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VZNIK REZIDENTURY „ROPA“

Dne 1. listopadu 1977 byl rozkazem 
federálního ministra národní obrany 
arm. gen. Ing. Martina Dzúra do 
ofi ciál ní funkce vojenského a letec-
kého při dělence (VLP) při čs. zastu-
pitelském úřadě (ZÚ) v Libyi – na 
základě jmenování rezidentem rezi-
dentury Zpravodajské správy Gene-
rálního štábu Československé lidové 
armády (ZS/GŠ ČSLA) v Tripolisu 

s krycím názvem „Ropa“ – ustanoven 
vedoucí starší důstojník specialista 
politického oddělení ZS/GŠ ČSLA plk. 
František Sýkora.2

Ve směrnicích schválených zástup-
cem náčelníka ZS/GŠ ČSLA pro 
agenturní průzkum plk. Karlem 
Sochorem stálo, že úkoly vyplývají-
cí z oficiální funkce měl vojenský 
a letecký přidělenec vykonávat svě-
domitě a poctivě, avšak pouze jako 
krycí činnost, maximálně využitel-

nou pro plnění agenturních úkolů. 
Buďte si neustále vědom, že hlavním 
cílem Vašeho vyslání do zahraničí je 
plnění agenturních úkolů vyplývajících 
z nařízení vydaných Vám ústředím. Ve 
své činnosti byl podřízen konkrétně 
23. oddělení ZS/GŠ ČSLA v čele s plk. 
Václavem Hatašem.3 

V počáteční fázi Hlavní ústředí od 
plk. Sýkory požadovalo, aby v zájmo-
vém prostoru zjistil agenturní možnos-
ti náborové a informační činnosti. Jeho 

Vojenské zpravodajství z Libye 
a terorismus

Na základě mezivládní dohody mezi Československou socialistickou republikou 

a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhíríjí přiletělo na přelomu října 

a listopadu 1977 do Tripolisu 625 československých vojenských expertů v čele 

s genmjr. Ing. Jurajem Lalem, kteří měli libyjským ozbrojeným silám pomoci 

zlepšit výcvik a zvýšit bojeschopnost letectva, tankového vojska a dělostřelectva.1 

Československý normalizační režim si nedělal přílišné iluze o povaze 

svého severoafrického partnera, s nímž jej spojoval snad pouze vyhrocený 

antiamerikanismus, případně odpor k Izraeli. Kromě zajištění přílivu potřebných 

deviz se bezpečnostní složky – obdobně jako jejich sovětské či východoněmecké 

protějšky – až do konce roku 1989 snažily využít relativně příhodné politické 

situace v zájmovém prostoru ve svůj mocenský prospěch.

Rezidentura „Ropa“ v materiálech Hlavní správy vojenské kontrarozvědky

PAVEL ŽÁČEK

1  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Zpravodajská služba Generálního štábu (dále jen ZS/GŠ), archivní číslo (dále 
jen a. č.) 38869. Osobní svazek 589, I. část. Věc: Informační zpráva o průběhu přijetí čs. vojenských odborníků v Libyi, 3. 11. 1977, 
č. j. 01/1977.

2  Plk. František Sýkora, nar. 29. 1. 1925, nastoupil k ZS/GŠ ČSLA dne 25. 9. 1957 jako politický pracovník. V letech 1960–1962 absolvoval 
Zpravodajský institut, od 8. 10. 1963 do 9. 10. 1967 byl VLP při čs. ZÚ v Egyptě, v letech 1967–1969 starší důstojník 3. skupiny 2. odděle-
ní (3./2. oddělení) strategické rozvědky pro řízení rezidentur „Nil“ (SAR – Egypt) a „Babylon“ (SYAR – Syrie), od 1. 10. 1969 do 9. 9. 1971 
náčelník 3./2. oddělení (řídilo rezidentury „Riviera“, „Korida“, „Magreb“, „Duna“, „Nil“, „Babylon“, „Kandahár“ a „Bambus“), od 1. 12. 1971 
do 30. 9. 1976 VLP při čs. ZÚ v USA, 1976–1978 vedoucí starší důstojník specialista politického oddělení ZS/GŠ a od 13. 2. 1978 do 
10. 11. 1982 VLP a rezident R-ROPA (589) v Tripolisu pod krytím velvyslaneckého rady čs. ZÚ v Libyi. Do důchodu byl propuštěn dne 
31. 1. 1983 z 23. oddělení ZS/GŠ ČSLA.

3  K jeho služebnímu postupu viz pozn. 18.
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pozornost měla být soustředěna do 
jednotlivých bází s důrazem na:
– diplomatický sbor s prioritou na di-
plomaty zemí arabského světa a zemí 
rozvojových,
– odbojové hnutí a jednotlivé předsta-
vitele, kteří jsou LIBYÍ podporováni,
– odborné experty, kteří pracují v Libyi, 
mající vztah k ČSSR a to buď z titulu 
jejich předcházejícího studia v ČSSR neb 
mající za manželky Češky a podobně.4 

V dalším období byla hlavním úko-
lem výstavba agenturní sítě, zpočát-
ku za pomoci vybraných spolupra-
covníků (SP) z řad čs. vojenských 
expertů. Plk. Sýkora měl zabezpečit, 
aby rezidentura „Ropa“ v Libyi vybu-
dovala fungující agenturní síť slože-
nou minimálně z jednoho agenta – 
pramene (A P), dvou vědomých 
informátorů (VI) a subsítě nevědo-
mých informátorů (NI). Cílem výstav-
by agenturní sítě je zajistit trvalé 
a systematické dodávání hodnotných 
zpráv vedoucích k rozkrývání zámyslů 
imperialistických mocností a jednotli-
vých arabských států k ovlivňování 
dalšího vývoje na Blízkém východě. […] 
Vliv LIBYE na vývoj meziarabských 
vztahů vytváří pro Vás jednu z nejdů-
ležitějších oblastí informačního zájmu. 
Dalším cílem bylo získávání vzorků 
(dokumentů) bojové techniky (BT)
armád Severoatlantické aliance 
(NATO) a francouzské letecké tech-
niky. 

Plk. Sýkora měl elementární povin-
nost důsledně dodržovat při utváře-
ní a řízení agenturní sítě zásady 

konspirace a bezpečnosti, mimořád-
nou pozornost pak věnovat řídící 
činnosti vůči legalistovi Lubomíru 
Hrnčířovi (orgán 621), který byl dru-
hým důstojníkem rezidentury. Sou-
stavně vyhodnocujte veškeré poznatky 
o činnosti KR [kontrarozvědka] proti 
rezidentuře, ZÚ, vojenské misi, i proti 
jednotlivým příslušníkům a členům 
jejich rodin. Průběžně přijímejte potřeb-
ná protiopatření k zabezpečení nepře-
tržitého plnění hlavních úkolů reziden-
tury a bezpečnosti jejích příslušníků.5 
Za tím účelem měl udržovat úzkou 
součinnost s příslušníkem (reziden-
tem) Hlavní správy vojenské kontra-
rozvědky pplk. Milošem Čechem, 
který působil ve funkci důstojníka 
řídící skupiny čs. vojenských exper-
tů pro zvláštní úkoly.6 

V neposlední řadě byl plk. Sýkora 
povinen udržovat tzv. ideově politic-
kou a morální jednotu příslušníků 
rezidentury a členů jejich rodin v du-
chu marxisticko-leninské linie Ko-
munistické strany Československa 
(KSČ), úzký kontakt s dalšími zaměst-
nanci čs. zastupitelského úřadu 
a příslušníky sovětského zastupitel-
ství i zastoupení ostatních států 
Varšavské smlouvy.7

Z vyhodnocení činnosti plk. Sýko-
ry, který na zahraniční rezidentuře 
„Ropa“ pobýval od února 1978 do 
listopadu 1982, vyplývá, že se mu 
nepodařilo vytvořit agenturní síť. 
Rezident sice rozpracoval tři zpra-
vodajské adresy (ZA) arabského 
původu (TRIFA8, LIBU9 a RIM10), nic-

méně pouze jednoho z nich dostal 
až do stadia adepta na vědomého 
informátora. Hlavní ústředí však 
v důsledku nízké kvality informační 
výslednosti a ne úplného rozkrytí 
agenturních možností jeho získání 
neschválilo. Vybudoval sice síť spo-
lupracovníků (VOK11, DUMI,12 RA-
DIS,13 ABDUL,14 BRUK,15 ŠER16), nic-
méně aktivní činnost vyvíjeli pouze 
SP RADIS a ABDUL. 

Po počáteční rozpačité fázi, kdy 
rezident získal pouhou polovinu 
stanovených vzorků západní bojové 
techniky (pouze osm), se mu posléze 
podařilo zajistit celkem pět vzorků 
a tři technické dokumentace ohod-

4  ABS, f. ZS/GŠ, a. č. 38869. Osobní svazek 589, I. Směrnice pro činnost vojenského a leteckého přidělence plk. Františka Sýkory, 
31. 12. 1977, č. j. 00105844/OS-[77]. 

5  Tamtéž.
6  Vedoucí starší referent specialista 3. odboru III. správy FMV pplk. Miloš Čech, nar. 9. 2. 1939, od 14. 10. 1977 do 30. 4. 1981 působil jako 

rezident HS VKR (Hlavní správa vojenské kontrarozvědky) v Tripolisu.
7  ABS, f. ZS/GŠ, a. č. 38869. Osobní svazek 589, I. Směrnice pro činnost vojenského a leteckého přidělence plk. Františka Sýkory, 

31. 12. 1977, č. j. 00105844/OS-[77]. 
8  Srov. ABS, f. ZS/GŠ, a. č. 34040.
9  Srov. tamtéž, a. č. 38096.
10  Srov. tamtéž, a. č. 40099.
11  Srov. tamtéž, a. č. 38917.
12  Srov. tamtéž, a. č. 39638.
13  Srov. tamtéž, a. č. 39165.
14  Srov. tamtéž, a. č. 2855.
15  Srov. tamtéž, a. č. 38907.
16  Srov. tamtéž, a. č. 39643. 

Federální ministr národní obrany arm. gen. 
Ing. Martin Dzúr Foto: ČTK
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nocené druhým nejvyšším stupněm 
(známkou „4“). Následně však jeho 
aktivita opět poněkud poklesla – zís-
kal tři vzorky bojové techniky a tři 
dokumentace v podstatě průměrné 

úrovně. Oproti tomu v oblasti šifro-
vé a analytické informace prokazo-
val po celou dobu pobytu velmi 
dobré výsledky. Jen za poslední dva 
výcvikové roky (1980/81 a 1981/82) 
zaslal celkem 120 informačních šifer, 
z nichž bylo 20 hodnoceno známkou 
„3“, 89 známkou „2“ a ostatní známkou 
„1“. U analytických zpráv dosáhl z cel-
kového počtu 18 zpráv jedenkrát hod-
nocení „4“ a 10x „3“.17

S předstihem 29. června 1982 jme-
noval ministr národní obrany novým 
představitelem resortu v Libyi dosa-
vadního náčelníka 23. oddělení 
ZS/GŠ ČSLA plk. Václava Hataše.18 
Příslušný dokument z poloviny října 
1982, schválený zástupcem náčelníka 
správy pro agenturní průzkum plk. 
Jaroslavem Strakou, vycházel z nut-
nosti řídit se linií čs. zahraniční poli-
tiky, v agenturní činnosti pak směr-
nicemi, úkoly a pokyny Hlavního 
ústředí. Rezidentovo ofi ciální pracov-
ní zařazení na zastupitelském úřadě 
v Tripolisu – velvyslanecký rada – bylo 
po dohodě s Federálním minister-
stvem zahraničních věcí nově upra-
veno zvláštní normou, která mj. vy-
mezovala jeho podřízenost vůči 
velvyslanci po stránce společensko 
ofi cielní činnosti.

Jinak pochopitelně ode dne svého 
příjezdu do Tripolisu 28. října 1982 
byl plk. Hataš řízen 23. oddělením 
ZS/GŠ ČSLA, jehož vedení převzal jeho 
nástupce plk. Ing. Přemysl Kšait.19 
Hlavní úkoly nového rezidenta – sle-
dovat a vyhodnocovat strategické zá-
mysly a konkrétní opatření USA a zemí 

NATO vůči Libyi a dalším arabským 
zemím BV [Blízký východ] – se od před-
chozích nijak zvláště nelišily. Jako úkol 
zvláštní důležitosti využijte přítomnos-
ti naší technické pomoci, vyhodnocujte 
tendence vyzbrojování LOS [Libyjské 
ozbrojené síly] technikou západních 
armád a v kladném případě organizujte 
získávání vzorků progresivní bojové 
techniky. […] Při organizování této čin-
nosti si buďte vědom toho, že dekonspi-
race a případný proval v této oblasti by 
mohl i negativně ovlivňovat státní zájmy 
ČSSR v Libyi. Kromě toho dostal plk. 
Hataš za úkol sledovat vzájemné vzta-
hy Libye s Egyptskou arabskou repub-
likou a vývoj arabsko-izraelského 
konfl iktu. Jako hlavní a základní pro-
středek k získání informací považujte 
budování a řízení kvalitní agenturní sítě 
a vytvoření informačního systému z pří-
slušníků čs. vojenských specialistů.20

Vzhledem k tomu, že od svého před-
chůdce nepřevzal žádný agenturní 
prostředek, dostal plk. Hataš osobní 
náborový úkol: rozpracováním jednot-
livých bází získat do konce roku 1985 
jednoho agenta – pramen, jednoho 
vědomého informátora a dva nové 
spolupracovníky z řad čs. vojenských 
odborníků. Při veškeré činnosti dodr-
žujte zásady konspirace. Soustavně 
vyhodnocujte všechny poznatky o čin-
nosti [libyjské] KR proti rezidentuře, ZÚ 
a čs. vojenským odborníkům. Průběžně 
informujte ústředí a přijímejte protiopat-
ření k zabezpečení nepřetržitého plnění 
hlavních úkolů. K zajištění tohoto úkolu 
udržujte úzkou spolupráci s rezidentem 
III. správy FMV v Tripolisu.21

17  Tamtéž, a. č. 38869. Osobní svazek 589, I. Věc: Zhodnocení celkové činnosti orgána 589 ve funkci rezidenta R-ROPA v Libyi, 4. 1. 1983, 
č. j. 00133001/OS-30/83. 

18  Plk. Václav Hataš, nar. 5. 10. 1928, v letech 1954–1956 absolvoval VPA (Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda) v Bratislavě 
a dne 8. 9. 1958 nastoupil k ZS/GŠ ČSLA. V letech 1958–1960 absolvoval zpravodajský kurz, od 6. 4. 1960 do roku 1967 byl postupně ve-
doucím starším důstojníkem 3., 4. a 2. oddělení, od 8. 12. 1967 do roku 1971 ZVLP (zástupce vojenského a leteckého přidělence) při čs. 
ZÚ v Egyptě (rezidentura „Nil“), v letech 1971–1974 náčelník 3./2. oddělení pro oblast BSV a DV, v roce 1974 absolvoval dvouměsíční 
zpravodajský kurz v SSSR, poté byl od roku 1974 až do 7. 9. 1982 náčelníkem 23. oddělení ZS/GŠ ČSLA, od 28. 10. 1982 do roku 1986 VLP 
a rezident (432) R-ROPA legalizovaný jako velvyslanecký rada na čs. ZÚ v Libyi. Dne 31. 12. 1986 byl propuštěn do starobního důchodu.

19  Plk. Ing. Přemysl Kšaft , nar. 29. 9. 1928, 8. 9. 1958 nastoupil k ZS/GŠ. Od 8. 9. 1958 do 31. 8. 1959 absolvoval Zpravodajský institut, od 1. 9. 1959 
do 12. 10. 1961 byl důstojníkem 2. oddělení, od 13. 10. 1961 do 20. 4. 1965 ZVLP při čs. ZÚ ve Francii, od 20. 4. 1965 do 20. 7. 1970 starší důstojník 
2. oddělení, od 20. 7. (21. 8.) 1970 do 14. 11. 1975 VLP v Alžírsku, od 14. 11. 1975 do 1. 2. 1978 starší důstojník 23. oddělení, od 1. 2. 1978 do 8. 9. 
1982 náčelník 1. skupiny 23. oddělení a od 8. 9. 1982 do 30. 11. 1987 náčelník 23. oddělení ZS/GŠ. Dne 31. 1. 1988 byl propuštěn do důchodu. 

20  Tamtéž, a. č. 39828. Osobní svazek 432. Směrnice pro činnost plukovníka Václava HATAŠE vojenského a leteckého přidělence v Libyjské 
lidové socialistické džamahíriji, 15. 10. 1982, č. j. 00105841/3-82. 

21  Nástupcem pplk. Čecha ve funkci důstojníka ŘS (řídící skupiny) pro zvláštní úkoly byl pplk. Emil Kratochvíl, nar. 16. 8. 1935, který 
v Tripolisu pobýval od 20. 4. 1983 do 18. 2. 1987, a následně od 19. 1. 1987 do 10. 8. 1989 pplk. Ing. Oto Kozlík, nar. 30. 6. 1949, označova-

Rezidenti vojenské rozvědky v Tripolisu 
plk. František Sýkora a plk. Václav Hataš

Foto: ABS
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Nově rezident plně zodpovídal 
i za politické a odborné vedení šif-
réra – příslušníka 50. odboru Hlav-
ní správy rozvědky SNB22 a jeho 
morálně polit ický stav. Sledujte 
veškeré dění v ČSSR i v celém socia-
listickém táboře, s důrazem na pro-
blematiku politického a hospodář-
ského života a mějte na paměti, že 
za veškerou svoji činnost i činnost 
všech příslušníků rezidentury jste 
jako komunista, občan ČSSR a pří-
slušník ČSLA plně odpověden KSČ, 
vládě a lidu ČSSR.23

KONTRAROZVĚDKA 
PROTI ROZVĚDCE

Postup útvarů Státní bezpečnosti – 
včetně III. správy SNB – vůči čs. vo-
jenskému kontingentu v Libyi, ale 
i ZS/GŠ ČSLA jako jedné z mála zpra-
vodajských organizací fungujících 
během komunistického totalitního 
režimu mimo bezpečnostní aparát 
podřízený Federálnímu ministerstvu 
vnitra, vycházel z platných vnitřních 
norem. 

Podle organizačního řádu Hlavní 
správy vojenské kontrarozvědky 
organizoval a prováděl její I. odbor 
(odbor pro FMNO a GŠ ČSLA) kon-
trarozvědnou činnost zaměřenou na 
tzv. státobezpečnostní ochranu Fe-
derálního ministerstva národní 
obrany, Generálního štábu ČSLA 

a vyčleněných armádních zabezpe-
čovacích útvarů a zařízení, což mj. 
také obnášelo podílet se v součin-
nosti s Hlavní správou rozvědky 
(I. S-SNB), Správou kontrarozvědky 
pro boj proti vnějšímu nepříteli 
(II. S-SNB), případně dalšími útvary 
Státní bezpečnosti na státobezpeč-
nostní ochraně příslušníků FMNO 
před jejich zařazením na pracoviště 
v zahraničí.24 

II. odbor (odbor pro řízení a koor-
dinaci) Hlavní správy vojenské kon-
trarozvědky pak zabezpečoval kon-
trarozvědnou ochranu vojáků v činné 
službě a občanských pracovníků čs. 
ozbrojených sil, vyjíždějících do za-
hraničí v rámci technické pomoci 
rozvojovým zemím (tj. přímo v zájmo-
vém prostoru).25

Rozkazem náčelníka III. správy 
SNB byla k 1. květnu 1981 upravena 
zodpovědnost za řízení organizačních 
celků Hlavní správy vojenské kon-
trarozvědky i podřízených útvarů 
VKR. Náčelník správy genmjr. Ing. 
Pavol Vrlík26 si v přímém řízení po-
nechal I. odbor a jeho I. zástupce plk. 
Miroslav Volf27 nadále řídil II. odbor. 
Kromě toho rozkaz konstatoval, že 
kontrarozvědnou ochranu ZS/GŠ 
ČSLA, jako specifi cké součásti Čes-
koslovenské lidové armády plnící 
úkoly vojenského výzvědného zpra-
vodajství, zabezpečuje právě I. odbor 
III. správy SNB.28

Jeho 3. oddělení, vedené vedoucím 
starším referentem specialistou plk. 
JUDr. Milanem Pemlem29, získávalo 
a řídilo agenturně-důvěrnickou síť 
v řadách příslušníků vojenského zpra-
vodajství. V průběhu let se postupně 
vytvořilo složité předivo vztahů, kdy 
na jednotlivých pracovištích ZS/GŠ 
ČSLA působili agenti a důvěrníci Stát-
ní bezpečnosti, kteří I. odboru Hlavní 
správy vojenské kontrarozvědky pře-
dávali informace vztahující se k jejich 
kolegům i jimi rozpracovávaným ak-
cím. Tito tajní exponenti III. správy 
SNB byli činní i na zahraničních re-
zidenturách ZS/GŠ, někdy i ve funk-
cích vojenského a leteckého přidělen-
ce (rezidenta) či jeho zástupce, 
přičemž je ve vybraných případech 
dokonce na místě řídili příslušníci 
26. odboru (odbor zahraniční kontra-
rozvědky) I. správy SNB.

Snaha o co nejširší kontrolu pří-
slušníků ZS/GŠ ČSLA a jejich činnos-
ti ze strany Státní bezpečnosti a ve-
dení Federálního ministerstva 
vnitra – zřejmě jakýsi místní ekviva-
lent konkurenčního souboje mezi 
Výborem státní bezpečnosti SSSR 
(KGB) a Hlavní správou rozvědky 
Generálního štábu ozbrojených sil 
SSSR (GRU) – se odráží i v obsahu 
editovaných dokumentů vzniklých 
převážně na 3. oddělení I. odboru 
(odbor FMNO a GŠ) Hlavní správy 
vojenské kontrarozvědky. 

ný v interních písemnostech HS VKR jako R-MARTIN; po zrušení legalizační funkce měl jeho úlohu převzít řadový orgán rezidentury 
mjr. Cyril Halama.

22  Zpočátku bylo zahraniční pracoviště I. správy SNB Tripolis obsazeno pouze jedním příslušníkem 50. odboru, který ovšem kromě šifro-
vé služby řešil i otázky ochrany ZÚ. Srov. např. ABS, f. ZS/GŠ, a. č. 38869. Pracovní svazek 589 II. Hlášení o činnosti residentury za rok 
1980, 31. 10. 1980, č. j. 0052/80.

23  Tamtéž, a. č. 39828. Osobní svazek 432. Směrnice pro činnost plukovníka Václava HATAŠE vojenského a leteckého přidělence v Libyjské 
lidové socialistické džamahíriji, 15. 10. 1982, č. j. 00105841/3-82. 

24  Čl. 13 přílohy k RMV ČSSR č. 50 z 18. 12. 1980, viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/orstb71-89/rmv_50_1980.pdf (citováno 
k 30. 8. 2011).

25  Tamtéž, čl. 14. Srov. ŽÁČEK, Pavel: Armáda pod drobnohledem. Vojenská kontrarozvědka v dokumentech, 1974–1989. In: Historie a vojenství, 
2003, č. 3–4, s. 797–836. POVOLNÝ, Daniel: Organizační vývoj Vojenské kontrarozvědky v letech 1945–1990. MO ČR – PIC MO, Praha 2009, 
s. 72 a 80-81. Rezidentura III. správy SNB v Libyi o šesti příslušnících, řízená II. odborem, disponovala do 1. 4. 1984 v rámci 733 příslušníků 
čs. vojenské skupiny 83 spolupracovníky, poté řídila pouhých 24 agentů a 21 důvěrníků. ABS, f. Hlavní správa vojenské kontrarozvědky 
(dále jen HS VKR), krabice 11. SKART „A“ – 2. odbor HS VKR. Písemnosti z akce LITOMYŠL. Příloha k č. j.: 00458/12-84, 14. 3. 1984.

26  Genmjr. Ing. Pavol Vrlík, nar. 23. 5. 1936, náčelníkem III. S-SNB od 1. 3. 1981 do 24. 8. 1989.
27  Plk. Miroslav Volf, nar. 25. 12. 1929, I. zástupcem náčelníka III. S-SNB od 1. 3. 1981 do 31. 8. 1985.
28  Srov. rozkaz náčelníka Hlavní správy vojenské kontrarozvědky č. 005 z 23. dubna 1981. Viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/

orstb71-89/vkr_5_1981.pdf (citováno k 30. 8. 2011). 
29  Plk. JUDr. Milan Peml, nar. 20. 6. 1936, vedoucí starší referent specialista 3. oddělení I. odboru HS VKR od 1. 9. 1976, dne 1. 11. 1988 

ustanoven VSRS 3. oddělení odboru VKR FMNO a GŠ ČSLA.
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Kromě operativního zájmu tohoto 
specializovaného pracoviště III. sprá-
vy SNB o chod rezidentury „Ropa“, 
který je v příslušné části objektové-
ho podsvazku dokumentován něko-
lika písemnostmi, jež nemohou být 
z prostorových důvodů editovány, 
dokládá šest prezentovaných doku-
mentů způsob získávání zajímavých 
informací z Libye, vztahujících se 
k činnosti a podpoře teroristických 
skupin, zejména pak organizace Abú 
Nidála. 

V této souvislosti je nutno uvést, že 
ze ZS/GŠ unikaly přes agenty a důvěr-
níky k StB utajované skutečnosti z obo-
ru vojenského výzvědného zpravo-
dajství, včetně konkrétních údajů 
o získávání spolupracovníků z řad čs. 
vojenského personálu, anebo zjištěné 
agenturní činností v Tripolisu. Z ru-
kopisných poznámek funkcionářů 
III. správy SNB navíc vyplývá, že utaje-
ní zdroje a následná konspirace těchto 
„kradených“ informací nebyla jednodu-
chou záležitostí.

Pro úplnost je třeba dodat, že pra-
zvláštní vztahy vojenské kontraroz-
vědky a vojenského výzvědného 
zpravodajství, dané zejména mocen-
ským postavením Státní bezpečnos-
ti a Federálního ministerstva vnitra, 
se nepodařilo změnit ani bezpro-
středně po pádu komunistického 
režimu. Defi nitivně byl tento problém 
vyřešen v České republice až v roce 
2005 v souvislosti se vznikem sjed-
noceného Vojenského zpravodaj-
ství.

30  Pplk. Václav Vrkoč, nar. 1. 4. 1931, 29. 8. 1953 přemístěn k VI. správě MV (HS VKR), od 1. 2. 1981 SRS (starší referent specialista) 3. oddě-
lení ZS GŠ I. odboru a od 1. 11. 1988 3. oddělení odboru VKR FMNO a GŠ ČSLA III. S-SNB. K 1. 6. 1990 v rámci HS VKR převeden do resor-
tu FMNO.

31  Podle registračního protokolu osobních spisů důvěrníků 1. odboru III. správy SNB byl spis D „Marko“, registrační číslo (dále jen r. č.) 
3767, zaveden dne 21. 3. 1980. Plk. Zdeněk Marek, nar. 17. 2. 1936, nastoupil k ZŠ/GŠ dne 4. 1. 1971, poté byl starším důstojníkem 1. (do-
kladové) skupiny 3. oddělení, od roku 1979 náčelníkem 1. skupiny 3. oddělení. Srov. ABS, f. HS VKR, a. č. A-64501. 

32  Náčelníkem 1. odboru III. správy SNB byl od 1. 12. 1979 plk. JUDr. Ján Nagy, který byl dne 1. 11. 1988 ustanoven náčelníkem odboru VKR 
FMNO a GŠ ČSLA.

33  Vlastnoruční podpis: pplk. Vrkoč.
34  Rukopisná poznámka plk. Pemla.

DOKUMENT Č. 1

1986, 11. března – Praha. Záznam staršího referenta specialisty 3. oddělení 1. odboru III. správy SNB 
pplk. Václava Vrkoče30 „Zřízení komand v Libyi – zpráva“ č. 1/86, sepsaný po schůzce se spolupracov-
níkem „Marko“31

1./ Libyjská tisková agentura JANA oznámila, že Všelidové shromáždění, 
což je nejvyšší výkonná a zákonodárná instituce v Libyi, přijala začátkem 
března 1986 rezoluci, podle níž budou vytvořena sebevražedná komanda, 
která budou na kterémkoliv místě zasazovat údery americkým a sionis-
tických zájmům. Rezoluce vyzývá k úderům proti americkým a izraelským 
zastupitelstvím v arabském světě a k pronásledování tajných a veřejných 
organizací světového sionistického hnutí.

Libyjský parlament vyzval rovněž k vytváření vojenských výcvikových 
táborů s různými typy zbraní pro všechny Araby v Libyi.
2./ Vytvoření komand v Libyi proti americkým a sionistickým zájmům. 
3./ - 0 -
4./ Doporučuji informovat náčelníka 1. odboru32 a náčelníka HS VKR.
5./ - 0 -
6./ - 0 -
[…]33

 
Starší referent specialista
 podplukovník Václav VRKOČ

[Informácie AIPO [analyticko-informační a plánovací odbor]-em prebehla – buď MONITORY nebo tisk. Peml]34

ABS, f. HS VKR, a. č. 910 (příloha obj. svazku 269/159). Záznam č. 1/86. Zřízení komand v Libyi – zpráva. Originál 
strojopisu, 1 list (ABS, f. VKR, a. č. 64501. Záznam č. 1/86. Zřízení komand v Libyi – zpráva. Originál strojopisu, 1 list). 

Pplk. Václav Vrkoč  Foto: ABS
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35  Mjr. – od 1. 3. 1989 pplk. – JUDr. Josef Bukáček, nar. 28. 8. 1950, byl 1. 12. 1976 přemístěn k HS VKR. Dne 1. 8. 1983 se stal SR 3. oddělení 
1. odboru, 1. 11. 1988 pak SRS 3. oddělení odboru FMNO a GŠ ČSLA III. správy SNB. K 1. 6. 1990 v rámci HS VKR převeden do resortu 
FMNO. 

36  Podle registračního protokolu osobních spisů důvěrníků byl D „Muzikant“, r. č. 18870, zaveden dne 6. 8. 1985. Alexandr Hirmut, nar. 
28. 2. 1948, byl příslušníkem ZS/GŠ ČSLA od 1. 10. 1970, v letech 1971–1972 absolvoval Zpravodajský institut, v roce 1972 byl důstojníkem 
agenturního úseku, od 14. 10. 1974 do 4. 2. 1978 sekretář VLP při čs. ZÚ ve Francii, od 1984 VLP při ZÚ v Indii. Srov. ABS, f. HS VKR, 
a. č. A 64490. Návrh na získání důvěrníka „MUZIKANT“, 16. 7. 1985.

37  Abú Nidál, vlastním jménem Sabrí Chalíl Al-Banná (1937–2002), terorista palestinského původu, vrcholný představitel organizace 
působící pod názvy Revoluční rada al-Fatahu, Černý červen, Arabské revoluční brigády či Revoluční organizace socialistických musli-
mů (Organizace Abú Nidála). Od Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) se jeho ultralevicová frakce odštěpila v roce 1974, organi-
zovala bombové útoky, únosy a vraždy postupně z Iráku, Sýrie, Libye a Egypta. K postavení Organizace Abú Nidála v rámci palestinských 
teroristických skupin viz PEDAHZUR, Ami: The Israeli Secret Services & The struggle against terrorism. Columbia University Press, New 
York 2009, s. 6; HOFFMAN, Bruce: Inside Terrorism. Columbia University Press, New York 2006, s. 259, dále srov. ČEJKA, Marek: Ency-
klopedie blízkovýchodního terorismu. Barrister & Principal, Brno 2007, s. 17; BECKER, Jillian: The PLO. The Rise and Fall of the Palestine 
Liberation Organization. Weidenfeld and Nicolson, London 1984, s. 199, 221; RUBIN, Barry: Revolution Until Victory? The Politics and His-
tory of the PLO. Harvard University Press, Cambridge – London 1994, s. 40, 52, 73, 81, 165.

38  Muammar Kaddáfí (nar. 1942), absolvent právnické fakulty Libyjské univerzity (1963) a vojenské akademie v Benghází (1965). V čele 
organizace svobodných důstojníků provedl státní převrat, kterým svrhl krále Sajída Muhammada Idríse al-Sanúsího a nastolil repub-
liku. V letech 1969–1977 předseda Rady revolučního vedení, vrchní velitel ozbrojených sil, 1970–1972 předseda vlády a 1970–1977 mi-
nistr obrany. Po vyhlášení arabské všelidové džamáhíríje (1977) se stal generálním tajemníkem Všeobecného lidového kongresu. V roce 
1979 formálně odstoupil ze všech funkcí, ponechal si titul vůdce revoluce. Autor Zelené knihy, formulující koncepci panarabského po-
pulistického socialismu. K jeho politice stručně viz ROGAN, Eugene: The Arabs. A History. Basic Books, New York 2009, s. 358–364; 
GOLDSCHMIDT, Arthur – DAVIDSON, Lawrence: A Concise History of the Middle East. Westview Press, Boulder 2010, s. 338. 

39  Fatáh, obrácená zkratka z Harakat al-Tahrír al-Filastínij (Palestinské národně osvobozenecké hnutí), palestinská politická nacionalis-
tická sekulární organizace založená v roce 1959. Zpočátku působila mimo Organizaci pro osvobození Palestiny, posléze se v čele s Jási-
rem Arafatem stala nejvýznamnější složkou v OOP. Radikální politika Fatáhu proti Izraeli se z pragmatických důvodů postupně pozmě-
nila na umírněnou politiku dohody. 

40  Jásir Arafat, vlastním jménem Muhammad Jásir Abdalláh-Raúf Kudwa al-Husajní (1929–2004), od roku 1968 vůdce palestinského nacionalis-
tického hnutí Fatáh, od roku 1969 předseda výkonného výboru OOP a od roku 1971 vrchní velitel Palestinské osvobozenecké armády. Stál 
v opozici k radikálním křídlům OOP, kvůli umírněnému postoji k Izraeli usiloval o jeho život Abú Nidál. Srov. např. HATINA, Meir: Islam and 
Salvation in Palestine. The Islamic Jihad Movement. The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, Tel Aviv University 2001; 
KAPELIOUK, Amnon: Arafat. Levné knihy, Praha 2008; ČEJKA, Marek: Encyklopedie blízkovýchodního terorismu, s. 28–29. 

DOKUMENT Č. 2

1988, 3. března – Praha. Záznam staršího referenta specialisty 3. oddělení 1. odboru III. správy SNB 
pplk. JUDr. Josefa Bukáčka35 č. 2/88 „Poznatky k teroristickým skupinám v zahraničí. Ustanovení pří-
slušníků terorist. skupin – zpráva“, sepsaný po schůzce se spolupracovníkem „Muzikant“36

1. Pramen informoval o zprávě, která byla zaslána z TRIPOLI. Ve zprávě se uvádí: Zdroj dne 2. 3. 1988 informoval 
o poznatcích na přípravě teroristických skupin v zahraničí s libyjskou účastí. Skupina operující v Istanbulu je 
hlavně řízena z libyjského byra v Bělehradě a přestože je prezentována jako skupina ABU NIDALA37 je složena jen 
z Libyjců. Zdroj uvedl, že jeho ústředí potvrdilo její aktivizaci a zahájení náboru mezi tureckými Kurdy. Jako pří-
slušníci této skupiny byly [sic!] identifi kováni následující libyjští st[átní] příslušníci:
– ing. Mohamed Ali Ahmed ALBASI, nar. v Dzanzoor v r. 1952, pas C 113704
– učitel Mohamed Musfa Al DIN TAHR, nar. v Al Zavia v r. 1943, pas 653168.
Nevylučuje se výskyt těchto osob i v zemích soc[ialistického] tábora, nevyjímaje ČSSR.
Zdroj informoval o příjezdu Samir GOSHEHO, který jako osobní posel přijel informovat KADDAFIHO38 o výsledcích 
konference frakce, která proběhla v Damašku od 10.–14. 2. 1988. Dle GOSHEHO změna v postoji k uspořádání 
mez[inárodní] konference k blíz[kému] východu. Abu NIDAL konečně souhlasí s jejím uspořádáním a vyjádřil 
ochotu navázat kontakty s KS [komunistická strana] Izraele a s demokr[aticky] orient[ovaným] hnutím Izraele. Za 
ÚV [ústřední výbor] frakce Abu NIDAL byl v tomto roce vyslán Abu SALIN do Prahy (pravým jménem HASAN AL 
SABHA), je z titulu funkce v sekci pro udržování vztahů s příslušníky hnutí Abu NIDALA nacházejících se v za-
hraničí a pověřen řízením Palestinců (většinou studentů) v ČSSR. K jeho charakteristice zdroj sdělil, že se jedná 
o bývalého člena AL FATAH39 ARAFATA40, není vyloučena pokračující vazba na AL FATAH. Jednoznačně označen 
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41  V rámci Správy kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli (II. S-SNB) měl 5. odbor na starosti mj. rozpracování ZÚ států Blízkého 
a Středního východu, zejména ve směru odhalování nepřátelské činnosti a ideodiverzního působení na území ČSSR […] a paralyzaci nepřátel-
ské činnosti pracovníků těchto [afroasijských] ZÚ v rámci ČSSR; 6. odbor rozpracovával mezinárodní teroristické organizace a jejich členy ve 
vztahu k jejich působení na území ČSSR a ostatních ZSS. ŽÁČEK, Pavel: Přísně tajné! Státní bezpečnost za normalizace. Vybrané směrnice 
a metodické pokyny politické policie 1978–1989. Votobia, Praha 2001, s. 133; http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/orstb71-89/rmv_39_1980.
pdf (citováno k 30. 8. 2011). 

42  Podle přiložené písemnosti byl „zahraniční zdroj“ ještě jednou vytěžen a byla přitom upřesněna jména nikoliv dvou, ale tří příslušníků 
teroristické skupiny Abú Nidála: Ing. Mohameda Ali Ahmeda Al-BASI, nar. 1952 v Janzur, Libye, Mohameda Mustafu Al-FIM, nar. 1947 
v Az Zahrah, Libye, a strojního mechanika Nazima Ad Dina TAHR, nar. 1943 v Az Zawiah, Libye.

43  Schůzka proběhla 29. 3. 1989. Podle záznamu v registračním protokolu svazků tajných spolupracovníků 1. odboru III. správy SNB byl 
nejprve 30. 11. 1978 zaveden spis důvěrníka, převedený 22. 11. 1979 na osobní svazek TS s krycím jménem „Marcela“, r. č. 740. Mjr. Jiří 
Hamerník, nar. 7. 1. 1952, příslušník 23. oddělení ZS/GŠ, od 1983 úřad VLP při čs. ZÚ v Egyptě, 1987 vedoucí starší důstojník 1. skupiny 
23. oddělení. Srov. ABS, f. HS VKR, a. č. A 61573. Záznam o prověrce agenta, 10. 7. 1984. 

44  Podle rozdělovníku byl výtisk č. 1 uložen ve svazku TS a č. 2 v OBS (objektovém svazku) R-Libye.
45  Doplněno rukou.
46  Přeškrtnuto a rukou opraveno na: Libyi.
47  Přeškrtnuto a rukou opraveno na: Libye.
48  Přeškrtnuto a rukou opraveno na: Libyi.
49  Mosad, česky Institut pro výzvědné a zvláštní operace, je izraelská zahraniční zpravodajská služba.

za „agenta Syrie“, který úzce spolupracuje se zpravodajskou centrálou 
v Damašku, kde má „punc“ horlivého vykonavatele všech jemu zadaných 
úkolů.
Závěr: Zpráva je věrohodná. Vzhledem k příjezdu ABU SALINA do Prahy 
nelze vyloučit snahu ABU NIDALA zjistit podmínky pro využití jeho stu-
dentů v ČSSR k zapojení do konspirativní sítě zabezpečující teroristické 
akce vůči zemím západní Evropy. Odjezd SALINA byl vyřízen přes ZÚ 
v Damašku.
2. Poznatky k teroristickým skupinám v zahraničí a možné jejich cesty do 
ČSSR.
3. Zprávou založenou u ZS/GŠ.
4. Opatření:
– poznatky postoupit spisem na II. S-SNB 5. odbor41

– další opatření neprovádět
5. Data osob: nebudou ustanovována.42  

ABS, f. HS VKR, a. č. 910 (příloha obj. svazku 269/159). Záznam č. 2/88. 
Poznatky k teroristickým skupinám v zahraničí. Ustanovení příslušníků teror. skupin – zpráva. Originál strojopisu, 
1 list.

DOKUMENT Č. 3

1989, 30. března – Praha. Záznam staršího referenta specialisty 3. oddělení Odboru FMNO a GŠ 
III. správy SNB pplk. JUDr. Josefa Bukáčka č. 2/89 „Možné teroristické akce vůči ZÚ MLR v zahraničí 
– zpráva“, sepsaný po schůzce s tajným spolupracovníkem „Marcela“43 

[…]44

1. [Cestou agenturního prostředku ZS/GŠ bylo zjištěno, že]45 plk. KADAFI vydal příkaz omezit zjevnou podporu pa-
lest[inským] ter[oristickým] skupinám v ZP [zájmový prostor].46 Vůči MLR [Maďarská lidové republika] pokračuje 
proces ochlazování vztahů. 23. 3. 1989 odcestovala ze ZP47 maďarská delegace pro průmyslovou spolupráci, která 
nebyla přijata vedením v ZP.48 KADAFI tiše přijal vyhlášení teror. skupin Palestiny, kde je MLR varována: „Jestli 
Vy, vláda MLR budete pokračovat v normalizaci vztahů s Izraelem a se zrádcem ARAFATEM, podnikneme akce 
individuálního teroru proti prac[ovníkům] ZÚ MLR“. Do souvislosti je dáváno zmizení maďarského lékaře z 19. 3. 
(židovské národnosti, obviněného z aktivní práce v ZP pro MOSSAD49).

 
Terorista palestinského původu Abú Nidál      

Foto: repro Encyklopedie 
blízkovýchodního terorismu
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2. Možné teroristické akce proti ZÚ MLR v zahraničí.
3. Zprávou založenou u ZS/GŠ.
4. Opatření: – poznatek legalizován přes Nsk [náčelník skupiny] a NOdd [náčelník oddělení].
 – poznatky postoupit maďarským přátelům)50 [do DSZ a doporučit inf. maďarských přátel. 

Splněno Bukáček
s. CHYLÍK51 zaslal Peml]52

5. Data osob: nebudou ustanovována
6. Poznatek byl získán cestou A/P [agent pramen] ZS/GŠ ČSLA. A/P je ZS/GŠ hodnocen jako seriozní. Vzhledem ke 
konspiraci zdroje ZS/GŠ doporučuji, aby s poznatkem byl seznámen omezený okruh osob.

St. ref. spec.
pplk. Bukáček Josef […]53 

[S opatřením souhlasím
plk. Peml 30. 3. 8954

21. 8. 1989 D – BOUDA55

- KR má standardní přístup ke všem bílým
- KADAFI prohlásil, že každý bílý je špion a je v ZP za účelem odírání Libye
- zastavil k 1. 7. 1989 veškerou pomoc ter. skupinám
-  v pomoci a podpoře bude pokračovat, ale fi n[anční] prostředky budou dodávány jeho prostředníky, aby nedocházelo 

k rozkrádání
- FOLTÝN – bez stb poznatků, pracovně dobrý, ale líný
- BOČEK56 – zatím bez neg[ativních] poznatků. Bukáček]57

ABS, f. HS VKR, a. č. 910 (příloha obj. svazku 269/159). Záznam č. 2/89. Možné teroristické akce vůči ZÚ MLR v zahrani-
čí – zpráva. Originál strojopisu, 1 list (ABS, f. HS VKR, a. č. 64453. Záznam č. 2/89. Možné teroristické akce vůči ZÚ 
MLR v zahraničí – zpráva. Originál strojopisu, 1 list).

DOKUMENT Č. 4

1989, 10. července – Praha. Záznam staršího referenta specialisty 3. oddělení Odboru FMNO a GŠ 
III. správy SNB pplk. JUDr. Josefa Bukáčka č. 5/89 „Poznatky k teroristickým skupinám v zahraničí – 
zpráva“, sepsaný po schůzce s tajným spolupracovníkem „Marcela“

[…]58

1. Pramen informoval o zprávě, která byla zaslána z TRIPOLI. Ve zprávě se uvádí: Agenturní pramen ZS/GŠ dne 
29. 6. 1989 sdělil, že dochází k organizačním opatřením, kterými chce vůdce Libye KADAFÍ oprostit Libyi od 
dosavadní veřejně známé podpory teror. skupin PLO (PLO = palestinské hnutí odporu)59, připravovaných v Libyi.60 
Po uzavřeném jednání s ABDALA HADZAZI (pověřen řízením sekce pomoci PLO) sleduje vůdce Libye

50  Přeškrtnuto rukou.
51  Starší referent specialista 3. oddělení odboru VKR FMNO a GŠ ČSLA HS VKR pplk. JUDr. Josef Chylík. 
52  Doplněno rukou.
53  Vlastnoruční podpis: Bukáček.
54  Doplněno rukou. 
55  Podle registračního protokolu spisů důvěrníků 1. odboru HS VKR byl spis D „Bouda“, r. č. 1158, zaveden 5. 2. 1979. Po dobu svého půso-

bení v Dillí byl jako TS RAJAN řízen příslušníky I. správy SNB. Srov. ABS, f. HS VKR, a. č. A-64453. Pplk. RSDr. Vratislav Budař, nar. 
5. 7. 1946, po VPA KG přišel v roce 1975 k ZS/GŠ, v letech 1976–1977 absolvoval Zpravodajský institut, od 13. 1. 1979 do roku 1982 ZVLP 
při ZÚ v Indii, 1983–1987 starší důstojník 23. oddělení, 1986–1990 VLP v Tripolisu. 

56  Mjr. Miloslav Boček, nar. 6. 11. 1952, příslušník 24. oddělení ZS/GŠ ČSLA.
57  Doplněno rukou.
58  Podle rozdělovníku byl výtisk č. 1 uložen ve svazku TS, č. 2 v OBS R-Libye a č. 3 v materiálech D-BOUDA.
59  PLO – Palestine Liberation Organization. K politické historii OOP srov. např. BECKER, Jillian: The PLO. The Rise and Fall of the Palestine 

Liberation Organization; HADAWI, Sami: Bitter harvest. A modern history of Palestine. Olive Branch Press, New York 1991; RUBIN, Barry: 
Revolution Until Victory? The Politics and History of the PLO. 

60  Srov. RUBIN, Barry: Revolution Until Victory? The Politics and History of the PLO, s. 129.
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KADAFÍ org[anizačními] opatřeními se zbavit zprofanovaných forem podpory mezinár[odního] terorismu, ve-
dením Libye označovaného za progresivní revoluční hnutí.
Bylo přijato rozhodnutí přenést centrum podpory těchto organizací na KYPR, pod společnost „GOLDEN BEEN“ 
v Nikosii s plnou fi nanční podporou Libye.

Důraz společnosti „GOLDEN BEEN“ bude na:
– získávání informací k otázkám voj[enské] rozvědky
– nákup spec[iální] techniky k vybavení teror. skupin (5–10 členů) s přísným konspirativním napojením na dal-

ší buňky v Libyi
– organizační zabezpečení centrálních akcí.
Proč bylo KADAFÍM toto rozhodnutí provedeno?:
– KADAFÍ si je vědom nutnosti odklonu od dosavadních demonstrativních podpor, včetně potlačení osob[ních] 

vazeb k ABU NIDALOVI a ABU MUSOVI.61 Vynucuje si to i trend usmíření s arabskými zeměmi. Nehodlá se zbavit 
vlivu na tyto organizace a provádí org[anizační] a mater[iální] opatření k možnosti další manipulace s nimi ve 
prospěch své politiky. Tuto cestu „přikrytí“ považuje za optimální k ovládnutí „černého trhu“, který by měl i nadá-
le materiálně zabezpečovat teror. skupiny spec[iální] technikou.
2. Poznatky k teror. skupinám v Libyi.
3. Zprávou založenou u ZS/GŠ.
4. Opatření:
– informovat 1. náměstka FMV62, I. a II. správu SNB63

61  K Abú Músovi, vlastním jménem Sajíd Músa Muragha, viz tamtéž, s. 62–64.
62  Genpor. Ing. Alojz Lorenc, CSc., byl I. náměstkem MV ČSSR od 1. 11. 1985 do 21. 12. 1989.
63  Hlavní správa rozvědky (I. S-SNB) a Hlavní správa kontrarozvědky (II. S-SNB).

Muammar Kaddáfí navštívil v červnu 1978 Prahu. Na snímku s prezidentem ČSSR a generálním tajemníkem ÚV KSČ Gustávem Husákem.
Foto: ČTK
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5. Data osob: nebudou ustanovována.
6. Zprávu lze považovat za seriozní vzhledem k charakteru spolupracovníka BOUDY, který byl úkolován k získá-
vání informací ze ZP o mezinárodních teror. skupinách.

St. ref. spec.
pplk. Bukáček Josef […]64

[Souhlasím plk. Peml 11. 7. 89]65

ABS, f. HS VKR, a. č. 910 (příloha obj. svazku 269/159). Záznam č. 5/89. Poznatky k teroristickým skupinám v zahraničí 
– zpráva. Originál strojopisu, 1 list (ABS, f. VKR, a. č. 64453. Záznam č. 5/89. Poznatky k teroristickým skupinám 
v zahraničí – zpráva. Originál strojopisu, 1 list).

DOKUMENT Č. 5

1989, 22. září – Praha. Záznam staršího referenta specialisty 3. oddělení Odboru FMNO a GŠ III. sprá-
vy SNB pplk. JUDr. Josefa Bukáčka č. 8/89 „Poznatky k tituláři PLO (FATAH) v ČSSR – zpráva“, sepsaný 
po schůzce s tajným spolupracovníkem „Marcela“

[…]66

1. Pramen informoval o zprávě, která byla zaslána VLP z TRIPOLI dne 22. 9. 1989. Ve zprávě se uvádí:
Charakteristika velvyslance PLO (FATAH) v ČSSR:

A.
Dne 19. 9. 1989 agenturní zdroj uvedl závažné poznatky k osobě ABU HISAMA, současného velvyslance v ČSSR. 
Progresivním vedením PLO je označován za nositele pravicového myšlení, bez snahy k principiál[nímu] řešení 
vzniku samostatného palestinského státu.67 S vědomím vedení FATAH je mu tolerována politika osobního oboha-
cování. Je nejbližší spolupracovník ARAFATA a odvádí mu „desátky“ za nelegální pašování a obohacování prová-
děné v Praze. Využívá znalosti vedení FATAH – sekce zahr[aničních] styků k manipulaci s osobami navštěvujícími 
ZÚ Palestiny v Praze a pověřuje je úkoly spojenými s obhajobou pozic ARAFATOVA vedení u ČSSR.

B.
Bývalý VV [velvyslanec] (zást. PLO) v Praze ATIF ABU BAKR (střídán v roce 1985), který poté přešel do skupiny 
ABU NIDALA, uskutečnil 2. září 1989 jednání s vedením Demokratické fronty pro osvobození Palestiny (DFOP)68, 
kde vysvětlil důvod rozchodu s NIDALEM. Stanovisko vedení DFOP je následující: Jedná se o člověka s blízkým 
vztahem k ČSSR a se zájmem se soukromě vrátit do Prahy k dokončení studií. Je ochoten poskytnout cenné infor-
mace k závěrům ultralev[icových] (teror.) palest. skupin, využívat blízké známosti v ÚV FATAH (s FARUH KHA-
DUMI, ABU IJAD SALAH KHALAF69 a ABU AL HOOL70) k odhalení působení teror. skupin v ZSS [země socialistic-
kého společenství] směrem k západ[ním] zemím. Jeho žena a dcera dosud v TRIPOLI, z bezpeč[nostních] důvodů 
uvažuje o jejich převezení do ČSSR.

64  Vlastnoruční podpis: Bukáček.
65  Doplněno rukou. 
66  Na zadní straně záznamu byly rukopisné poznámky: – ZS/GŠ nebudou využívat, kromě pro vlastní analytiku, – je možná součinnost, pokud 

náš zdroj bude mít dále možnosti upřesnit, – žádají od nás ohodnocení zprávy, která byla zdrojem určena pro VKR. POZOR na konspiraci. Jen 
pro rozhodnutí vedení přísl. II. S-SNB nebo FMV. 22. 9. 89 plk. Peml. Náčelník 1. odboru III. S-SNB plk. Nagy 25. 9. 1989 doplnil: – jde o zprávu, 
kterou do ústředí ZSGŠ zaslal VLP ČSSR z Tripoli (Libye), – vedení ZSGŠ tyto informace dále nevyužívá – zpráva je určena přímo pro VKR s po-
žadavkem ohodnocení, – navrhuji informovat s. NFMV [náměstek federálního ministra vnitra] a zároveň informovat 2. S-SNB. V záhlaví 
napsal stručné vyjádření zástupce náčelníka III. správy SNB plk. JUDr. Jaroslav Benda: s. Nagy – provést výpis pro informaci II. S-SNB, 
– 1. nám. informován, – využito pro denní informaci dle pokynů N/Z [sekretariát I. náměstka FMV genmjr. Ing. Alojze Lorence]. 

 Podle rozdělovníku byl výtisk č. 1 uložen v pracovním svazku TS, č. 2 v materiálech D-BOUDA a č. 3 v OBS R-Lybie.
67  K tomu srov. např. PAPPE, Ilan: A History of Modern Palestine. One Land, Two Peoples. Cambridge University Press, Cambridge 2006.
68  Al-Jabha al-Dimuqratijja li-Tahrir Filastin, anglicky Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP).
69  V odborné literatuře též Abu Hyad anebo Abu Iyad (Salah Khalaf).
70  V odborné literatuře Abu Al-Hawl, vlastním jménem Abd Al-Hamid Hajil.
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Závěr:
Vzhledem k předané informaci žádám o stanovisko k případnému poskytnutí pomoci při regulérním pasovém 

odbavení ABU BAKRA, eventuelně co upřesnit k výše uvedeným osobám.
K osobě HISAMA požádán o dodržení diskretnosti, jedná se o nebezpeč[ného] příslušníka vedení FATAH, který 

je pověřen desinformační činností vůči vedení KSČ a vládě ČSSR. Nelze vyloučit užívání sítě Palestinců v ČSSR, 
včetně osob čs. příslušnosti. V plném rozsahu krytý dipl[omatickou] imunitou.
2. Negativní poznatky k činnosti velvyslance PLO v ČSSR.
3. Zprávou založenou u ZS/GŠ.
4. Opatření:
– využít do DSZ71

– informovat II. S-SNB k přijmutí vlastních opatření
5. Data osob: neustanovena.
6. V případě využití zprávy brát v úvahu konspiraci zdroje ZS/GŠ ČSLA.

St. ref. spec.
pplk. Bukáček Josef […]72

ABS, f. VKR, a. č. 64453. Záznam č. 8/89. Poznatky k tituláři PLO (FATAH) v ČSSR – zpráva. Originál strojopisu, 1 list 
(ABS, f. HS VKR, a. č. 910, příloha obj. svazku 269/159. Záznam č. 8/89. Poznatky k tituláři PLO (FATAH) v ČSSR – zprá-
va. Originál strojopisu, 1 list).

71  Agenturní záznam byl pravděpodobně zpracován do informačního toku jako denní situační zpráva (DSZ) III. správy SNB a nikoliv DSZ 
vnitřní a organizační správy FMV. Srov. http://www.ustrcr.cz/cs/denni-situacni-zpravy-1989#zari (citováno k 30. 8. 2011).

72  Vlastnoruční podpis: Bukáček.

Předseda výkonného výboru OOP Jásir Arafat navštívil Československo ještě v říjnu 1989, aby zde za asistence generálního tajemníka ÚV KSČ 
Miloše Jakeše převzal z rukou prezidenta ČSSR Gustáva Husáka nejvyšší státní vyznamenání – Řád Bílého lva I. třídy s řetězem „za mírové úsilí 
a významný osobní podíl na rozvoji přátelství mezi národy“ Foto: ČTK
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DOKUMENT Č. 6

1989, 9. listopadu – Praha. Záznam staršího referenta specialisty 3. oddělení Odboru FMNO a GŠ III. 
správy SNB pplk. JUDr. Josefa Bukáčka č. 10/89 „Vztah vedení Libye k hnutí ABU NIDALA – zpráva“, 
sepsaný po schůzce s tajným spolupracovníkem „Marcela“

[…]73

1. Pramen informoval o zprávě, která byla zaslána čs. VLP z TRIPOLI. Ve zprávě se uvádí: 
Zdroj dne 31. 10. 1989 potvrdil rozkol v organizaci ABU NIDALA. Dne 24. 10. 1989 byl předán KADAFIMU proto-

kol s tím, aby se vzdal podpory organizace ABU NIDALA. Tento protokol byl zpracován 4 členy politbyra této or-
ganizace.

Dokument uvádí, že do října 1987, kdy se NIDAL uchýlil do Libye k trvalému pobytu, nechal zavraždit 156 členů 
této organizace. Likvidace byla provedena ve výcvikovém středisku v JUFRENU, který v současné době zčásti 
přeměněn na koncentrační tábor. Dále došlo k likvidaci dalších 106 osob v Libanonu. Protokol vyzývá KADAFIHO 
k okamžitému jednání neboť jinak bude dokument zveřejněn v zahraničí a Libye bude označena za spoluúčastní-
ka těchto akcí.

 KADAFI bude nucen řešit situaci komplexně a to i vzhledem k tomu, že NIDAL patří mezi jeho oblíbence. Exis-
tuje i možnost fyzické likvidace NIDALA, jako nevhodného svědka pomoci teror. hnutí.

NIDAL vyhrožuje zveřejněním akcí, které uskutečnil na výslovné přání Libye (likvidace nepohodlných lib[yjských] 
osob mimo Libyi).

Opozice proti NIDALOVI je soustředěna v ADLR [Alžírská demokratická lidová republika] od září 1989. Mezi 
odpůrce jsou počítáni – ABU BAKER, ABDEL RAHMAN ISSA, MUNIR AHMED a MOHAMED ALI, bývalý spolupra-
covník ABU NIZARA, který byl v minulosti NIDALEM zavražděn.

V posledních 14 dnech NIDAL v TRIPOLI nezjištěn. Nevylučuje se jeho pobyt v ČSSR, kde dříve dlouhodobě pů-
sobil a odvolával se na řadu přátel „z vysokých čs. kruhů“. Palestinská KR provádí opatření k jeho zajištění. Je 
prověřována možnost jeho pobytu ve Francii a Itálii.

Závěr:
Lze očekávat některé akce vedení Libye k likvidaci NIDALOVY „neposlušnosti“. Hlavním cílem těchto akcí bude 

zabránit mezinárodní skandalizaci KADAFIHO. Z tohoto pohledu nelze vyloučit i jeho fyzickou likvidaci.
2. Situace kolem organizace ABU NIDALA.
3. Zprávou založenou u ZS/GŠ.
4. Opatření :
– využít do DSZ74

– informovat II. S-SNB k přijmutí vlastních opatření
– zpráva byla postoupena na IU [informační ústředí?]
– zpráva byla legalizována cestou náč. 23 odd. a zároveň požaduje její ohodnocení
5. Data osob: neustanovena
6. V případě využití zprávy brát v úvahu konspiraci zdroje ZS/GŠ ČSLA.

st. ref. spec.
pplk. Bukáček Josef […]75

[Viz výtisk č. 1 plk. Peml]76 

ABS, f. HS VKR, a. č. 910 (příloha obj. svazku 269/159). Záznam č. 10/89. Vztah vedení Libye k hnutí ABU NIDALA – 
zpráva. Originál strojopisu, 1 list (ABS, f. VKR, a. č. 64453. Záznam č. 10/89. Vztah vedení Libye k hnutí ABU NIDALA –
zpráva. Originál strojopisu, 1 list).

73  Podle rozdělovníku byl výtisk č. 1 záznamu č. 10/89 uložen do pracovního svazku TS, č. 2 v materiálech D-BOUDA a č. 3 do 
OBS R-Lybie.

74  Agenturní záznam byl pravděpodobně do informačního toku zpracován jako DSZ III. S-SNB, nikoliv jako DSZ VOS FMV. Srov. 
http://www.ustrcr.cz/cs/denni-situacni-zpravy-1989#listopad (citováno k 30. 8. 2011). 

75  Vlastnoruční podpis: Bukáček.
76  Dopsáno rukou.
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Kontrarozvědné vyhodnocení rezidentury ZS/GŠ v Libyi z pera staršího referenta specialisty 3. oddělení 1. odboru III. správy SNB kpt. RSDr. Jiřího 
Murdycha  Zdroj: ABS 
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