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edním z nejtajemnûj‰ích Ïivotních pﬁíbûhÛ náãelníkÛ Státní bezpeãnosti je kariéra generálmajora Bohumíra Molnára (rozen˘
Motejlek), pﬁíslu‰níka témûﬁ tﬁiatﬁicet let spojeného se Sborem
národní bezpeãnosti, respektive Státní bezpeãností. MuÏe, kter˘ se
po dvakráte – vÏdy na vrcholu své kariéry – zapsal do svûtov˘ch
análÛ tajného zpravodajského duelu bûhem studené války. Po prvé
v letech 1960–1961 se to v âSSR kromû zasvûcencÛ nikdo nedozvûdûl, po druhé v srpnu 1968 jiÏ jeho jméno znali z médií i obyvatelé okupovaného âeskoslovenska.2
Bohumír Motejlek se narodil 2. února 1924 v Nûmãicích, okres
Pardubice, sedláﬁskému dûlníku ze státního hﬁebãince Bohumíru
Motejlkovi a jeho Ïenû Vlastû, rozené Drábkové. Za dva roky na to
v‰ak Bohumírova matka zemﬁela na tuberkulózu a nadále ho vychovávala teta ze Semil. V dÛsledku hospodáﬁské krize v roce 1931
zkrachovala Motejlkova sedláﬁská dílna a v‰echen majetek ‰el do
draÏby.
Krátce pﬁed okupací patnáctilet˘ Bohumír Motejlek nastoupil jako
uãeÀ do pekaﬁství Mlejnek. V roce 1941 ode‰el nevyuãen kvÛli
nároãn˘m pracovním podmínkám do Prahy. Zde vystﬁídal jako
pomocn˘ dûlník nûkolik pracovních míst aÏ získal místo závozníka
u firmy Zátka v Karlínû. V listopadu 1942 byl podle vlastního vyjádﬁení spolu s deseti dal‰ími kolegy „dán k dispozici“ pracovnímu úﬁadu
k práci v Nûmecké ﬁí‰i. Jako totálnû nasazen˘ ﬁidiã pak pÛsobil aÏ do
dubna 1945 v Norimberku, neÏ byl jeho podnik vybombardován. Po
osvobození Ameriãany nevyãkal repatriace a opustil sbûrn˘ tábor.
Se 3. americkou armádou se mu podaﬁilo dosáhnout DomaÏlic, kde
se nechal „naverbovat… k ãi‰tûní pohraniãních lesÛ.“ Do konce ãervence 1945 pak pÛsobil u stráÏního pluku „Chodsk˘“.

J

1 âlánek byl zpracován na základû studie Vzestup a pád Bohumíra Molnára. Vznik a v˘voj ãeskoslovenské rozvûdky v padesát˘ch letech minulého
století. Stﬁední Evropa, 2004, ã. 119–121.
2 Srov. napﬁ. ANDREW, Christopher – GORDIJEVSKIJ, Oleg: KGB. DÛvûrná
zpráva o zahraniãních operacích od Lenina do Gorbaãova. Praha. Easr Art
Agency Publishers 1994, s. 391; ANDREW, Christopher – Mitrochin, Vasilij:
MitrochinÛv archiv. Neznámé ‰pionáÏní operace KGB. Praha. Academia
1999, s. 268.
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Pﬁi náv‰tûvû rodiãÛ byl 14. ãervna 1945 pﬁijat základní organizací
(ZO) Komunistické strany âeskoslovenska ve Studánce, okres Pardubice, za ãlena strany. AÏ do svého nástupu na dvouletou vojenskou prezenãní sluÏbu u 1. tankové brigády „Ostravské“ ve ·ternberku v ﬁíjnu 1946 pÛsobil jako ﬁidiã u firmy Dittrich v národní správû.
„Po politické stránce mi vojna dala mnoho, neboÈ jsem byl poslán do
[tﬁímûsíãní] ‰koly osvût[ov˘ch] podd[ÛstojníkÛ v Moravské Tﬁebové]
a pak jsem provádûl osvûtovou práci a nauãil jsem se ﬁe‰it prakticky
rÛzné problémy, kter˘ch na vojnû pﬁed únorem bylo opravdu
mnoho.“
Poãátkem ﬁíjna 1948 nastoupil jako dûlník u firmy Platinon ve Svitavách, kde zároveÀ pÛsobil jako místopﬁedseda ZO KSâ a jednatel
Revoluãního odborového hnutí. Podnik se v‰ak krátce na to stûhoval
a tak na „radu soudruhÛ“ pﬁe‰el do textilky Vigona, jejíÏ v˘stavba
byla pﬁed dokonãením. „Zakrátko jsem byl jmenován bezp[eãnostním] referentem tohoto podniku a tam jsem zÛstal aÏ do pﬁíchodu
k SNB.“3
Zﬁejmû z popudu stranického aparátu si Motejlek v polovinû ãervna 1949 podal Ïádost adresovanou krajskému velitelství Státní bezpeãnosti v Brnû. V jejím závûru zdÛraznil, Ïe je jiÏ tﬁi roky „pﬁíslu‰níkem“ Komunistické strany âeskoslovenska, politicky se angaÏuje ve
funkci okresního instruktora a místopﬁedsedy základní organizace
KSâ ve Studánce. Poãátkem ãervence Ïádost schválil okresní v˘bor
KSâ a koncem mûsíce ji podpoﬁilo i kádrové oddûlení krajského
v˘boru KSâ v Brnû, které ve svém posudku mj. uvádûlo: „Pﬁi provûrce v roce 1948 byl jako jeden z nejlep‰ích ãlenÛ provûﬁen a také
ostatním soudruhÛm dáván za vzor. Pokud se t˘ãe povahy, je klidn˘,
rozváÏn˘, bystr˘ a inteligentní. Politicky jest dosti vyspûl˘, tﬁídnû uvûdomûl˘, stranû naprosto oddan˘. V‰ude se tû‰í té nejlep‰í povûsti.“4
3 Archiv ministerstva vnitra âR (dále jen A MV), personální spis B. Molnára,

a. ã. 6849 (dále jen PS), vlastnoruãní Ïivotopis B. Motejlka pravdûpodobnû
z poloviny roku 1950; dodatek ke kádrovému materiálu k bodu ohlednû
návratu do vlasti z 20. 12. 1951; zvlá‰tní dotazník MV vyplnûn˘ 26. 2. 1962.
4 TamtéÏ. Îádost o pﬁijetí do sluÏeb STB, Svitavy, 16. 6. 1949; Kádrov˘
posudek kádrového oddûlení sekretariátu KV KSâ, Brno, 30. 7. 1949.
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Dne 27. listopadu 1949 byl Motejlek pﬁijat do Sboru národní
bezpeãnosti „jako ãlen na zkou‰ku v osobním stavu stráÏmistrÛ“
a zároveÀ zaﬁazen do ‰koly SNB I. stupnû v Novém Mûstû nad
Metují. Pﬁíslu‰n˘ dekret o jeho pﬁijetí v‰ak ministerstvo vydalo aÏ
22. prosince 1949; ãekatele Motejlka s podrobnostmi seznámili
5. ledna 1950: „Zku‰ební doba trvá dva roky… O Va‰em zaﬁazení
k v˘konu sluÏby bude rozhodnuto aÏ po skonãení Va‰eho ‰kolení.“
Pﬁi prvním hodnocení koncem ledna 1950 byl Motejlek hodnocen
jako tﬁídnû uvûdomûl˘ a politicky na v˘‰i. „Jeho vojenské vystupování a chování ve sluÏbû i mimo sluÏbu bylo aÏ dosud bez nejmen‰ích
závad. Nikdy neprojevil nûjaké sklony k rÛzn˘m v˘stﬁelkÛm. Je
sebekritick˘ a iniciativní. Je samostatn˘.“ Ponûkud pﬁekvapivû jeho
velitelé po nûkolika t˘dnech ‰kolení konstatovali: „Má velitelské
i organizaãní schopnosti.“
Je‰tû v prÛbûhu základního bezpeãnostního kurzu – 11. bﬁezna
1950 – sloÏil Motejlek do rukou velitele ‰koly npor. Vacka sluÏební
pﬁísahu, kterou se nyní jiÏ ãestn˘, stateãn˘, ukáznûn˘ a bdûl˘ pﬁíslu‰ník Sboru národní bezpeãnosti zavázal „pﬁísnû zachovávat
a stﬁeÏit sluÏební a státní tajemství a bezpodmíneãnû plnit uloÏené…
povinnosti a rozkazy sv˘ch velitelÛ a nadﬁízen˘ch“. Pﬁísahal, Ïe
bude „do posledního dechu vûren a oddán âeskoslovenské republice, jejímu lidu, lidovû demokratickému zﬁízení a jejím zákonÛm, prezidentu republiky a vládû…“ Pokud by se tak nechoval, mûl b˘t stiÏen „tvrd˘m trestem“ zákona a „obecnou nenávistí a opovrÏením
pracujícího lidu“.5
V rámci náboru „zdrav˘ch a mlad˘ch dûlnick˘ch kádrÛ“ Motejlek
ihned po absolvování ‰koly nastoupil k 1. bﬁeznu 1950 jako referent
pÛvodní podoby komunistického zahraniãního zpravodajství ministerstva vnitra – skupiny BA/b pplk. Oskara Vale‰e. Od té chvíle do
posledního dne své sluÏby u rozvûdky pÛsobil pod krycím jménem
„Drábek“, které si zjevnû vybral jako vzpomínku na svojí matku.
První zku‰enosti mlad˘ rozvûdãík získával bûhem chaotické reorga5 TamtéÏ, Dekret ministerstva vnitra z 22. 12. 1949; velitelsk˘ posudek

‰koly SNB z 20. 2. 1950.
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nizace rozvûdného aparátu (2. sektoru MNB) pﬁi vzniku ministerstva
národní bezpeãnosti.
Dne 13. ﬁíjna 1950 pro‰el „mlad˘, schopn˘… soudruh Drábek“
stranickou provûrkou, bûhem níÏ v rámci povinné sebekritiky prohlásil: „Po ‰kolení jsem nastoupil zde, ale nelíbilo se mi tu. Tato práce
nebyla mÛj obor a netû‰ila mne. Nemám k administrativû pomûr, líbí
se mi práce venku. Nyní se to po pracovní stránce zlep‰ilo, dûlám
práci, která mne tû‰í a tû‰í mne dokonce i administrativa, protoÏe
sv˘m obsahem je zamûﬁena na to, o co mám zájem a co se mi líbí.“
Jako zpravodajsk˘ zaãáteãník byl Motejlek zjevnû zprvu povûﬁen
administrativními úkoly a teprve pozdûji po urãitém zapracování orientován na operativní ãinnost v terénu. Dne 10. listopadu 1950 byl
také na ãlenské schÛzi 3. dílãí organizace KSâ jednohlasnû provûﬁen „jako ãlen strany“.6
Necel˘ rok po svém pﬁíchodu do rozvûdky zaÏil ‰tábní stráÏmistr Motejlek – „Drábek“ v bﬁeznu 1951 zatãení vedoucích pﬁedstavitelÛ 2. sektoru MNB pplk. Vale‰e – „Kováﬁe“, i jeho zástupcÛ
mjr. Jiﬁího ·indeláﬁe – „Modrého“ a mjr. Jiﬁího Wehleho – „Bûlského“, a masové pﬁevelení dvaa‰edesáti sv˘ch kolegÛ do jin˘ch
bezpeãnostních sloÏek. Jeho kariérního vzestupu se nedotklo ani
zavr‰ení likvidace pÛvodní podoby komunistického zahraniãního
zpravodajství – pﬁejmenování na odbor Z.7 V polovinû ãervna
1951 byl doãasn˘m velitelem odboru ppor. Václavem Hanigerem
– „Havranem“ i jeho zástupcem povûﬁen˘m vedením operativy
por. Franti‰kem Kubíkem – „·ubrtem“ navrÏen k pov˘‰ení do hodnosti podporuãíka. Návrh byl odÛvodnûn Motejlkov˘m iniciativním
pﬁístupem k práci. „Má velkou zásluhu na tom, Ïe referát, kter˘
pﬁevzal, se velmi zlep‰il.“ Po nezbytném odsouhlasení námûstkem ministra národní bezpeãnosti Antonínem Bínou se pov˘‰ení
realizovalo.8
6 TamtéÏ. Zápis z provûrky soudruha Drábka, konané dne 13. 10. 1950;
závûreãné hodnocení provûrky.
7 Tajn˘ rozkaz ministra národní bezpeãnosti z 3. 4. 1951.
8 A MV, PS, návrh na jmenování do hodnosti podporuãíka SNB z 11. 6.
1951, schválen˘ A. Bínou 23. 6. 1951.
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K dal‰ímu pov˘‰ení ppor. Motejlka mûlo dojít je‰tû pﬁed koncem
roku. Zﬁejmû kvÛli dvûma trestÛm pûti dnÛ vûzení „pro nedostateãnou bdûlost a ostraÏitost“ (6. 8. 1951) a pﬁísné dÛtce (1. 10. 1951) se
tak nestalo. První zástupce velitele odboru Z por. Kubík – „·ubrt“
zdÛvodnil svÛj návrh na pov˘‰ení velitele I. oddûlení následovnû:
„Soudruh Drábek jest velitelem na‰eho nejdÛleÏitûj‰ího oddûlení…
Po stránce odborné jest plnû na v˘‰i. Úkoly na nûho kladené plní
svûdomitû a zodpovûdnû. Jeho slabou stránkou jest organizace
práce, neboÈ mnoho úkolÛ ﬁe‰í sám. Svoji práci dûlá rád a nikdy
nehledí na svÛj voln˘ ãas.“9
Poãátkem roku 1952 mûl odbor Z pod vedením kpt. Josefa
Boãka – „BlaÏka“, jehoÏ úkolem bylo vést „agenturnû – operativní
ãinnost v kapitalistick˘ch státech“, ve stavu 149 pﬁíslu‰níkÛ. AÏ
dosud se v‰ak pouze patnáct procent z nich zab˘valo získáváním
zpráv politického, hospodáﬁského, vojenského a vûdeckého
v˘znamu, dále pak o kontrolu „podvratné“ ãinnosti ãs. exilu („emigrace“) a znemoÏnûní ãinnosti „nepﬁátelské agentury“ na zastupitelsk˘ch úﬁadech. V prÛbûhu pﬁedchozího roku byly pﬁehodnocovány údajnû „nepﬁátelské“ metody „dﬁívûj‰ího kosmopolitního
a sionistického“ vedení odboru Z. Od konce roku 1950 byl podle
pﬁedkladatelÛ zprávy kolegiu MNB odbor Z posílen 97 pﬁíslu‰níky
dûlnického pÛvodu, pro‰kolen˘ch v dvoumûsíãním politickém
i odborném kurzu. Cílem provedené reorganizace bylo vytvoﬁení
podmínek pro to, aby se vût‰ina orgánÛ zab˘vala operativní prací.
Ppor. Motejlka se pﬁímo t˘kala následující vûta: „Bylo provedeno
pov˘‰ení pﬁíslu‰níkÛ a na velitelská místa dosazeny schopné
a oddané dûlnické kádry.“10
9 TamtéÏ. Návrh na pov˘‰ení z 11. 12. 1951. Jedním z jeho tehdej‰ích
„úspûchÛ“ bylo pﬁevzetí od Velitelství Státní bezpeãnosti a ﬁízení z centrály
(jako pﬁípravu na pﬁedání rezidentuﬁe VídeÀ) agenta s krycím jménem
„Gross“, zamûstnance rakouského ZÚ v Praze. Archiv Úﬁadu pro zahraniãní styky a informace (dále jen ÚZSI), svazková agenda I. S-SNB, 40113
AS-5005.
10 A MV, fond A 2/1, inv. j. 74. Zpráva odboru Z pro kolegium MNB, 18. 1.
1952.
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Dne 30. ledna 1952 pﬁipravila rozvûdka pﬁípis námûstkovi ministra národní bezpeãnosti Stanislavu Baudy‰ovi, kter˘m mûlo b˘t navrÏeno ustanovení „stranû naprosto oddaného soudruha“ do funkce II.
zástupce velitele odboru pro sektor emigrace. „V dÛsledku nové
organizace odboru a rozdûlení na sektory je nutné, aby toto místo
bylo dobﬁe obsazeno soudruhem, kter˘ bude souãasnû II. zástupcem velitele odboru a bude ﬁídit sektor emigrace… Soudruh Motejlek je obûtav˘ pro práci v odboru a nezná vlastních zájmÛ pﬁed sluÏební prací…“ O t˘den pozdûji v‰ak velitel odboru kpt. Boãek – „BlaÏek“ pod návrh napsal: „Vzhledem k tomu, Ïe jmenovan˘ se projevil
jako málo ukáznûn˘, nelze jej pro tuto funkci v pﬁítomné dobû pov˘‰iti.“ Zjevnû to souviselo s trestem dvaceti dnÛ vûzení po sluÏbû pro
blíÏe nespecifikované „roz‰iﬁování vymy‰len˘ch zpráv o vládních
funkcionáﬁích a ãlenech strany“ (9. 2. 1952).11
V dal‰ím návrhu na pov˘‰ení z 27. února 1952 – tentokráte jiÏ do
hodnosti nadporuãíka – ponûkud pﬁekvapivû stálo, Ïe Motejlek –
„Drábek“ nebyl pouze ãlenem komunistické strany, ale také âeskoslovenského svazu mládeÏe, Revoluãního odborového hnutí, Svazu
ãeskoslovensko-sovûtského pﬁátelství a údajnû i Sokola. Argumenty
se u velitele „nejdÛleÏitûj‰ího“ I. oddûlení odboru Z opakovaly. „Je
rozváÏn˘, upﬁímn˘, dovede samostatnû rozhodovat ve sloÏit˘ch pﬁípadech.… zaznamenal úspûchy ve své práci. Po stránce politické…
má dobr˘ pﬁehled o mezinárodní situaci, dovede ãinit správné uzávûry z dûní, které nyní politika západních imperialistÛ utváﬁí.“ Nebylo
divu, Ïe kpt. Boãek – „BlaÏek“ do‰el k závûru: „Svou obûtavostí,
dÛsledností, velitelsk˘mi schopnostmi mÛÏe zastávat vy‰‰í zodpovûdné místo.“12
I pﬁes souhlas námûstka ministra národní bezpeãnosti mjr. Antonína Prchala musel je‰tû velitel kádrového oddûlení stráÏm. Klásek
vypracovat struãné zhodnocení, neÏ byl soudruh „Drábek“ k 1. kvûtnu 1952 koneãnû pov˘‰en: „Po reorganizaci v roce 1951 byl jme11 A MV, PS, návrh na B. Motejlka jako II. zástupce velitele odboru pro sek-

tor emigrace z 30. 1. 1952; Záznam o prÛbûhu sluÏební doby pﬁíslu‰níka
NB.
12 TamtéÏ. Návrh na pov˘‰ení do hodnosti nadporuãíka SNB z 27. 2. 1952.
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nován velitelem I. oddûlení, nyní velitel I. sektoru… Ke svûﬁen˘m
úkolÛm pﬁistupuje zodpovûdnû a svÛj osobní [v]klad a iniciativu
pﬁená‰í na svûﬁen˘ mu pracovní úsek. Má velmi dobré organizaãní
schopnosti pro práci operativní. Jest jedním z nejschopnûj‰ích velitelÛ na‰eho odboru…“13
Námûstek ministra Baudy‰ tajn˘m rozkazem ministra národní
bezpeãnosti stanovil nové názvy pro souãásti MNB, vãetnû ofenzivní
sluÏby, která se nadále jmenovala správa zahraniãnû-politické rozvûdky (správa ZPR).14
Úspû‰ná ãinnost v centrále rozvûdky pro npor. Motejlka znamenala jediné – 1. ﬁíjna 1952 pod jménem Bohumil Molnár nástup do
legalizace na ministerstvo zahraniãních vûcí (údajnû z krajského
národního v˘boru Karlovy Vary) a jiÏ 8. listopadu vyslání na vídeÀskou rezidenturu ﬁízenou rezidentem npor. Miroslavem Nacvalaãem
– „Kube‰em“.15 V Rakousku rozdûleném na ãtyﬁi okupaãní zóny jiÏ
13 TamtéÏ. Struãné zhodnocení soudruha podporuãíka Drábka z 15. 4.

1952.
14 TRMNB ã. 85 „Nové názvy jednotliv˘ch souãástí ministerstva národní

bezpeãnosti“ z 28. 6. 1952.
15 F. August uvádûl, Ïe Motejlek nejprve pÛsobil u MV jako ﬁidiã centrály

a jiÏ tehdy se pr˘ dostal do styku se sovûtsk˘mi poradci (srov. Zmûny ve
vedení kontrarozvûdky, in: Listy, ã. 3–4 (ãervenec 1977), s. 7). Nûkteﬁí pﬁíslu‰níci rozvûdky dokonce pomûrnû nevûrohodnû tvrdili, Ïe jeho (nevlastní) bratr (Miroslav, nar. 1927) mûl b˘t jiÏ v roce 1945 sovûtskou rozvûdkou
vysazen do Nûmecka. „Celá kariéra Motejlka – Molnára – Drábka dosvûdãuje, Ïe jeho vstup i postup v MV byl pod patronací této sluÏby.“ Po vyslání
do Rakouska jako B. Molnár „úzce spolupracoval s KGB“ a ke konci svého
pobytu se stal rezidentem ãs. rozvûdky. „Specificky se jeho vztahy a vázanost na sovûtskou rozvûdku projevily v roce 1956 a posléze v dobû pﬁíprav
a prÛbûhu sovûtské invaze âeskoslovenska roku 1968.“ AUGUST, Franti‰ek – JAB (BENE·, Jan): Ve znamení temna. Sovûtská ‰pionáÏní a podvratná ãinnost proti âeskoslovensku v letech 1918–1969. Praha. Votobia 2001,
s. 253–254. S nejvût‰í pravdûpodobností se sovûtsk˘m dÛvûrníkem v aparátu ãs. rozvûdky ve smyslu interpretace K. Kaplana opravdu stal jiÏ pﬁed
sv˘m vysláním do Vídnû. Srov. KAPLAN, Karel: Sovût‰tí poradci v âeskoslovensku 1949–1956. Praha. ÚSD AV âR 1993, s. 40.
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po nûkolik let ãs. bezpeãnostní sloÏky pÛsobily velice aktivnû
(a z jejich pohledu úspû‰nû). Kromû politického, hospodáﬁského ãi
vojenského zpravodajství a infiltrace exilu nebyly v˘jimkou ani tak
závaÏné akce jako únosy.16
Jedním z dÛleÏit˘ch úkolÛ nového pﬁíslu‰níka rezidentury ve
Vídni byla koordinace opatﬁení v akci „Alex“ – pﬁípravách únosu pﬁedúnorového pﬁedsedy sociální demokracie a místopﬁedsedy vlády
Bohumila Lau‰mana. Motejlek/Molnár – „Drábek“ byl ãlenem speciální operativní skupiny správy ZPR (pozdûji I. správy MV), která se
podle svûdectví Kubíka – „·ubrta“ scházela u náãelníka správy se
zástupcem hlavního poradce pro rozvûdku Alexandrem S. Feklisovem.17 Motejlek se zﬁejmû spolu s rezidentem npor. Nacvalaãem –
„Kube‰em“ ve Vídni spolupodílel na ﬁízení Hermana Rauschera
(1909–1978) – ‰piãkového agenta s krycím jménem „Günter“, kter˘
sehrál klíãovou úlohu v plánované odluce – a zﬁejmû i na ﬁízení
pomocné agentury nasazené do akce – spolupracovníkÛ Franze
Hrbka (alias „Hacke“) a Bedﬁicha Doãekala („Kozák“).18 V souvislosti s odchodem Nacvalaãe – „Kube‰e“ do centrály na funkci náãelníka
II. odboru I. správy MV se zﬁejmû nûkdy mezi polovinou ﬁíjna a polovinou prosince 1953 sám stal rezidentem.
V noci z 23. na 24. prosince 1953 provedl „Günter“ s pﬁíslu‰níky
ãs. rozvûdky za asistence vídeÀské rezidentury 2. hlavní správy
ministerstva vnitra SSSR únos B. Lau‰mana.19 Nûkolik dní na to byl
16 ÎÁâEK, Pavel: Odluky osob v padesát˘ch letech (únosy v reÏii ãesko-

slovenské Státní bezpeãnosti). In: Za svobodu a demokracii. III. Tﬁetí (protikomunistick˘) odboj. Hradec Králové. ÚFSV Univerzita Hradec Králové
2002, s. 117 ad.
17 Interview s F. Kubíkem, únor 1997;KOЛПAKИДИ, A. И. – ПРOXOPOB, Д.
П.: Bce o внешней paзвe∂кe. Moskva. Олимп 2002, s. 410; ФЕКЛИСОВ,
Александр: Зa oкeaнoм и нa оcmpoвe. Moskva. <Дзм> 1994, s. 182–183.
Podle F. Augusta byl únos „svûﬁen do rukou dÛstojníkÛ, kteﬁí byli zaverbovan˘mi agenty KGB...“ AUGUST, Franti‰ek: Ve znamení temna, s. 374.
18 PACNER, Karel: âeskoslovensko ve zvlá‰tních sluÏbách. 1945–1961.
Díl III. Praha. Themis 2002, s. 610.
19 ÎÁâEK, Pavel: Odluky osob, s. 125–128; LUÎA, Radomír: âeskoslovenská sociální demokracie. Kapitoly z let exilu 1948–1989. Praha – Brno.
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Motejlek – „Drábek“ spolu s dal‰ími dÛstojníky zahraniãnû-politické
rozvûdky (a tﬁemi z technické správy) ministrem vnitra Rudolfem
Barákem mimoﬁádnû pov˘‰en do hodnosti kapitána. V rámci vyslovení pochvaly „za úspû‰né splnûní mimoﬁádnû dÛleÏitého úkolu“
obdrÏel penûÏit˘ dar ve v˘‰i 2000 korun.20
Mezitím se v poslední ãtvrtinû roku 1953 zásadním zpÛsobem
zmûnila podoba zahraniãního zpravodajství. Slouãením ministerstev
vnitra a národní bezpeãnosti v ministerstvo vnitra vznikl rozsáhl˘
bezpeãnostní kolos, mezi jehoÏ ústﬁední státobezpeãnostní útvary
se dostala I. správa MV (zahraniãnû-politické rozvûdka) v síle 302
muÏÛ. Zmûna byla ostatnû vyjádﬁena i nástupem nového náãelníka
správy – pplk. Jaroslava Millera (rozen˘ Ple‰inger), dosavadního
náãelníka hlavní správy Státní bezpeãnosti.
I. správa MV své rozvûdné aktivity v zahraniãí organizovala
prostﬁednictvím osmnácti rezidentur v sedmnácti zemích. Nejsilnûj‰í z nich byla právû Motejlkova/Molnárova rezidentura ve
Vídni, která se skládala ze 6 operativních pracovníkÛ a 2 neoperativních. Z agenturní sítû v zahraniãí sestávající z 71 agentÛ (z toho
35 bez spojení) bylo právû v Rakousku „obsluhováno“ 18; nenapojen˘ch zÛstávalo 8. PﬁestoÏe není známo, kolik dal‰ích spolupracovníkÛ z necelé stovky vídeÀská poboãka ãs. rozvûdky je‰tû
ﬁídila, ani nejsou k dispozici ãísla rozpracovávan˘ch agenturních
typÛ, je moÏno konstatovat, Ïe Motejlkova rezidentura patﬁila
k nejaktivnûj‰ím. Kromû tﬁí ze sedmi nejcennûj‰ích agentÛ politicDoplnûk 2001, s. 62–63; JAN¯R, Pﬁemysl: MuÏ, kter˘ musel zemﬁít. In:
Listy, ã. 5 (ﬁíjen 1979), s. 46; DERIABIN, Peter – BAGLEY, T. H.: The KGB.
Masters of the Soviet Union. Lond˘n. Robson Books 1990, s. 312.
20 Srov. ãl. 208 TRMV ã. 193 „Mimoﬁádné pov˘‰ení pﬁíslu‰níkÛ I. a IX. správy ministerstva vnitra“ z 29. 12. 1953 a ãl. 209 TRMV ã. 194 „Vyslovení
pochvaly pﬁíslu‰níkÛm I. a IX. správy ministerstva vnitra“. Ani na rezidentuﬁe v‰ak v‰echny Motejlkovy/Molnárovy aktivity neprobíhaly hladce. Dne 12.
9. 1953 byl z rozkazu náãelníka správy spolu s kpt. Milou‰em Vejvodou –
„Barto‰em“ potrestán dÛtkou pro dÛstojníky „pro váÏné chyby pﬁi kombinaci na typu. Jeho nerozváÏn˘m jednáním byla váÏnû ohroÏena konspirace
a vzniklo nebezpeãí ohroÏení na‰í rezidentury.“ A MV, PS, záznam o prÛbûhu sluÏební doby pﬁíslu‰níka NB.
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ké rozvûdky, jmenovan˘ch ve zprávû pro politick˘ sekretariát ÚV
KSâ („Beck“, „Raul“ a „Günter“), ﬁídila zﬁejmû je‰tû dal‰í ‰piãkovou agenturu v rakouském zpravodajském a bezpeãnostním aparátu, o jejíÏ existenci zjevnû rozvûdka v úplnosti nechtûla informovat ani ‰piãky komunistické strany. Jedinû rezidentura ve Vídni
byla schopna „pravidelnû“ pﬁiná‰et „informace zajímající vládní
místa“.21
V polovinû roku 1954 pro‰el Bohumír Motejlek zvlá‰tní provûrkou, v jejímÏ prÛbûhu kádrov˘ úsek I. správy MV provûﬁoval minulost v‰ech jeho blízk˘ch pﬁíbuzn˘ch, a do‰el k závûru, Ïe nejsou
„nikterak kompromitováni“. Zástupce náãelníka správy pro vûci kádrové mjr. Oldﬁich ·techa – „Hecht“ schválil závûr ponechat kpt.
Motejlka „v dal‰í sluÏbû v orgánech MV. Není kádrov˘ch pﬁekáÏek
pro práci v zahraniãí.“22
Dne 30. záﬁí 1954 signoval náãelník II. odboru kpt. Nacvalaã –
„Kube‰“ posudek, v nûmÏ pozitivnû kvitoval „‰iroké“ politické znalosti svého podﬁízeného. Motejlek je pr˘ vyuÏíval ke správnému vedení
a ﬁízení agentury, pomáhaly mu orientovat se ve v˘voji politické situace jak v Rakousku, tak i v mezinárodním mûﬁítku. „Nedostateãnû se
stará o svÛj dal‰í politick˘ rÛst a málo studuje, pﬁedev‰ím klasiky
marx-leninské teorie. TﬁebaÏe má pomûrnû nízké v‰eobecné vzdûlání, plní velmi zodpovûdné úkoly, které vypl˘vají z jeho vysoké legalizaãní funkce (I. vyslaneckého tajemníka) dobﬁe a nûkolikráte
s úspûchem zastupoval vyslance.“
Po pracovní stránce byl soudruh Drábek hodnocen jako velmi
schopn˘ rozvûdãík. „Umí jednat s lidmi, je v práci aktivní, odváÏn˘
a iniciativní. Za dobu svého pÛsobení v zahraniãí splnil nûkolik úspû‰n˘ch úkolÛ a zúãastnil se aktivnû pﬁíprav velmi dÛleÏité akce (únosu
B. Lau‰mana – pozn. aut.)… Jeho nedostatkem je nesystematiãnost
v práci, ‰patná organizace práce rezidentury a nedostateãná v˘chova kádrov˘ch pﬁíslu‰níkÛ. Je to zavinûno hlavnû tím, Ïe soudruh Drábek sám aktivnû provádí rÛzné akce a úkoly, které by mûli vykonávat
jednotliví ãlenové rezidentury. Byl za tyto nedostatky kritizován
21 Státní ústﬁední archiv (dále SÚA), fond 02/5, sv. 71, ar. j. 190 (10328/1953).
22 A MV, PS, závûr ze zvlá‰tní provûrky z 8. 6. 1954.
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a snaÏí se je napravit.“23 Rok 1954 se pro kpt. Motejlka zavr‰il 23.
prosince odmûnou ve v˘‰i 1000 korun „za úspûchy v práci…“24
Dne 14. února 1955 poÏádal náãelník I. správy plk. Miller ministra
vnitra o pﬁedãasné odvolání rezidenta kpt. Motejlka. „Podle získan˘ch poznatkÛ ná‰ rezident v Rakousku… je znám americk˘m úﬁadÛm jako pracovník ministerstva vnitra, v souvislosti s tím povaÏuji
za nutné odvolat jej do âSR.“25 K 1. dubnu mûl b˘t ve funkci nahrazen dosavadním zástupcem náãelníka I. správy MV mjr. Jarmilem
·indeláﬁem – „·ustrem“, kterého Barák schválil do Vídnû vyslat „pod
krytím“ prvního tajemníka nebo velvyslaneckého rady.26 Pro minis23 TamtéÏ. SluÏební posudek s. kpt. Drábka, 2. oddûlení II. odboru, 30. 9.

1954. V posudku z léta 1955 stojí: „Jeho nedostatkem v zahraniãí byla
z poãátku nesprávná organizace rezidentury a nedostateãná v˘chova kádrov˘ch pracovníkÛ… Za tyto nedostatky byl kritizován, coÏ mu v jeho práci
pomohlo…“ A MV, fond A 2/1, inv. j. 197.
24 A MV, PS, záznam o prÛbûhu sluÏební doby pﬁíslu‰níka NB. V prÛbûhu
roku 1954 je‰tû obdrÏel medaili „Za vynikající práci“.
25 DÛvodem Motejlkova/Molnárova odvolání mohlo b˘t svûdectví zástupce vídeÀského rezidenta sovûtské rozvûdky mjr. P. Derjabina, s nímÏ se
s nejvût‰í pravdûpodobností osobnû znal, americk˘m bezpeãnostním
orgánÛm, kter˘ ov‰em ze svého zpravodajského postu k CIA defektoval
jiÏ 13. 3. 1954. Srov. KRASNOV, Vladislav: Soviet Defectors. The KGB
Wanted List. Stanford. Hoover Institution Press 1985, s. 26–27. Jeho staÏení mohly zapﬁíãinit také informace agenta („spolehliv˘ pramen“)
1. oddûlení V. odboru I. správy MV ve vídeÀské expozituﬁe britské zpravodajské sluÏby (Field Security Service – FSS), kter˘ od ledna 1955 opakovanû praÏskou centrálu upozorÀoval na vytûÏování b˘valé zamûstnankynû ãs. vyslanectví F. W. – a zﬁejmû i dal‰ích osob – k pracovníkÛm
ãs. zastupitelského úﬁadu a o Molnárovû roli v únosu B. Lau‰mana.
V jedné ze zpráv (z 19. 5. 1955) byla charakteristika: „MOLNÁR Bohumil –
legaãní rada – asi 36 let, je zástupcem vyslance… Je siln˘ alkoholik,
zúãastÀuje se pitek u Kaliny a nav‰tûvuje hodnû noãní podniky. Se sv˘m
platem 13.500 ‰ilinkÛ jen velmi tûÏce vychází…“ Archiv ÚZSI, svazková
agenda I. S-SNB, 10162/301.
26 J. ·indeláﬁ – „·ustr“ byl zástupcem náãelníka I. správy MV zatímnû
ustanoven 15. 12. 1954 a jiÏ 1. 4. 1955 veden ve II. záloze jako náãelník
rezidentury.
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terstvo zahraniãních vûcí byla v polovinû ãervna 1955, kdy se mûl
kpt. Motejlek/Molnár vrátit do Prahy, zvolena legenda povolání ke
studiu na Vysoké stranické ‰kole.
Náãelník II. odboru kpt. Nacvalaã – „Kube‰“ krátce na to doporuãil
udûlit Motejlkovi medaili „Za sluÏbu vlasti“, kterou byl také k 10. v˘roãí osvobození âeskoslovenska vyznamenán. V doprovodném hodnocení byl oznaãen za jednoho „z nejlep‰ích rezidentÛ v zahraniãí…“; dÛvody dokument zmínil pouze v obecné rovinû: „S. kpt.
Motejlek provádûl venku nûkolik úspû‰n˘ch operativních akcí, ve
kter˘ch projevil osobní odvahu a rozhodnost. RovnûÏ v operativní
práci pﬁi styku s agenturou a ﬁízení rezidentury projevuje mimoﬁádnou osobní odvahu a rozhodnost.“27
Necel˘ t˘den po návratu kpt. Motejlka – „Drábka“ zpracoval II.
odbor správy zahraniãnû-politické rozvûdky dal‰í posudek, kter˘
zﬁejmû slouÏil jako podklad pro diskusi o jeho dal‰ím zaﬁazení.
Dokument obsahoval zajímavé charakteristiky b˘valého vídeÀského
rezidenta: „Soudruh kpt. Motejlek umí velmi dobﬁe jednat s lidmi,
dovede si získat jejich pﬁátelství a roz‰iﬁoval okruh sv˘ch znám˘ch
i z lidí s vlivn˘m postavením. Ve styku s tûmito lidmi dovedl je vytûÏovat vhodn˘m zpÛsobem a mohl podávat zprávy získané vlastní
agenturní prací… O zpravodajskou práci má velk˘ zájem a stala se
mu zálibou…. Pﬁed odjezdem ze zahraniãí zavázal ke spolupráci
nûkolik nov˘ch agentÛ.“28
27 A MV, PS, informace plk. J. Millera pro ministra vnitra R. Baráka z 14. 2.

1955; návrh na vyznamenání „Za sluÏbu vlasti“ z 3. 3. 1955, schválen˘ 7. 3.
1955 mjr. O. ·techou – „Hechtem“; sluÏební posudek z 9. 3. 1955. F.
August s odkazem na mjr. Václava Trousila – „Pelanta“, kter˘ se mûl na
akcích v Rakousku s Motejlkem/Molnárem podílet, uvádûl: „Ve spolupráci
s KGB zorganizoval únosy nûkolika rusk˘ch prominentních emigrantÛ,
vãetnû jednoho z vÛdcÛ ukrajinského nacionalistického hnutí.“ AUGUST,
Franti‰ek – JAB: Ve znamení temna, s. 254.
28 TamtéÏ. SluÏební posudek II. odboru z 20. 6. 1955. F. August bez identifikace pramene uvádûl: „Molnár zaverboval pro ãs. sluÏbu vysokého
rakouského policejního úﬁedníka, díky kterému pak pouÏívala ãs. sluÏba
pátrací sluÏby rakouské policie pro své úãely.“ AUGUST, Franti‰ek – JAB:
Ve znamení temna, s. 254.
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Poãátkem ãervence 1955 bylo rozhodnuto: kpt. Motejlek/Molnár
– „Drábek“ nahradí náãelníka II. odboru kpt. Nacvalaãe – „Kube‰e“,
jenÏ se pﬁesune na voln˘ post náãelníka I. (amerického) odboru
I. správy MV. „Soudruh Motejlek má dobré politické vûdomosti, které
uplatÀuje pﬁi své práci. Projevuje se to jednak tím, Ïe správnû vede
a ﬁídí agenturu a dále tím, Ïe správnû chápe a reaguje na v˘voj politické mezinárodní situace.“ Po pﬁedbûÏném projednání s oddûlením
státní administrativy ÚV KSâ pﬁedloÏil plk. Miller tento návrh kolegiu
ministerstva vnitra, které zmûnu schválilo na své schÛzi 11. srpna
1955.29
Kpt. Motejlek ve funkci náãelníka odboru nevydrÏel dlouho. První
ãást jeho kariéry se zavr‰ila poãátkem ﬁíjna 1955, kdy ho náãelník
I. správy MV plk. Miller navrhl za svého zástupce (buì za mjr. ·indeláﬁe – „·ustra“ anebo za mjr. Kubíka – „·ubrta“, kter˘ se k 1. dubnu
stal náãelníkem rezidentury Berlín). „V prÛbûhu sv˘ch funkcí se projevuje… jako iniciativní, obûtav˘ a rozhodn˘ pracovník v rozvûdné
práci.“ V‰echny hﬁíchy byly zapomenuty: „Osvûdãil se téÏ jako
schopn˘ náãelník pﬁi vedení rezidentury, kde byl za pﬁíkladnou operativní práci nûkolikrát odmûnûn. Nejvy‰‰í jeho uznání bylo vyznamenání prezidentem âSR ,Za stateãnost’“.30
Od nepﬁíli‰ jistého a politizujícího náãelníka správy zahraniãnû
politické rozvûdky znûla následující slova ponûkud zvlá‰tnû: „Pﬁes
své operativní schopnosti je skromn˘, má dobr˘ pomûr k podﬁízen˘m, kter˘m pﬁená‰í své odborné zku‰enosti. Po stránce politické
se vÏdy projevuje s dobr˘m rozhledem zvlá‰tû v otázkách zahraniãní politiky, které vÏdy umí pﬁená‰et iniciativnû do sluÏební práce.
Vzhledem k tûmto poznatkÛm a jeho organizaãním schopnostem
29 A MV, fond A 2/1, inv. j. 197. Kádrové vyhodnocení vypracované k návrhu na ustanovení do funkce náãelníka 2. odboru I. správy MV, 1. odbor
správy kádrÛ MV, 11. 7. 1955; zápis z 18. schÛze kolegia MV z 11. 8. 1955.
30 Z rozkazu prezidenta republiky kpt. B. Motejlek obdrÏel medaile „Za
vynikající práci“ (1954) a „Za sluÏbu vlasti“ (RPR ã. 37/55 z 9. 5. 1955)
a medaili „Za stateãnost“ (KR MV ã. 1596/55 z 6. 6. 1955). A MV, PS, záznam o kázeÀsk˘ch odmûnách a trestech; zvlá‰tní dotazník MV z 26. 2.
1962.
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navrhuji kpt. Bohumíra Motejlka do funkce zástupce náãelníka
I. správy MV.“
Je‰tû téhoÏ dne zpracoval náãelník 1. odboru správy kádrÛ ministerstva vnitra mjr. Jan Jahoda formální vyhodnocení, v nûmÏ mj.
uvedl, Ïe zvlá‰tní provûrka – pravdûpodobnû ta z roku 1954 – byla
„uzavﬁena kladnû… V dobû okupace, dle posudkÛ, se choval nezávadnû… V zahraniãí s. Motejlek pﬁíbuzn˘ch nemá a z jeho pﬁíbuzn˘ch nikdo styk se zahraniãím neudrÏuje… Návrh byl pﬁedbûÏnû
projednán s pracovníky ÚV KSâ, kteﬁí proti pﬁedloÏení kolegiu MV
nemají námitek.“31
Ve v‰ech kádrov˘ch pﬁehledech je uvedeno, Ïe kpt. Motejlek –
„Drábek“ se zástupcem náãelníka správy zahraniãnû-politické rozvûdky „zatímnû“ stal jiÏ 1. ﬁíjna 1955 a to pﬁesto, Ïe kolegium MV
tento personální akt schválilo o témûﬁ tﬁi t˘dny pozdûji.32 Jeho
mimoﬁádné pov˘‰ení do hodnosti majora SNB jiÏ bylo pouze formálním aktem.33 Nov˘ funkcionáﬁ rozvûdné správy dostal na starosti tﬁi
operativní odbory (zﬁejmû 1., 2. a 4.), pﬁi jejichÏ ﬁízení a kontrole mûl
uplatÀovat své zku‰enosti získané pﬁi v˘konu operativní, ofenzivní
i obranné práce v zahraniãí. „Politicky je vyspûl˘, s dobr˘mi teoretick˘mi znalostmi, které umí pﬁená‰et a uplatÀovat v praktické práci.
V RS· (Rok stranického ‰kolení – pozn. aut.) je samostatnû studující 2. stupnû, kde studuje mezinárodní a vnitropolitickou situaci
Rakouska.“34
31 TamtéÏ. SluÏební posudek, 3. 10. 1955. Kádrové vyhodnocení vypracované k návrhu na odvolání z funkce náãelníka 2. odboru a ustanovení do funkce
zástupce náãelníka I. správy MV, 1. odbor správy kádrÛ MV, 3. 10. 1955.
32 A MV, fond A 2/1, inv. j. 203. Zápis z 25. schÛze kolegia MV dne 20. 10.
1955. Millerovo vedení I. správy MV aÏ do 1. 10. 1960, kdy je roz‰íﬁil pplk.
Josef Jindﬁich – „Janou‰“, sestávalo ze zástupcÛ mjr. O. ·techy – „Hechta“
(do 31. 3. 1958), mjr. Jana Pﬁíhody – „PraÏského“, mjr. Stanislava ·edka –
„·ejbala“ a Motejlka/Molnára – „Drábka“.
33 Pov˘‰ení bylo realizováno k 1. 12. 1955 kádrov˘m rozkazem MV
ã. 2290/1955. A MV, PS, návrh do pov˘‰ení do hodnosti majora z 30. 10.
1955.
34 Plk. Miller, kter˘ hodnocení zpracoval, mezi samá pozitiva vloÏil i tuto
vûtu: „V provádûní operativních akcí, zvlá‰tû v zahraniãí je odváÏn˘,
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V této dobû se celkov˘ poãet pﬁíslu‰níkÛ centrály I. správy MV
zv˘‰il na 327 pﬁíslu‰níkÛ (k 31. prosinci 1955); v zahraniãí pÛsobilo
90 operativních a 33 operativnû technick˘ch orgánÛ. Extenzivní rozsah ãinnosti charakterizuje nárÛst agenturní sítû od 1. ãervna 1954
do konce roku 1955, kdy správa zahraniãnû-politické rozvûdky získala 169 nov˘ch agentÛ, takÏe jich v zahraniãí mûla 216 (35 z nich
bylo „vypojeno nebo dáno do prozatímního klidu“). Obrannou práci
zaji‰Èovala síÈ 481 ideologick˘ch spolupracovníkÛ, z nichÏ 250 bylo
ke spolupráci získáno v roce 1955.
Vedení správy zahraniãnû-politické rozvûdky chtûlo zlep‰it organizaci práce, zintenzívnit kontrolní opatﬁení, provést mezi pﬁíslu‰níky
provûrku z hlediska politick˘ch, operativních a jazykov˘ch znalostí
a nezpÛsobilé orgány pﬁevést z I. správy MV na jiná místa v Bezpeãnosti. Na základû provûrky agenturní sítû ãekalo vyﬁazení „ty agenty,
kteﬁí jsou podezﬁelí ze spolupráce s nepﬁátelsk˘mi rozvûdkami“,
anebo jejichÏ práce jiÏ nepﬁiná‰ela uÏitek. Náãelnick˘ sestav I. správy MV mûl b˘t dÛslednûj‰í v kontrole pﬁi získávání a v˘bûru agentÛ
a typÛ. Nového zástupce náãelníka správy mjr. Motejlka – „Drábka“
se zejména t˘kal poÏadavek: „Na dÛleÏit˘ch typech a agentech pracovat pﬁednostnû osobnû.“35
Ve svém vlastním svûdectví z poãátku normalizace se Motejlek –
Molnár oznaãil dokonce za prvního zástupce náãelníka správy
zahraniãnû-politické rozvûdky. „Podléhal mi úsek politické rozvûdky
a politické kontrarozvûdky. Z [titulu své] funkce… jsem mûl pﬁehled
také o ostatních úsecích práce I. správy MV.“ Vedoucí pﬁedstavitelé
správy zahraniãnû-politické rozvûdky – náãelník, jeho zástupci,
sekretáﬁ náãelníka, náãelník kádrového odboru a pﬁedseda celoútvarové organizace KSâ – se asi jednou za dva t˘dny – a nûkdy
i ãastûji – scházeli ve ‰tábu náãelníka I. správy MV. „S tehdej‰ím
v nûkter˘ch pﬁípadech potﬁeboval v‰ak usmûrnûní.“ Hodnotící komise,
v níÏ pÛsobili i námûstci ministra vnitra, 21. 2. 1956 konstatovala: „Komise
souhlasí se zhodnocením s pﬁipomínkou, aby s. Motejlek byl nároãnûj‰í
a pﬁísnûj‰í pﬁi odstraÀování nedostatkÛ podﬁízen˘ch pracovníkÛ.“ A MV,
PS, sluÏební hodnocení za dobu od 1. 1. 1954 do 31. 12. 1955.
35 SÚA, fond 02/2, sv. 90, ar. j. 108 (7618/1956);
http://www.coldwar.cz/roz56uv.htm.
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ministrem vnitra byl udrÏován pravideln˘ denní styk a to v té formû,
Ïe náãelník I. správy Miller, respektive já v jeho nepﬁítomnosti, jsem
zvlá‰tním telefonem informoval Rudolfa Baráka o denních událostech. Mimoto Miller nebo já jsme zpravidla jednou t˘dnû, v pozdûj‰í
dobû, tj. v letech 1958 aÏ 1961 jednou za 14 dní jsme docházeli
osobnû na dokladaci a rÛzné porady za R. Barákem na ministerstvo
vnitra…“ Ministr osobnû nav‰tûvoval objekt Sadová v Praze – Dejvicích, v nûmÏ byla mj. umístûna i rozvûdka, velmi zﬁídka. „Myslím, Ïe
za celou tu dobu [mého pÛsobení ve funkci zástupce náãelníka správy] to bylo ãtyﬁikrát aÏ pûtkrát.“
Vedení I. správy MV bylo v úzkém kontaktu se sovûtsk˘mi poradci. Ze zpûtného pohledu Molnár rozdûloval pÛsobení poradcÛ na
dvû etapy. Do roku 1956 bylo „posláním“ poradcÛ pomáhat budovat
ãs. bezpeãnostní aparát. „Po XX. sjezdu KSSS dochází ke zmûnû
v jejich postavení v tom smyslu, Ïe se stávají styãn˘mi orgány mezi
sloÏkami sovûtského bezpeãnostního aparátu a sloÏkami na‰í bezpeãnosti.“ Údajnû ani v první, ani v druhé etapû si sovût‰tí poradci
„neosvojovali“ právo cokoliv naﬁizovat. „Zejména po XX. sjezdu byli
ochotni napomoci radou nebo sv˘mi zku‰enostmi pﬁi ﬁe‰ení konkrétních otázek, ale vÏdy podtrhovali, Ïe rozhodování je na‰í vûcí.“
Podle Molnára nûkteﬁí náãelníci „z nedostatku zku‰eností nebo kdyÏ
jim chybûly argumenty“ podporující jejich názory, velmi ãasto argumentovali tím, Ïe vûc byla souhlasnû prokonzultována s poradci. „Já
sám jsem byl v denním styku se v‰emi sovûtsk˘mi poradci, respektive styãn˘mi orgány, kteﬁí pÛsobili na MV36 a nesetkal jsem se nikdy
s tím, Ïe by tito vystupovali nûjak˘m autoritativním zpÛsobem pﬁi
ﬁe‰ení jednotliv˘ch problémÛ. Zejména v posledních letech byli
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velmi rezervovaní, resp. opatrní na to, aby jejich postavení [ne]bylo
v rozporu s posláním styãného orgánu.“37
Od poloviny padesát˘ch let zaãala správa zahraniãnû-politické
rozvûdky vûnovat zv˘‰enou pozornost politick˘m stranám ve Spolkové republice Nûmecko. Postupnû se I. správû MV podaﬁilo vybudovat zajímavé agenturní pozice pﬁedev‰ím v sociálnû demokratické
stranû (SPD). ·piãkov˘mi spolupracovníky ãs. rozvûdky se zejména
stali „‰pionáÏní profesionál“ Valentin Karlibovski (1902–196?) s krycím jménem „Leon“ a „Anna“ – spolkov˘ poslanec Alfred Frenzel
(1899–1968), jehoÏ osud zásadnû ovlivnil i Molnárovu kariéru.
Oba dva byli získáni z popudu náãelníka IV. (nûmecko-rakouského) odboru I. správy MV kpt. Milana Michela – „Mozra“ na základû
kompromitace, neboÈ jiÏ pﬁed II. svûtovou válkou – a zﬁejmû i v jejím
prÛbûhu - agenturnû spolupracovali s 2. oddûlením hlavního ‰tábu
ministerstva národní obrany (Frenzel jako „Cukráﬁ“ a „Pantáta“
a Karlibovski „Arno“). Koncem padesát˘ch let na nûmecko-rakousk˘
odbor nastoupil Ladislav Bittman – „Brychta“, kter˘ pozdûji – zﬁejmû
na základû své znalosti operativních svazkÛ – vydal svûdectví, Ïe
„Leona“ v Západním Berlínû zaverboval mjr. Molnár za pomoci dlouholetého pﬁedváleãného pracovníka ofenzivní sekce pátrací skupiny
a váleãného i pováleãného velitele zvlá‰tní skupiny vojenské zpravodajské sluÏby gen. Karla Paleãka. Rozvûdka pﬁítomnost psychicky zlomeného generála povaÏovala za dÛleÏitou. Agenturní typ tak
mûl nab˘t pﬁesvûdãení, Ïe „nová ãeskoslovenská sluÏba“ je v podstatû pokraãovatelkou prvorepublikov˘ch tradic. „KdyÏ Leon vstoupil
do hotelového pokoje, kde na nûho ãekal Paleãek s Molnárem, pﬁi37 SÚA, GP âSSR, sp. zn. FVg-I-2/70, protokol o v˘slechu svûdka B. Mol-

36 B. Molnár samozﬁejmû nemohl b˘t v kontaktu se v‰emi z pûti desítek

(resp. po únoru 1957 tﬁiatﬁiceti) sovûtsk˘ch poradcÛ; kromû hlavního
poradce genmjr. Pavla N. Medvûdûva (pozdûji Fotije V. Pe‰echonova) mûl
zﬁejmû na mysli poradce pﬁi I. správû MV – plk. Fjodora D. âernova, plk.
Michaila I. Rebrova, plk. Nik. J. Kasjanova, pplk. Michaila M. Antipova,
pplk. Vasilije Peãtova, mjr. Borise Ja. Nalivajka. KAPLAN, Karel: Sovût‰tí
poradci, s. 104–105; КОЛПАКИДИ, А. И. – ПРОXОРОВ, Д. П.: Внешняя
разведка Роccии. Moskva – Petrohrad. Oлма-Пресс –Нева 2002, s. 303,
379; SÚA, fond 02/2, ar. j. 170, bod 9 (10579/12).
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nára z 23.–24. 9. 1971. R. Barák na tato slova reagoval dopisem prokurátorovi GP âSSR dr. Pe‰tovi z 16. 2. 1972: „…Tehdy v‰echny dÛleÏité nebo
i zajímavé zprávy, rÛzná operativní opatﬁení, návrhy, zprávy do politbyra,
kádrové návrhy byly zasílány do Moskvy nejen k informaci, ale i ke konzultaci. Dokonce ná‰ první rozkaz k agenturnû-politické práci byl cel˘ vypracován sovûtsk˘mi poradci. Na v‰ech materiálech se aktivnû i formulaãnû
podíleli sovût‰tí pﬁátelé. Svûdek Molnár se m˘lí, kdyÏ tvrdí, Ïe sovût‰tí
poradci dûlali jen styãné dÛstojníky nebo spojky…“ SÚA, fond G. Husák,
neinventarizováno, informace GP âSSR JUDr. Jána Feje‰e z 10. 4. 1972.
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stoupil k Paleãkovi a pﬁátelsky ho objal. Paleãek se bezmocnû sesul
do kﬁesla a rozplakal se. Leon pﬁislíbil Molnárovi obnovení spolupráce aÏ po nûkolika hodinách pﬁemlouvání a mezi podmínkami, které si
vymínil, bylo také slu‰né zacházení praÏského reÏimu s Paleãkem.“
„Leon“ pr˘ sám nemûl Ïádnou politickou funkci, díky ‰irokému
okruhu politick˘ch kontaktÛ se v‰ak brzo vypracoval na jeden z nejproduktivnûj‰ích zpravodajsk˘ch zdrojÛ. „Centrála byla mnohokrát
pobouﬁena jeho finanãními nároky, ale nakonec vÏdycky ustoupila.
Mûl styky s vysok˘mi vládními funkcionáﬁi, poslanci a vlivn˘mi podnikateli. Hostil je v drah˘ch restauracích, vá‰nivû s nimi diskutoval
o politick˘ch a ekonomick˘ch problémech a obãas je zdvoﬁile poÏádal o zapÛjãení záznamu z posledního jednání parlamentního v˘boru nebo pﬁedsednictva strany. Nikoho nenapadlo, Ïe by se za tím
mohlo skr˘vat nûco víc neÏ zájem politicky angaÏovaného bohatého
soukromníka...“ Jedin˘m motivem „Leonovy“ spolupráce byly podle
Bittmana peníze.38
Vysoké spolupracovníkovy finanãní poÏadavky se posléze staly
dÛvodem kritiky odvolaného zástupce náãelníka I. správy MV. Ze
‰esti agenturních schÛzek s „Leonem“ z let 1956 a 1957 totiÏ mjr.
Molnár zﬁejmû z konspiraãních dÛvodÛ nevypracoval Ïádn˘ záznam; zároveÀ na rezidenturách ve Vídni a v Bernu podepsal pﬁijetí
15 530 marek pro agenta, které nevyúãtoval. Dne 2. srpna 1957 pﬁedal Molnár „Leonovi“ svoji poslední odmûnu ve v˘‰i 1000 marek
a 6000 ‰ilinkÛ, neboÈ bûhem schÛzky v Salzburgu pﬁedal agenta do
ﬁízení zástupci rezidenta legalizovanému ve funkci 3. tajemníka ãs.
ZÚ ve Vídni npor. Lubomíru Kubíãkovi – „Kautskému“.39
38 Do konce roku 1960 mu dle Bittmana I. správa MV mûla vyplatit tﬁi ãtvrtû

milionu západonûmeck˘ch marek (spí‰e v‰ak korun). BITTMAN, Ladislav:
·pionáÏní oprátky. Praha. Mladá fronta 1992, s. 65–66; ÎÁâEK, Pavel:
Causa Ladislav Bittman. In: Reflex, ã. 33 (2000), s. 56.
39 A MV, PS, zpráva kpt. Jiﬁího Listopada – „Lesného“ o nedostatcích t˘kajících se s. pplk. B. Molnára, 1962. Poãátkem 60. let se „Leon“ pﬁestûhoval
do Lond˘na, kde jeho dÛleÏitost upadla, a po defekci jeho kontaktu zpravodaje âTK Antonína Buzka („Klement“) v roce 1961 mûla b˘t spolupráce
úplnû pﬁeru‰ena. PACNER, Karel: âeskoslovensko ve zvlá‰tních sluÏbách,
s. 561.
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Spolupráce s jedním z nejcennûj‰ích agentÛ „Anna“ zaãala
v dubnu 1956. Tehdy pﬁedsedu spolkového v˘boru pro od‰kodnûní
a ãlena branného v˘boru Spolkového snûmu Alfreda Frenzela
v Klosterlechfeldu u Augsburgu nav‰tívil jeho pﬁedváleãn˘ pﬁítel Alfred Hoffmann (spolupracovník „Fred“) a pozval jej na schÛzku do
Vídnû. Dne 27. dubna 1956 do‰lo v hotelu Münchner Hof k verbovce
a podpisu závazku ke spolupráci. „Do Prahy zaãaly proudit cenné
dokumenty: záznamy z porad SPD, charakteristiky kolegÛ z SPD
a BHE, tajné dokumenty projednávané na pÛdû parlamentních
v˘borÛ, detailní plány západonûmeckého ministerstva obrany.“40
Agent se pr˘ ani nenamáhal poﬁizovat kopie a zapÛjãoval dokumenty pﬁímo v originále.41 Jak vzpomínal b˘val˘ pﬁíslu‰ník I. správy MV
Václav Kvasniãka – „Janovsk˘“: „O Frenzelovi vûdûl v centrále ãs.
rozvûdky málokdo. Byl nejpﬁísnûji utajovan˘m spolupracovníkem.
V nûmecko-rakouském operativním odboru se pﬁesto mezi orgány
‰u‰kalo, Ïe z Bonnu pﬁicházejí do Prahy supertajné zprávy, které
jdou okamÏitû do Moskvy. Jejich hodnota je pr˘ vysoká. Zasvûcenci
tu‰ili, Ïe to mÛÏe b˘t nûkdo, kdo sedí pﬁímo na prameni…“42
Na jaﬁe 1956 se mjr. Motejlek – „Drábek“ podílel na ﬁízení dvou
dÛleÏit˘ch operací organizovan˘ch II. odborem I. správy MV ve
Vídni. V prvním pﬁípadû ‰lo o akci „âedok“ – pﬁípravu únosu, respektive zavraÏdûní spolupracovníka americké zpravodajské sluÏby
Josefa Vicena.43 Obdobnû pÛsobil pﬁi ministrem Barákem ostﬁe sledovaném pﬁipoutávání nûkdej‰ího pﬁíslu‰níka Ústredny ‰tátnej bezpeãnosti Imricha Suckého ke spolupráci (akce „Baran“), které také
13. záﬁí 1957 vyústilo v jeho únos.44
40 Srov. SÚA, fond 02/2, sv. 143, ar. j. 188 (11514/1957); A MV, fond A 2/1,

inv. j. 1135.
41 BITTMAN, Ladislav: ·pionáÏní oprátky, s. 48–49.
42 KVASNIâKA, Václav: Droga zvaná ‰pionáÏ. Praha. Periskop 1994,

s. 146–147.
43 ÎÁâEK, Pavel: Odluky osob, s. 129; VICEN, Josef: Vo víroch rokov,

1938–1988. Bratislava. Lúã 1999, s. 227–232; Archiv ÚZSI, svazková agenda I. správy SNB, 20607 AS-1089.
44 TamtéÏ, 40894 AS-1893; STRÖBINGER, Rudolf: Rudá zrada. Olomouc.
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Nûkdy v polovinû ﬁíjna 1956 – bûhem aÏ dosud nejrozsáhlej‰í
krize komunistického bloku – byl mjr. Motejlek/Molnár vyslán do
Maìarska, kde zÛstal jako ‰éf malé zpravodajské expozitury aÏ do
poãátku prosince.45 Oficiálnû mûl pÛsobit jako spojovací dÛstojník
mezi Prahou a prosovûtsky orientovan˘mi maìarsk˘mi komunisty
Jáno‰e Kádára. Neoficiálnû byl spolu se sv˘mi podﬁízen˘mi mjr. Ladislavem Kﬁováãkem–Dûkanem–„Nezvalem“ a kpt. Bohuslavem
Fremrem – „PrÛ‰kem“ pﬁidûlen k operativní skupinû pﬁedsedy KGB
gen. Ivana A. Serova. Mjr. Kﬁováãek–Dûkan – „Nezval“ byl v prÛbûhu
mise urãen za styãného dÛstojníka (pozdûji rezidenta) u ministerstva
vnitra Ference Münnicha. Molnár pr˘ pozdûji vyprávûl, jak s pﬁíslu‰níky sovûtské Státní bezpeãnosti vysl˘chal západní novináﬁe a snaÏil
se s nimi nûkteré zadrÏené cizince získat ke spolupráci. Za své sluÏby pﬁi potlaãování maìarského povstání mûl pozdûji obdrÏet automatickou pistoli s osobním vûnováním pﬁedsedy KGB.46 Podle nûkter˘ch pramenÛ mûla „rozvûtvená zpravodajská ãinnost“ této doãasné
rezidentury I. správy MV spoãívat i v ofenzivním vysílání agentÛ do
Rakouska, respektive organizování dopravy zbraní do Maìarska.47
Votobia 1998, s. 61–64; KAPLAN, Karel: Mocní a bezmocní. Toronto. SixtyEight Publishers, Corp. 1989, s. 230.
45 SÚA, GP âSSR, sp. zn. FVg-I-2/70, protokol o v˘slechu svûdka B. Molnára z 23.–24. 9. 1971.
46 Zmûny ve vedení kontrarozvûdky, in: Listy ã. 3–4 (ãervence 1977), s. 7;
AUGUST, Franti‰ek – REES, David: Red Star Over Prague. Lond˘n. The
Sherwood Press 1984, s. 57, 94; A MV, fond H-788-2 (ZV 117), pﬁípis mjr. J.
Tﬁosky z 1. 12. 1962; КОЛПАКИДИ, А. И. – ПРОXОРОВ, Д. П.: Внешняя
разведка Роccии., s. 132. B. Molnár krátce sluÏebnû Maìarsko nav‰tívil
je‰tû asi dvakrát v roce 1957. VÛãi orgánÛm správy Státní bezpeãnosti
Praha svÛj pobyt v Maìarsku v roce 1956 vykazoval jako „rekreaci“. A MV,
PS, zmûny a doplÀky k dotazníku MNB, zaznamenáno npor. Zachem 24.
10. 1963 na základû pohovoru s pplk. Molnárem.
47 MADRY, Jindﬁich: Reflexe maìarského povstání v jednání ústﬁedních
politick˘ch orgánÛ âeskoslovenska. In: Vojenská opatﬁení âeskoslovenska
v souvislosti s maìarsk˘m povstáním 1956. Praha. HÚ AâR 1994, s. 30;
PACNER, Karel: âeskoslovensko ve zvlá‰tních sluÏbách, s. 517. Doprava
zbraní podle Molnárova kolegy na postu zástupce náãelníka I. správy MV
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Bez ohledu na Molnárovu vyhranûnou politickou orientaci, musela
osobní zku‰enost se sovûtsk˘m zpÛsobem potlaãování protikomunistické revolty hrát nemalou roli v jeho dal‰ím Ïivotním v˘voji.
Nebylo divu, Ïe plk. Miller v bﬁezna 1957 svého zástupce mjr.
Motejlka hodnotil v˘teãnû. „Úspû‰nû ﬁídí úsek politické rozvûdky,
sv˘mi znalostmi a organizaãními schopnostmi je pﬁíkladem v rozvûdné práci u sv˘ch podﬁízen˘ch. Ve v˘chovû orgánÛ plnû uplatÀuje
zku‰enosti, které získal v operativní práci na rezidentuﬁe.“48
Nûkdy v létû 1957 procházel Frenzel urãitou psychickou krizí,
zpÛsobenou jeho dvojím Ïivotem. Na schÛzce se sv˘m ﬁídícím orgánem v rakouském Bregenzu pr˘ poÏádal o jed. âs. dÛstojník reagoval zaranÏováním schÛzky s „‰éfem“. O nûkolik dní pozdûji se se‰el
s údajn˘m „‰éfem ãs. zpravodajské sluÏby“ – Bohumilem Molnárem,
kter˘ ho sv˘m vystupováním a argumentací uklidnil.49 Mjr. Molnár
musel „Annu“ pﬁevzít do ﬁízení nejpozdûji 2. srpna 1957, kdy snad
právû kvÛli Frenzelovi pﬁedával v Salzburgu „Leona“ svému kolegovi. Pﬁijel tam z Insbrucku, ze schÛzky s „Annou“, kde mj. svému
agentovi pﬁedal „pravidelnou odmûnu“ 3000 marek a v˘lohy ve v˘‰i
1000 ‰ilinkÛ „na ubytování sebe a ﬁidiãe jako vÏdy v minulosti“.50 Tok
tajn˘ch informací pokraãoval bûhem série dal‰ích tajn˘ch schÛzek
v Salzburgu, Insbrucku a jinde.51
pr˘ byla pouze krytím pokusu o únos ‰éfredaktora vídeÀského deníku Die
Presse Fritze Moldena, b˘valého zetû ﬁeditele CIA Allana Dullese. TamtéÏ,
s. 619; GROSE, Peter: Gentleman Spy. The Life of Allen Dulles. Boston.
Houghton Mifflin Company 1994, s. 349. PodpÛrn˘m dÛvodem k vyslání
mjr. Molnára do Maìarska mohlo spí‰e b˘t pokraãování akcí jeho podﬁízen˘ch „âedok“, pﬁípadnû „Baran“ a dal‰ích.
48 A MV, PS, návrh na zv˘‰ení funkãního platu na 2800 korun z 21. 3. 1957.
49 EDGAR, J. H. – ARMIN, R. J.: Spionage in Deutschland. Preetz/Holstein.
Ernst Gerdes Verlag 1962, s. 153–154; HAGEN, Louis: The Secret War for
Europe. New York. Stein and Day 1969, s. 109–110.
50 A MV, PS, záznam k mému kádrovému materiálu, 28. 6. 1968. L. Bittman
zjevnû nesprávnû uvádûl Molnárovo pﬁevzetí „Anny“ do ﬁízení aÏ v dubnu
1958. BITTMAN, Ladislav: ·pionáÏní oprátky, s. 49.
51 HAGEN, Louis: The Secret War, s. 110; M: Afera Frenzel. In: âechoslovák, ã. 46 (1960), s.1.
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Kromû rezidentur správy zahraniãnû-politické rozvûdky v Rakousku organizovala agenturní pronikání do Spolkové republiky Nûmecko
také berlínská rezidentura. Desetiãlenn˘ t˘m rezidenta pplk. Kubíka –
„·ubrta“ v kvûtnu 1955 doplnil npor. Václav Kvasniãka – „Janovsk˘“,
kter˘ o své rozvûdné ãinnosti jako jeden z mála vydal svûdectví.
Mimoﬁádná doba druhé poloviny padesát˘ch let mûla pﬁinést i „mimoﬁádné rozhodnutí“, které v‰ak neuãinilo ministerstvo zahraniãních
vûcí, n˘brÏ ministr vnitra Rudolf Barák. Stalo se tak pr˘ z popudu
„pruÏn˘ch orgánÛ ãs. rozvûdky“ – zástupce náãelníka I. správy MV
mjr. Molnára a jeho podﬁízeného kpt. Michela. „V dobû, kdy se na‰e
diplomatická sluÏba striktnû pﬁidrÏovala toho, aby vlastní iniciativou
nezavdala pﬁíãinu k závûrÛm Bonnu, Ïe âeskoslovensko má zájem
o normalizaci vztahÛ se SRN navázáním diplomatick˘ch stykÛ, pﬁi‰el
z Prahy pokyn posvûcen˘ Barákem, aby ãlenové berlínské rezidentury, pracující v diplomatick˘ch funkcích na âs. vojenské misi v Západním Berlínû, vyuÏili v‰ech moÏností k navazování kvalifikovan˘ch
kontaktÛ s poslanci Spolkového snûmu, s pracovníky západoberlínského Senátu. Pokyn to byl originální hned z nûkolika dÛvodÛ: pﬁednû byl v rozporu s oficiální linií na‰í zahraniãní politiky, vyznaãující se
zákopovou válkou s Bonnem, byl v‰ak v pﬁímém rozporu s tím, co
jsem jako úﬁadující ‰éf âs. vojenské mise dostal od tehdej‰ího ãs.
ministra zahraniãí Václava Davida...“
Npor. Kvasniãka – „Janovsk˘“ iniciativnû kontaktoval ‰éfredaktora západoberlínského Kurieru, poslance Bundestagu – a budoucího
spolkového ministra – Ernsta Lemmera. „K mému velkému pﬁekvapení mou náv‰tûvu v redakci neodmítl…“ Proti v‰em pravidlÛm pr˘
rozvûdãík praÏskou centrálu I. správy MV o svém úmyslu navázat
kontakt s poslancem CDU pﬁedem neinformoval. „Po schÛzce ‰la
v‰ak okamÏitû do Prahy ‰ifrovaná zpráva tlumoãící dost podrobnû
i Lemmerovy názory. Obratem pﬁi‰la odpovûì: zajistit pravideln˘
styk a pﬁed kaÏd˘m kontaktem Ïádat o konkrétní úkoly k zamûﬁení
rozhovoru. O mém prvním styku s Lemmerem byl hned informován
nejen náãelník rozvûdky Miller a jeho zástupce Molnár alias Drábek,
ale doslovné znûní ‰ifry putovalo i k Barákovi…“ Do akce byl zapojen agenturní typ – a posléze zﬁejmû i dÛvûrn˘ styk – berlínsk˘ dopisovatel Die Weltu s krycím jménem „Traven“. Podle Kvasniãky se
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z „pﬁípadu Lemmer“ v praÏské centrále správy zahraniãnû-politické
rozvûdky „rázem stal klíãov˘ pﬁípad ãs. ‰pionáÏe…“
Lemmer se v roce 1957 stal ministrem pro celonûmecké otázky.
Obãasná komunikace s pﬁedstaviteli âs. vojenské mise v Západním
Berlínû pokraãovala. Nûkdy v prÛbûhu následujícího roku obdrÏel
Kvasniãka – „Janovsk˘“ pokyn: z údajného povûﬁení ãs. vlády sdûlit
Lemmerovi, Ïe „po dohodû se sovûtskou stranou“ by mohl mít ambici „zaujmout ve sjednoceném Nûmecku klíãovou úlohu za pﬁedpokladu, pﬁistoupí-li na vûdom˘ styk… a bude-li své v˘roky koordinovat
s námi…“ Mlad˘ rozvûdãík se dostal do delikátní situace. „Stál jsem
pﬁed finálním rozhovorem s Lemmerem…, kter˘ byl oãividnû jasn˘m
verbovacím pohovorem. Zvlá‰tní situace – já, kterému tehdy bylo 28
let, jsem mûl získávat ke spolupráci s âeskoslovenskem politického
kmeta, ministra Adenauerovy vlády…“ Spolkovému ministru Lemmerovi se v‰ak bûhem rozhovoru podaﬁilo z „nastraÏené pasti“ uniknout. „O tom, jak velk˘ v˘znam pﬁisuzovala tehdy ãs. rozvûdka –
bezv˘hradnû podporovaná ministrem Barákem – pﬁípadu Lemmer,
svûdãí fakt, Ïe od poãátku této finální kapitoly pob˘val v Západním
Berlínû zástupce ‰éfa ãs. ‰pionáÏe Bohuslav [!] Molnár alias Drábek
a náãelník nûmecko-rakouského operativního odboru Milan
Mich[e]l alias Mozr. Jejich úkolem bylo celou operaci ﬁídit. Nakonec
odcestovali s vûdomím, Ïe se nûkde stala chyba. Ale jaká a kde?
Pﬁíli‰ se v‰echno uspûchalo nebo za to mÛÏe objektivnû nepﬁíznivá
politická atmosféra… Tím v‰ak celá záleÏitost nekonãila. S ministrem jsem se st˘kal dál…“52
Z neznámého dÛvodu se Bohumír Motejlek aÏ nûkdy na pﬁelomu
roku 1957/1958 rozhodl zavr‰it zmûnu svého jména. Dne 31. ledna
1958 povolil odbor pro vnitﬁní vûci rady Obvodního národního v˘boru
v Praze 1 zmûnu pﬁíjmení z Motejlka na Molnár. Rozhodnutí se t˘kalo i jeho manÏelky a dvou dûtí. „Z povolené zmûny nevypl˘vá Vám
Ïádn˘ právní nárok proti nûkteré rodinû s pﬁíjmením Molnár. ZároveÀ
se ãiní opatﬁení, aby povolená zmûna pﬁíjmení byla vyznaãena v pﬁíslu‰n˘ch matrikách.“ Definitivnû tak zmizel úspû‰n˘ náãelník Motej52 KVASNIâKA, Václav: Droga zvaná ‰pionáÏ. Periskop. Praha 1994, s. 33,

53–54, 64–65, 68, 70, 72.
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lek a vynoﬁila se osoba s novou identitou. Tentokráte se v‰ak zmûna
identity net˘kala pouze pﬁíslu‰níka rozvûdky, navyklého pÛsobit pod
krycími jmény, ale celé jeho rodiny.53
V souvislosti se snahou o aktivizací agenturnû operativní ãinnosti ve Spojen˘ch státech byl vyslán dosavadní náãelník I. odboru
mjr. Nacvalaã – „Kube‰“ nejprve v únoru do legalizace a posléze
v polovinû ãervence 1958 na post rezidenta v New Yorku (oficiálnû
od 1. ﬁíjna 1958 velvyslaneck˘ rada âs. stálé mise pﬁi OSN).
V centrále se mezitím pﬁipravovaly údaje o vybran˘ch typech; mjr.
Molnár – „Drábek“ napﬁ. koncem dubna 1958 ministrovi Barákovi
sv˘m podpisem doporuãil schválit rozpracování typu „Mu‰kát“,
b˘valého pﬁíslu‰níka americké váleãné zpravodajské sluÏby Office
of Strategic Services (OSS) ãeského pÛvodu.54 V polovinû záﬁí
1958 zástupce náãelníka I. správy MV mjr. Molnár – „Drábek“
schvaloval návrhy na rozpracování (a o ‰est mûsícÛ pozdûji na získání jako agenta) typa „Davídka“, b˘valého spolupracovníka
B. Lau‰mana, kterého se pÛvodnû IV. správa MV snaÏila v rámci
akce „Morfium“ „pﬁivézti“ zpût do âSR.55
V roce 1958 si zaãal mjr. Molnár zvy‰ovat svoji politickou kvalifikaci – nastoupil studium Veãerní univerzity marxismu-leninismu,
které ukonãil v roce 1961.56
Z popudu sovûtsk˘ch poradcÛ mûl náãelník plk. Miller rozhodnout
na poãátku roku 1959 o pﬁedání „Anny“ do ﬁízení nelegální souãásti
53 A MV, PS, rozhodnutí odboru pro vnitﬁní vûci rady ONV v Praze 1 z 31. 1.
1958. V kopii rodného listu – antedatovaného zﬁejmû k 25. 3. 1953 – je uvedeno, Ïe jeho druh˘ syn se v bﬁeznu 1953 narodil Molnárov˘m (otec: Bohumír Molnár, roz. Molnár) jiÏ jako „Molnár“. Do zvlá‰tního dotazníku dokonce
26. 2. 1962 vlastnoruãnû doplnil: „zmûna (jména) provedena v roce [19]55
ze sluÏebních dÛvodÛ I. správy MV“.TamtéÏ. F. August ji datoval také k roku
1955: „K pﬁekvapení sv˘ch pﬁíbuzn˘ch i spolupracovníkÛ si nechal úﬁednû
zmûnit jméno z Motejlek na Molnár, tedy na jméno fale‰ného diplomata,
pod kter˘m pracoval v Rakousku.“ AUGUST, Franti‰ek – JAB: Ve znamení
temna, s. 254.
54 Archiv ÚZSI, svazková agenda I. S-SNB, 42343 AS-05575.
55 TamtéÏ, 11308/300.
56 A MV, PS, vyhodnocení personálního spisu, npor. J. Zach, 25. 10. 1963.
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I. správy MV. „Poradci vûﬁili, Ïe to bude nejenom rychlej‰í, ale také
bezpeãnûj‰í. âasté cesty do Rakouska, ·v˘carska ãi Západního
Berlína na schÛzku s Molnárem vystavovaly Frenzela zbyteãnému
riziku.“ I pﬁes urãitou opozici politické rozvûdky byl agent napojen na
dva dÛstojníky s cizí identitou (nelegály) vysazené do Spolkové
republiky Nûmecko.57 Pﬁedávácí schÛzka se konala 19. záﬁí 1959 –
den po jeho ‰edesát˘ch narozeninách – v restauraci „Das Goldene
Dachel“ v Insbrucku. O mûsíc pozdûji Franz Altmann (vlastním jménem mjr. Jindﬁich Augustin) kontaktoval „Annu“ pﬁímo v Bundestagu.58 Mjr. Molnár se i nadále – obvykle jednou za pÛl roku – s agentem scházel. Kromû finanãního vyrovnání ho podporoval i po psychické stránce.59
Zajímavou charakteristiku klíãového funkcionáﬁe I. správy MV
z roku 1959 podal v anglické verzi sv˘ch pamûtí defektor Ladislav
Bittman – „Brychta“. „Molnár náleÏel k elitû ãs. rozvûdné sluÏby…
Jeho profesionální úspûchy a osobní styky mu pomohly získat druhé
nejvy‰‰í místo ve sluÏbû, to znamená funkci zástupce náãelníka
správy. Jeho jméno vyvolávalo respekt a zároveÀ obavu. Byl stﬁednû
vysok˘, jeho hlava hluboce sedûla mezi ‰irok˘mi rameny, mûl tváﬁ
ﬁezníka, nebyl romantickou osobností. Nezískal rozsáhlé vzdûlání,
ale byl vybaven pﬁirozenou inteligencí a kvalitami intrikáﬁe schopného oklamat témûﬁ kohokoliv a kdykoliv.“ Pocity z osobního setkání
s cynick˘m funkcionáﬁem I. správy MV zarámoval citát zakladatele
âeky F. E. DzerÏinského z plakátu na zdi kanceláﬁe jeho nadﬁízeného: „Chladnou hlavu, planoucí srdce a naprosto ãisté ruce.“60
57 BITTMAN, Ladislav: ·pionáÏní oprátky, s. 49.
58 HAGEN, Louis: The Secret War for Europe, s. 111–112.
59 Agent „Anna“ se s pﬁíslu‰níky I. správy MV se‰el na 39 agenturních

schÛzkách, z toho 22 s nelegály; vyinkasoval pouh˘ch 25 500 marek
a 6000 ‰ilinkÛ. V roce 1959 se napﬁ. mûl Molnár s „Annou“ osobnû sejít pûtkrát. EDGAR, J. H. – ARMIN, R. J.: Spionage in Deutschland, s. 153–154.
60 BITTMAN, Ladislav: The Deception Game. Czechoslovak Intelligence in
Soviet Political Warfare. Syracuse University Research Corporation. Syracuse 1972, s. xiii – xiv. Anonymní pramen – zﬁejmû z ﬁad po PraÏském jaru
propu‰tûn˘ch pﬁíslu‰níkÛ rozvûdky – uvádûl, Ïe Molnár je‰tû po XX. sjezdu
KSSS pﬁesvûdãoval ministra R. Baráka o odÛvodnûnosti politick˘ch proce(103)
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S ohledem na „dosavadní dobré pracovní v˘sledky“ navrhl
plk. Miller ministru Barákovi mimoﬁádnû pov˘‰it mjr. Molnára do hodnosti podplukovníka, coÏ bylo k 1. ãervenci 1959 také realizováno.61
Úspû‰n˘ zástupce náãelníka správy po linii politické rozvûdky si jistû
nepﬁedstavoval, Ïe na dlouhé roky pÛjde o pov˘‰ení poslední.
Pplk. Molnár – „Drábek“ byl koncem ãervence 1959 aktivnû
zapojen do organizování obrann˘ch opatﬁení na rezidenturách
I. správy MV v New Yorku a Washingtonu u pﬁíleÏitosti defekce
rezidenta zpravodajské správy Generálního ‰tábu mjr. Franti‰ka
Ti‰lera.62 Stejnû tak schvaloval verbování a ﬁízení agentÛ z ﬁad
nûmeck˘ch váleãn˘ch zloãincÛ, jako na podzim 1959 agenta
„Fritze“, b˘valého pﬁíslu‰níka Sicherheitsdienstu Maxe Rostocka
(1912–1986).63
Dne 25. listopadu 1959 signoval pplk. Molnár – „Drábek“ návrh III.
odboru na provedení aktivního opatﬁení proti ‰éfovi protikomunistické zpravodajské organizace ve Francii gen. âeÀku Kudláãkovi,
sÛ v âSR. Autor tvrdil i nûkteré obtíÏnû ovûﬁitelné údaje: „Aãkoliv Molnár
ukonãil jen dvû mû‰Èanky a byl na ‰tíru s gramatikou, je znám sv˘m spolupracovníkÛm jako ãlovûk s pﬁirozenou inteligencí a v práci se osvûdãil jako
schopn˘ zpravodajsk˘ dÛstojník. Byl sice znám svou oddaností KGB,
v soukromí v‰ak neskr˘val, Ïe mu spí‰e vyhovuje západní styl Ïivota a ze
sovûtského si dûlal ãasto posmû‰ky. Jeho pﬁátelé se domnívají, Ïe se dal
naverbovat do sluÏeb KGB pro svou nejasnou ãinnost v Nûmecku v dobû
2. svûtové války a pro svou touhu po moci. Je v‰ak o nûm známo, Ïe nenávidí pracovníky rozvûdky s univerzitním vzdûláním a Ïe je antisemita…“
Zmûny ve vedení kontrarozvûdky, s. 7.
61 A MV, PS, návrh na mimoﬁádné pov˘‰ení do hodnosti podplukovníka,
realizované KRMV ã. 916/1959.
62 ÎÁâEK, Pavel: Na obû strany. âeskoslovenské vojenské zpravodajství
50. aÏ 80. let dvacátého století oãima „krtka“. In: VOJTÁSEK, Franti‰ek –
ÎÁâEK, Pavel: Francouzsk˘ krtek. V první linii studené války. Cheb. Svût
kﬁídel 2003, s. 198.
63 PLACH¯, Jiﬁí: Pﬁípad FRITZ. Váleãn˘ zloãinec Max Rostock jako agent
StB. Se‰ity ã. 5. Praha. ÚDV PâR 2002, s. 55. K úloze IV. odboru I. správy
MV v tûchto operacích srov. BITTMAN, Ladislav: ·pionáÏní oprátky, s.
24–32.
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jejímÏ cílem bylo podsunutí dezinformace o infiltraci jeho skupiny ãs.
rozvûdkou.64
Krátce pﬁedtím správa zahraniãnû-politické rozvûdky naplánovala aktivní opatﬁení „Panenka“ (téÏ „Slánka“) zamûﬁené proti
Radiu Svobodná Evropa (RFE) v Mnichovû. V polovinû listopadu
1959 pﬁedal referent rezidentury v rakouském Salzburgu npor.
Jaroslav Nûmec – „Nekola“ svému „dobﬁe postavenému“ spolupracovníkovi Ivanu Havlíkovi (1931–1994) s krycím jménem
„Alex“ dvû slánky s atropinovou solí, s pokynem zamûnit je za
slánky v jídelnû RFE. Cílem akce bylo nejen atakovat trávicí ústrojí nûkolika zamûstnancÛ nenávidûné rozhlasové stanice, ale
vyvolat také atmosféru obav a dokonce se i „pobavit“. Agent ze
Svobodné Evropy v‰ak byl buì dvojit˘m agentem (dublerem)
anebo se úkolu zalekl a v‰e vyzradil americk˘m bezpeãnostním
orgánÛm.65 Vedení Svobodné Evropy a vrchní velitelství americké
armády v Heidelbergu vydaly prohlá‰ení, ve kterém jako organizátora oznaãily pracovníka ãs. generálního konzulátu v Salzburgu. „Jaroslav Nûmec byl veﬁejnû odhalen jako traviã a centrála
okamÏitû ‰ifrovan˘m telegramem do Salzburgu poÏadovala, aby
ho náãelník rezidentury pﬁivezl okamÏitû domÛ.“ Z npor. Nûmce –
„Nekoly“ se stala persona non grata, a jelikoÏ nemûl diplomatickou imunitu, mohl b˘t kdykoliv zatãen a vydán do Nûmecka. Jak
referent, tak náãelník rezidentury se v‰ak nacházeli v tyrolsk˘ch
Alpách, nesledovali pr˘ média, a tak nemûli pﬁedstavu o tom, co
se stalo. Centrála rozvûdky byla váÏnû znepokojena. Druh˘ muÏ
I. správy MV pplk. Molnár se rozhodl osobnû zasáhnout. Vyrazil
do Rakouska, nalezl rozvûdãíka v horách, umístil ho pr˘ do kufru
svého auta a pﬁevezl do âeskoslovenska; npor. Nûmec – „Nekola“
se tak 10. prosince 1959 opûtnû zaﬁadil do stavu centrály. „Tiskové odhalení neúspû‰né operace po‰kodilo ãs. prestiÏ navzdory
faktu, Ïe mnichovsk˘ státní zástupce po ukonãení svého vy‰etﬁování ﬁekl, Ïe mnoÏství jedu nebylo takové, aby zpÛsobilo váÏnou
64 Archiv ÚZSI, svazková agenda I. S-SNB, 10715.
65 Srov. J. J. (JOSTEN, Josef): Jedem a slinou proti R.S.E. In: âechoslovák,

ã. 48 (1959), s. 1.
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‰kodu.“66 Nepodaﬁená akce ohrozila i dal‰ího agenta v Radiu
Svobodná Evropa Oldﬁicha Lauﬁíma (1920) s krycím jménem
„Jáchym“, kter˘ se jiÏ na obdobné akci „Zápach“ v kvûtnu 1958
podílel (dokonce s ním bylo rok pﬁedtím poãítáno do operace „Borovice“ – destrukce ãásti redakcí RSE).67 V posledních dnech roku
1959 IV. odbor I. správy MV za pomoci v˘chodonûmeckého agenta
„Horsta“ (Manfred D., nar. 1926) pﬁipravil Lauﬁímovo „staÏení“ do
âSR i s celou rodinou, které ov‰em spolupracovník odmítl.68
I pﬁes tuto blamáÏ, která byla mimochodem pﬁedzvûstí mnohem
závaÏnûj‰ích provalÛ, navrhl náãelník I. správy MV v únoru 1960
vyznamenat pplk. Molnára medailí „Za zásluhy o obranu vlasti“.
Rozkazem prezidenta republiky byla následnû ocenûna „dlouholetá
obûtavá a úspû‰ná práce“ ve sluÏbách ministerstva vnitra.69
Zajímavû plk. Millera a pplk. Molnára po témûﬁ ãtyﬁiceti letech
charakterizoval nûkdej‰í sekretáﬁ ‰tábu náãelníka I. správy MV Jiﬁí
Ondráãek, dosazen˘ v letech 1956 aÏ 1962 na rozvûdku ministrem
vnitra Rudolfem Barákem. Miller byl podle nûj „puntiãkáﬁ, Ïádnou
velkou koncepci nemûl… Soustﬁeìoval se na detaily a vût‰í vûci mu
unikaly. Du‰í rozvûdky byl Molnár…“ Ondráãek mûl opakovanû
Baráka pﬁemlouvat, aby ho jmenoval náãelníkem I. správy MV. „Ale
on se mnou nesouhlasil.“70
Pplk. Molnár mûl dÛvûru sovûtské rozvûdky, o ãemÏ svûdãí i fakt,
Ïe ﬁídil akci „Mornard“ – návrat Ramóna Mercadera, vraha Lva Troc-
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kého, z mexického vûzení.71 Sovûtská rozvûdka, která se údajnû
obávala, aby její nûkdej‰í agent „Raymond“ nebyl po propu‰tûní
zabit ze msty trockisty, jiÏ v roce 1955 poÏádala své kolegy o pomoc.
Na základû souhlasu politického byra ÚV KSâ bylo údajnému Belgiãanovi Jacqusovi Mornardu Vandendreschedovi udûleno ãs. obãanství a vydán pas. Dne 6. kvûtna 1960 nasedl spolu se sv˘m advokátem a dvûma ãs. rozvûdãíky do letadla a pﬁes Havanu pﬁiletûl do
Prahy a pozdûji do Moskvy.72
V polovinû kvûtna 1960 náruÏiv˘ kuﬁák pplk. Molnár, jehoÏ pronásledovaly Ïluãníkové záchvaty v podstatû od nástupu do vysoké
náãelnické funkce, zkolaboval. Po dobu více neÏ tﬁí mûsícÛ byl
v péãi lékaﬁÛ, absolvoval dokonce operaci. O síle jeho postavení
svûdãí fakt, Ïe ho v Ústﬁední vojenské nemocnici „dost ãasto“ nav‰tûvoval jeho nadﬁízen˘ plk. Miller.73
Pravdûpodobnû ho informoval i o v˘sledcích porady vedení KGB
s pﬁedstaviteli ministerstva vnitra, která se konala ve dnech 1. aÏ
8. ãervence 1960 v Moskvû. I. správa MV o necel˘ rok pozdûji
v moskevskou dohodu hodnotila jako pﬁínosnou, neboÈ usmûrnila
její zpravodajskou ãinnost na „boj proti hlavnímu nepﬁíteli“, získávání
informací a zji‰Èování „agresivních plánÛ nepﬁítele“ zamûﬁen˘ch proti
zemím komunistického bloku, a „odhalování zámûrÛ nepﬁítele vÛãi
národnû osvobozeneckému a protikoloniálnímu hnutí“ v zemích tﬁetího svûta. ZároveÀ 1. hlavní správa KGB gen. Alexandra M. Sacharovského správû zahraniãnû-politické rozvûdky stanovila hlavní
objekty pro agenturnû operativní rozpracování a infiltraci. Dohoda se

66 BITTMAN, Ladislav: The Deception Game, s. 11–12; V˘povûì J. Frolíka

pﬁed podv˘borem Senátu Spojen˘ch státÛ z 18. 11. 1975. In:
VACHALOVSK¯, Pﬁemysl – BOK, John: ·pion vypovídá II. J. W. Hill. Praha
2000, s. 72–73; FROLÍK, Josef: ·pion vypovídá. Praha. Orbis 1990, s.
112–113; PACNER, Karel: âeskoslovensko ve zvlá‰tních sluÏbách, s. 540.
67 POSPÍ·IL, Jan: Útûk z tábor ã. XII. In: Za svobodu a demokracii, s. 220.
68 Archiv ÚZSI, svazková agenda I. S-SNB, 40926 – AS-A-6281.
69 A MV, PS, návrh na vyznamenání medailí „Za zásluhy o obranu vlasti“,
14. 2. 1960, schválen˘ 24. 3. 1960 a realizovan˘ rozkazem prezidenta
republiky ã. 3/1960 z 30. 4. 1960. Podle vyhodnocení z 25. 10. 1963 mûl b˘t
Molnár je‰tû v roce 1958 vyznamenán medailí „Za vynikající práci“.
70 PACNER, Karel: âeskoslovensko ve zvlá‰tních sluÏbách, s. 45 –452.
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71 SÚA, GP âSSR, FVg-I-2/70, protokol o v˘slechu svûdka J. Millera z 8. 4.

1971.
72 A MV, fond A 2/2, inv. j. 511; ANDREW, Christopher – MITROCHIN, Vasi-

lij: MitrochinÛv archiv. Neznámé ‰pionáÏní operace KGB. Praha. Accademia 2001, s. 105; КОБО, Xуан: Убийца Троцкого: палац или жертва? In:
Московские новости, ã. 12 (1989), s. 16; Trotzkis Mörder will nach Europa.
In: Die Welt, 9. 5. 1960, s. 12; Sobotní poznámky I. Ducháãka (âermáka)
ã. 529, Hlas Ameriky, 22. 5. 1960. Hoover Institution, Stanford. Ivo Duchacek, box 10, file Cermak/Duchacek, 1960.
73 SÚA, GP âSSR, FVg-I-2/70, protokol o v˘slechu svûdka B. Molnára
z 23.–24. 9. 1971.
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stala se základním kamenem tématického plánu práce ãs. rozvûdky
na rok 1961.74
âern˘ den I. správy MV nastal 28. ﬁíjna 1960. Nûmecké bezpeãnostní orgány zatkly nelegály mjr. J. Augustina („Altmanna“) i jeho
kolegu kpt. Vlastimila Flégla („Ernsta Langera“) a o dva dny pozdûji
v Bundestagu i A. Frenzela. Jakmile o tom praÏská centrála obdrÏela zprávu, svolal náãelník plk. Miller poradu, na kterou byla kromû
sovûtsk˘ch poradcÛ v ãele s Fjodorem G. âernovem pﬁizvána ãs.
rozvûdná elita – zástupci náãelníka pplk. Molnár – „Drábek“, mjr. Jan
Pﬁíhoda – „PraÏsk˘“, náãelník IV. odboru mjr. Michel – „Mozr“ a nûkteﬁí dal‰í, vãetnû ﬁídícího orgána „Anny“ v centrále kpt. Bittmana –
„Brychty“, kter˘ o jejím prÛbûhu zanechal svûdectví. „Obvyklé úsmûvy a pﬁátelské fráze chybûly, atmosféra byla napjatá. Na koho se
tento nejvût‰í pováleãn˘ proval sveze?“ Plk. Miller zdÛraznil, Ïe je
nutno okamÏitû realizovat opatﬁení k „lokalizaci“ provalu, vãetnû
vyvození „nejpﬁísnûj‰ích dÛsledkÛ“ z tohoto váÏného neúspûchu.
„Osud postavil vûãnû ustaraného Millera pﬁed dal‰í problém. Profesionálnû neschopn˘ Miller neudûlal krok bez âernova nebo svého
zástupce Molnára. Naprostá poslu‰nost stranû a náhoda mu
pomohly k závratné kariéﬁe…“
Mjr. Michel – „Mozr“ ve svém vystoupení obvinil nelegální rozvûdku z nedostateãné konspirace a následného odhalení agenta. Jisté
ﬁe‰ení, jak prezentovat tuto profesionální prohru, mûl navrhnout
pplk. Molnár: „…myslím, Ïe ve zprávû ministrovi bychom mûli FrenzelÛv pﬁípad ‰íﬁeji zhodnotit, rozumíte – politicky zhodnotit. Zatãení
Anny je pro nás citelná ztráta, ale zase to není Ïádná katastrofa.
Máme ve spolkovém snûmu i v SPD dal‰í lidi, dobré, provûﬁené
agenty. Doufám, Ïe jste si v‰imli, co pí‰e západonûmeck˘ tisk.
Západní Nûmecko je ‰okovan˘, jak vysoko jsme pronikli. A to je pro
nás dobrá reklama. Rozumíte, voni potﬁebujou dostat lekci, Ïe my
tady nejsme nûjak˘ bﬁídilové, voni z nás musí mít strach, musí mít
respekt, musej se jim klepat kolena. Jinak se s Nûmci nedá zacházet. FrenzelÛv pﬁípad jim ukazuje, Ïe my na V˘chodû víme o kaÏdém
74 A MV, fond A 11, inv. j. 1313. Zpráva o plnûní dohody o spolupráci mezi

sovûtskou a ãeskoslovenskou rozvûdkou, mjr. Drábek, 24. 5. 1961.
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jejich kroku, Ïe jim koukáme do hrnce, aÈ se ho snaÏí pﬁikr˘t, jak
chtûjí. Frenzel je pro nás ztracen, ale my musíme myslet na budoucnost a nepropadat Ïádn˘ panice. Musíme se na to dívat politicky,
soudruzi, a z politick˘ho hlediska strach v západním Nûmecku pracuje pro nás.“75 Pragmatick˘ Molnár sice nabídl vedení I. správy MV
„záchrann˘ pás“, ani tato „politická“ interpretace v‰ak do budoucna
nezabránila zásadním personálním zmûnám ve vedení I. správy MV.
Zvlá‰tû kdyÏ tyto události v nejvy‰‰ím komunistickém vedení doprovázela sloÏitá politická hra, která vyvrcholila aÏ v pád ambiciózního
námûstka pﬁedsedy vlády a ministra vnitra.76
75 BITTMAN, Ladislav: ·pionáÏní oprátky, s. 46–47, 50–55. Podle pozdûj‰ích interpretací mohl pplk. Molnár odvádût pozornost i od své lehkomyslnosti a namy‰lenosti. Po provalu „Anny“ pr˘ pﬁíslu‰níci vídeÀské rezidentury potvrdili, Ïe Molnárova agenturní schÛzka s Frenzelem na jaﬁe 1960 se
konala pod kontrolou cizí sledovaãky. PACNER, Karel: âeskoslovensko ve
zvlá‰tních sluÏbách, s. 661. Jeden z Molnárov˘ch kolegÛ (a podﬁízen˘ch)
ho charakterizoval jako sebejistého, silného, brutálního v komunikaci, se
selsk˘m rozumem, absolutnû konzervativního. Miller oproti nûmu pr˘ k rozvûdné práci nemûl vztah, byl tím „povûﬁen“. V Molnárovû sebejistotû vidûl
dÛvod odhalení Frenzela. Interview s Miloslavem Novákem-„Neradem“,
prosinec 1996. Obdobnû vzpomínal dal‰í b˘val˘ pﬁíslu‰ník I. S-MV: Molnár
byl zásadov˘, schopn˘ ãlovûk, odbornû na vy‰‰í úrovni neÏ Miller. Nûkdy to
z pracovních dÛvodÛ mezi ním a podﬁízen˘mi „zajiskﬁilo“. Interview s Antonínem Jureãkou – „Jindrou“, duben 1999.
76 KAPLAN, Karel: Mocní a bezmocní, s. 229–232. I. správa MV se zjevnû
podílela na informaãní podpoﬁe svého ministra; nasvûdãuje tomu citace
z Molnárova protokolu: „Vût‰í vliv na jeho jednání… mohly mít informace,
které R. Barák dostával asi od r. 1958 ze zahraniãí [= SSSR], a které naznaãovaly, Ïe dojde ke stﬁetÛm R. Baráka s nûkter˘mi ostatními ãleny pﬁedsednictva [ÚV KSâ], pﬁiãemÏ v tûchto anal˘zách se pﬁímo uvádûlo, kdo bude
stát na jeho stranû a kdo proti nûmu. V uveden˘ch informacích se nakonec
pﬁedvídal politick˘ pád R. Baráka a jeho prohra. Pozdûj‰í v˘voj událostí
v podstatû potvrdil tyto pﬁedpovûdi. Domnívám se, Ïe R. Barák musel
tûmto informacím pﬁikládat urãitou váhu, vzhledem k tomu, Ïe se dalo usuzovat, Ïe pocházejí z nejvy‰‰ích kruhÛ na‰eho politického a veﬁejného
Ïivota.“ SÚA, GP âSSR, FVg-I-2/70, protokol o v˘slechu svûdka B. Molnára
z 23.–24. 9. 1971. SvÛj ambivalentní postoj k ministrovi vnitra mûl Molnár
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Dal‰í katastrofa na sebe nenechala dlouho ãekat. V noci z 20. na
21. ledna 1961 zatkla ‰v˘carská policie v Bernu náãelníka 11. odboru nelegální rozvûdky pplk. Bohumila Petrlíka – „Bohuslava“, jeho
podﬁízeného kpt. Vlastimila Glasera – „Bene‰e“ na schÛzce spoleãnû s agentem nelegálem Ottou Schwarzenbergerem alias „ Ottou
Baltenspergerem“ (a o dva dny pozdûji i jeho Ïenu Evu, rozenou
Frankovou).77 Tento proval jiÏ neohroÏoval pouze vedení I. správy
MV. „V Praze zaãaly ihned kolovat zvûsti o moÏn˘ch agentech cizích
sluÏeb pﬁímo na MV a ministerská ma‰inérie zaãala pracovat na
plné obrátky…“ Krátce na to mûl dát sovûtsk˘ poradce âernov pplk.
Molnárovi kopie protokolÛ ‰v˘carské policie z v˘slechÛ obou zatãen˘ch pﬁíslu‰níkÛ I. správy MV, které mûla I. hlavní správa KGB získat
z vlastních zdrojÛ. „PraÏsk˘ pohled nebyl pﬁíli‰ pozitivní. Oba se
nechovali stateãnû, spí‰e zbabûle a mûkce.“78
V polovinû roku 1958 zahájila III. správa MV rozpracování akce
„Bratﬁi“, jejímÏ cílem bylo „provedení tajné odluky“ Josefa Ma‰ína na
území âSR a „jeho realizaci“. Gestor operace – politická kontrarozvûdka – konzultovala své kroky se správou zahraniãnû-politické rozvûdky. Dne 22. bﬁezna 1961 tak pplk. Molnár – „Drábek“ odsouhlasil
kontakt tajného spolupracovníka III. správy MV Oskara âerného
–„Tomá‰e“ s J. Ma‰ínem ve Spolkové republice Nûmecko.79
Nûkdy v dubnu ãi kvûtnu 1961 byl náãelník I. správy MV plk. Miller
vyslán na sluÏební cestu do Mali budovat místní bezpeãnostní sloÏky
a osobou zodpovûdnou za chod ãs. rozvûdky se pochopitelnû stal
pplk. Molnár – „Drábek“.80 Ten také nesl plnou odpovûdnost za
vyjádﬁit na jednom z veãírkÛ v roce 1959 tehdy jistû kompromitujícím údajem o nûkdej‰ím Barákovû ãlenství v sociální demokracii. AUGUST, Franti‰ek – JAB: Ve znamení temna, s. 375.
77 Das Urteil im Aarauer Ostspionageprozeß. In: Neue Zürcher Zeitung, 18. 4.
1962, s. 3; Die Skandal mit den tschechischen <Diplomaten>. In: Die Weltwoche, 4. 5. 1962, s. 11; âím se v Praze nechlubí. In: âeské slovo, ã. 5 (1962), s. 4.
78 AUGUST, Franti‰ek – JAB: Ve znamení temna, s. 274–275.
79 Archiv ÚZSI, svazková agenda I. S-SNB, 20781 AS 08895; KALOUS,
Jan: Ma‰ínové. In: Za svobodu a demokracii, s. 111.
80 SÚA, GP âSSR, FvG I-2/70, protokoly o v˘slechu svûdka J. Millera z 7. 4.
1971 a obvinûného R. Baráka z 7. 6. 1971.
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zpracování podkladÛ k nadcházejícímu jednání se sovûtsk˘m V˘borem Státní bezpeãnosti pﬁi Radû ministrÛ SSSR, kter˘ 24. kvûtna
1961 za I. správu MV postoupil zahraniãnímu oddûlení ministerstva
vnitra. Zastupující náãelník správy zahraniãnû-politické rozvûdky
v tomto dokumentu pﬁiznal, Ïe díky událostem z konce pﬁedchozího
roku bylo naplÀování vzájemné dohody se sovûtskou rozvûdkou
váÏnû naru‰eno neúspûchy v SRN a ve ·v˘carsku. Doãasné pﬁeru‰ení zpravodajsk˘ch aktivit v západní Evropû (a také v severní Americe) znaãnû zredukovalo informaãní produkci aÏ dosud velmi aktivních rezidentur v Rakousku, Nûmecku a Francii. Pﬁesto rozvûdka
pokraãovala po v‰ech liniích v pﬁípravû a rozpracování typÛ do hlavních objektÛ, tak jak dohoda pﬁedpokládala.
Krátce pﬁed jednáním se sovûtskou delegací do‰lo k personální
obmûnû na postu ministra vnitra. Ambiciózního námûstka pﬁedsedy
(místopﬁedsedu) vlády Rudolfa Baráka, kter˘ 20. ãervna 1960 opustil
ministerskou funkci, nahradil o dva dny pozdûji Lubomír ·trougal.81
V prÛbûhu pﬁípravy k pﬁedání funkce ministra, povolal 19. ãervna
1961 R. Barák do své kanceláﬁe zastupujícího náãelníka pplk. Molnára – „Drábka“ a pﬁedal mu bez jakéhokoliv potvrzení 23 000 ‰v˘carsk˘ch frankÛ a 3000 zlat˘ch holandsk˘ch guldenÛ.82 Bezprostﬁednû
„po návratu z Letné“ odevzdal Molnár valuty proti potvrzení vedoucímu finanãního oddûlení I. správy MV npor. ZdeÀku Skálovi – „Orlickému“.83 Tento akt – zvlá‰tû poté, kdyÏ pplk. Molnár na problémy
81 SNÍTIL, Zdenûk a kol.: Struãn˘ pﬁehled dûjin SNB. Praha. IX. správa FMV
– V· SNB 1981, s. 86, 103. Podle jiného pramene L. ·trougal na ministersk˘
post nastoupil aÏ 23. 6. 1961. âeskoslovenské dûjiny v datech. Praha. Svoboda 1987, s. 613.
82 SÚA, GP âSSR, Fvg-I-2/70, protokol o v˘slechu obvinûného R. Baráka
z 2. 6. 1971 (odvolání se na v˘slech svûdka B. Drábka-Molnára z 8. 3. 1962).
83 TamtéÏ. Protokol o v˘slechu B. Molnára z 23.–24. 9. 1971. KdyÏ Molnára
jako b˘valého vysokého funkcionáﬁe ãs. rozvûdky upozorÀovali na jeho
spoluzodpovûdnost, uvedl následující: „R. Baráka jsem totiÏ poznal jako
ãlovûka, kter˘ velmi rád riskoval v mnoha vûcech, coÏ jsem mûl moÏnost
sledovat pﬁi uskuteãÀování nûkter˘ch vûcí v cizinû, jejichÏ provedení bylo
spojeno s velk˘m rizikem. Je nutno uváÏit i tehdej‰í postavení R. Baráka
jako ministra vnitra a ãlena PB ÚV KSâ…“
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s financemi upozornil nového ministra – odstartoval aféru, která
skonãila ustanovením zvlá‰tní komise ÚV KSâ a posléze i Barákov˘m odsouzením a uvûznûním.
Je‰tû 22. ãervna 1961 se pplk. Molnár – „Drábek“ snaÏil posílit
svou (a zjevnû i Barákovu) pozici navrÏením mjr. Nacvalaãe –
„Kube‰e“ do funkce ãtvrtého zástupce náãelníka I. správy MV.
Newyorsk˘ rezident se právû v tûchto dnech pﬁedãasnû vracel po
úspû‰né operaci amerického Federálního úﬁadu pro vy‰etﬁování
(FBI) do âSSR.84 Formálnû mûl ve funkci nahradit mjr. Jana Paclíka
– „Nováka“, zástupce náãelníka I. správy MV od 1. bﬁezna 1961,
odcházejícího „v nejbliÏ‰í dobû“ (fakticky v‰ak aÏ 1. záﬁí) do legalizace na ministerstvo zahraniãních vûcí. PﬁestoÏe dokument nepro‰el
kolegiem MV (a není ani zﬁejmé, zda byl konzultován na ÚV KSâ),
Rudolf Barák návrh podepsal.85
Dne 26. ãervna 1961 do Prahy pﬁiletûla delegace KGB v ãele
s Alexandrem N. ·eljepinem. Barák je‰tû svou agendu pﬁedával
·trougalovi, a tak se stalo, Ïe se jednání se sovûtskou Státní bezpeãností v Praze na Opy‰i zúãastnili oba.86 Po obecném zhodnocení politické i bezpeãnostní situace v kabinetû nového ministra vnitra
se úãastníci rozdûlili na kontrarozvûdnou a rozvûdnou skupinu.
Kromû kontroly dosavadního plnûní stávající dohody prezentoval
zastupující náãelník I. správy MV pplk. Molnár – „Drábek“ nûkteré
námûty budoucí spolupráce.
Správa zahraniãnû-politické rozvûdky procházela sloÏit˘m obdobím. V roce 1959 byla zahájena redislokace rozvûdn˘ch sloÏek
z objektu v Sadové, která do nástupu nového ministra vnitra Lubomíra ·trougala v ãervnu 1961 je‰tû nebyla ukonãena. „Jako první
84 HUSS, Pierre J. – CARPOZI, George: Red Spies in the U. N. New York.

Coward-McCann Inc. 1965, s. 157–166; FROLÍK, Josef: ·pión vypovídá,
s. 148–154.
85 A MV, personální spis M. Nacvalaãe. Návrh pplk. Drábka ministru vnitra
R. Barákovi z 22. 6. 1961. Mjr. Nacvalaã byl k 1. 7. 1961 povûﬁen funkcí
zástupce náãelníka I. správy MV, kterou vykonával aÏ do svého propu‰tûní
ze sluÏebního pomûru dne 31. 7. 1962.
86 SÚA, GP âSSR, Fvg-I-2/70, protokol o v˘slechu B. Molnára z 23.–24.
9. 1971.
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útvar byla odlouãena vûdeckotechnická rozvûdka, po ní následovala
sloÏka tzv. nelegálÛ a potom dal‰í sloÏky, tj. útvar politické rozvûdky,
autopark, atd.“ 87 Do srpna 1961 se politická rozvûdka pﬁestûhovala
do nového objektu v centru Prahy („U KﬁíÏovníkÛ“), kter˘ „pﬁedtím
nebyl znám jako objekt ministerstva vnitra“.88
Podle Molnárova svûdectví se pro vedení I. správy MV nástupem
nového ministra „ve sluÏebním styku v podstatû nic nezmûnilo“.
Lubomír ·trougal docházel do objektu rozvûdky ãastûji jeho pﬁedchÛdce. „Pravidelná denní telefonická hlá‰ení se po odchodu R.
Baráka… pﬁedávala novému ministru dr. ·trougalovi, jemu také byly
pﬁiná‰eny ve‰keré sluÏební spisy. U nûho se konaly porady.“89 Na
dal‰ím jednání v Moskvû konaném od 4. do 15. záﬁí 1961 jiÏ pplk.
Molnár –„Drábek“ zﬁejmû nebyl. AniÏ by to kdokoliv tu‰il, i pro náãelníka správy plk. Millera ‰lo o poslední oficiální vrcholov˘ kontakt
s vedením sovûtské rozvûdky a KGB.
Pozdûji Rudolf Barák o nûkter˘ch „Molnárov˘ch“ operacích uvádûl, Ïe o nich mnohdy politické byro ÚV KSâ pﬁedem nevûdûlo;
a nûkdy kolektivní vedení komunistické strany nedostalo Ïádnou
informaci ani dodateãnû. „·lo napﬁ. o akce: Lau‰man, Suck˘, HorbaÀuk,90 Mornard a dal‰í.“ Nûkteré z tûchto tajn˘ch akcí byly pr˘ projednány pouze s prvním tajemníkem ÚV KSâ Antonínem Novotn˘m.
„Ale v‰echny byly vÏdy pﬁedem prokonzultovány s Moskvou. ¤ada
akcí totiÏ byla organizována spoleãnû a na nûkter˘ch byl ná‰ podíl
men‰í a nebo ‰lo ãistû o zájem pﬁátel.“ Z tûchto dÛvodÛ, vysvûtloval
R. Barák, nebylo moÏné informovat ãs. stranické a státní orgány.
„Na‰e rozvûdka byla úzce a postupnû ãím dál více napojena na [rozvûdku] sovûtskou. Pﬁátelé mûli v tûchto akcích svoje lidi, ﬁada jejich
orgánÛ pracuje je‰tû dnes pod na‰í vlajkou. Nebo se jim také jedna87 SÚA, GP âSSR, FVg-I-2/70, protokol o v˘slechu svûdka B. Molnára z

23.–24. 9. 1970.
88 TamtéÏ. Protokol o v˘slechu svûdka J. Ondráãka z 23. 8. 1971.
89 TamtéÏ. Protokol o v˘slechu svûdka B. Molnára z 23 –24. 9. 1970.
90 Únos Nikifora Horbanjuka byl akcí kontrarozvûdné II. správy MV; roz-

vûdka se na jeho pﬁípravách zﬁejmû podílela pouze okrajovû. Srov. ÎÁâEK,
Pavel: Odluky osob, s. 130.
(113)

Pavel Îáãek

lo o jejich nelegály, které jsme my jim v âSSR získali a kteﬁí pracují
v hlavních státech NATO pro pﬁípad váleãného konfliktu.“
Ve druhé polovinû záﬁí 1961 se R. Barák pﬁi návratu z dovolené
v SSSR v nûjaké dáãe pod Moskvou naposledy se‰el s A. N. ·eljepinem. Kromû komentáﬁÛ informací pﬁicházejících z Prahy a postavení I. správy MV pﬁedseda KGB prohlásil: „Dobrá rozvûdka je záleÏitost mnoha let, s tím se nedá lehkomyslnû manipulovat a musí se
dodrÏovat kádrová kontinuita.“ ·eljepin tehdy Barákovi znovu pﬁipomínal, Ïe je „rozehrána ﬁada akcí, které se provádûjí koordinovanû“ a ﬁekl pr˘ tehdy doslova: „vá‰ proval je také ná‰ proval“.91
Od jara 1961 se nad pplk. Molnárem vzná‰el stín. Poprvé bylo
jeho jméno – jako „‰éfa“ ãs. tajné sluÏby – veﬁejnû prezentováno
v prÛbûhu procesu s Alfredem Frenzelem u Nejvy‰‰ího spolkového
soudu v Karlsruhe, kter˘ ãs. agenta 28. dubna 1961 odsoudil k patnácti letÛm vûzení.92 Bezprostﬁední nebezpeãí v‰ak znamenaly procesy, kter˘ vyvrcholily 11. srpna a pﬁedev‰ím 23. listopadu 1961,
neboÈ soud dospûl k názoru, Ïe ãs. nelegál mjr. Augustin – „Altman“
dostal 6 let vûzení za svého nadﬁízeného Molnára.93 Po témûﬁ ãtyﬁech letech pplk. Molnár doplatil na zmûnu svého jména.
Ministr vnitra ·trougal neãekal na vynesení rozsudku. Dne
22. listopadu 1961 odvolal plk. Millera, kterého ustanovil do funkce
zástupce náãelníka hlavní správy tiskového dohledu MV, a na jeho
místo urãil dosavadního náãelníka krajské správy ministerstva vnitra
Bratislava plk. Josefa Housku. Pplk. Molnár si vymûnil post s pplk.
Jaroslavem Klímou, zástupcem náãelníka krajské správy MV Praha
pro operativu.94 V této funkci pod náãelníky pplk. Miroslavem Ma‰kem
a plk. Bohumilem ¤íhou vydrÏel aÏ do srpna 1968.
91 SÚA, fond G. Husák, neinventarizováno, informace GP âSSR JUDr. Jána
Feje‰e z 10. 4. 1972.
92 R.: Pekaﬁ od letectva – poslancem a ‰pionem. In: âechoslovák, ã. 9 (1961),
s. 1–2.
93 EDGAR, J. H. – ARMIN, R. J.: Spionage in Deutschland, s. 160; FrenzelÛv kur˘r odsouzen. In: âechoslovák, ã. 47 (1961), s. 2.
94 Zmûna byla realizována kádrov˘m rozkazem MV ã. 668/61. A MV, PS,
záznam o prÛbûhu sluÏební doby pﬁíslu‰níka NB. V této souvislosti je zají-
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Pád obou funkcionáﬁÛ z nejmocnûj‰ích i nejprestiÏnûj‰ích postÛ
v celé Státní bezpeãnosti – ba dokonce i ministerstvu vnitra – paradoxnû pﬁi‰el ve chvíli, kdy do‰lo ke stabilizaci agenturní sítû a nové
aktivizaci operativní ãinnosti na Západ od ãs. hranic i v rozvojovém
svûtû. Vedení správy zahraniãnû-politické rozvûdky konstatovalo,
Ïe situace se zmûnila i v komunikaci se sovûtsk˘mi expoziturami ve
svûtû. Operativní spolupráci se podaﬁilo navázat mezi rezidenturami
I. správy MV a I. hlavní správy KGB v New Yorku, Lond˘nû, PaﬁíÏi,
¤ímû, Berlínû, Vídni, Ankaﬁe, Dillí, Djakartû, Konakry a v Mexiku; ve
Washingtonu, Káhiﬁe a Bamaku k tomu mûlo dojít v nejbliÏ‰ím termínu.95 âs. rozvûdka tak vstoupila do nové etapy – nadále mohla b˘t
kontrolována nikoliv pouze poradci z centrály. Jeden z klíãov˘ch
strÛjcÛ tohoto modelu ﬁízení pplk. Molnár se v‰ak jiÏ dal‰ího „rozvíjení“ vzájemné spolupráce nezúãastnil.
Kromû zpravodajsko odborn˘ch konotací mûlo odvolání dvou funkcionáﬁÛ správy zahraniãnû-politické rozvûdky také souvislosti politické.
Na podzim 1961 vrcholil politick˘ stﬁet A. Novotného s R. Barákem,
v nûmÏ byl vhodn˘ kaÏd˘ argument (ãi dokonce „dÛkaz“) k oslabení
protivníka.96 Aby se ministr L. ·trougal dostal ke kompromitujícím údajÛm o finanãních nesrovnalostech apod. z I. správy MV, musel se zbavit
Millera i Molnára.97 Tyto údaje a expertízy pak hrály svou roli pﬁi vy‰etmavé tvrzení R. Baráka z února 1972, v nûmÏ reflektoval situaci pﬁed ãervnem 1961: „…s náãelníkem Millerem se perspektivnû poãítalo, Ïe pﬁejde
na jiné pracovi‰tû, protoÏe na nové úkoly nestaãil. Byl stále kritizován, a to
dokonce i poradci. Molnár sám pro neshody s Millerem Ïádal, aby mohl
vyjet za hranice…“ SÚA, fond G. Husák, neinventarizováno, informace GP
âSSR J. Feje‰e z 10. 4. 1972.
95 A MV, fond A 11, inv. j. 1313. Zpráva o plnûní dohody o vzájemné spolupráci a koordinování akcí mezi ãeskoslovenskou a sovûtskou rozvûdkou,
29. 11. 1961; http://www.coldwar.cz/rozved3.htm.
96 KAPLAN, Karel: Mocní a bezmocní, s. 230–232.
97 F. August o J. Millerovi a B. Molnárovi – „Drábkovi“ v souvislosti s prosazováním sovûtské kádrové politiky 8. oddûlením ÚV KSâ napsal: „Oba byli
samozﬁejmû v˘konn˘mi agenty KGB, ale byli pﬁíli‰ svázáni s Barákem a na
Novotného pﬁíkaz musili jít. Nevystﬁídal je nikdo z rozvûdky… KGB si nemohla vybrat v rozvûdce samé, a tudíÏ sáhla pro rezervu v jiné sloÏce MV.“
AUGUST, Franti‰ek – JAB: Ve znamení temna, s. 329.
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ﬁování a procesu s R. Barákem. Mezi pﬁíslu‰níky I. správy MV se posléze objevily informace o tom, Ïe pplk. Molnár svoji dal‰í kariéru zabezpeãil spoluprací pﬁi vy‰etﬁování R. Baráka.98
V listopadu 1961 se zavr‰ila první tﬁetina bezpeãnostní kariéry
pplk. Bohumíra Molnára, a to pádem do funkce zástupce náãelníka
krajské správy ministerstva vnitra v Praze. Ubûhlo témûﬁ sedm dlouh˘ch let, neÏ opût nastala politická situace, která vûrného komunistu
a pﬁívrÏence sovûtského KGB opût vynesla do funkcí.
Molnárova chvíle pﬁi‰la 21. srpna 1968. V noãních hodinách krátce po zaãátku okupace mûl ve své pracovnû v Bartolomûjské ulici
pﬁivítat dÛstojníky sovûtské KGB.99 Ráno pak vyslal skupinu podﬁízen˘ch s pﬁíslu‰níky KGB do budovy ústﬁedního v˘boru KSâ vzít do
„ochrany“ prvního tajemníka Alexandra Dubãeka a ostatní soudruhy.100 Dal‰í pﬁíslu‰níci jeho útvaru dostali za úkol doprovázet sovûtské orgány po Praze, pﬁípadnû internovat pﬁedstavitele reformního
kﬁídla KSâ jako napﬁíklad âestmíra Císaﬁe.101 I pﬁes odvolání
z funkce ministrem vnitra Josefem Pavlem vyklidil Molnár s pﬁíslu‰níky KGB svou kanceláﬁ aÏ poãátkem záﬁí 1968.102
Po jednání s nov˘m vedením ministerstva vnitra byl Molnár
doãasnû pﬁevelen a posléze ustanoven zástupcem náãelníka
odboru aktivních opatﬁení a dezinformací hlavní správy rozvûdky.
K 12. lednu 1970 se koneãnû vrátil do nomenklaturní funkce – stal
se zástupcem náãelníka hlavní správy kontrarozvûdky (II. správy),
do jehoÏ pravomoci nejprve spadal „boj“ proti rozvûdkám a sledování ambasád kapitalistick˘ch státÛ a posléze proti vnitﬁnímu
nepﬁíteli a tzv. zahraniãní ideologické diverzi.
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Po vzniku správy kontrarozvûdky pro ochranu ekonomiky v polovinû roku 1974 se i pﬁes nedostateãné vzdûlání generálmajor Molnár
stal jejím prvním náãelníkem; pﬁestoÏe byl v kádrov˘ch materiálech
oznaãován za perspektivního, nikdy jiÏ vy‰‰ího postu nedosáhl.
Vzhledem k dÛvûﬁe KGB i ‰piãek komunistické strany rozhodl koncem roku 1979 ministr vnitra âSSR Jaromír Obzina o jeho dal‰ím
setrvání ve sluÏbû. O tﬁi roky pozdûji byl pﬁeveden do ãinn˘ch záloh
a umístûn do funkce ﬁeditele Správy sboru diplomatick˘ch sluÏeb
federálního ministerstva zahraniãních vûcí, odkud byl propu‰tûn
v lednu 1984.103 Generálmajor Molnár zemﬁel 19. ﬁíjna 1988, více
neÏ ãtyﬁi a pÛl roku po odchodu ze Státní bezpeãnosti.

98 Srov. BITTMAN, Ladislav: The Deception Game, s. xvii; T˘Ï: ·pionáÏní

oprátky, s. 77.
99 SÍGL, Miroslav: Na vlnû 490 metrÛ. Na‰e vojsko. Praha 1990, s. 73.
100 BENâÍK, A. – DOMA≈SK¯, J: 21. srpen 1968. Tvorba. Praha 1990,

s. 39; PAUER, Jan: Praha 1968. Vpád Var‰avské smlouvy. Argo. Praha
2004, s. 195.
101 CÍSA¤, âestmír: âlovûk a politik. Kniha vzpomínek a úvah. Praha 1998,
s. 487–489.
102 Sedm praÏsk˘ch dnÛ. 21.–27, srpen 1968. Dokumentace. Academia.
Praha 1990, s. 179.
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