STUDIE A ČLÁNKY

„Drtina v Plzni:
Pokus o organizování
reakční mocenské akce“
Prověřování jedné fámy na pozadí reorganizace ministerstva vnitra
v letech 1947–1948
PA V E L Ž Á Č E K

Dne 31. října 1947 informoval komunistický ministr vnitra Václav Nosek
přednosty odborů, referátů i oddělení svého resortu o okamžitém zřízení
dvou odborných skupin z odborů, které vyžadují jednotné řízení, se stručným
požadavkem odstranit stávající roztříštěnost agendy, stěžující koordinaci práce.
Především z dosavadních odborů
Va (Veřejná bezpečnost), Vb (Administrativní policie) a VII (zpravodajský a státněbezpečnostní
odbor) byla vytvořena Skupina
bezpečnostní ministerstva vnitra. Vedením skupiny pověřil Václav Nosek dosavadního přednostu
VII. odboru plukovníka generálního štábu Františka Jandu; jeho zástupcem zůstal i nadále odborový
rada Jindřich Veselý. Jinak v jednotlivých odborech, z nichž se tyto
skupiny skládají, a v jejich personálním obsazení nenastává organisačních změn.1
Sjednocení řízení výkonných
bezpečnostních složek přišlo v době, kdy se již zpravodajské i státněbezpečnostní útvary podřízené
ministerstvu vnitra výrazně zapojily do politického boje a potírání
1)
2)

3)

politických protivníků Komunistické strany Československa.2
PROTISTÁTNÍ TRESTNÉ ČINY
Dne 12. listopadu 1947 vydala
Skupina bezpečnostní ministerstva vnitra výnos Stíhání některých protistátních trestných činů,3
signovaný vrchním odborovým radou JUDr. Janem Horou, určený
Zemské úřadovně Státní bezpečnosti v Praze a Brně, expozituře
v Ostravě, oblastním úřadovnám
Státní bezpečnosti a jejich pobočkám. Metodická pomůcka vycházela ze stanoviska vedení Státní bezpečnosti, že některé trestné činy podle zákona na ochranu
republiky z roku 1923 i jiných zákonů nejsou důsledně a bedlivě vyšetřovány, ač údajně právě těmito
činy byla ohrožována Českosloven-

ská republika i její lidově-demokratická státní forma. To právě ukazují případy, které dnes jsou vyšetřovány na Slovensku, kde došlo až ku
spiknutí a k úkladům o republiku.
V úvodu dokumentu byl – již
v intencích nadcházejícího mocenského střetnutí – pod zjevným
sovětským vlivem jako jeden z důvodů jeho vydání zdůrazněn zahraničně-politický rozměr: Na poli mezinárodním je ČSR postavena na křižovatku mezi východem a západem.
Dnes příliš mnoho lidí zapomnělo
na postavení našeho národa v době
mnichovské, kdy republika zůstala
osamocena, jsouc opuštěna západem, a zapomněla také na dobu nesvobody a nemůže nalézt správnou
cestu, která může jedině vésti ku zajištění našeho státu dobrým vztahem ku Sovětskému svazu a ostat-

Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Velitelství Státní bezpečnosti (dále jen 310), sign. 310–2–1; Oběžník. Předmět: zřízení odborných skupin, 31. 10. 1947, č. j. 2282/47 kab.
Srov. např. KAPLAN, Karel: Pět kapitol o únoru. Doplněk, Brno 1997. ŠUTAJ, Štefan: Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 1944–1948. Vydavateľstvo Slovenskej Akademie vied, Bratislava 1999, s. 244–246; PEŠEK, Jan: Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948–1953. Vydavateľstvo Slovenskej Akademie vied, Bratislava 1999, s. 24–26.
ABS, f. 310, sign. 310–25–10; stíhání některých protistátních trestných činů, 12. 11. 1947, č. j. VII–C–15.083/taj.–47.
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ním slovanským spojencům. Tyto
osoby zapomínají, že toto spojenecké postavení ukládá i povinnost
chránit spojence a nepřipustit, aby
jakýmkoliv způsobem byly znevažovány, zejména pak, aby se mohly objevovati různé nepravdivé a pobuřující zprávy. Podobným činům je
nutno zabrániti, poněvadž mohou
u našich spojenců vyvolati dojem,
že si československý stát neváží dostatečně svého spojenectví, a mohou uvést do pochyb i celý spojenecký poměr.
Tato směrnice maskovala hlavní úkoly politické policie jako prevenci, tj. snahu zabrániti tomu, aby
zlo nemohlo vzniknouti, tedy aby
trestný čin nemohl býti vůbec spáchán. Bylo prý povinností každého
příslušníka bezpečnostních složek
zabránit jakémukoliv trestnému
činu, aby tak mohl být již v zárodku potlačen. Je-li tato skutečnost
důležitá u všech trestných činů, bez
ohledu na jejich povahu, je tím důležitější u činů směřujících proti státu, neboť jedině preventivním potlačováním protistátní trestné činnosti je možno zabrániti tomu, aby stát
nebyl ohrožen ve svých základech
a aby nebyla ohrožena jeho lidově
demokratická státní forma pácháním nejtěžších trestných činů, jako
jsou úklady o republiku, spiknutí
proti státu, vojenská zrada atd.
V reakci na přehlížení těchto úkolů výkonnými orgány národně bezpečnostní služby dokument odkazoval na platné předpisy. Tyto předpisy jsou nedostatečně
využívány a nelze říci, že by bezpečnostní orgánové plně chápali úkoly,
které jsou na ně vloženy. Mnohé vyšetřování působí dojem, že bezpečnostní orgánové si neuvědomují,
že žijí v novém právním řádu, a nechtějí pochopiti, že předpisy vydané
před revolucí se stejně vztahují i na
osoby, které dnes vědomě a úmyslně překročují platný právní řád
a ohrožují tak bezpečnost státu. Mi-

4)

nisterstvo vnitra právě tehdy velmi rozhodně trvalo na nejpřísnějším
stíhání podobných trestných činů
a upozorňovalo na nejdůležitější
směrnice, jichž každý výkonný orgán musí bezohledně používati, neboť jedině tak lze zajistiti bezpečnost
státu, jeho samostatnost, jednotnost
a lidově-demokratické státní zřízení
a vůbec další zdárný vývoj ku prospěchu všech pracujících vrstev národa.
V závěrečné pasáži výnosu bylo
zdůrazněno, že každý občan čsl.
státu jest povinen všímati si těch
osob, které porušují i jiná ustanovení zákona na ochranu republiky
[...]. Tím spíše pak je povinností bezpečnostního orgána, jemuž to ukládá výkon služby, aby se věnoval cele
svému úkolu a snažil se tak chrániti
stát a národ před zlomyslnými útoky různých nekalých živlů a příživníků proti státu. Pokud by se orgánové státní bezpečnosti neřídili těmito pokyny, tj. nevyvinuli tu největší
služební horlivost, nezbylo by nadřízeným úřadům nic jiného než se vší
přísností zakročovati proti takové
liknavosti.
REORGANIZACE APARÁTU
Na počátku prosince 1947 byla
intenzivně připravována nová organizace ministerstva vnitra, dokončená v polovině měsíce, v jejímž rámci byla Skupina bezpečnostní přetransformována na III.
odbor – Bezpečnost, v jehož čele
nadále setrval plk. gšt. František
Janda; zástupcem přednosty odboru a zároveň přednostou skupiny
A byl opět Jindřich Veselý.4
Reorganizace části podřízených
složek se odvíjela od porady ze
4. prosince 1947, na níž byli vedoucí zemských úřadoven zpravodajských (ZÚZ) informováni o způsobu sloučení zpravodajské služby se
státněbezpečnostní službou. Spojení jejich agend především vyžadovalo předání tzv. zpravodajských

Vrchní odborový rada JUDr. Jan Hora.
Zdroj: NA

objektů, které se ve formě seznamů i s plány objektů nacházely na
oblastních zpravodajských odbočkách (OZO). V rámci tohoto procesu měly být některé vybrané objekty předány přímo skupině VII-A
– respektive již skupině III/A – ministerstva vnitra k dalšímu zpracovávání. Ostatní objekty přebíraly
příslušné oblastní úřadovny Státní bezpečnosti (O StB), u nichž se
předpokládalo vytvoření zvláštních skupin pro obstarávání úkolů
zpravodajské služby.
Představitelé nového odboru
ministerstva vnitra využili příležitosti a prezentovali nový způsob
hlášení a podávání zpráv z oblastních úřadoven Státní bezpečnosti na ministerstvo vnitra. Plán je již
vypracován ve skupině VII-A a stane se předmětem školení přednostů oblastních úřadoven státní bezpečnosti. V rámci skupiny A III. odboru byla zřízena hlásná služba
s úkolem zachycovat veškeré zprávy a evidenční hlášení přicházející
od oblastních úřadoven Státní bezpečnosti a jejich roztřídění mezi
skupinu A III. odboru a Ústřednu Státní bezpečnosti (Ú StB) při
ministerstvu vnitra. V neposlední řadě sestavovala hlásná služ-

ABS, f. 310, sign. 310–2–1; organisace ministerstva vnitra, III. odboru, 15. 12. 1947, č. j. P-1231/1-5/12-47.
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III. odbor – Bezpečnost k 15. 12. 1947
přednosta odboru
zástupce přednosty

Přednosta
plk. gšt. František Janda
Jindřich Veselý, odb. rada

skupina A

Jindřich Veselý, odb. rada

skupina B
oddělení III/1 – Správa národní bezpečnosti
oddělení III/2 – Sbor národní bezpečnosti

neobsazeno
František Machula, vl. rada
plk. SNB Jan Prunar

skupina C
oddělení III/3 – spolky a shromáždění, licence
oddělení III/4 – trestní věci, věci dopravní, stavební, požární a tisku
oddělení III/5 – věci vojensko-administrativní
oddělení III/6 – věci cizinecké, pasové; evidence obyvatelstva
oddělení III/7 – zbraně a třaskaviny; nadace a fondy, chudinství
III. odboru MV byly přímo podřízeny:
1. Hlavní velitelství Sboru národní bezpečnosti
2. Ústředna Státní bezpečnosti
3. Kriminální ústředna

JUDr. Richard Kodítek, min. rada
Dr. Svatopluk Drtina, vrch. krim. rada
Dr. František Šíma, vrch. odb. rada
Dr. František Karlec, min. rada
Dr. Karel Palát, min. rada
Dr. František Spálenka, vrch. odb. rada

Karta Jindřicha Veselého z dosud nepřístupné kartotéky ministerstva vnitra.
Zdroj: ABS

ba z došlých zpráv od výkonných
zpravodajských oddělení skupiny A III. odboru, Ústředny Státní
bezpečnosti i oblastních úřadoven
Státní bezpečnosti denní hlášení
pro přednostu III. odboru plk. gšt.
5)

plk. SNB Oldřich Kryštof (pověřen)
JUDr. Jan Hora, vrch. odb. rada (pověřen)
JUDr. Josef Görner (pověřen)

Františka Jandu (a jeho zástupce).
Hlásná služba je také povinna v případech neodkladných a důležitých
okamžitě vyrozumět přednostu III.
odboru a popřípadě předat věc k vyřízení příslušnému zpravodajskému
oddělení, neb oddělení Ústb.
Po deseti dnech příprav schválil
17. prosince 1947 přednosta skupiny A Jindřich Veselý deﬁnitivní podobu Pokynů k převedení zpravodajských úkolů na úřadovny Státní
bezpečnosti, kterými vedení ministerstva vnitra formálně realizovalo
ustanovení zákona o národní bezpečnosti,5 prakticky však namísto
úpravy organizace a výkonu zpravodajské služby posilovalo státněbezpečnostní výkon. Vzhledem
k tomu, že vládní usnesení podle
§ 34 dosud nebylo vydáno a vzniká
nebezpečí z prodlení, činí tímto ministerstvo vnitra následující opatření k zajištění plynulého chodu zpravodajské služby.
K 31. prosinci 1947 se rušily
Zemská úřadovna zpravodajská
v Praze a Brně, stejně jako expo-

zitura v Ostravě, i jejich oblastní
zpravodajské odbočky. Likvidační úkoly mohou býti vykonávány
nejnutnějším počtem zaměstnanců
do 31. března 1948. Administrativní úkoly zemských úřadoven zpravodajských přebíraly Zemská úřadovna Státní bezpečnosti v Praze
a Brně a expozitura v Ostravě; instruktážní úkoly přecházely přímo
na ministerstvo vnitra. Rušené oblastní zpravodajské odbočky byly
v podstatě se svým výkonem, zaměstnanci a inventářem přičleňovány k oblastním úřadovnám Státní bezpečnosti.
Za výkon zpravodajské služby tak od 1. ledna 1948 přebírali
zodpovědnost přednostové oblastních úřadoven Státní bezpečnosti. Úspěšné plnění zpravodajských
úkolů mělo podle představ vrcholných funkcionářů III. odboru ministerstva vnitra zajistit vytvoření
zpravodajských referátů O StB pod
svým přímým dohledem jednotlivých přednostů, a to až na další výhradně z dosavadních zaměstnan-

Odst. 3 § 35 zákona č. 149/1947 Sb. o národní bezpečnosti, s odkazem na § 34, ke konci roku 1947 rušil dosavadní organizaci zpravodajské služby, která měla být upravena usnesením vlády. Historie SNB v dokumentech. Naše vojsko, Praha
1985, s. 60.
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ců oblastních zpravodajských odboček.6
Dne 29. prosince 1947 konečně Jindřich Veselý – s platností od
2. ledna 1948 – stanovil převod
agend bývalého VII. odboru ministerstva vnitra. Úkoly sekretariátu
(VII-S), včetně legislativního referátu, přešly na III-S. Prověřování
žádostí o státní občanství, uznání
národnosti atd. převzala Ústředna
Státní bezpečnosti. Účtárna a pokladna se přemístily ke skupině
III/A. Součástí skupiny III/A se stala agenda VII-A (obranné zpravodajství vnitropolitické, proti vyzvědačům, hospodářské), včetně referátu VII-SL, 7 a VII-B (zahraniční
zpravodajství); na Ústřednu Státní bezpečnosti byla převedena činnost skupiny VII-C (řízení státněbezpečnostní služby v ČSR).
Organizační, osobní a materiální agendu státněbezpečnostní
služby (VII-D) přebralo oddělení
III/2, agenda zpravodajské služby
byla přímo převedena na skupinu
III/A. Evidenci skupiny VII-E pře-

vzala Ústředna Státní bezpečnosti, s výjimkou pasové evidence,
přičleněné k oddělení III/6. Z agendy skupiny VII-F se obdobně studijní oddělení přičlenilo k Ústředně Státní bezpečnosti a archiv
s knihovnou VII. odboru ke skupině III/A.8
Z celkového počtu 314 zaměstnanců Zemské úřadovny zpravodajské Praha (včetně 195 u OZO-I až XVII) bylo k VII. odboru ministerstva vnitra odveleno 97 osob;
z 94 zaměstnanců Zemské úřadovny zpravodajské Brno (včetně
68 u OZO-XVIII až XXII) pak 2 osoby. Zemská úřadovna zpravodajská Ostrava byla likvidována v počtu 26 zaměstnanců (včetně 20 od
OZO-XXIV až XXVI). Celkem politické zpravodajství v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku k 1. lednu
1948 uzavíralo činnost s celkovým
počtem 738 zaměstnanců.9
Dne 3. ledna 1948 III. odbor
– Bezpečnost ministerstva vnitra vypravil podřízeným složkám
podrobnou informaci o převede-

Stav zaměstnanců politického zpravodajství
u VII. odboru MV k 1. lednu 1948
sekretariát VII-S
referát SL
skupina VII-A
skupina VII-B
skupina VII-C
skupina VII-D
skupina VII-E
skupina VII-F
oddělení R
v zahraničí
v Terezíně
o statní

8
4
28
25
48
12
109
19
28
4
14
5

Celkem

304

6)
7)

8)
9)
10)

+ 93 zaměstnanců od ZÚZ
+ 1 zaměstnanec od ZÚZ
+ 5 zaměstnanců od ZÚZ

Zástupce přednosty skupiny A Štěpán
Plaček.
Zdroj: NA

ní příslušníků zpravodajské služby k úřadovnám Státní bezpečnosti. Osobní listy těchto zaměstnanců předávala Likvidační skupina
Zemské úřadovny zpravodajské
v Praze až do 15. ledna 1948 Zemskému velitelství SNB – Zemské
úřadovně Státní bezpečnosti v Praze, kde se jejich evidence prováděla dle stávajících předpisů. Současně předají dosavadní přednostové
oblastních zpravodajských odboček
agendu těchto přednostům oblastních úřadoven státní bezpečnosti,
kteří jsou ode dne převzetí zpravodajské agendy jedině zodpovědni za
tento úsek práce Ostb.
Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti i OZO navíc obdržely dálnopisný pokyn: Dne 5. ledna 1948
proveďte sloučení agendy oblastních úřadoven státní bezpečnosti a oblastních zpravodajských odboček podle ústních směrnic, které
jste obdrželi. Přidělování zaměstnanců a disposice o inventáři obdržíte zvlášť.10

ABS, f. zvláštní vyšetřovací (dále jen ZV), sign. ZV 4/16, složka 8; Pokyn ku přenesení zpravodajských úkolů na státněbezpečnostní úřadovny (fotokopie).
K slovenskému referátu VII-SL mjr. Bedřicha Pokorného srov. ŽÁČEK, Pavel: V–101. Agent, ze kterého se dalo žít. In: Posledné a prvé slobodné (?) voľby 1946, 1990. Zborník z odborného seminára. Ústav pamäti národa, Bratislava 2006, s. 104,
106–107.
ABS, f. 310, sign. 310–2–2; oběžník č. 43, 29. 12. 1947.
ABS, f. ZV, sign. ZV–4/16, složka 12; stav zaměstnanců politického zpravodajství ke dni 1. ledna 1948 (fotokopie).
ABS, f. 310, sign. 310–1–15; přidělení zaměstnanců bývalé zpravodajské služby k úřadovnám Státní bezpečnosti,
č. j. VII–D–15.370/taj. 1947.
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K 1. lednu 1948 dosáhla státněbezpečnostní služba 1535 zaměstnanců a politické zpravodajství
738; s útvary na Slovensku šlo na
celostátní úrovni celkem o 2804
zaměstnanců.11
Na Moravě a ve Slezsku bylo
k úřadovnám Státní bezpečnosti
převedeno 94 a 26 příslušníků; celkem šlo i se zpravodajským aparátem III. odboru o 575 osob.12
Přednosta oddělení III/2 plk. Jan
Prunar ve svém tajném výnosu Stíhání některých trestných činů proti státu z 23. ledna 1948, adresovaném Zemským velitelstvím Sboru
národní bezpečnosti, expozituře
v Ostravě a útvaru SNB 9600, rozšířil některé pasáže listopadového výnosu JUDr. Jana Hory. V úvodu konstatoval, že v poslední době
bylo možno zaznamenat zvýšenou
činnost namířenou proti bezpečnosti státu, zejména pak na Slovensku.
Ale i v českých zemích jsou mnozí
příslušníci české národnosti, kteří
Stav zpravodajského personálu
u III. odboru ministerstva vnitra
k 1. lednu 1948
skupina III-A sekretariát
sektor III-Aa sekretariát

8
19

III-Aa-1 oddělení

35

III-Aa-2 oddělení

40

III-Aa-3 oddělení

23

III-Aa-4 oddělení

18

sektor III-Ab

25

sektor III-Ad

21

sektor III-At

9

Celkem

11)
12)
13)
14)

15)
16)

198

Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Čechách k počátku roku 1948
převzaly 160 příslušníků Státní bezpečnosti
(uvedeny sestupně dle počtu zaměstnanců):
O StB Most

14

O StB Ústí n. Labem

9

O StB Praha

13

O StB Liberec

9

O StB Karlovy Vary

13

O StB Ml. Boleslav

9

O StB Č. Budějovice

11

O StB Jičín

9

O StB Plzeň

11

O StB Pardubice

9

O StB Hradec Králové

11

O StB Klatovy

8

O StB Kolín

11

O StB Česká Lípa

7

O StB Písek

10

O StB Tábor

6

jsou činni proti republice a prohřešují se tak na vlastním národě […].
Činností těchto osob byl dle názoru vedení Sboru národní bezpečnosti brzděn zdárný vývoj republiky, ohrožován její klid a vnitřní bezpečnost a přímo, či nepřímo byli
podporováni zahraniční nepřátelé
republiky, zejména odsunutí Němci,
kteří docházejí podpory u některých
zahraničních činitelů […].
S opětovným odkazem na prevenci bylo zopakováno, že povinností všech bezpečnostních orgánů je sledovat, vyšetřovat a stíhat
veškerou činnost nepřátel republiky. Včasným hlášením nutno předejíti spáchání nebo rozšíření trestného činu. Při trestných činech proti státu měly bezpečnostní složky
pátrati co nejenergičtěji po pachatelích a zjistiti všechny spolupachatele, resp. návodce a pomahače trestných činů.13
Realizace rozsáhlých organizačních i personálních změn
v rámci ministerstva vnitra, stejně jako zostřený postup bezpečnostních orgánů proti politickým

oponentům Komunistické strany
Československa, vyhrocovaly politickou situaci. 14 Spor kulminoval 13. února 1948 na 133. schůzi
vlády, kdy se situace v resortu ministerstva vnitra stala předmětem
ostrého střetu ministrů demokratických stran s komunisty. V reakci na to aktivizoval ústřední výbor
KSČ informační tok, bez něhož nebylo možné realizovat své mocenské cíle, a tak se v jeho vrcholných
orgánech scházely informace získané aparátem strany, ale také
z informačních zdrojů různých resortů, zejména z ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra.15 Vedení komunistické strany
tak bylo informováno o úvahách
a jednáních předáků demokratických stran; v předstihu byla získána i informace o demisi ministrů,
jež určila charakter vládní krize.16
„PORADA MINISTRA DRTINY
V PLZNI“
V ranních hodinách dne 20. února 1948 – ještě před vyhlášením
přísné pohotovosti útvarů zpravo-

ABS, f. ZV, sign. ZV–4/16, složka 12; stav zaměstnanců politického zpravodajství a státněbezpečnostní služby k 1. lednu
1948 (fotokopie).
Tamtéž; stav zaměstnanců zpravodajské služby k 1./1. 1948 a 1./7. 1948 (fotokopie).
Tamtéž, složka 23; stíhání některých trestných činů proti státu (fotokopie), 23. 1. 1948, č. j. 55/taj.–48–III/2.
Zejména šlo o mosteckou „špionážní“ aféru, krčmáňský případ, kritiku neupravení organizace SNB a zpravodajské služby a personální politiku vedení ministerstva vnitra. Srov. DVOŘÁKOVÁ, Zora: Z letopisů třetího odboje. Hříbal, Praha
1992, s. 35–40; DVOŘÁKOVÁ, Zora: Smrt pro tři ministry. Opavsko, Český Těšín 1998.
HANZLÍK, František – POSPÍŠIL, Jaroslav: Soumrak demokracie. Reicinovo obranné zpravodajství na cestě k moci. Lípa, Vizovice 2000, s. 173–175; KAPLAN, Karel: Pět kapitol o únoru, s. 286–312.
ŽÁČEK, Pavel: V-101, s. 140–148.
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Ministr spravedlnosti Prokop Drtina při projevu v parlamentu 22. ledna 1948.
Zdroj: ČTK/Bohuslav Parbus

ky ovládnouti Československo nebo
kdyby vyhráli volby.20
Ve 13.50 hodin 20. února 1948
obdržel přednosta sektoru III-Aa
JUDr. Štěpán Plaček agenturní
zprávu č. 8, v hlavních bodech prověřenou, zpracovanou na základě šifrogramů z Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Plzeň, která již v samotném názvu tvrdila,
že se Prokop Drtina v Plzni pokusil o organizování reakční mocenské akce. Hlášení navazovalo na
informaci z předchozího dne o ministrově zdržení se v Plzni a vedení podezřelých rozhovorů s různými
osobnostmi, zejména s ředitelem NB
Meinerem. Tuto zprávu zpravodajští analytikové uvedli v souvislosti
s agenturními upozorněními, že Pl-

20)
21)

zeň podle jistých amerických plánů se má státi střediskem nepokojů ve chvíli, kdy komunisté v Československu by podstatně rozšiřovali
svůj vliv, že tam má býti uměle vytvořena záminka pro americkou intervenci. Přes veškerou opatrnost
nemohly být prý agenturní zprávy považovány za zcela bezvýznamné.
Oblastní úřadovna Státní bezpečnosti totiž do Prahy postoupila
přesnější zprávu, která byla označena za politicky velmi závažnou.
Její znění bylo následující: Ve čtvrtek ve večerních hodinách přijel do
Plzně DRTINA a v bytě u BALCARŮ
měl schůzku, jíž se zúčastnili krajský tajemník ŘEHOŘ, MEINER, PROKOP ze Škodovky a jeden další, ne-

zjištěný účastník. Nezúčastnil se
KŘEPINSKÝ, ač pozván. Jednalo se
o tom, jak čelit případné revoluci.
DRTINA sdělil MEINEROVI, že musí
převzít vedení proti-revoluční akce
na SNB v Plzni. MEINER se třásl na
celém těle a byl blízek zhroucení,
když odcházeli ze schůzky. Ve Škodovce měl převzíti vedení akce PROKOP a v městě BALCAR prostřednictvím ŘEHOŘE. Bylo nařízeno hlídati
krajský sekretariát KSČ ve dne v noci. Národní socialisté se měli dohodnout s lidovci a sociálními demokraty na případné společné akci. Zpravodajské orgány z Plzně hlásily, že
o věci uvědomily příslušného bezpečnostního referenta a učinily
veškerá nutná opatření. Poslední
podtrženou větu pravděpodobně
pro vedení III. odboru ministerstva
vnitra doplnili až podřízení Štěpána Plačka: Dáváme na uváženou, zda by neměl býti zatčen
MEINER a výslechy dokázáno, že
ministr DRTINA chystal protiústavní puč.21
Dne 21. února 1948 je datována Zpráva vojenského důvěrníka,
která v podstatě identickými slovy popisovala stejnou „událost“:
Předevčírem byl, jak známo, na tajné schůzce v Plzni ministr Drtina.
V další větě je zkomoleno jméno
dr. Josefa Mainera (Meisner), zbytek hlášení jeho autoři formulovali poměrně neosobně (navíc se
zde objevila informace o nemoci dr. Bohumíra Barcala). Na této
schůzce projednávali spolu, jak čeliti revoluci u nás. Dr. Meiner byl pověřen, aby vzal si na starost ředitelství N. B. v Plzni, Prokop Škodovku
a dr. Balcar město prostřednictvím
tajemníka Řehoře, protože dr. Balcar jest nemocen, dr. Meiner vycházel pak celý rozrušený úkolem na něj
vloženým a celý se třásl.
Hlášení pátracího úseku 5. oddělení ministerstva národní obra-

ABS, f. 310, sign. 310–61–19; Porada ministra Drtiny v Plzni, 20. 2. 1948.
Tamtéž, list. č. 8; Drtina z 19. t. m. se pokusil v Plzni o organisování reakční mocenské akce, 20. 2. 1948. Kopie dokumentu se nachází též ve f. 305, sign. 305–365–4.
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ny zopakovalo i požadavek neustálého hlídání krajského sekretariátu Komunistické strany
Československa. Další jeho část
byla opět poněkud zkomolena: Podle vyjádření Drtiny mají se domluvit
s lidovci a demokraty slovenskými
na společné akci. Nejzajímavější je
ovšem závěr informace: Potud jest
tato zpráva prověřena v hlavních
bodech, neboť pochází od důvěrníka
přímo zúčastněného. A dále: Zpráva pochází od Stb, která ji současně dává šifrovaně do Prahy. Zcela
zjevně tedy nešlo o agenturní kontrolu prostřednictvím informátora
obranného zpravodajství, ale o informaci získanou v místě od Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Plzni, která ji předala zároveň
s tvrzením, že pochází od důvěrníka přímo zúčastněného.22
Přednosta skupiny A Jindřich
Veselý s přednostou Ústředny Státní bezpečnosti při ministerstvu
vnitra dr. Janem Horou ještě téhož
dne na základě agenturní zprávy
č. 8 z Plzně písemně stvrdili své rozhodnutí o okamžitém vyslání konceptních úředníků zpravodajského orgánu sektoru III/Aa dr. Václava Píseckého, 23 dr. Radomíra
Beneše z Ústředny Státní bezpeč-

22)
23)

24)

25)
26)

27)

nosti a dr. Vojtěcha Müllera24 do
Plzně, aby tento případ důkladně
vyšetřili a provedli příslušná opatření.25
Václav Písecký zachytil ve svém
tajném přípisu o prověření zprávy,
týkající se důvěrné schůzky ministra Dr. Drtiny, odraz zmatku v bezpečnostních složkách, zjevně vyvolaný kulminující vnitropolitickou krizí. Pracovníci ministerstva
vnitra po příjezdu do Plzně s překvapením zjistili, že okolo 19. hodiny večerní je zcela volný příchod do
budovy úřadu národní bezpečnosti, kde se nacházelo jak oblastní
velitelství Sboru národní bezpečnosti, tak i úřadovna Státní bezpečnosti. U vchodu, ani na chodbách budovy nebyla vůbec žádná
stráž, takže jmenovaní účastníci komise zcela volně procházeli po všech
poschodích budovy, aniž byli kýmkoliv pozastaveni, při čemž v mnoha kancelářích ve dveřích byly zasunuty klíče, dveře takto uzamčeny
a v místnostech nebyl nikdo přítomen. Oblastní velitelství SNB bylo
pochopitelně obratem požádáno
o zjednání nápravy.
Při návštěvě oblastní úřadovny Státní bezpečnosti se pracovníci ministerstva vnitra ujistili, že

zpráva o Drtinovi jest zcela nepravdivá, vůbec dosud neprověřovaná,
překroucená a zcela bezcenná. Ministr spravedlnosti naposledy přijel na oﬁciální návštěvu Plzně dne
11. února 1948, kdy zcela určitě navštívil byt nár. soc. předáka Bohumíra Barcala. Co bylo jednáno tento den na schůzce v bytě u Balcara,
nebylo možno zjistiti, jelikož o tomto
nebylo žádných poznatků.26
Ve čtvrtek 19. února 1948 Prokop Drtina v Plzni vůbec nebyl –
prokazatelně totiž ve večerních
hodinách pronášel projev na veřejné schůzi národních socialistů
v Národním domě v Praze na Vinohradech.27 Od 18. do 20. února
1948 navíc nebyl v Plzni ani Bohumír Barcal. Mimo to, dle sdělení
přednosty Ostb v Plzni, tento den též
neopustil svůj byt Dr. Meiner, což prý
ví zcela určitě, jelikož Dr. Meiner jest
sledován.
Návštěvníkům z Prahy bylo
zřejmé, že na základě těchto zjištění nelze přikročiti k jakémukoliv
zákroku; rozhodli se tedy prověřit,
jak zpráva vznikla, jak mohla dostati onu vnitřní náplň a jak mohla býti
označena ze strany voj. zpravodajství za zprávu prověřenou. Po dohodě s přednostou oblastní úřadovny

Tamtéž; Zpráva vojenského důvěrníka, 21. 2. 1948.
JUDr. Václav Písecký (nar. 10. 2. 1914) byl 21. 6. 1947 zproštěn služby u Okresního soudu ve Dvoře Králové nad Labem
a převeden k VII. odboru ministerstvu vnitra, s největší pravděpodobností na referát SL (podílel se na vyšetřování protistátního spiknutí Bugár, Filo, Kempný a spol.); na Ú StB vyšetřoval případy Václava Knotka, Felixe Uhla a Milana Choce, po 1. 1. 1949 působil na Krajském velitelství StB Praha, v říjnu 1950 byl přesunut na KV StB Olomouc, propuštěn
5. 2. 1951.
JUDr. Vojtěch Müller (nar. 30. 1. 1912) působil od 31. 7. 1945 na odboru „Z“ ministerstva vnitra, 1. 4. 1947 byl převeden na
VII. odbor MV a 15. 12. 1947 na sektor III/Aa, v neuvedenou dobu byl přeřazen k Ú StB, po 1. 12. 1948 se stal zástupcem
přednosty sektoru BAc (malá Státní bezpečnost), k 1. 10. 1949 vedoucím oddělení V – tisk, resp. od 1. 12. 1949 odd. V/tiskového referátu Krajského velitelství národní bezpečnosti Praha, 2. 4. 1951 s ním byl rozvázán pracovní poměr. V životopise, sepsaném 27. 7. 1953, mj. napsal: Sloužil jsem na různých místech v bezpečnostní službě. Snažil jsem se od začátku
konati svoji službu jedině a výhradně v linii strany, což mně vyneslo, že býv. nár. soc. ministr Drtina podal na mne trestní
oznámení pro zneužití moci úřední, protože jsem byl původce odhalení tzv. mostecké aféry. Za moji činnost před únorem 1948
byl jsem též napaden v rozhlase zrádných emigrantů. Únorové dny jsem od začátku prožíval ve službě, zatýkal a vyslýchal
jsem řadu prominentních osob, zúčastnil jsem se jako vedoucí úředník rozehnání studentské demonstrace, jediné vážnější
akce reakce. ABS, personální spis Vojtěcha Müllera, a. č. 41392.
ABS, f. 310, sign. 310–61–19; úřední záznam, 21. 2. 1948, č. j. III Ad–30085–48.
Podle zprávy zemské úřadovny Státní bezpečnosti v Čechách z 12. 2. 1948 přijel ministr Prokop Drtina do Plzně
11. 2. 1948 o 10.45 hod. a po návštěvě plzeňské radnice, přijmutí deputací a veřejném projevu v bio Universita odejel o 21.25
hod. zpět do Prahy. ABS, f. 305, sign. 305–367–2.
Srov. DRTINA, Prokop: Československo, můj osud. Svazek II, kniha 2. Melantrich, Praha 1992, s. 506–507; Dne 19. 2. 1948
navíc Drtina ve svém bytě obědval s Petrem Zenklem, Bohumilem Laušmanem a Františkem Tymešem. Vladimír Krajina
však toto setkání označil za politickou večeři. KRAJINA, Vladimír: Vysoká hra. Vzpomínky. Nakladatelství Eva–Milan Nevole. Praha 1994, s. 197.
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JUDr. Jiří Poláček
(1914 v Benešově u Prahy)

Zdroj: ABS

Státní bezpečnosti JUDr. Josefem
Stehlíkem28 navštívili agenta, který zprávu podal. Dr. Václav Písecký
zdůraznil, že po jeho pravém jméně komise z důvodů zpravodajské
konspirace nepátrala. Tento agent
jest dle sdělení vedoucího „Z“ sektoru Ostb Plzeň29 přímo zaměstnancem ministerstva vnitra. Při rozhovoru jim tvrdil, že zprávu získal od
dvou důvěrníků, kteří jsou mimo Plzeň, a nelze s nimi mluviti. Agent
prohlásil, že již má zjištěno, že zpráva není pravdivá, neboť dle sdělení
stejných důvěrníků nebyl 19. února
1948 v Plzni Prokop Drtina, ale toliko jakási spojka. Ani jeden z obou
zdrojů nemohl uvést podrobnosti, žádnému jednání prý nebyli přítomni a konečně prohlásil, že zpráva byla s největší pravděpodobností
rozšířena přímo sekretariátem nár.
soc. strany v Plzni za účelem uklidnění znepokojeného členstva. Nemohl však uvést ani zde, kdo tuto zprávu měl šířiti.

28)

29)
30)
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Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil krátce jako
advokátní koncipient, po okupaci českých zemí nacisty byl nucen z rasových důvodů pracovat jako zemědělský dělník. V říjnu 1939 odcestoval s jedním z židovských
transportů do Palestiny, kde vstoupil do čs. zahraničního vojska na Blízkém východě.
Bojoval u Tobruku a později v rámci Čs. samostatné obrněné brigády u Dunkerque.
Po válce vstoupil do KSČ a stal se zaměstnancem Komise pro osidlování pohraničí
v Plzni. V listopadu 1945 nastoupil do plzeňské oblastní úřadovny Zemského odboru bezpečnosti II, kde se věnoval sledování agrární reakce. V rámci reorganizace bezpečnostních složek na konci r. 1947 byl převeden do Oblastní úřadovny StB v Plzni,
kde se stal zástupcem přednosty úřadovny Josefa Stehlíka. Jako vedoucí referátu
„Z“ podal 20. 2. 1948 informace o poradě ministra Drtiny v Plzni, které se ukázaly
jako nepravdivé. Dne 22. 5. 1948 byl z rozhodnutí vlády jmenován policejním komisařem, k 1. 1. 1949 se stal v hodnosti majora krajským velitelem StB v Českých
Budějovicích. O rok později byl přemístěn do Prahy k útvaru 9600 – z dostupných
dokumentů vyplývá, že byl v této době obviňován z „intelektuálství“, „kolísání“
a z „nedostatku správného poměru ke KSČ“, byl mu též vytýkán židovský původ.

Další „zpravodajské poznatky“
tohoto muže, prezentovaného jako
úředník ministerstva vnitra, označili pracovníci Ústředny Státní bezpečnosti za snůšku všech možných poplašných a nesmyslných
zpráv. Tvrdil jim například, že má
člověka, který zná a viděl tajné nástupní plány armád Spojených států proti SSSR, uváděl přímo podrobnosti operačního plánu s tím, že válka bude určitě do jednoho roku, že se
armády Spojených států vylodí na
Krymu, odkud potáhnou až k Moskvě, ale pouze v době, pokud bude
teplo, při čemž se budou vyhýbati zemím, kde jest zima. Armády se
zastaví před Moskvou a Čechů bude
použito k tomu, aby svým psychologickým vlivem na Rusy znemožnili partyzánskou válku. Dále uváděl,
že národními socialisty jsou organizovány bojové útvary dle vzoru
„Svatoplukových gard“,30 které již
Američané na území Československé republiky vyzbrojují. Takové-

to a jiné své fantasie označoval tento muž s vážnou tváří za opravdové
zpravodajské poznatky a pro svého informátora požadoval částku
2,000.000 marek. Na první pohled
bylo zřejmé, že jde buď o člověka nemorálního, neb o zpravodajského
podvodníka, neb dokonce o člověka,
který se stal obětí cizích zpravodajských agentur.
Václav Písecký konstatoval, že
zpráva vojenského důvěrníka pochází z téhož pramene, a její poslední odstavec označil za smyšlenku, jelikož evidentně nebyla
nikým prověřována, neboť při prověřování by nemohla obstáti, ani
kdyby prověřování prováděl úplný
diletant a začátečník. Zpochybnil
pochopitelně i tvrzení, že se důvěrník zúčastnil jednání.
Dalším šetřením ohledně vzniku
zprávy byl následně pověřen přednosta oblastní úřadovny Státní
bezpečnosti dr. Josef Stehlík, který dostal úkol podat do 23. úno-

JUDr. Josef Stehlík, vl. jm. Stelzer (1908–1989) byl 1. 12. 1947 jmenován přednostou O StB Plzeň, od 1. 1. 1949 byl velitelem
Krajského velitelství StB Plzeň; 1. 9. 1950 odešel na Krajský národní výbor v Plzni. Srov. FROLÍK, Jan: Plukovník Antonín
Prchal a jeho doba. In: Minulostí západočeského kraje, roč. 31. Albis International, Ústí nad Labem 1996, s. 156–157.
K vedoucímu referátu „Z“ O StB Plzeň policejnímu koncipientovi JUDr. Jiřímu Poláčkovi srov. rámeček s fotograﬁí.
Polovojenské jednotky fašistické organizace Český národně socialistický tábor – Vlajka, budované po vzoru nacistických úderných oddílu SA, které působily v protektorátu Čechy a Morava v letech 1940–1943. V jejich čele stál známý
kolaborant Jan Rys-Rozsévač.
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i osoby samotného spolupracovníka obdržel podřízený státněbezpečnostní aparát úkol prošetřit obsah zprávy.
Po rozhodnutí kompromitovat
bývalého generálního tajemníka
národně socialistické strany Vladimíra Krajinu obdržel 28. února 1948 přednosta Oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Praze
od ministerstva vnitra příkaz zřídit zvláštní skupinu, která by vyšetřila případ „vyzvědačské kanceláře doc. Krajiny a spol.“ Mezi vyšetřovanými osobami v oblastech
byl i Karel Řehoř z Plzně.32 Podle
hlášení přednosty O StB dr. Josefa
Stehlíka byl ovšem jako první vyslýchán místodůvěrník Bohumír
Barcal, ředitel Městské spořitelny
v Plzni.33
JUDr. Bohumír Barcal vypověděl, že ho v době nemoci dne
11. února 1948 navštívil v bytě Prokop Drtina s osobním tajemníkem
dr. Čmelíkem, dr. Šípem, krajským
jednatelem Skálou, tajemníkem
Řehořem a šéfredaktorem Naxerou. Jednalo se výhradně o návštěvu zdvořilostní, která trvala asi 10
minut. Hovor, který jsem s dr. Drtinou vedl, byl výhradně zdvořilostní a týkal se především mé nemoci.
Poté jsem nikdy nebyl v Plzni dr. Dr-

tinou či jeho poslem vyhledán, s nikým jsem z jeho kruhu nemluvil a od
nikoho žádných instrukcí nedostal,
a to ať by se jednalo o instrukce dané
osobně, písemně či jinak. Bohumír
Barcal popřel, že by kdokoliv v polovině února přivezl nebo do Plzně
zaslal jakékoliv instrukce, dle kterých by bylo třeba postupovati v případě určitého stavu zapříčiněného některým politickým odpůrcem
strany národně socialistické. Nepotvrdil, že by se o podobné věci
v kritickou dobu v sekretariátě hovořilo, že by tam zaměstnanecký
referent Prokop rozvíjel různé dohady o instrukcích či o poslu Prokopa Drtiny. O tomto domnělém výroku Prokopově jsem zvěděl až nyní
při výslechu.
Bohumír Barcal s manželkou, lékárníkem Doubkem a továrníkem
Helmhackerem pobývali 19. února 1948 na rekreaci na Špičáku.
Do Plzně se vrátili autem lékárníka Doubka až o 16. hodině následujícího dne. Onen večer […] jsem
byl asi o 20. hodině v Rotary klubu
v Plzni v Měšťanské Besedě, odkud
mě vezl domů autem továrník Gustav Schmaus […]. Nakonec rezolutně prohlásil: V týdnu od 16. do 21. II.
t. r. jsem v Praze nebyl a žádnou návštěvu z Prahy jsem nepřijal.34

Krajský tajemník národních socialistů Karel Řehoř 29. února 1948
po předvedení na Oblastní úřadovnu Státní bezpečnosti v Plzni uvedl do protokolu: Pokud se příprav
naší strany pro eventualitu násilného zákroku strany odpůrčí týče, […]
mně není ničeho známo, že by naše
strana nějakou ozbrojenou či jinou
protiakci chystala. I on prohlásil,
že v týdnu po 16. únoru 1948 neví
o opětovném pobytu Prokopa Drtiny v Plzni či o nějakém poslu s instrukcemi, které by obsahovaly linie,
dle kterých by se mělo v případě nějaké akce postupovati.35
Přednosta Ústředny Státní
bezpečnosti dr. Jan Hora nechal
3. března 1948 oblastním úřadovnám rozeslat tajný a pilný dálnopis, v němž požadoval urgentně vyslechnout všechny krajské
tajemníky národně socialistické
strany, zejména ve vztahu k aktivitám Vladimíra Krajiny. U všech
krajských sekretářů strany nár. soc.
z doby od září 1947 do 25. února 1948
proveďte osobní prohlídky a zabavte závadný materiál s hlediska státně bezpečnostního […]. V případě,
že domovní prohlídka v bytě toho
kterého sekretáře nár. soc. strany
bude míti kladný výsledek, učiňte
prohlídku i v krajském sekretariátu

Stav zaměstnanců referátu „Z“ O StB Plzeň k 1. 6. 194838
Poř. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

32)
33)
34)
35)

Hodnost
polic. koncip.
strážm.
strážm.
strážm.
kancl. pom. ŘNB
strážm.

strážm.

Jméno
JUDr. Jiří Poláček
Matěj Bálek
Josef Basl
Jan Jílek
Jaroslav Ulč
František Krejčí
Eduard Picka
František Beneš
Josef Žaloudek
Josef Pokorný

Funkce
vedoucí referátu „Z“
zástupce vedoucího referátu „Z“
referent OZ
zpravodajský orgán samost. pracující
zpravodajský orgán samost. pracující
zpravodaj. orgán
zpravodaj. orgán
zpravodaj. orgán
zpravodaj. orgán
zpravodaj. orgán

ABS, f. 305, sign. 305–366–6; hlášení Oblastní úřadovny StB v Praze Ústředně StB při MV, 28. 4. 1948.
Tamtéž; hlášení Oblastní úřadovny StB v Plzni Ústředně StB při MV, 10. 3. 1948.
Tamtéž; protokol sepsaný dne 28. 2. 1948 na O StB v Plzni s předvedeným JUDr. Bohumírem Barcalem.
Tamtéž; protokol sepsaný dne 29. 2. 1948 na O StB v Plzni s předvedeným Karlem Řehořem.
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nár. soc. strany. Kladné poznatky
měly být stručně hlášeny dálnopisem, podrobně pak ve formě protokolů s vyslýchanými.36
Druhého dne požadoval dr. Jan
Hora v reakci na dálnopis přednosty O Stb v Plzni č. 89 pořízení
co nejpodrobnějšího protokolárního zápisu s Bohumírem Barcalem o návštěvě ministra Prokopa
Drtiny v Plzni 11. února 1948. Zda
se schůzky zúčastnil i M e i n e r
a které jiné osoby po přednášce,
kdy, kde, u koho, všechny účastníky, co bylo obsahem hovorů atd. Bohumír Barcal měl být prozatím ponechán ve vazbě a vyslýchán dále
v souvislosti se schůzkou 21. ledna
1948 v ústředí národních socialistů u dr. Vladimíra Krajiny v Praze.
Protokoly zašlete urychleně do rukou v. o. r. Pokorného.37
Na celé aféře byl zajímavý zejména fakt, že již v únoru 1948 existoval uvnitř státněbezpečnostního
i zpravodajského aparátu ministerstva vnitra kontrolní mechanismus, kterým se vedení III. odboru
snažilo objektivizovat informační
tok z oblastních úřadoven.
Můžeme se zatím pouze domnívat, že prověřování hlášení o údajné návštěvě ministra Prokopa Drtiny v Plzni souvisí s přísnou pohotovostí, resp. s požadavkem vedení
komunistické strany na odhalování jakýchkoliv aktivit, jež by mohly
zkomplikovat převzetí moci. I přes
zpochybnění zdroje informací donutila mocenská realita únorových dní roku 1948 využít tyto informace k další represi již poražených politických protivníků.
Je pravděpodobné, že i v důsledku vyhodnocení možných následků nepravdivých informací a nedostatků při analytické i kontrolní činnosti začaly krátce po únoru
1948 vznikat návrhy na novou organizaci státněbezpečnostní služ36)
37)
38)
39)
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by.39 Již koncem března 1948 sektor
III-Aa – již pod krycím názvem útvar
701 A – připravil Administrativní a kancelářské pokyny pro zpravodajskou službu na oblastních
úřadovnách, určené především
vedoucím úřadoven Státní bezpečnosti, pověřeným vedením Z-referátů. Agenda zpravodajských referátů byla řízena přímo skupinou
III/A z ministerstva vnitra, vedla se
odděleně od složky státněbezpečnostní a nepodléhala ani Ústředně
Státní bezpečnosti. Orgány, vykonávající zprav. službu, jsou zavázány
k zachování tajnosti a mlčenlivosti i před soudy a uvnitř SNB (včetně
státně-bezpečnostní služby) i vůči
svým velitelům, pokud jich nesprostí služebního tajemství přednosta
skupiny III/A, resp. vedoucí sektoru
A, ve zvláštních případech přednosta sektoru III neb ministr vnitra. Dokument explicitně konstatoval, že
jejich činnost po linii zpravodajské
nespadala do kompetence žádné
bezpečnostní složky.
Směrnice stanovila pokyny pro
jednotný výkon operativní administrativy. Záznamy o spolupracovnících zpravodajské sítě (pravidelných informátorech, agentech a důvěrnících) se nadále
vedly dvojmo na zpravodajských
kartách. Značka spolupracovníka byla současně zanesena do tzv.
seznamu zpravodajských objektů.
Jedna karta zůstala u Z-referátu
a druhá se přibližně jednou měsíčně kurýrně doručovala na III. odbor ministerstva vnitra na oddělení III-Aa-4. Písemné zprávy podávané spolupracovníkům, resp. písemné
záznamy o ústně podaných zprávách, se ukládají do svazku (fasciklu) dotyčného spolupracovníka, kde
bude též uložen jeho list odměn.
Směrnice upravovala formu
i obsah informačního toku. Ze
zpráv získaných prostřednictvím

sítě zpravodajských spolupracovníků, případně též z vlastního pozorování, sestavovaly Z-referáty
zpravodajská hlášení, obsahující
tyto náležitosti:
1. Zhodnocení všeobecné věrohodnosti zprávy (na stupnici
1–5), přesné uvedení řídících orgánů, pramenů (tj. spolupracovníků) a zdrojů. Pochází-li zpráva
jen z jednoho pramene, uvádí se,
z jakých důvodů nebyla nebo nemohla býti prověřena. U každého pramene a zdroje se jednotlivě
ještě jednou hodnotí věrohodnost
vzhledem k obsahu hlášení.
2. Vlastní zprávu, obsahující jen
skutečnosti, nikoliv vlastní hodnocení.
3. Posudek.
4. Realizovaná „opatření“, např.
zda byl dán podnět k zahájení Stb
výkonu, jaké se podnikají další zpravodajské akce atd. Rozdělovník zachycující, kdo byl
zpraven o obsahu zprávy a v jakém rozsahu. Poznámka: konkreta, která nedozrála k výkonu,
a jakákoliv udání, která by mohla odhaliti síť, se bez svolení Ministerstva vnitra (III-Aa) zásadně
nesdělují nikomu; též nikoliv kterékoliv složce Stb, ať podřízené, či
nadřízené.
Hlášení se nikomu nesměla půjčovat, nahlížet do nich nemohly
ani podřízené či nadřízené orgány
Státní bezpečnosti, mimo referátu
„Z“. V případě nutnosti se z těchto
hlášení pořizují výpisy, opatřené číslem jednacím zprav. spisu, a to tak,
aby značky spolupracovníků a zdroje zůstaly utajeny. Na originály se
poznamenává důvod, rozsah a datum výpisu. Výkonné složky StB
předávaly Z-referátům veškeré závadové listy, odkud byly expedovány na kancelář útvaru 701 A, která
je po vlastní lustraci ihned postupovala Ústředně Státní bezpečnos-

ABS, f. 310, sign. 310–78–5; dálnopis přednosty Ú StB dr. Hory, 3. 3. 1948.
Tamtéž; dálnopis přednosty Ú StB dr. Hory, 4. 3. 1948.
ABS, f. 310, sign. 310–3–11.
KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948–1956. Doplněk, Brno 1999, s. 12.
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ti. Zjistí-li však Z-referát, že o osobě
neb případu má vlastní zpravodajské poznatky, pořídí normální zpravodajské hlášení, doplněné vlastními poznatky.
Hlášení o zvláště závažných případech ze státněbezpečnostního
výkonu oblastní úřadovny podávaly Ústředně Státní bezpečnosti
při ministerstvu vnitra při zahájení, v průběhu a při ukončení řízení
Státní bezpečnosti. Toto se činnosti
Z-referátu netýká. Je-li však věc z vý-

konu Stb z hlediska zpravodajského více než místně významná, pak
ze šesti stejnopisů hlášení se čtyři postupovaly zpravodajskému referátu oblastní úřadovny StB. Tímto způsobem je bezpodmínečně třeba
hlásiti: Všechna podezření ze zločinů
podle zákona na ochranu republiky,
všechny zjevy špionážní, rozvratů,
ilegality, na které naráží Stb výkon.
Illegální tiskoviny se v každém případě zasílají alespoň dvojmo co možná
v originále (neb fotokopii). Význam-

né okolnosti a hlášení, u kterých
hrozilo nebezpečí z prodlení, měly
být sektoru III-Aa hlášeny dálnopisně, případně telefonicky, nezávisle na tom, zda se zároveň již uvědomila ústředna Státní bezpečnosti,
či nikoliv.40
Krátce nato přistoupila skupina
III/A k zásadní změně operativní
administrativy, která v Československu nastartovala proces budování masové agenturní sítě podle
sovětského vzoru.41

Únorovým převratem se deﬁnitivně chopila moci v Československu komunistická strana. Konec starých pořádků symbolizoval
mimo jiné i pochod Lidových milicí pražskými ulicemi 28. února 1948.
Zdroj: ČTK
40)
41)

ABS, f. ZV, sign. ZV–4/16, složka 30; administrativní a kancelářské pokyny pro zprav. službu na oblastních úřadovnách
(fotokopie), 31. 3. 1948, č. j. III–As 407/0156/48.
ŽÁČEK, Pavel: „Ostrá zbraň Státní bezpečnosti“. Spolupracovníci StB ve směrnicích pro agenturně operativní práci
1947–1989. In: BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. Ústav českých
dějin FF UK–Dokořán, Praha 2005, s. 181 ad.
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