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ROZPRACOVÁNÍ 

Dne 14. ledna 1953 zpracoval por. Alois 
Formánek, náčelník referátu 101A 
5. samostatného oddělení Hlavní sprá-
vy Státní bezpečnosti, rozsáhlou zprá-
vu Horbaňuk a spol. Shrnovala výslechy 
získané informace o zpravodajských 
aktivitách vybraných představitelů 
ukrajinského exilu před a za 2. světové 
války. V Praze byla klíčová role při psána 
emigrantovi-generálu Ing. Nikiforu Hor-
baňukovi, údajně řídícímu špionážní 
ukrajinskou síť speciálně v Českosloven-
sku, který měl být navíc napojen na šéfa 
Abwehru admirála Wil helma Canarise 
a Martina Bormana, osobního sekre-
táře Rudolfa Hesse (sic!). Po převzetí 
moci nacisty v Německu prý jeho kon-
takty vedly přes Cínovec do Berlína 
a přes Železnou Rudu k atamanu Ivanu 
Ostranicovi do Mnichova.1 

Horbaňuk se podle zprávy v roce 
1937 seznámil s Ing. Antonínem Kle-
čánkem, stavitelem a spolumajitelem 
fi rmy Klečánek a Vondráček (posléze 
Anton Kletschanek und Wenzel Won-
draschek) se sídlem v Praze na Vác-
lavském náměstí č. 17. Po okupaci 
zbytku Československa v březnu 1939 
údajně dali základ SD [Sicherheitsdienst] 
v Praze.2 Podle svědectví sekretářky 
Doubravky Jetmarové vybudovali Kle-
čánek s Horbaňukem ve stavitelské 
fi rmě sběrnu zpravodajského materiá-
lu (SD-Blockstelle), shromažďující 
zprávy od konfi dentů, které dále před-
kládali pobočné služebně německé 
bezpečnostní služby SD 110 (SD-
-Auenstelle) kryté jako fi rma Textilia 
a vedené Kurtem Walterem Wilferem 
(alias Ing. Otto Havlíček) a posléze 
Hedwikou Völkelovou (alias Marie 
Dvořáková), působící na stejné adrese.3 

Akce „Gomez“

Mezi osobami unesenými čs. komunistickými bezpečnostními složkami 

z Rakouska, Spolkové republiky Německo nebo Západního Berlína se jako 

zvláštní případ vyjímá osud Ing. Nikifora Horbaňuka (1891–1972). Velkoukrajinský 

nacionalista, původně důstojník carské armády, příslušník štábu armády 

Ukrajinské národní republiky, hlavního atamana Symona Petljury, byl exulantem 

žijícím v Československé republice. Absolvoval Ukrajinskou univerzitu, politicky 

se angažoval v rámci Ukrajinského svobodného kozáctva, orientovaného na 

Německo, spolupracoval s československou policií i německou zpravodajskou 

službou. Státní bezpečnost ho zjevně z popudu sovětské KGB i v pokročilém věku 

zahrnula mezi své zájmové osoby, které nezbytně chtěla mít ve svém vězení.

Únos Nikifora Horbaňuka z Mnichova

PAVEL ŽÁČEK

1  Spojení mezi I. Ostranicou a Národní obcí fašistickou (gen. Radola Gajda) zajistil N. Horbaňuk již v roce 1927. Dne 17. 11. 1927 se navíc 
setkal i s Adolfem Hitlerem. Viz PASÁK, Tomáš: Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945. Práh, Praha 1999, s. 85 a 89–90.

2  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Historický fond MV (dále jen MV-H), archivní číslo (dále jen a. č.) H-289, 
Věc: HORBAŇUK a spol. – zpráva, referát 101A, samostatné oddělení „VM“, 14. 1. 1953.

3  Srov. STÁTNÍK, Dalibor: Agenti nacistických bezpečnostních složek Gestapa a Sicherheitsdienstu ve službách StB. Kurt Wilfer a ti 
druzí. In: Sborník Archivu MV, 2003, č. 1, s. 12, 18 a 20.

Kapitán Ukrajinského svobodného kozáctva 
Nikifor Horbaňuk  Foto: ABS

Dokumenty_Horbanuk.indd   57Dokumenty_Horbanuk.indd   57 6/7/11   8:49:31 AM6/7/11   8:49:31 AM



58 2011/02 paměť a dějiny  

dokumenty

HORBAŇUK získával zprávy z emigrant-
ských kruhů […] Před útěkem v době 
revoluce [Klečánek] společně s HORBA-
ŇUKEM vypracoval seznam konfi dentů, 
který si vzali s sebou do Bavorska […].

Zpráva se odvolávala také na svě-
dectví Marie Kolářové, bývalé zaměst-
nankyně fi rmy Klečánek a Vondráček, 
která se od 14. října 1949 nacházela 
ilegálně v západním Německu. Ve 
chvíli, kdy čekala na výslech v táboře 
uprchlíků v Mnichově, nechal si ji zavo-
lat HORBAŇUK. […] Když si mu stěžo-
vala, že kvůli němu byla dva a půl roku 
zavřena, HORBAŇUK jí sliboval, že zase 
všechno bude dobré, že ji má rád, že 

budou spolu žít v Bayreuthu nebo 
v Berchtesgadenu. […] HORBAŇUK se 
jí svěřil, že je přihlášen na své pravé 
jméno v Pasově, Američané že o něm 
vědí, že je člověkem velkého stylu, že 
dojíždí do Mnichova. Jako svou adresu 
uvedl Mnichov, poštovní přihrádka 
23, Postlagernd. 

V říjnu a prosinci 1949 Marie Ko-
lářová psala na adresu JUDr. Šebora 
na Národní třídě, aby někdo z Hradce 
Králové přijel pro HORBAŇUKA […]. 
Protože neobdržela odpověď, ani 
nikdo nepřijel, rozhodla se navštívit 
čs. konzulát v Mnichově, kde poža-
dovala, aby byl HORBAŇUK zatčen. 

Dostalo se jí pouze doporučení, aby 
se zpět vrátila cestou, jakou přišla, do 
Československa. Dne 10. ledna 1950 
byla na hranicích zatčena a o pět 
měsíců později odsouzena ke čtrnác-
ti letům vězení. Na svoji obhajobu 
KOLÁŘOVÁ uvádí, že chtěla odčinit 
křivdy, které napáchala v době okupa-
ce […]. Tak se  dostala ilegálně do za-
hraničí s tím, že se jí podaří při nich 
nalézti HORBAŇUKA a tohoto předati 
čs. úřadům.4 

Dne 14. října 1954 požádal náčelník 
5. zvláštního odboru ministerstva 
vnitra5 kpt. Antonín Oplištil Správu 
zahraničně-pol it ické rozvědky 

4  ABS, f. MV-H, a. č. H-289, Věc: HORBAŇUK a spol. – zpráva, referát 101A, samostatné oddělení „VM“, por. Formánek, 14. 1. 1953.
5  5. zvláštní odbor MV byl zaměřen na boj proti tzv. východní emigraci, tj. ruskému a ukrajinskému exilu. Srov. FROLÍK, Jan: Ještě k ná-

stinu organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948–1989. In: Sborník archivních prací 52, 
2002, č. 2, s. 402–405.

Nikifor Horbaňuk (vpravo) s dalším představitelem exilových Ukrajinců 
Karasjukjevičem Foto: ABS

Dne 13. 12. 1958 dala čs. vyšetřovatelům k dispozici své archivní informace 
také KGB při Radě ministrů SSSR  Zdroj: ABS
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(I. správa MV) dle možností o prově-
ření současného pobytu, případně 
nepřátelské činnosti Nikifora Horba-
ňuka Vaší agenturou […]. Z výpovědí 
osob i materiálů soustředěných 
5. zvláštním odborem MV mělo vy-
plývat, že se i v současné době zabývá 
špionážní činností proti SSSR a lid. 
demokrat. státům v zahraničí.6

O měsíc později, 12. listopadu 1954, 
kpt. Oplištil schválil návrh staršího 
referenta 1. oddělení 5. zvláštního 
odboru MV ppor. Oldřicha Janečka 
na založení osobního operativního 
svazku „Generál“ na Ing. Nikifora 
Horbaňuka, vedoucího ukrajinsko-
nacionalistické sítě v ČSR, respektive 
špionážní ukrajinské sítě, napojené jak 
na Berlín, tak na Mnichov. Po dobu 
špionážní činnosti HORBAŇUKA v Pra-
ze napomáhali mu ještě jiní ukrajinští 
nacionalisté, kteří společně po přícho-
du RA [Rudá armáda] uprchli do za-
hraničí, kam s sebou odvezli seznam 
konfi dentů SD, se kterými spolupraco-
vali. Podle informací z roku 1949 
pokračoval v Mnichově v ukrajinsko-
nacionalistické činnosti, ve spojení 
s nepřátelskou agenturou proti ČSR 
a SSSR.7

Dne 17. listopadu 1954 ppor. Janeček 
z archivních materiálů vypsal nejdů-
ležitější zjištění o Horbaňukovi, 
včetně tvrzení Josefa Pospíšila, že 
před druhou světovou válkou řídil 
z Prahy špionáž proti SSSR, za kterýmž-
to účelem měl na Ukrajině agenturu 
(zpráva z 22. 9. 1945), či bývalého 
vedoucího služebny SD 110 Kurta 
Wilfera8, že HORBAŇUK byl velmi 
spolehlivý agent SD (výpověď z 5. 1. 
1948), a někdejšího zaměstnance 

úřadovny SD Praha a posléze šéfa 
služebny (SD-Dienstelle) Hradec Krá-
lové Wernfrieda Pfaffa9: …od roku 
1939 byl činným jako jeden z nejčilejších 
zpravodajců pro SD a sice napřed pro 
referát „F“ a pak pro 110. Pracoval spo-
lečně s agentem KLEČÁNKEM. Měli 
krycí čísla pod pseudonymem „ROMAN“ 
a „ALBRECHT“. Které z nich měl HOR-
BAŇUK, mně není známo (výpověď 
z 15. 11. 1952).10

Na základě studia archivních ma-
teriálů o Horbaňukově trestní záva-
dové činnosti potvrdil 2. prosince 1954 
zástupce náčelníka 5. zvláštního 
odboru MV npor. Formánek rozhod-
nutí o zavedení osobního operativ-
ního svazku s krycím jménem „Ge-
nerál“. Byl spolehlivým agentem SD 
– ještě s jinými ukrajinskými naciona-
listy. Nyní usilovně pracuje proti ČSR 
a SSSR ze zahraničí.11

Další uchovaná písemnost ve svaz-
ku vznikla až po reorganizaci státo-
bezpečnostních útvarů a převedení 
problematiky ukrajinských naciona-
listů na 6. odbor III. správy minister-
stva vnitra (politická kontrarozvědka). 
Vyhodnocení  staršího referenta od-
dělení 361 ppor. Janečka ze 7. červen-
ce 1955 neobsahovalo prakticky nic 
nového, snad kromě konstatování, že 
svazek byl založen na základě výpově-
di Josefa VONDRÁČKA.12 Situace se 
záhy změnila. 

Dne 29. července 1955 byl ppor. 
Janeček nucen zpracovat operativní 
plán akce „Generál“ na období srpen 
a září 1955. Případ bude rozpracováván 
s cílem zjištění dřívějších styků Nikifo-
ra Horbaňuka, jejich činnost a spojení 
do zahraničí, konkrétní napojení na 

HORBAŇUKA. S největší pravděpo-
dobností však tento dokument nebyl 
schválen. Zjevně až dosud nebyla 
ustanovena Doubravka Jetmarová ani 
vyslechnuta Marie Kolářová či Jaro-
slava Vildová. Řídící orgán akce 
v podstatě pouze navrhoval rozšířit 
rozpracování na další osoby, včetně 
Horbaňukovy manželky Boženy, roz. 
Forstové, žijící v Praze-Nuslích, ul. 
Petra Rezka 1203/10.13

Dne 21. září 1955 zaslala Správa 
zahraničně-politické rozvědky své 
poznatky: Zjistili jsme následující: Ing. 
Nikita HORBAŇUK bydlí Mnichov Ar-
sisstrasse 63 bei Grünberg. Je to ukra-
jinský emigrant, asi 60 let starý, senil-
ní, 175 cm vysoký, obtloustlý, modré oči, 
knír alla Wilhelm II., šedivé vlasy. Od 
r. 1922 žil v Praze, kde měl být zaměst-
nán u stavitelské fi rmy. Hochštapler, 
který z poddůstojníka nebo poručíka 
bělogvardějce během exilu v ČSR pový-
šil na generála. V ČSR se živil do r. 1938 
hlavně konfi dentstvím, pracoval pro 
politickou policii. Během okupace pra-
coval pro Gestapo a SD. Před koncem 
války přišel do Kaltenack u Passau, kde 
pracoval pro CIC, až do r. 1948, prý pro 
tehdejšího šéfa CIC v Passau. Spolu 
s ním uprchl z ČSR ing. A. KLEČÁNEK, 
který vyemigroval v r. 1951 do USA a v r. 
1952 bydlel v Chicagu 1656 South Kar-
lov Ave Chicago 23. V nynější době 
spolu již neudržují žádné styky. HOR-
BAŇUK se pokoušel navázat styky 
s BANDEROVCI a v r. 1951–52 byl ve 
spojení s generálem GULAJEVEM a v po-
slední době se bezúspěšně snažil na-
vázat spojení s Ukrajinskou národní 
radou v Mnichově. Nyní má pracovat 
jako konfi dent pro mnichovskou policii 

6  ABS, f. MV-H, a. č. H-289, Věc: Ing. HORBAŇUK Nikifor – zjištění pobytu, 14. 10. 1954, č. j. A/12-02263/03-54. Podle rukopisné poznámky 
byla žádost odeslána 19. 10. 1954.

7  Tamtéž, HORBAŇUK Nikifor – návrh na založení osobního operativního svazku, 12. 11. 1954.
8  K osudům K. Wilfera srov. STÁTNÍK, Dalibor: Agenti nacistických bezpečnostních složek Gestapa a Sicherheitsdienstu ve službách StB, 

s. 10–20.
9  K W. Pfaff ovi stručně GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Málo známé zločiny. SD ve východních Čechách. Naše vojsko, Praha 2008, 

s. 88–89.
10  ABS, f. MV-H, a. č. H-289, HORBAŇUK Nikifor – výpisy z Ač., 1. oddělení 5. zvl. odboru MV, ppor. Janeček, 17. 11. 1954.
11  Tamtéž, Rozhodnutí o zavedení osobního operativního svazku, 2. 12. 1954. 
12  Tamtéž, Osobní operativní svazek č. 467 – vyhodnocení, 7. 7. 1955. 
13  Tamtéž, Operativní plán, ppor. Janeček, 29. 7. 1955. Pozorovací svazek „Božena“ s registračním číslem (dále jen r. č.) 1643 byl na Boženu 

Horbaňukovou zaveden 4. oddělením 1. odboru III. správy MV až 23. 9. 1958, posléze předán na 2. oddělení 2. odboru II. správy MV, kde 
byl 4. oddělením 1. odboru 27. 1. 1964 archivován pod a. č. 573613 a dne 23. 6. 1983 zničen.
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a pro ochrannou něm. službu – Ver-
fassungschutz.14

Následně 5. října 1955 ppor. Janeček 
s odkazem na informaci I. správy MV 
navrhl uložit svazek „Generál“ do 
operativního archivu na dobu pěti let, 
přičemž uvedl: Zdejším odborem byly 
rozpracovávány dřívější styky Horba-
ňuka, nacházející se na území ČSR s cí-
lem vysazení do zahraničí a proniknutí 
do centra v Mnichově, kde se dle KOLÁ-
ŘOVÉ v roce 1949 Horbaňuk nacházel. 
Během rozpracování prý nebylo mož-
no zjistit konkrétní nepřátelskou činnost 
jeho styků. Tento návrh náčelníka 
oddělení 361 npor. Formánka podpořil 
zástupce náčelníka 6. odbo ru kpt. 
Antonín Oplištil a schválil II. zástup-
ce náčelníka III. správy MV mjr. Josef 

Beneš. Od 20. října 1955 se svazek 
nacházel v péči 1. zvláštního odboru 
ministerstva vnitra.15

ODLUKA

Ve druhé polovině října 195716 byl do 
akce proti Nikiforu Horbaňukovi – 
nyní akce „Gomez“ – nasazen Hubert 
Schiestl, rakouský pašerák a špič-
kový zahraniční agent kontrarozvěd-
né II. správy ministerstva vnitra 
s krycím jménem „Arno“17. Krátce 
předtím úspěšně zakončil únosem 
(odlukou) z Vídně do Prahy rozpra-
cování Jozefa Vicena (akce „Eva“), což 
navíc Státní bezpečnosti umožnilo 
zlikvidovat rozvědnou síť americké 
zpravodajské služby.18 Podle analýzy 

měl Schiestl jako pašerák a šmelinář 
osobité pojetí morálky, cti, věrnosti 
apod. […] Hlavním cílem bylo docilovat 
bezpracně vysoký zisk, aniž by se ohlí-
žel na to, že hrubě porušuje právní 
normy, riskuje pověst, vydává se v ne-
bezpečí soudního postihu, zranění nebo 
i smrti. Takové riziko bylo pro něho 
samozřejmou věcí a odpovídalo jeho 
založení.19

Během dvanácti agenturních schů-
zek na podzim 1957 a na jaře 1958 byl 
tajný spolupracovník „Arno“ zasvěcen 
do akce „Gomez“ a předal minimálně 
pět písemných zpráv o přípravách 
odluky. Na přelomu března a dubna 
1958 proběhla závěrečná instruktáž, 
včetně propojení s agentem 1. odboru 
II. správy MV „Hotárkem“20, jejich vy-

14  Tamtéž, Věc: Ing. HORBAŇUK Nikifor – odpověď na Váš dotaz, pplk. Pražský, 21. 9. 1955, č. j. A/1-02247/45-55.
15  Tamtéž, Návrh na uložení osobního operativního svazku č. 467 do archivu 1. zvláštního odboru MV, 5. 10. 1955.
16  Srov. dokument v příloze, záznam č. 28 k 17.–21. 10. 1957; v textu rozboru je za začátek akce označen srpen 1957. ABS, f. Správa kontra-

rozvědky, I. díl (dále jen A-34), inventární jednotka (dále jen inv. j.) 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spoluprá-
ce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967.

17  K osobě Huberta Schiestla (1928–1991), původně tajného spolupracovníka maďarské Státní bezpečnosti s krycím jménem „Puskás“, byl 
agenturní svazek s r. č. 5151 „Arno“ zaevidován 3. oddělením 1. odboru II. správy MV již 21. 11. 1956 (posléze „Leo“, od 28. 2. 1964 „Karl“), 
5. 6. 1969 přeevidován do r. č. 199 a archivován 6. 8. 1985 pod a. č. Z-5518. Viz ŽÁČEK, Pavel: Odluky osob v padesátých letech (únosy 
v režii československé Státní bezpečnosti). In: BABKA, Lukáš – VEBER, Václav: Za svobodu a demokracii III. Třetí (protikomunistický) 
odboj. Evropské hnutí v České republice, Univerzita Hradec Králové – Ústav fi lozofi e a společenských věd v nakladatelství M&V, Hradec 
Králové 2002, s. 128–129.

18  ABS, f. A-34, inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967; 
ŽÁČEK, Pavel: Odluky osob v padesátých letech, s. 128–129 a 140; ŽÁČEK, Pavel: Případ „ALBERT SZÉPLAKI“ – Maďarské plány agresiv-
ního únosu Jozefa Vicena. In: Pamäť národa, 2006, č. 1, s. 19–29; VICEN, Jozef: Vo víroch rokov 1938–1988. Lúč, Bratislava 1999. 

19  ABS, f. A-34, inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967.
20  Tajný spolupracovník „Hotárek“ (Jiří Jirkal, nar. 13. 4. 1920 v Doudlebech) se po stažení z Rakouska podílel na přípravách několika odluk 

(tj. únosů). V r. 1958 se též HOTÁREK zúčastnil na realisaci gen. HABAŇUKA (sic!). Po návratu do ČSSR byla provedena HOTÁRKOVI změna 
jména a v r. 1961 mu byla provedena úplná legalizace, přičemž mu byly vydány nové osobní dokumenty. II. správa MV ve spolupráci s I. sprá-
vou MV agentovi změnila identitu na Jiřího Jiráska, nar. 13. 4. 1920 v Přerově. ABS, f. Agenturní svazky – centrála (dále jen MV-TS), 
a. č. Z-2472, Věc: Spolupracovník „HOTÁREK“ – zpráva o legalisaci, schválena náměstkem ministra vnitra plk. Antonínem Prchalem, 
15. 6. 1955; Spolupracovník HOTÁREK, agent. svazek 235, II-11-2, 26. 8. 1961.

ZODPOVĚDNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVA VNITRA A II. SPRÁVY MV K 25. 9. 1958

jméno funkce ve funkci od ve funkci do

Rudolf Barák ministr vnitra 14. 9. 1953 20. 6. 1961
plk. Josef Kudrna I. náměstek ministra vnitra 16. 4. 1956 26. 4. 1965
plk. Vladimír Matoušek náčelník II. správy MV 1. 2. 1954 30. 11. 1961
pplk. Jaroslav Saksl I. zástupce náčelníka II. správy MV 1. 2. 1954 1. 3. 1963
kpt. František Kraus náčelník 8. odboru 25. 4. 1958 31. 12. 1959
mjr. Jiří Fišer náčelník 1. oddělení 8. odboru 1. 11. 1957 13. 1. 1960
npor. Jiří Novický starší referent 1. oddělení 8. odboru 1. 11. 1957 31. 12. 1959
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bavení a vyškolení k použití falešných 
dokladů, technických a chemických 
prostředků.21 Provedení únosu však 
bylo z politických důvodů odloženo.22 
Nejpozději koncem května 1958 byla 
akce obnovena, agenta „Arna“ jeho 
řídící orgán npor. Jiří Novický opět 
úkoloval ke sledování Nikifora Hor-
baňuka a zřejmě i dalších osob z jeho 
okolí.23

K únosu „Arno“ a „Hotárek“ při-
stoupili v Mnichově 25. září 1958. Při 
odluce se HORBANJUKOVI legitimova-
li jako příslušníci západoněmecké 
kriminální policie s tím, aby s nimi 
odjel podat svědectví k osobě jeho 
zadrženého přítele. Vše proběhlo hlad-
ce, jmenovaný byl ihned v autě omá-
men uspávacími prostředky a tak oba 
spolupracovníky viděl jen několik vte-
řin. HORBANJUK na jedno oko téměř 

vůbec nevidí a v době odluky byl již 
značně senilní.24 Agent „Arno“ za 
úspěšné provedení únosů Jozefa 
Vicena a Nikifora Horbaňuka obdr-
žel od II. správy MV odměnu ve výši 
260 000 šilinků. Během akce „Go-
mez“ a následně i „Boris“ (viz dále) 
zakoupil a bezcelně provezl do ČSR 
tři osobní automobily a jeden mik-
robus, které byly nadále využívány 
útvary ministerstva vnitra.25

Od listopadu 1958 začal „Arno“ 
intenzivně pracovat na akci „Boris“, 
tj. přípravě odluky Stepana Bandery, 
vedoucího představitele Organizace 
ukrajinských nacionalistů v Mnicho-
vě. Dva dny před plánovaným třetím 
pokusem o únos byl Bandera zavraž-
děn agentem sovětské KGB. O rok 
později „Arno“ intenzivně pokračo-
val v přípravách únosu představite-

le slovenského exilu Ferdinanda 
Durčanského (akce „Disk-Dorn“) 
a následně i únosu Josefa Mašína 
v polovině roku 1962 (akce „Brat-
ři“).26 

Podrobná analýza spolupráce s agen-
tem Hubertem Schiestlem z konce še- 
de sátých let konstatovala: Spolupra-
covníkovi KARLOVI jsme vytvořili pověst 
nejschopnějšího a nejvýkonnějšího za-
hraničního spolupracovníka v historii čs. 
socialistické kontrarozvědky. Nepřipouš-
těli jsme nejmenších pochyb (v důsledku 
úspěšných odluk VICENA a HORBAN-
JUKA) o jeho spolehlivosti a věrnosti 
a proto nebyla ani jednou provedena 
vážnější prověrka a nebo zajišťována jeho 
kontrola. Analytický úsek II. správy 
Hlavní správy Státní bezpečnosti se 
zabýval i podezřením, zda spolupra-
covník nebyl z pohledu čs. kontraroz-

21  Agent „Arno“ byl v akci „Gomez“ – a stejně tak v akcích „Eva“, „Disk“ a „Boris“ – školen příslušníky IX. správy MV v používání uspávacích 
prostředků […] v tajnopisu a přezkoušení znalosti. ABS, f. A-34, inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spoluprá-
ce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967. Příloha č. 1. Nejbližší styky spolupracovníka KARLA.

22  Srov. dokument v příloze, záznam č. 39 k 30. 3.–1. 4. 1958.
23  Tamtéž, záznamy č. 46 k 28. 5.–2. 6. 1958, č. 47 k 12. 6. 1958, č. 48 k 13. 6. 1958, č. 51 k 11. 7. 1958, č. 52 k 18. 7. 1958 a č. 53 k 25. 8. 1958.
24  ŽÁČEK, Pavel: Odluky osob v padesátých letech, s. 130. Při únosech J. Vicena a N. Horbaňuka navíc v ČSR asistoval dr. Krestík ze Zdra-

votnické správy MV. ABS, f. A-34, inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní cha-
rakteristika, 1956–1967. Příloha č. 3, Seznam osob z ČSSR, které znaly spolupracovníka KARLA.

25  ABS, f. A-34, inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967.
26  ŽÁČEK, Pavel: Odluky osob v padesátých letech, s. 132; ŽÁČEK, Pavel: Akce „Bratři“. Přípravy únosu a vraždy Ctirada a Josefa Mašínových, 

1957–1968. In: ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik – GULDANOVÁ, Eva: Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. 
Zborník z medzinárodného seminára. ÚPN, Bratislava 2005, s. 88.

Vlevo: V letech 1954–1955 rozpracovával ppor. Oldřich Janeček akci „Generál" na 5. zvláštním odboru MV a III. správě MV 
Uprostřed:  Oddělení mjr. Jiřího Fišera z 8. odboru II. správy MV organizovalo poslední fázi akce „Gomez"
Vpravo: Npor. Jiří Novický byl v letech 1957–1959 řídícím orgánem agenta „Arno" Foto: ABS
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vědky agentem-dublerem, pro což ovšem 
nenalezl žádné relevantní informace. 
V neprospěch americké rozvědky prove-
dl pro nás 4. 5. 1957 odluku jejího rezi-
denta Jozefa VICENA a 26. září 1958 
odluku bývalého ukrajinského generála 
Nikifora HORBANJUKA. Rovněž v akcích 
„DISK-DORN“, „BORIS“ a „BRATŘI“, kte-
ré sledovaly stejný cíl jako předchozí, 
pracoval spolupracovník KAREL s inici-
ativou a aktivitou. Přesto nebyla zpět-
ně vyloučena možnost jeho dublerství, 
a to na základě úvahy, že v počátečních 
letech spolupráce by měl pro americkou 
rozvědku jako podstavený nebo přever-
bovaný agent velký význam. 

Analytik II. správy došel dokonce 
k absurdnímu názoru, že koncem 
padesátých let již Jozef Vicen, Niki-
for Horbaňuk i další neměli pro 
americkou stranu valný význam. 
Tím, že by nám byl v zájmu upevnění 
naší důvěry ve spolupracovníka KAR-
LA obětován HORBANJUK, zbavila by 
se tím americká rozvědka již nepoho-
dlné, kompromitované osoby, která pro 
ni nebyla již řadu roků žádným příno-
sem. Při střízlivém hodnocení by tomu  
tak bylo i v případech realizace odluk 
v akcích „DISK-DORN“, „BORIS“ a „BRA-
TŘI“. U americké rozvědky by to neby-
lo nic neobvyklého, protože i v jiných 
akcích obětovala v zájmu upevnění 
důvěry poznatky, materiálně-technické 
prostředky, nové patenty poměrně 
vysoké hodnoty atd.27 Uvedené spe-
kulace však spíše měly odvést pozor-
nost od zodpovědnosti Státní bezpeč-
nosti za realizované či plánované 
„ostré akce“, tj. únosy osob ze sou-
sedních zemí za železnou oponou. 

VYŠETŘOVÁNÍ

Dne 25. září 1958 navrhl vyšetřovatel 
npor. Jan Studený vzít Nikifora Hor-
baňuka do prozatímní vazby ve věz-
nici MV Praha č. 1, což schválil zá-
stupce náčelníka Správy vyšetřování 
ministerstva vnitra mjr. Josef Lédl.28 

Téhož dne byl v 16.00 hodin předán 
do ruzyňské věznice v Praze.29 O dva 
dny později npor. Studený zahájil vy-
šetřování pro trestné činy válečné 
zrady, velezrady a vyzvědačství z dů-
vodu spolupráce s fašistickými rozvěd-
kami ABWER [sic!] a Sicherhest-dinst 
[sic!] v době existence tzv. protektorátu 
a zrazování čsl. občanů těmto organi-

zacím. Spolupráce s americkou vojen-
skou rozvědkou v záp. Německu a pro-
vádění špionáže proti ČSR a jejím 
spojencům ve prospěch uvedené rozvěd-
ky. N. Horbaňuk vzal usnesení na 
vědomí, aniž by proti němu podal 
stížnost.30 Následně 29. září 1958 
vazbu potvrdil i prokurátor Generál-
ní prokuratury JUDr. Eduard Švach, 

27  ABS, f. A-34, inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967.
28  ABS, f. Vyšetřovací spisy – Centrála (MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-4149 MV, osobní vyšetřovací svazek. Rozhodnutí o prozatímní vazbě, 

25. 9. 1958; Protokol o vzetí do prozatímní vazby, 25. 9. 1958.
29  Tamtéž, Rozkaz k předvedení, 25. 9. 1958.
30  Tamtéž, Usnesení, 27. 9. 1958.

Fotografi e Nikifora Horbaňuka z německého osobního průkazu platného do 15. 8. 1959
 Foto: ABS
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přičemž v usnesení konstatoval: Po-
něvadž jste důvodně podezřelý z tr. činu 
podle §§ 78, 86:1:2 tr. z. a § 6 odst. 1, 2 
zákona 50/23 Sb., beru Vás podle § 80 
tr. ř. z důvodů uvedených v § 79 písm. 
a tr. ř. do vazby. Poučení: […] Po přečte-
ní schváleno: Horbanjuk.31

Lékař Správy nápravných zařízení 
MV mjr. MUDr. František Bystrý uve-
dl měsíc po únosu Horbaňuka k jeho 
zdravotnímu stavu: Slepota pravého 
oka […]. Cancroid levé tváře. Neurosthe-
nia.32 O čtyři týdny později zazname-
nal, že vyšetřovanec si nejenom stěžu-
je na otoky dolních končetin, ale také: 
Objektivně lze zjistit začínající příznaky 
srdeční nedostatečnosti související jed-
nak s věkem, jednak s neobvyklou vě-
zeňskou životosprávou (duševní stav, 
vězeňský režim). Lékař doporučil 
umožnit Horbaňukovi vydatný odpo-
činek s možností ležet v době mimo 
vyšetřování. Zároveň oznámil zaháje-
ní kardiotonické léčby.33

Po vyšetření 12. prosince 1958 mjr. 
MUDr. Bystrý hlásil, že si Horbaňuk 
stěžoval na značné snížení sluchu od 
doby co jest zde […]. Oznámení o zhor-
šení sluchu doprovázel poznámkou ne 
zcela zřetelnou „oni mne uspali a dali 
mi nějaký chlor“ a současně si ukazoval 
na ústa a nos. Zároveň u něj zjistil 
značný úbytek na váze – okolo deseti 
kilogramů. Sám žádá o zvýšení stravy, 
což doporučuji a současně zařizuji.34

Dne 19. března 1959 mjr. MUDr. 
Bystrý hlásil Správě vyšetřování MV, 
že Horbaňuk má pod levým okem 
nádorový útvar velikosti asi 8 x 8 mm, 
který byl již během vstupní lékařské 
kontroly identifi kován jako „cancroid“. 
K dnešnímu dni se útvar zvětšil a vzrůst 
nasvědčuje progresi. Jde zřejmě o rako-
vinu kůže, která vyžaduje ošetření buď 
chirurgického nebo roentgenového ozá-
ření, eventuelně kombinaci obojí léčby. 
Jinak je nebezpečí rozšíření rakovi-
ny.35

Krátce poté předložili vyšetřovate-
lé npor. Jan Studený a npor. Jaroslav 
Šefrna plán na dokončení případu, ve 
kterém shrnuli zjištěné informace. 
Veškerá činnost HORBANJUKA, obsa-
žená v této stati, je známá jen z jeho 
vlastního doznání. O pobytu HORBAN-
JUKA v zahraničí od roku 1945 do roku 
1958 nejsou téměř žádné poznatky a to 
jak agenturní tak i v archivu MV. V his-
torizujícím úvodu uvedli, že Horbaňuk 
byl v období 1927 až 1939 agentem čs. 
policie, ale je možno říci, že šlo o spolu-
práci jen formální, neboť věrně pracoval 
pro německé fašisty, jak i pozdější vývoj 
událostí plně dokázal. Veškerá tato 
činnost je vlastně doznáním obviněného 
Nikifora HORBANJUKA, není postiho-
vatelná a bude v návrhu konečného 
opatření zdůrazněna jen pro vykreslení 
HORBANJUKA jako nepřítele SSSR a so-
cialismu vůbec. 

Dokument navíc odhalil, že 6. odbor 
III. správy MV – zřejmě ve spolupráci 
s kontrarozvědnou II. správou MV – 
v roce 1957 vyslal za Horbaňukem 
svého agenta „Svobodu“ (r. č. 5169): 
Boris SUCHORUČKO – sešel se s HOR-
BANJUKEM v roce 1957 ve Vídni, kde mu 
HORBANJUK řekl, že v ČSR na vysokých 
místech politického a hospodářského 
života jsou umístěni agenti americké 
rozvědky. Kromě toho mu HORBANJUK 
z NSR posílal dopisy, kde se dopouštěl 
pobuřujících výroků. Vzhledem k faktu, 
že šlo o agenturní poznatky, bylo ob-
tížné je – stejně jako v některých dal-
ších případech – využít při vyšetřová-
ní. Výslech těchto svědků nemohl být 
dosud prováděn proto, že tyto osoby by 
byly upozorněny na to, že HORBANJUK 
se nachází v ČSR a tak by se věc vyzra-
dila dříve, než by došlo k jeho ofi ciálnímu 
zveřejnění. V důsledku toho je třeba znát 
rozhodnutí, zda bude HORBANJUK po-
užit k veřejnému vystoupení, či nikoliv, 
aby se tak mohlo přistoupit k výslechům 
svědků.36

Postup vyšetřovatelů vůči Horba-
ňukovi neovlivnila ani další kontrola 
z 1. dubna 1959, po níž lékař z kožní 
ambulance doporučoval histologické 
vyšetření, chirurgický zákrok a ná-
sledné rentgenové ozařování. Onemoc-
nění může s velkou pravděpodobností 
postupovat a eventuelně může dojít 
k metastázám […]. Prognosa je tedy 

31  Tamtéž, Zápis sepsaný dne 29. září 1958 u MV-SV v Praze, čís. 1 Gv 00141/58.
32  Tamtéž, Lékařské vysvědčení, 25. 10. 1959. Nález byl 18. 5. 1959 rozšířen o informaci: Koronární indispozice srdeční. Klasifi kace IV.
33  Tamtéž, Věznice MV č. 1 Praha, Správa vyšetřování MV, 27. 11. 1958.
34  Tamtéž, operativní podsvazek. Věznice MV č. 1. Vyšetřovanec Nikifor Horbanjuk. Správě vyšetřování MV k rukám pplk. Brůhy, 12. 12. 1958. Na 

spodní straně je rukou psaná poznámka: Zprávu nedávat do vyšetř. svazku. 
35  Tamtéž, Věznice MV č. 1. Horbanyuk Nikifor nar. 1891, 19. 3. 1959.
36  Tamtéž, podsvazek 1, Plán na dokončení případu, 24. 3. 1959.

Vyšetřovatelé SV MV Jaromír Šefrna a Jan 
Studený (dole) Foto: ABS
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nejistá.37 Dne 18. května 1959 sezná-
mili obviněného s výsledky vyšetřo-
vání.38

Návrh na konečné opatření kromě 
nezbytných ideologických floskulí 
obsahoval: Veškerou shora uvedenou 
činnost prováděl HORBANJUK až do doby 
svého zatčení v září 1958. Byl si plně 
vědom toho, že svým počínáním, i když 
na území NSR, poškozuje zájmy Česko-
slovenska, neboť, jak sám v případě 
SUCHORUČKA prohlásil, měl zájem na 
tom, aby tento špionážně pracoval proti 
ČSR. Vyšetřovatel npor. Studený v zá-
věru konstatoval, že obviněný ne uvedl 
na svou obhajobu nic podstatného, 
a proto navrhl vypracovat obžalobu 
pro trestný čin zrady a velezrady. 39 
S argumentací Správy vyšetřování MV 
se ztotožnil krajský prokurátor JUDr. 
Jaroslav Adamec, který 26. června 1959 
předložil obžalobu.40

ODSOUZENÍ

Dne 20. srpna 1959 uznal Krajský soud 
v Praze ing. Nikifora Horbaňuka vin-

ným trestnými činy vojenské zrady, 
obecného ohrožení a vyzvědačství 
a odsoudil ho k úhrnnému trestu od-
nětí svobody v trvání dvaceti let, ztrá-
tě čestných práv občanských na dobu 
pěti let po dobu výkonu trestu, pro-
padnutí veškerého jmění a vyhoštění 
obžalovaného z území ČSR po odpy-
kání hlavního trestu. Obžalovaný se 
vzdal opravných prostředků.41 Rozsu-
dek byl vyhotoven následujícího dne 
a podepsán předsedou senátu Krajské-
ho soudu Františkem Veselým.42

Počátkem září 1959 mjr. MUDr. 
Bystrý opět upozorňoval na zdravot-
ní stav odsouzeného Horbaňuka. 
Individuum statné postavy, na svůj věk 
celkem zdatný. Má zájem o okolí, 
a i když se někdy objeví pláč, nepod-
léhá depresím a domáhá se různých 
výhod (úlevy na cele, zlepšení stravy), 
které lze přiznat vzhledem k věku. […] 
Časem se ukazují příznaky srdeční 
nedostatečnosti, které zatím rychle 
mizely po léčbě kardiaky. Nádorovitý 
útvar na levé tváři byl popsán již v dří-
vějších zprávách […].43

Po deseti dnech, 17. září 1959, ko-
nečně zástupce náčelníka Správy 
vyšetřování MV mjr. Lédl požadoval 
po náměstkovi ministra vnitra plk. 
Štefanu Demjanovi souhlas k prove-
dení operativního zákroku. S odka-
zem na mjr. MUDr. Bystrého uváděl, 
že chirurgický zákrok je možné pro-
vést buď v brněnské nemocnici, kde 
mělo ministerstvo vnitra zvláštní 
oddělení (ozařování by však probí-
halo v její civilní části), anebo ve 
vězeňské nemocnici na Pankráci. 
Vzhledem k charakteru případu, který 
vyžaduje stálé střežení a zajištění, aby 
HORBANJUK nepřišel do styku s více 
osobami, navrhuji provést operaci na 
Pankráci, po operaci vzít HORBANJUKA 
zpět do Ruzyně a odtud jej vozit na 
Bulovku k rtg. ozařování. Tak je možno 
nejlépe zajistit i kontrolu styků ve věz-
nici.44

Zvláštní režim si zasluhoval i osob-
ní operativní svazek „Generál“. Sa-
mostatné oddělení 1. zvláštního od-
boru MV 25. dubna 1960 navrhlo: 
Přestože se jedná o osobu poměrně 

37  Tamtéž, osobní vyšetřovací svazek. Vyšetřovanec Horbanyuk Nikifor, naroz. 1891. Správa vyšetřování MV Praha, 1. 4. 1959.
38  Tamtéž, osobní vyšetřovací svazek, díl 2. Protokol o seznámení obviněného s výsledky vyšetřování, 18. 5. 1959.
39  Tamtéž, Návrh na konečné opatření, 22. 5. 1959.
40  Tamtéž, Obžaloba. Krajská prokuratura Praha, spisová značka (dále jen sp. zn.) 1 Kv 00158/59, 26. 6. 1959.
41  Tamtéž, Protokol o hlavním líčení, Krajský soud v Praze, 20. 8. 1959, sp. zn. 3 T 0023/59.
42  Tamtéž, Rozsudek, Krajský soud Praha, 21. 8. 1959, sp. zn. 3 T 23/59. 
43  Tamtéž, osobní vyšetřovací svazek. Věznice MV č. 1 Praha. Odsouzený Nikifor Horbanyuk, naroz. 13. 3. 1891, zdravotní stav, 9. 9. 1959.
44  Tamtéž, Návrh k provedení operativního zákroku, 17. 9. 1959.

Vazební fotografi e Nikifora Horbaňuka z věznice Praha-Ruzyně pořízená krátce po únosu  Foto: ABS
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[…]48

28) 17.–21. 10. 1957. II/72.49

KARLA přivezl k Lole50 ALFONS51 a stejnou cestou ho odvezl zpět.
Úkoly: další rozpracování akce BORIS52, VELITEL53 a zahájení nové akce GOMEZ.
Spolupracovník byl v Bratislavě a Praze, setkal se v nočním podniku s náčelníkem II. SMV [správa ministerstva 
vnitra]54 (mělo u něho velmi kladný ohlas) – noc strávil s milenkou KRATOCHVÍLOVOU v KV [konspirační vila] Ka-
báty.
Výlohy: 209,- Kčs (započteny nejzákladnější výlohy, jako je ubytování, všechny ostatní výlohy včetně  pohoštění celé 
společnosti hradil KAREL ze svých prostředků).

29) 30. 10. 1957. II/77.
KARLA přivezl k Lole ALFONS. Došlo pouze k předání balíčků se čtrnácti neprodejnými šperky a vzorky šátků 
a hedvábí, dále předal obálku se zprávami o plnění úkolů.
Úkoly: převzal písemné úkoly k akci BORIS, VELITEL a GOMEZ, dále instrukce k provedení různých drobných pro-
šetření. 
Předal ústní zprávu, že PFEIFFER55 se vrátil z MLR [Maďarská lidová republika], kde byl zadržen při pašování stří-
bra. 
Výlohy: 132,- Kčs

30) 18.–20. 11. 1957. II/92.
KARLA přivezl k Lole ALFONS, kterému jsme předali partii briliantových šperků. Stejnou cestou odvezl ALFONS 
KARLA zpět. KAREL byl v Praze, v Bratislavě a u GOGOLOVÉ56 v Piešťanech kvůli konspiraci se od ní odpoutává 
i když je zřejmé, že jde o skutečně citový vztah.
Při cestě z Paříže byl KAREL krátce zadržen (prováděl pašování bižuterie) kvůli rozprodeji falešných dolarů. Pro-
puštěn bez následků.

45  ABS, f. MV-H, a. č. H-289, Vyhodnocení osobního oper. svazku arch. č. 643, 25. 4. 1960.
46  ABS, f. A-34, inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967. 
47  Posléze „Leo“, od 28. 2. 1964 „Karl“, v dokumentu uváděn jako „Karel“.
48  Vynechány agenturní schůzky uvedené pod čísly 1) až 27).
49  Agenturní záznam byl uložen ve II. části osobního svazku tajného spolupracovníka s r. č. 5151 na straně 72.
50  Přechod „Lola“ byl krycím názvem místa schůzky na státní hranici v prostoru 11. bratislavské brigády Pohraniční stráže.
51  Zahraniční tajný spolupracovník „Alfons“ (Kurt Timko, nar. 8. 4. 1927) byl 3. 1. 1957 registrován 3. oddělením 1. odboru II. správy MV; 

agenturní svazek s r. č. 5268 byl archivován 31. 12. 1960 pod a. č. Z-274.
52  Pod krycím názvem „Boris“ byla zahájena příprava únosu (odluky) představitele Organizace ukrajinských nacionalistů v Mnichově 

Stepana Bandery, který byl však dva dny před její realizací 15. 10. 1959 zavražděn agentem sovětské KGB. ŽÁČEK, Pavel: Odluky osob 
v padesátých letech, s. 132; SMYSLOV Oleg S.: Stepan Bandera i borba OUN. Veče, Moskva 2011.

53  Krycí název neidentifi kované akce. 
54  Náčelníkem kontrarozvědné II. správy MV byl od 1. 2. 1954 do 30. 11. 1961 plk. Vladimír Matoušek (1921–1993).
55  V rozboru analytického úseku II. správy HS-StB bylo ke Karlu Pfeiferovi uvedeno: Mezinárodní pašerák a šmelinář a agent americké roz-

vědky. Nejčastěji spolupracuje jako pašerák i jako agent ve dvojici s [Hansem] TÜRKEM. KAREL se domnívá, že PFEIFER spolupracuje i s orgá-
ny MLR a upozornil nás, že je jím podezírán, že s námi spolupracuje. ABS, f. A-34, inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor 
dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967. Příloha č. 1. Nejbližší styky spolupracovníka KARLA.

56  Ve zprávě blíže neidentifi kovaná osoba.

vysokého věku, doporučujeme svazek 
ještě uložit na 10 let do archivu MV, 
neboť obsahuje seznam konfi dentů SD 
z doby okupace, uprchlíků žijících v záp. 
Německu a USA. Jsou zde vyznačeny 
i osoby, které jsou spolupracovníky IS 
a CIC […].45

Dne 24. března 1966 byl Nikifor Hor-
baňuk cestou milosti propuštěn z vý-
konu trestu a namísto vyhoštění 
z ČSSR umístěn v Domově pro přestár-
lé osoby v Heřmanově Městci, okr. 
Chrudim. Důvodem byl jeho zdravotní 
stav: O odluce si pamatuje pouze že byl 

unesen a omámen, avšak nezná kým.46 
V tomto sociálním zařízení bývalý 
spolupracovník několika zpravodaj-
ských a bezpečnostních složek, pro-
německy orientovaný ukrajinský na-
cionalista a antikomunista 8. ledna 
1972 také zemřel.

1967, PO 17. ČERVNU – PŘEHLED AGENTURNÍCH SCHŮZEK PŘÍSLUŠNÍKŮ II. SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA 
S TAJNÝM SPOLUPRACOVNÍKEM „ARNO“47 DO AKCE „GOMEZ“ Z LET 1957 AŽ 1958
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Úkoly: zpracoval podrobnou zprávu k plnění úkolů v akci GOMEZ – informoval o situaci s rozvědčíkem HENSBO-
ROUGHEM57 a připravované schůzce s ním v Mnichově – dále, že ho KAREL podezírá že spolupracuje s ČSSR.
Obchody: různý nákup za 9.000,- Kčs, ponechání v ČSSR 15.000,- Kčs na fotoaparáty.
Výlohy: 815,- Kčs

31) 2.–5. 12. 1957. II/113.
KARLA přivezl k Lole ALFONS a stejným způsobem ho odvezl zpět.
Úkoly: zpracoval písemnou zprávu o výsledcích a opatřeních v akci GOMEZ, provedena podrobná instruktáž ve 
stejnojmenné akci.
Výlohy: 712,- Kčs za ubytování a 1.000,- DMW [Deutsche Mark-West] na výlohy v akci.

32) 12.–14. 12. 1957. II/116.
KARLA přivezl k Lole ALFONS a stejnou cestou ho odvezl zpět, při návratu ze schůzky s orgány MLR.58

Úkoly: KAREL zpracoval písemnou zprávu o výsledku sledování a šetření v akci GOMEZ. Dostal písemné pokyny 
k pokračování v této akci.
Obchody: ALFONS přivezl 550 kusů hodinek, které byly s dalšími 700 kusy předány orgánům MLR, kteří je ve prospěch 
obou spolupracovníků prodali jako náhradu za ztrátu zboží v důsledku kontrarevoluce ve prospěch KARLA a AL-
FONSE, kteří tím vydělali 60.000,- šilinků.
Výlohy: [???] Kčs59

33) 21. 12. 1957. II/124.
Za nepřítomného KARLA přijel k Lole ALFONS a předal od něho zprávy a převzal písemné instrukce k akci GOMEZ. 
Schůzka trvala necelé dvě minuty.
 
34) 14. 1. 1958. II/130.
KAREL přijel vozem ke Gustavu.60 Předal balíček s neprodanými šperky a písemnou zprávu. Převzal balíček s nový-
mi šperky a písemnými pokyny a ihned odejel.
Úkoly: písemná zpráva o pozorování GOMEZE – písemné pokyny k dalšímu sledování a šetření v této akci.
Obchody: předal 440,- dolarů za odebrané šperky a předal neprodaný šperk v ceně 520,- dolarů. Převzal k prodeji 
briliantové šperky v hodnotě 4.811,- dolarů.
Výlohy: 25,- Kčs

35) 30.–31. 1. 1958. II/135.
KARLA přivezl k Lole ALFONS a stejnou cestou ho odvezl zpět.
Úkoly: vytěžení a úkolování v akci GOMEZ (příprava odluky). Převzetí zpráv od ALFONSE pro orgány MLR.
Poznámka: ALFONS ohrožuje KARLA dekonspirací. KAREL napsal GOGOLOVÉ dopis (fi ngováno odeslání z Argen-
tiny) kvůli legalizování ukončení styku s ní.
Obchody: KAREL zdůvodnil, že musí být se SCHWARZEM61 ve styku kvůli jeho obchodním možnostem.
Výlohy: 262,- Kčs

57  K americkému důstojníkovi, zřejmě příslušníkovi MIS (Military Intelligence Service), známému jako Hensborough srov. také výslecho-
vé protokoly Jozefa Vicena in: ABS, f. Zvláštní vyšetřovací (ZV-MV), a. č. ZV-107.

58  V přehledu míst přechodu „Lola“ bylo k 12. 12. 1957 uvedeno: ALFONS dovezen KARLEM a předán MLR a 14. 12. 1957: ALFONS vysazen. 
ABS, f. A-34, inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967. 
Příloha č. 5. Spolupracovník KAREL – místo přechodu (příjezd – vysazení).

59  Psáno rukou, číslovka nečitelná.
60  Přechod „Gustav“ byl krycím názvem místa schůzky na státní hranici v prostoru 4. znojemské brigády Pohraniční stráže.
61  V rozboru analytického úseku II. správy HS-StB bylo k Alexandru Schwarzovi uvedeno: Mezinárodní pašerák a šmelinář a nejčastější 

společník KARLA. Věděl od KARLA, že je naším spolupracovníkem a pomáhal mu plnit i některé úkoly a získával pro nás i některé zajímavé 
poznatky. Pokoušeli jsme se SCHWARZE získat ofi ciálně ke spolupráci na schůzce v Berlíně, kam jsme ho prostřednictvím KARLA pozvali. 
SCHWARZ pevný závazek spolupráce odmítl, ale přislíbil pro nás plnit úkoly protihodnotou za benevolenci anebo pomoc při jejich „obchodních“ 
záležitostech (SCHWARZ, KAREL, ALFONS) v ČSSR […]. V agenturně-operativní agendě byl veden pod krycím jménem „Axa“. ABS, f. A-34, 
inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967. Příloha 
č. 1. Nejbližší styky spolupracovníka KARLA. 
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36) 12.–18. 2. 1958. II/140.
Přijel KAREL s ALFONSEM se dvěma vozy přes Rudolf.62 Zpět se vraceli jedním vozem, protože druhý byl v zahrani-
čí zakoupen pro VII. správu MV.63 ALFONS uskutečnil schůzku s orgány MLR.
Úkoly: Vytěžení a nové úkoly (závěrečné) akce GOMEZ. Vybudovat u Mnichova MS [mrtvá schránka] – odeslat dopis 
na policii ve Frankfurtu – odeslat z Rakouska dopis do Ohio – příkaz, aby se pozvolna odpoutával od ALFONSE, 
který ohrožuje jeho konspiraci. Vytváření možností, aby KAREL navázal obchodní spojení s PZO [podnik zahranič-
ního obchodu] Centrotex, kvůli krytí jeho legálních cest do ČSSR [Československá socialistická republika].
Obchody: převzetí částky 26.000,- šilinků za dodané auto pro MV. ALFONS provedl u Centrotexu nákup za 5.000,- 
dolarů. Oba dali Artii 3.800,- dolarů za prodané šperky. Prodali zde 2 kg dovezeného zlata.
Výlohy: 824,- Kčs + 427,- Kčs za orgána MLR. 

37) 17. 3. 1958. II/150.
KAREL přijel ke Gustavu vozem a za minutu se vracel zpět.
Úkoly: předal písemné zprávy a převzal instrukce k akci GOMEZ.
Obchody: dovezl 4 kg zlata a 3.500,- dolarů pro Artii za brilianty.

38) 18. 3. 1958. II/159.
Přijel KAREL na jednu minutovou schůzku ke Gustavu.64 Předal pouze heslovitou zprávu k akci GOMEZ.
Obchody: převzal 212.670,- Kčs a 500 kusů čs. cigaret s batohem.

39) 30. 3.–1. 4. 1958. II/162.
Přijel KAREL vozem přes Gustava a stejným způsobem se vrátil zpět.
Úkoly: závěrečná instruktáž k akci GOMEZ – na propojení HOTÁRKA na KARLA, jejich vybavení a vyškolení k pou-
žití falešných dokladů, technických a chemických prostředků. Nakonec byla akce z politických důvodů odložena.
Obchody: prodej 7 kg dovezeného zlata za 294.755,- Kčs. Nákup 1.500 kusů Chatek, fotoaparáty, sklo a porcelán. 
Předal 1.350,- dolarů za prodané brilianty a převzal nové do prodeje v ceně 2.417,6,- dolarů.
Výlohy: 1.257,- Kčs

[…]65

46) 28. 5.–2. 6. 1958. II/206.
Přijel vozem přes Gustav66 a stejnou cestou se vracel zpět.
Úkoly: zpracoval písemné zprávy k osobě UHLÍKA, NEMETHA, KITTNERA, STESSELA67 a CHLÁDKA68, WEISSE69, 
AXY a spolupracovníka MÁJE70. Vypracoval písemnou zprávu k akci GOMEZ a dostal podrobné úkoly.
Obchody: přivezl 5 kg zlata, které bylo prodáno za 212.997,25,- Kčs, odvezl 5 000 kusů Chatek a brilianty za 189.504,- 
Kčs, předal na úhradu dříve odebraných briliantů 4.410,- dolarů a vrátil neprodaný briliant v ceně 6.632,- dolarů.
Artií mu byly nabídnuty k prodeji umělecké obrazy. K nabídce se vyjádřil příště.
Výlohy: 1.203,- Kčs

62  Přechod „Rudolf“ byl krycím názvem místa schůzky na státní hranici v prostoru 4. znojemské brigády Pohraniční stráže.
63  Krycí název Správy sledování ministerstva vnitra.
64  V přehledu míst přechodu „Gustav“ bylo k 18. 3. 1957 uvedeno: půl min. schůzka s KARLEM /předání šperků a čs. cigaret/. ABS, f. A-34, 

inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967. Příloha 
č. 5. Spolupracovník KAREL – místo přechodu /příjezd – vysazení/.

65  Vynechány agenturní schůzky uvedené pod čísly 40) až 45).
66  V přehledu míst přechodu „Lola“ bylo k 28. 5. 1958 uvedeno: KAREL mikrobusem /5 kg zlata a protihodnotu/. ABS, f. A-34, inv. j. 992, Za-

hraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967. Příloha č. 5. Spolupra-
covník KAREL – místo přechodu /příjezd – vysazení/.

67  Ve zprávě blíže neidentifi kované osoby.
68  V rozboru analytického úseku II. správy HS-StB bylo k Josefu Chládkovi uvedeno: Rovněž CHLÁDEK se zabýval pašováním a šmelinami 

a napomáhání při ilegálních přechodech osobám ze socialistických zemí. Měl známosti mezi agenty a pracovníky rozvědek, pracovníky rakouské-
ho Abwehru a státní policie. Znal i některé agenty našich pohraničních orgánů na rakouské straně. KARLOVI se svěřil s tím, že je spolupracovníkem 
orgánů MLR, protože se dostal do tíživé fi nanční situace a hrozila mu dražba jeho rodinného domku. Proto si chtěl spoluprací vydělat větší částku 
peněz. KAREL se mu na oplátku svěřil, že on je spolupracovníkem čs. orgánů. ABS, f. A-34, inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. 
Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967. Příloha č. 1. Nejbližší styky spolupracovníka KARLA.  

69  Ve zprávě blíže neidentifi kovaná osoba.
70  Zahraniční tajný spolupracovník „Máj“ s r. č. 5388 (Michael Schwindal, nar. 27. 1. 1920) byl 9. 2. 1957 vázán 3. oddělením 1. odboru 
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47) 12. 6. 1958. II/218.
KAREL přijel autem k Baueru71 na krátkou schůzku.72

Úkoly: předal obálku se zprávami [o] osobách v akci GOMEZ. Převzal kufr s věcmi pro GRÜNBERGA73 k doručení na 
obchodní oddělení čs. ZÚ [zastupitelský úřad] ve Vídni.
Obchody: přivezl 9 kg zlata v ceně 383.200,- Kčs
Výlohy: 24,- Kčs

48) 13. 6. 1958. II/220.
KAREL přijel autem ke Gustavu na sto minutovou schůzku.74

Úkoly: předal ústní zprávu jak plní úkoly a převzal písemnou instruktáž k akci GOMEZ a ostatním drobným úko-
lům.
Obchody: převzal briliantové šperky v ceně 380.150,- Kčs a zbytek částky 2.786,- Kčs.

[…]75

51) 11. 7. 1958. II/236.
Přijel KAREL přes Bauer na kole.
Úkoly: dostal následující instruktáž:
- založení mrtvé schránky pro spolupracovníka HUBERTA76 na silnici Mnichov – Holzkirchen,
- vyjasnit linii dalšího styku s KITTNEREM,
- vyjasnit a určit linii další spolupráce KARLA s AXOU a v jeho souvislosti s MUSILEM77, který je AXŮV partner a má 
pracovat pro rozvědku,
- ujasnění poznatků k osobě NEMETHA, GABARA, GODETZE78 a Švéda jezdícího do Kittsee,
- provést sledování GOMEZE.
Obchody: předal 10 kg zlata v ceně 426.541,- Kčs a 2.000,- dolarů pro Artii. Převzal briliantové šperky za 4.673,- do-
larů.

52) 18. 7. 1958. II/238.
Přijel KAREL k Baueru mikrobusem.79

Úkoly: předal písemnou zprávu ke GOMEZOVI a dostal instruktáž ke styku s GERHARTEM.80 
Obchody: převzal šperky za 414.328,- Kčs a zbytek 3.513,- Kčs. Částka 8.700,- Kčs ponechána jako plat na zakoupené 
ikony pro GERHARTA.

II. správy MV na základě informací od agenturního spolupracovníka „Arna“ o spolupráci s americkým rezidentem  Jozefem Vicenem. 
Agenturní svazek byl archivován s konstatováním: Agenturní cestou od spol. LEO jsme v roce 1957 a 1958 získali zprávy o činnosti a osobě 
spol. „MÁJ“, ze kterých je zřejmé, že spol. „MÁJ“ není již spolumajitelem cestovní kanceláře „EKHARDT“. […] Vzhledem k tomu, že se spol. „MÁJ“ 
od zaverbování až do dnešní doby neozval, ani s námi nenavázal spojení, a vzhledem k poznatkům o jeho osobě […] spolupráce byla u něj vý-
chodisko z nouze. ABS, f. MV-TS, a. č. 466056, Věc: Důvodová zpráva o ukončení spolupráce se spol. „MÁJ“, II-8-1, 18. 11. 1958. 

71  Přechod „Bauer“ byl krycím názvem místa schůzky na státní hranici v prostoru 4. znojemské brigády Pohraniční stráže.
72  Nicméně v přehledu míst přechodu „Lola“ bylo k 12. 6. 1958 uvedeno: KAREL na půl minuty autem (šperky, peníze). ABS, f. A-34, inv. j. 992, 

Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967. Příloha č. 5. Spolupra-
covník KAREL – místa přechodu (příjezd – vysazení).

73  Ve zprávě blíže neidentifi kovaná osoba.
74  V přehledu míst přechodu „Gustav“ bylo k 14. 6. 1958 uvedeno: 14. 6. 1958. II/220. KAREL autem na půl min. schůzku (peníze, šperky). ABS, 

f. A-34, inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967. 
Příloha č. 5. Spolupracovník KAREL – místa přechodu (příjezd – vysazení).

75  Vynechány agenturní schůzky uvedené pod čísly 49) a 50).
76  Krycí název neidentifi kovaného agenturního spolupracovníka.
77  Ve zprávě blíže neidentifi kovaná osoba.
78  Ve zprávě blíže neidentifi kované osoby.
79  V přehledu míst přechodu „Bauer“ bylo k 13. 7. 1958 uvedeno: 13. 7. 1958. II/238. KAREL autem (peníze, šperky). ABS, f. A-34, inv. j. 992, 

Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967. Příloha č. 5. Spolupra-
covník KAREL – místa přechodu (příjezd – vysazení).

80  Ve zprávě blíže neidentifi kovaná osoba.
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53) 25. 8. 1958. II/247.
Přijel KAREL na kole k Baueru.81

Úkoly: Předal písemné zprávy a převzal instruktáž k pokračování akce GOMEZ.
Obchody: předal 6,60 kg zlata v ceně 408.150,- Kčs.

54) 27. 8. 1958. II/248.
Přijel KAREL autem k Baueru a zdržel se několik minut.82

Úkoly: předal pouze písemné zprávy.
Obchody: převzal šperky za 407.620,- Kčs a 266,- Kčs na hotovosti. Zbytek částky 264,- Kčs bylo použito na letenky 
dříve zakoupené.

55) 25. 9. 1958. II/261.
Přivezl KAREL se spolupracovníkem HOTÁRKEM ilegálně z NSR [Německá spolková republika] HORBANJUKA.83

56) 5. 10. 1958. II/265.
Byl vysazen KAREL autem přes Gruber do Rakouska.84

57) 12. 11. 1958. II/272.
Přijel KAREL autem přes Gruber na několika minutovou schůzku.
Úkoly: předal zprávu o vlastní situaci po odluce HORBAŇJUKA [sic!] a poznatky o drobných prošetřeních.
Obchody: dovezl 11 kg zlata, vrátil obraz (nepravý Rubens) a dostal 85.000,- Kč, které byly zálohou za odebrané 
a vrácené starožitnosti.
Výlohy: 65,- Kčs

58) 14. 11. 1958. II/275.
Přijel KAREL vozem na několik minut ke Gruberu.
Obchody: převzal briliantové šperky, fotoaparáty, hedvábí a prádlo v ceně 428.722,- Kčs a vrácen mu zbytek 513,- Kčs. 
KAREL si ponechal v ČSSR k dobru 70.000,- Kčs u Artie za vrácený obraz a u nás na případné další nákupy 15.000,- 
Kčs. Převzal dva obrazy v ceně 50.000,- a 2.000,- Kčs.

[…]85

111) 21.–26. 4. 1966. V/251.
Přijel KAREL z Rakouska legálně autem a stejnou cestou se vracel.
Úkoly: vyjasnění vystěhování CHUDOBOVÉ.86

HORBANJUK bude propuštěn87, VICEN bude propuštěn.88

[…]89

ABS, f. A 34, inv. j. 992, Zahraniční spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 
1956–1967. Příloha č. 4. Schůzky se spolupracovníkem KARLEM.

81  V přehledu míst přechodu „Bauer“ bylo k 25. 8. 1958 uvedeno: 1 a půl hod. schůzka s KARLEM (zlato). ABS, f. A-34, inv. j. 992, Zahraniční 
spolupracovník KAREL. Rozbor dosavadní spolupráce, osobní a pracovní charakteristika, 1956–1967. Příloha č. 5. Spolupracovník 
KAREL – místa přechodu (příjezd – vysazení).

82  V přehledu míst přechodu „Bauer“ bylo k 27. 8. 1958 uvedeno: půl hod. schůzka s KARLEM (peníze, šperky). Tamtéž.
83  V přehledu míst přechodu „Cheb“ (rota 5. chebské brigády Pohraniční stráže, krycí jméno „Hraničná“) bylo k 25. 9. 1958 uvedeno: KAREL 

a HOTÁREK přivezli z NSR HORBANJUKA. Tamtéž.
84  V přehledu míst přechodu „Gruber“ – a také „Krabonoš“ (rota GRUBER 15. českobudějovické brigády Pohraniční stráže) – bylo k 5. 10. 

1958 uvedeno: akce „KLÍČ“. Tamtéž.
85  Vynechány agenturní schůzky uvedené pod čísly 59) až 110). 
86  Ve zprávě blíže neidentifi kovaná osoba.
87  Nikifor Horbaňuk byl propuštěn v roce 1966 a umístěn v domově důchodců v Heřmanově Městci.
88  Jozef Vicen byl z čs. vězení propuštěn až v roce 1968. Srov. ŽÁČEK, Pavel: Odluky osob v padesátých letech, s. 128–129 a 140; VICEN, Jozef: 

Vo víroch rokov 1938–1988.
89  Vynechány agenturní schůzky uvedené pod čísly 112) až 113)
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Mezi dokumenty a fotografi emi, které měl u sebe Nikifor Horbaňuk v den únosu, byl i tento výtisk Ukrajinského kozáka 
z 1. června 1924 Zdroj: ABS
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Československé úřady vedly evidenci uprchlíků a exulantů z území bývalého Ruského impéria i Ukrajinské národní republiky, která obsahovala 
stručné informace o jejich životě a pobytu. Nikifor Horbaňuk byl dokonce držitelem československého pasu. Zdroj: NA
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Vlevo: V březnu 1941 schválilo protektorátní 
policejní ředitelství v Praze Ing. Nikiforu 
Horbaňukovi vydání zbrojního pasu  

Zdroj: NA

Vlevo dole: O necelý rok později říšský protektor 
Reinhard Heydrich pozval Nikifora Horbaňuka 
do Veletržního paláce v Praze-Holešovicích na 
zahájení výstavy Sovětský ráj

Zdroj: ABS

Nahoře: Jedním z dokladů, který měl Nikifor 
Horbaňuk 25. 9. 1958 u sebe, byl průkaz Counter 
Comin form Organisation (CCO), prezentované 
následně vyšetřovatelům Státní bezpečnosti 
jako tajná antibolševická organizace. 

Vlevo: Další kořistí československé tajné policie 
se stala historická fotografi e tří generálů – 
generála jezdectva knížete Ivana Siviče Amila-
chvariho, generála jezdectva knížete Zacharije 
Čavčavadzeho a generála pěchoty Michaila 
Amiradžibiho.
 Zdroj: ABS
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