenaÂrÏ Emil . 349
Skoba ZdeneÏk . 59, 186, 187, viz teÂzÏ SYÂKORA
Skopec, rÏõÂd. orgaÂn . 198
Skopek Ladislav . 116
Â Jindra
SkorÏepovaÂ Marta . 44, viz teÂzÏ SOKOLOVA
Skotal OldrÏich . 89, 92, 93, 94, viz teÂzÏ VELAN
SkutaÂlek Rudolf . 163
Â DEK . viz teÂzÏ PokornyÂ Bohdan
SLA
Â . viz teÂzÏ SmolõÂkovaÂ Miroslava
SLADKA
SlaÂnskyÂ Rudolf . 20, 28, 54, 55
SLAVO . viz teÂzÏ LustõÂk Gerhard
SlezaÂk M. . 184
SLOVAN . viz teÂzÏ PelikaÂn JirÏõÂ
SmatanovaÂ Edita . 354
Smith C. Rodney . 226, 228, 229
Â
SmolõÂkovaÂ Miroslava . 192, viz teÂzÏ SLADKA
.
Smolinski Andrzej 279
SmrcÏek FrantisÏek . 357
SmrkovskyÂ Josef . 97, 233
SobotkovaÂ Milena . 116
Â Jindra . viz teÂzÏ SkorÏepovaÂ Marta
SOKOLOVA
SolnickyÂ Milan . 343, 346
SolzÏenicyn Alexandr . 98
Soros George . 10
SoucÏek Rudolf . 28, 126, 127, viz teÂzÏ BARTOSÏEK
SOUSED, akce . 174, 175
SpanilyÂ Stanislav . 28, 112, 113, 117, 118, 238, viz teÂzÏ
INEMAN
SPOJENIE, akce . 105
Â CE, svazek operativnõÂ korespodence . 178
SPOLUPRA
Springel, RSE . 289
Stalin Josif VissarionovicÏ . 42
STANDA, neidentifikovanyÂ TS . 174
StaneÏk J. . 135
Stano JirÏõÂ . 142
STACÏURA . viz teÂzÏ Stejskal Karel
STEAVE . viz teÂzÏ Weinrich Johannes
Stejskal JirÏõÂ . 178, viz teÂzÏ BORECKYÂ
Stejskal Karel . 26, 64, 65, 67, 73, 347, 360, viz teÂzÏ
STACÏURA
STELIPSKYÂ . viz teÂzÏ KrÏivaÂnek Augustin

SÏ
SÏafaÂrÏ Ivo . 23, 79, 80, 89, 108, 111, 114, 120, 127, 130,
135, 138, 139, 147, 211, 362, viz teÂzÏ DIOR, viz teÂzÏ
Â ZKA, viz teÂzÏ EGON
PROCHA
SÏalgovicÏ Viliam . 30
Ï
SÏasÏek Miroslav . 92, viz teÂzÏ MORAÂN
SÏavrov J. . 363
SÏebesta LudovõÂt . 225
SÏedivyÂ ZdeneÏk . 312, 317, 318, 319, 323, 324
SÏEFIÂR . viz teÂzÏ SÏERO, viz teÂzÏ SÏraÂmek Jozef
SÏEMBERA . viz teÂzÏ SÏorcÏõÂk Josef
SÏepitko Anton . 357
SÏepitkovaÂ, RSE . 289
SÏERO . viz teÂzÏ SÏraÂmek Jozef
SÏevecÏka Josef . 357
SÏõÂda Jaroslav . 92
SÏik Ota . 258
SÏõÂma, mjr. . 335
Â ZEK
SÏimera ZdeneÏk . 163, viz teÂzÏ MRA
SÏõÂp Ladislav . 91, 95, 96, 111, 127, 134, 139, viz teÂzÏ
DIRIGENT
SÏirokyÂ Viliam . 206
SÏklõÂbovaÂ Hana . 184
SÏkutina VladimõÂr . 131
SÏmolka VladimõÂr . 20
SÏorcÏõÂk Josef . 246, viz teÂzÏ SÏEMBERA
SÏPETKO . viz teÂzÏ SÏTIPEC, viz teÂzÏ SÏpetko Jozef
SÏpetko Jozef . 113, 357, viz teÂzÏ SÏTIPEC, viz teÂzÏ
SÏPETKO
SÏraÂmek Jozef . 91, 357, viz teÂzÏ SÏEFIÂR, viz teÂzÏ SÏERO
SÏramota VaÂclav . 46, 51, 59-61, 66, 67, 71, 72, 78, 79, 88,
89, 211, 213, viz teÂzÏ CEÂSAR, viz teÂzÏ MARTIN
SÏtefan BrÏetislav . 357
SÏtefanek ? . 357
SÏtefanek Boris . 158, viz teÂzÏ BOHDAN, viz teÂzÏ
FANEK
SÏtefaÂnek Bronislav . 158, 221, 224, 357
SÏteÏpaÂnek JirÏõÂ . 160, 161, 162, 347, 361, viz teÂzÏ PIVEC
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SÏteÏpaÂnek Martin . 155, 174, 312, viz teÂzÏ POUZAR,
SÏteÏrba FrantisÏek . 172
SÏTIPEC . viz teÂzÏ SÏPETKO, viz teÂzÏ SÏpetko Jozef
SÏtrougal LubomõÂr . 18, 94, 146, 152, 233
SÏtubnÏa Eduard . 159, 160, viz teÂzÏ TUBA, viz teÂzÏ
SAMO
Â K . viz teÂzÏ KusaÂk Alexej
SÏTUDA
ÂD
ÏA
SÏunda FrantisÏek . 24, 26, 193, viz teÂzÏ VLA
SÏunda FrantisÏek, ml. . 193
SÏunda VladimõÂr . 193
SÏundovaÂ VladimõÂra . 193
SÏvaÂb Karel . 20
SÏvagera VladimõÂr . 294, viz teÂzÏ KLOS

Vala, neidentif. . 354
ValaÂsÏek Oskar . 55
VALDMANN . viz teÂzÏ LahovicÏ Josef
VALERIE . viz teÂzÏ AIDA, viz teÂzÏ VacÏkaÂrÏovaÂ
AdolfõÂna
ValesÏ Oskar . 20
ValisÏ ZdeneÏk . 33, 35, 363
ValuÂsÏek Andrej . 219
VaneÏk Jan MilosÏ (teÂzÏ VaneÏk Jan Pravomil) . 48, 49, 73,
84, 350, viz teÂzÏ VENDULA
VaneÏk Karel . 187, 188, 189
VanÏkovaÂ Anna . 90, viz teÂzÏ HERECÏKA
Â NOCE, akce . 65
VA
VASIL . viz teÂzÏ OTTO, viz teÂzÏ DostaÂlek Jaroslav
Â SÏA . viz teÂzÏ VolõÂn JirÏõÂ
VA
VasÏek FrantisÏek . 107, 177
VASÏEK, neidentifikovanyÂ TS . 21, 167
VaÂvra VladimõÂr . 160, 161, 162, viz teÂzÏ ZUBRA
Veber VaÂclav . 38, 364
Vedral JirÏõÂ . 28, 29
Vejvoda OldrÏich . 141
VejvodovaÂ Hana . 162
VELAN . viz teÂzÏ Skotal OldrÏich
VENDULA . viz teÂzÏ VaneÏk Jan MilosÏ
VETO, akce . 204
VIDLAÂK . viz teÂzÏ Kryl Ladislav
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Resumé

„Objekt ALFA“
Československé bezpečnostní složky proti Rádiu Svobodná Evropa

Od konce druhé světové války došlo během několika let k rozdělení Evropy. Východoevropští demokraté, kteří unikli na Západ, chtěli prolomit izolaci obyvatel zemí sovětského bloku a vytvořit podmínky pro obnovení svobody a demokracie. Po řadě schůzek
představitelů československého exilu s americkými politiky byl v roce 1949 založen v USA
formálně nevládní Národní výbor pro Svobodnou Evropu. Nejznámější aktivitou tohoto
Výboru se stala rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa (Radio Free Europe – RFE,
v české verzi – RSE).
Prvotním cílem Národního výboru pro Svobodnou Evropu bylo poskytnutí pomoci
představitelům exilu v jejich snaze osvobodit země ovládané komunisty, snaha vytvořit exulantům možnost oslovovat obyvatele „doma“ a zprostředkovat jim při tom i zkušenosti americké demokracie. Toto prvotní zadání se časem průběžně měnilo, RFE se stalo nezávislým
na exulantech, kteří nebyli sjednoceni a promítali do činnosti RFE své různé partikulární zájmy.
Rádio Svobodná Evropa bylo ustaveno koncem roku 1949; zprvu s redakcemi v New
Yorku a Mnichově. Zkušební půlhodinové vysílání proběhlo 4. července 1950, oficiální činnost byla zahájena 1. května 1951, kdy se poprvé z éteru ozval „Hlas svobodného Československa”. Následovala vysílání pro obyvatele Maďarska, Polska, Bulharska, Rumunska a několik let i pro Albánii. Dne 1. března 1953 zahájilo činnost Rádio Osvobození (později Rádio
Svoboda) s vysíláním pro národy Sovětského svazu.
V roce 1952 získalo RFE na takřka čtyřicet let sídlo v komplexu budov Anglické zahrady v německém Mnichově. V roce 1976 byly RFE a RS spojeny do jediné organizace. Do
roku 1972 bylo RFE placeno Kongresem USA prostřednictvím CIA, poté Kongres přebudoval systém financování na průhledný a kontrolovatelný. Vztah exilu a vedení rozhlasové stanice Svobodná Evropa se postupem doby měnil. Přesto zůstalo RFE nejvytrvalejším a nejviditelnějším nepřítelem komunistických režimů ve východní Evropě.
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Cílem této předkládané práce je podat na základě – především archivních zdrojů v ČR
– co nejpřesnější a nejpodrobnější informace o akcích bývalého československého komunistického režimu proti rozhlasové stanici Svobodná Evropa v letech 1951–1990.
Dále si autor kladl za úkol porovnat plány československých bezpečnostních institucí
k umlčení RSE s dostupnými poznatky o jejich reálných výsledcích. Na konkrétních příkladech lze nalézt řadu obecně platných faktů o aktivitách, metodách a výsledcích boje československého režimu proti exilu.
Nejde zde však o zpracování historie Rádia Svobodná Evropa ani o historii jeho československé redakce. Základním zdrojem informací autora byly totiž archivy bývalého československého komunistického režimu, zejména archiv bývalé rozvědky Státní bezpečnosti
(StB) a archiv Ministerstva vnitra ČR.
Podstatná část získaných informací je v této publikaci zveřejňována poprvé.
Na základě některých teoretických textů, vytvořených StB, je zde Svobodná Evropa
charakterizována jako „objekt zájmu“ StB. V teorii jsou představeny i konkrétní prostředky
využívané československými bezpečnostními službami. Je zpracován vývoj struktur StB
(především rozvědky), které se Rádiem Svobodná Evropa zabývaly, a je představena řada
jednotlivých příslušníků StB, kteří se na aktivitách proti RFE podíleli. Popsán je také složitý
systém svazkové agendy a kategorií spolupracovníků StB – kontrarozvědky i rozvědky.
Největší prostor věnuje autor studie popisu a analýze plánů rozvědky Státní bezpečnosti na postup jejích aktivit proti RFE, charakteristice jednotlivých akcí a kariér tajných spolupracovníků. Tato část textu je členěna podle jednotlivých období vymezených klíčovými
historickými událostmi.
Vzhledem k mezinárodně politickému vývoji umožňujícímu od sedmdesátých let rozsáhlejší kontakty československé domácí i zahraniční opozice, je popsána i činnost kontrarozvědky Státní bezpečnosti pro boj proti vnitřnímu nepříteli. Ta se zejména v osmdesátých
letech zaměřovala i na postih aktivních posluchačů reagujících písemně či telefonicky na vysílání Svobodné Evropy.
Činnost Státní bezpečnosti proti Rádiu Svobodná Evropa probíhala pochopitelně ve
spolupráci s partnery z bezpečnostních složek dalších zemí sovětského bloku. Závažnou formou činnosti proti RFE i proti exilu byly akce usilující o medializované návraty exulantů, ať
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již o „návraty dobrovolné” či vyslovené únosy. Málo úspěšné a nepočetné byly náročnější
snahy o ovlivňování existence RFE pomocí diplomatických jednání.
Aktivity Rádia Svobodná Evropa se neomezovaly „jen“ na rozhlasové vysílání.
Zejména v padesátých letech byly činěny pokusy o distribuci informací poštou či vzdušnou
cestou – balony. I zde nasazovala státní moc své nástroje.
Závěr práce je věnován pokusu o zhodnocení, zda byla činnost československého
bezpečnostního aparátu komunistického režimu proti rozhlasové stanici Svobodná Evropa úspěšná. Přílohy dosvědčují informační i dezinformační produkci československé komunistické
rozvědky, přinášejí ukázku teoretického zpracování problematiky řízení agentů v RFE, dokument k pozadí pumového útoku proti RFE v roce 1981 a unikátní fotografie z archivu rozvědky.
Součástí příloh je jmenný rejstřík, doplněný o krycí jména osob i akcí. Dále seznam
použité literatury, literatury k tématu, seznam pramenů a více než 400 obsáhlých poznámek.
Základním poselstvím předkládané publikace je zjištění, že československý komunistický režim, přes usilovnou snahu a s využitím nejrůznějších (a zcela pochybných nástrojů)
nedosáhl v boji proti Rádiu Svobodná Evropa žádných závažných a trvalých úspěchů.
Přesto (či právě proto) si tato dosud nejasná kapitola soupeření totality a svobody zaslouží jistě ještě další prostudování a podání vysvětlení.

P. T.
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Résumé

„Target ALFA“
Czechoslovak Security Services against Radio Free Europe

Within a few years after the end of the Second World War, Europe had been divided.
East-European democrats who escaped to the West wanted to break the isolation of people of
the Soviet bloc countries and create conditions for the restoration of freedom and democracy.
In 1949, after a number of meetings between the representatives of Czechoslovak exiles and
American politicians, a non-governmental National Committee for Radio Free Europe was formally established in the USA. The most well-known activity of this Committee was associated with the broadcasting station Radio Free Europe (RFE, or in Czech, RSE – Rádio Svobodná Evropa).
The prime objective of the National Committee for Radio Free Europe was to provide
assistance for the exile representatives in their efforts to set free those countries which were
ruled by communists, trying to create for exiles the opportunity to address inhabitants “at
home”, and also to convey the experience of American democracy to them. This first assignment continuously changed over the course of time, and RFE became independent of exiles,
who were not united and who projected their various particular interests into the activities of
RFE.
Radio Free Europe was founded in late 1949, with the editor’s offices at first based in
New York and Munich. Pilot half-hour broadcasting was effected on 4 July 1950, and officially it was put in operation on 1 May 1951 when “the Voice of Free Czechoslovakia” was
heard across the ether for the first time. Subsequently this was followed by broadcasting to
the people of Hungary, Poland, Bulgaria, Romania, and a few years later also for Albania.
On 1 March 1953, Radio Liberation (later Radio Freedom) launched its activities, broadcasting to the Soviet Union nations.
In 1952 RFE obtained, for almost forty years, its seat in a complex of buildings of the
English Garden in Munich, Germany. In 1976, RFE and RS were united into a single organization. Until 1972, RFE had been financed by the USA Congress via the CIA, and then the
Congress rebuilt the system of financing, to be transparent and controllable. The relationship
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between the exiles and the broadcasting station Radio Free Europe changed over the course
of time. Nevertheless, RFE remained the most persistent and the most conspicuous enemy of
the communist regimes within Eastern Europe.
The purpose of this study is to provide as precise and as detailed information as possible
about the operations of the former Czechoslovak communist regime against the broadcasting
station Radio Free Europe between 1951 and 1990, drawn in particular from the archival sources
of the Czech Republic.
Further, the author wanted to compare the plans of Czechoslovak security institutions
to silence RFE with available knowledge about the actual outcomes of those plans. Concrete
examples illustrate a number of generally valid facts about the activities, methods and results
of the Czechoslovak regime’s struggle against the exiles.
However, the point is not the coverage of the history of Radio Free Europe, nor the
history of its Czechoslovak editorial staff. Because it is particularly the archives of the former
Czechoslovak communist regime that were the main source of information, especially the archives of the State Security (StB) Intelligence Service or the archives of the Ministry of the
Interior of the Czech Republic.
A substantial part of the information acquired and contained therein is published for
the first time. Based on certain theoretical texts compiled by the StB, Radio Free Europe is
characterised herein as “the subject of StB attention”. Theoretically, also concrete means used
by the Czechoslovak Security Services are presented. The study deals with the development
of StB structures (particularly those of the Intelligence Service) which focused their attention
on Radio Free Europe, and introduces a number of StB members involved in activities directed against RFE. In addition, a description is given of the complex system of the file agenda
and categories of StB collaborators– Counter-Intelligence Service and Intelligence Service.
The largest portion of this study is taken up by a description and analysis of the State
Security plans of action against RFE, as well as by the characteristic of particular operations
and careers of secret collaborators. This part of the text is subdivided according to particular
periods determined by key historical events.
In view of international political development enabling more extensive contact between the Czechoslovak domestic and foreign opposition since the 1970s, the study also
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depicts the activities of the Counter-Intelligence Service of the State Security fighting against
the internal enemy. Especially in the 1980s it focused on the punishment of active listeners
reacting to Radio Free Europe broadcasting in writing or by phone.
In its activities against Radio Free Europe, the State Security cooperated, of course,
with partners from the security services of other Soviet bloc countries. In particular operations aimed at returns which were publicized in the media, no matter whether these were “voluntary returns” or obvious kidnaps, were a serious form of activities against RFE and against
exiles. Rather considerable efforts to influence the existence of RFE through diplomatic negotiations were less successful and not numerous.
RFE activity was not confined only to broadcasting over the radio. Especially in the
1950s, attempts were made to disseminate information by mail, or by air, using balloons. Also here the state power applied its tools.
The conclusion of this study deals with an attempt to assess whether the activities of
the Czechoslovak security apparatus of the communist regime directed against the broadcasting station Radio Free Europe were successful. The Annexes testify that the Czechoslovak communist Intelligence Service produced information and disinformation as well, offering an example of theoretical coverage of the issue of managing agents within RFE, a
document relating to the background of a bomb attack launched against RFE in 1981, and
unique photographs from the Intelligence Service archives.
The Annexes include an index supplemented with the code names of persons and
operations, as well as a list of relevant literature, a list of sources and more than 400
extensive commentary notes.
The primary message of the submitted publication is the ascertained fact that the Czechoslovak communist regime, in spite of making an enormous effort and using a variety of
(quite dubious) tools, failed to reach any considerable or permanent success in its fight against Radio Free Europe.
In spite of that fact (or precisely for that reason), this hitherto unclear chapter about
the contest between totality and freedom certainly deserves further study and explanations.
P. T.
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Resümee
„Operative Vorgang ALPHA“
der Tschechoslowakischen Sicherheitsbehörde gegen das Radio Free Europe

Seit Ende des zweiten Weltkriegs kam es binnen einigen Jahren zur Teilung Europas.
Die osteuropäischen Demokraten, die nach Westen entkamen, wollten die Isolation der
Länder des sowjetischen Block durchbrechen und die Bedingungen für die Erneuerung der
Freiheit und Demokratie schaffen. Nach einer Reihe von Treffen der Repräsentanten des
tschechoslowakischen Exils mit amerikanischen Politikern wurde im Jahr 1949 in den USA
formal das Nationalkomitee für Freies Europa als Nichtregierungsorganisation gegründet. Zur
bekanntesten Aktivität dieses Komitees wurde die Rundfunkstation Radio Free Europe (RFE,
in der tschechischen Version – RSE).
Das erstrangige Ziel des Nationalkomitees für ein Freies Europa bestand darin den ExilRepräsentanten bei ihren Bemühungen, die von Kommunisten beherrschten Länder zu befreien,
Hilfe zu leisten, den Exilanten die Möglichkeit zu geben, die Einwohner „zu Hause“ ansprechen
zu können und ihnen dabei auch die Erfahrungen der amerikanischen Demokratie zu übermitteln.
Diese primäre Aufgabe änderte sich mit der Zeit ständig. Das RFE wurde von den
uneinheitlichen Exilanten, die ihre diversen Partikularinteressen in seiner Tätigkeit, unabhängig.
Das Radio Free Europe wurde Ende 1949 gegründet; vorerst mit Redaktionen in New York
und München. Eine Probesendung von Dauer eine halbe Stunde fand am 4. Juli 1950 statt, die
offizielle Tätigkeit wurde am 1. Mai 1951 aufgenommen, wo sich das erstemal aus dem Äther
„Die Stimme der freien Tschechoslowakei“ meldete. Es folgten Sendungen für die Einwohner
Ungarns, Polens, Bulgariens, Rumäniens und einige Jahre auch für Albanien. Am 1. März 1953
nahm das Radio Befreiung (später Radio Freiheit) mit der Sendung für die Nationen der
Sowjetunion seine Tätigkeit auf.
Im Jahr 1952 gewann das RFE für fast vierzig Jahre den Sitz im Gebäudekomplex des
Englischen Gartens in München. Im Jahr 1976 wurden das RFE und das RS in eine Organisation zusammengefügt. Bis zum Jahr 1972 wurde das RFE vom USA-Kongress mittels CIA
bezahlt, danach stellte der Kongress das Finanzierungssystem in ein durchsichtiges und
kontrollierbares um. Die Beziehungen zwischen Exil und der Leitung der Rundfunkstation
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Free Europa änderten sich mit der Zeit. Trotzdem blieb das RFE der beharrlichste und sichtbarste
Feind der kommunistischen Regime in Osteuropa. Das Ziel dieser vorgelegten Arbeit ist, auf
Grundlage – vor allem der Archivquellen in der ČR – möglichst genaue und ausführliche
Auskünfte über die Operationen des ehemaligen tschechoslowakischen kommunistischen
Regimes gegen die Rundfunkstation Free Europa in den Jahren 1951–1990 zu erteilen.
Weiter stellte sich der Autor die Aufgabe, die Pläne der tschechoslowakischen Sicherheitsinstitutionen, das RFE zu verstummen, mit den erreichbaren Erkenntnissen über ihre realen
Ergebnisse zu vergleichen. An konkreten Beispielen kann eine Reihe von allgemeingültigen
Fakten über Aktivitäten, Methoden und Ergebnisse des Kampfes des tschechoslowakischen
Regimes gegen Exil gefunden werden.
Es geht hier jedoch nicht um die Verarbeitung der Geschichte des Radios Free Europe
und auch nicht um die Geschichte seiner tschechoslowakischen Redaktion. Die Grundquellen
der Informationen des Autors waren nämlich die Archive des ehemaligen kommunistischen
Regimes, insbesondere das Archiv des ehemaligen Nachrichtendienstes der Staatssicherheit
(StB) und das Archiv des Ministeriums des Innern der ČR.
Der wesentliche Teil von gewonnenen Informationen wird in dieser Publikation das
erstemal veröffentlicht. Auf Grundlage mancher theoretischen von der StB erstellten Texte ist
hier das Radio Free Europe als „Zielobjekt“ der StB charakterisiert. In der Theorie werden auch
konkrete durch die tschechoslowakischen Sicherheitsdienste benutzten Mittel vorgestellt. Es wird
die Entwicklung der Strukturen der StB (vor allem des Nachrichtendienstes) verarbeitet, die sich
mit dem Radio Free Europe befassten und es wird eine Reihe von einzelnen StB-Angehörigen
vorgestellt, die sich an den Aktivitäten gegen RFE beteiligten. Beschrieben wird auch das
komplizierte System der Aktenagenda und der Kategorien der Mitarbeiter der StB – der Abwehr
und des Nachrichtendienstes.
Der Autor der Studie widmet den größten Raum der Beschreibung und der Analyse
der Pläne des Nachrichtendienstes der Staatssicherheit für den Verlauf ihrer Aktivitäten
gegen das RFE, der Charakteristik einzelner Operationen und Karrieren von Geheimmitarbeitern. Dieser Teil des Textes wird nach einzelnen durch historische Schlüsselbegebenheiten
abgegrenzten Etappen gegliedert.
Mit Bezug auf die international politische Entwicklung, die von den siebziger Jahren
an umfassendere Kontakte der tschechoslowakischen Heim und Auslandsopposition ermöglichte,
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wird auch die Tätigkeit der Abwehr der Staatssicherheit für die Bekämpfung des inneren
Feindes beschrieben. Diese richtete insbesondere in den achtziger Jahren ihre Aufmerksamkeit auch auf den Regress von aktiven Hörern, die schriftlich oder telefonisch auf die
Sendung des Radios Free Europe reagiert haben.
Die Tätigkeit der Staatssicherheit gegen das Radio Free Europe verlief selbstverständlich in der Kooperation mit den Partnern aus den Sicherheitsbestandteilen weiterer
Länder des sowjetischen Blocks. Eine wichtige Form der Tätigkeit gegen das RFE und auch
gegen Exil waren die Operationen, die medialisierte Rückkehren der Exilanten bestrebten, ob
„freiwillige Rückkehren“ oder ob ausgesprochene Entführungen. Wenig erfolgreich und nicht
zahlreich waren anspruchsvollere Bemühungen um Beeinflussung der RFE-Existenz mit
Hilfe von diplomatischen Verhandlungen.
Die Aktivitäten des Radios Free Europe beschränkten sich nicht „nur“ auf die Rundfunksendung. Insbesondere in den 50-er Jahren gab es Versuche um Distribution von Informationen
auf dem Post – oder Luftweg – durch Ballons. Auch hier setzte die Staatsmacht ihre Mittel ein.
Der Abschluss der Arbeit ist dem Versuch um Bewertung gewidmet, ob die Tätigkeit
des tschechoslowakischen Sicherheitsapparats des kommunistischen Regimes gegen das Radio
Free Europe erfolgreich war. Die Anlagen bezeugen die Informations – und Desinformationsproduktion des tschechoslowakischen kommunistischen Nachrichtendienstes, bringen
einen Auszug aus der theoretischen Verarbeitung der Problematik der Lenkung der Agenten im
RFE, ein Dokument zum Hintergrund des Bombenanschlags gegen das RFE im Jahr 1981 und
einzigartige Photos aus dem Archiv des Nachrichtendienstes.
Bestandteil der Anlagen ist ein um Decknamen von Personen und Operationen ergänztes
Namenverzeichnis. Weiter das Verzeichnis der angewendeten Literatur, der Literatur zum Thema,
Quellenverzeichnis und mehr als 400 umfangreiche Bemerkungen.
Die primäre Botschaft der vorgelegten Publikation ist die Feststellung, dass das tschechoslowakische Regime, trotz intensiver Bemühungen und mit Ausnutzung von verschiedensten
(und ganz dubiosen Mitteln) im Kampf gegen das Radio Free Europe keine wichtigen und
ständigen Erfolge erzielte.
Trotzdem (oder gerade deshalb) verdient dieses bisher unklare Kapitel des Wetteifers
der Totalität und der Freiheit sicher noch eine weitere Überprüfung und Erklärungserteilung.
P.T.
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Ediční poznámka
Specifickým problémem textů publikací o státobezpečnostní problematice je pravopis
slov tip/typ, resp. (vy)tipovat/(vytypovat, ve smyslu agenturního spolupracovníka, resp. jeho
vyhledávání. Šlo o tipování (odhadování), zda určitý člověk je vhodným typem ke spolupráci (má vhodné vlastnosti apod.) Lze tedy zdůvodnit gramatické podoby jak tip, tak typ –
tipovat i typovat. Rozhodli jsme se respektovat dobový úzus zachycený v množství autentických materiálů a píšeme důsledně typ, (vy)typovat.
Zachováváme mj. i všechny pravopisné variace, kterými StB zapisovala název hlavního tématu této práce: Rádio Svobodná Evropa a Rádio Svoboda.
Forma číselného označování jednotlivých odborů a oddělení na KS-StB římskými
či arabskými číslicemi není ve studii sjednocena z důvodů, že se v průběhu organizačního vývoje složek StB neustále měnila. Číselné označení je proto ponecháno tak, jak byly konkrétní
odbory a oddělení označovány v materiálech StB v jednotlivých letech. Zkratky či krácené
výrazy objevující se v publikaci, rozkrýváme v seznamu užitých zkratek.
Pravopis a stylistiku v dokumentech (kromě zcela zřetelných přepisů) zachováváme
dle originálů, StB rukopis neupravujeme. Slangové výrazy StB, jsou-li užity v autorském
textu, převážně vkládáme do uvozovek. Obsahuje-li citovaný dokument ještě další citaci, je
uvozena jednoduchými uvozovkami. V přepisovaných dokumentech byla snaha o zachování
jejich původní úpravy.
Poznámky či případná vysvětlení uvádíme v hranaté závorce. Autorské vynechání
textu v dokumentech je naznačeno třemi tečkami též v hranaté závorce […] nebo začerněním.
Značí buď krácení textu anebo fakt, že text obsahuje citlivé osobní údaje.
Pro snazší orientaci a identifikaci byl vytvořen jmenný rejstřík obsahující navíc
jména rodná, krycí (velká písmena) a pseudonymy (v uvozovkách), a dále i názvy akcí (velká
písmena) – vše s křížovými odkazy. Velkými písmeny jsou tedy označovány akce StB, krycí
jména spolupracovníků StB, krycí jména příslušníků rozvědky a krycí jména sledovaných
osob (viz pozn. 26 a úvody k I. a II. oddílu dokumentárních příloh). Jestliže u některých
příjmení chybí křestní jméno, nepodařilo se jej zjistit. Tehdy v rejstříku uvádíme další údaj ke
snadnější identifikaci (hodnost, titul, apod.).
Spolupráce na rejstříku Veronika Schovánková, na typografické úpravě Petr Krupka,
překlady resumé Odbor mezinárodní spolupráce a evropské integrace MV ČR.
L. K.
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