„Špionáž“ v normalizačním
Československu
PROKOP TOMEK

Státním tajemstvím se rozumí vše, co v důležitém zájmu
republiky, zejména v zájmu politickém, vojenském nebo
hospodářském, má zůstat utajeno před nepovolanou osobou.
(Trestní zákon 140/1961 Sb., výklad k § 105.)

ÚVODEM
Sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století v Československu nazýváme obdobím normalizace. Obsah
tohoto pojmu teprve postupně zkoumáme a odkrýváme. S normalizací je
například spjato ustálené tvrzení, že
oproti padesátým letům nebyla spojena s tvrdou represí. V temných koutech komunistické minulosti ale nalézáme doklady o opaku.
Nejcitelnější postih platil případům vyzvědačství, které bylo nejzávažnějším trestným činem proti republice (§ 105 tr. zákona). Trestní
sazba se u dokonaného činu pohybovala od 10 do 15 let, možné bylo
i uložení trestu smrti. Příprava trestného činu a pokus o něj měly sazbu
nižší. „Průměrný“ trest činil okolo
10 let odnětí svobody, často v nejtěžší, III. nápravněvýchovné skupině. Podmínečné propuštění proto
připadalo v úvahu až po odpykání
dvou třetin trestu a vzhledem k výši
nebylo příliš časté. Řada postižených
byla propuštěna z vězení až na jaře
roku 1990.
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V zásadě legitimní požadavek
ochrany informací významných pro
bezpečnostní zájmy každého státu
se v podmínkách československé
normalizace změnil v nástroj perzekuce. Elastické znění a výklad zákona umožňoval využít § 105 zcela účelově.
Možná překvapí zjištění, že podezření z vyzvědačství bylo nejčastější příčinou aktivního zájmu Státní
bezpečnosti o občana, tzv. operativního rozpracování. Například
k 31. 12. 1975 bylo StB celorepublikově rozpracováváno 1788 případů.
Z nich 397 případů, tedy 22 %, se
týkalo vyzvědačství. Na druhou stranu týž rok dokázali operativní pracovníci Státní bezpečnosti podat
pouze 190 návrhů na zahájení vyšetřování a z nich jen v sedmi šlo o trestný čin vyzvědačství (23 případů se
týkalo trestného činu opuštění
republiky, 14 hanobení představitele státu, 11 pobuřování…).1 Od poloviny 70. do poloviny 80. let se počet
rozpracovávaných případů vyzvědačství pohyboval každoročně mezi

400 a 600 případy, přičemž jen zlomek skončil uvězněním. Ovšem informace o množství případů současně
napovídá, kolik občanů bylo obklopeno neviditelnou sítí tajných spolupracovníků StB, kolik jich bylo
prověřováno, sledováno, odposloucháváno.
Vzhledem k dosud neukončenému
výzkumu tohoto jevu můžeme počet
lidí odsouzených za vyzvědačství za
poslední dvě desetiletí existence režimu stále jen odhadovat, a to na 150
až 200. Čísla ale říkají jen málo o skutečném obsahu těchto případů.
Tvrdý postih tzv. špionů měl několik významů. Preventivní: jako varování pro občany před takovým jednáním. Mobilizační: udržoval ve
společnosti pocit napětí a ohrožení
ze zahraničí a odvracel pozornost od
vnitrostátních problémů. Propagandistický: pomáhal diskreditovat odpor proti režimu vytrvalým spojováním činnosti oponentů režimu přímo
i nepřímo s cizími výzvědnými organizacemi. Předávání špionážních informací „nepřátelské“ cizině, tato

ABS, f. A 31/2 (statisticko-evidenční odbor FMV), inv. j. 158: Statistické přehledy agenturně operativního rozpracování, tajných
spolupracovníků, schůzkových bytů a osob evidovaných (NO) za rok 1975.
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„zrada za odměnu“, bylo v očích oﬁciální moci stejně zavrženíhodné jako
úsilí o politické změny. I Výboru na
obranu nespravedlivě stíhaných
(VONS) trvalo, než se uvážlivě ozval
na podporu některých očividně podezřelých případů občanů vězněných
pro špionáž. 2 O rok a půl dříve ale
VONS žádal jen o výměnu vězňů za
špiony vězněné na Západě. Důvod byl
zatím humanitární a VONS ještě nezpochybňoval vinu odsouzených. Poslední význam byl mocenský: případy špionáže prezentované veřejnosti
i politickému vedení státu posilovaly
mocenské postavení StB. Za tím pak
můžeme vidět i zcela přízemní strach
příslušníků Státní bezpečnosti o postavení, peníze, moc.
Případy vyzvědačství obklopovalo
tajemství. Vzhledem k tomu, že soud
projednával údajné utajované skutečnosti, byla soudní řízení nepřístupná
veřejnosti a nezávislá kontrola (zejména VONS) tak byla ještě omezenější a komplikovanější než u jiných
trestných činů proti republice.
Vedle tvrdého a často nezákonného postihu za vyzvědačství je dalším
pozoruhodným rysem těchto případů
praktická beztrestnost osob, které
za takové jednání byly odpovědné.
Příslušníkům Státní bezpečnosti působícím na tomto úseku se po likvidaci StB v roce 1990 dostalo vesměs
benevolentního hodnocení. Právě ty,
kteří byli zařazeni na útvarech kontrarozvědky StB pro „boj proti vnějšímu nepříteli“, příslušné komise
zpravidla prověřovaly pro další službu v Úřadu na ochranu ústavy a de-

2

mokracie či u policejních složek. Důvodem bylo údajné hájení legitimních
zájmů státu navenek. Tedy jinak řečeno, tato funkce StB byla brána jako
profesionální, nikoliv politická činnost. Ve skutečnosti se kontrarozvědka StB i při dodržování tehdejších
zákonů a vnitřních norem minimálně podílela na postihu občanů a izolaci společnosti od svobodného světa
a potvrzovala tak charakter StB jako
politické policie. Druhou věcí byl
politický a tendenční výklad často
vykonstruovaných trestných činů
vyzvědačství a jejich posuzování v neprospěch pachatelů. A také vyslovené provokace jdoucí nad rámec dokonce i tehdy platných zákonů.3
Několik dosavadních pokusů o potrestání příslušníků StB bylo zatím
neúspěšných.
Vyšetřovatelé odboru vyšetřování
StB Krajské správy SNB Praha Jiří
Pešek a Mikuláš Tita měli v roce 1976
opakovaně účelově vyslýchat Jiřího
Ganse a znemožnit mu zákonem dané
právo obhajoby. Gans byl dále vyslýchán ke skutečnostem, které se netýkaly skutkové podstaty trestného
činu, z něhož byl obviněn. Stoupenec
undergroundu Jiří Gans se „provinil“
dlouholetými kontakty s velvyslanectvím USA. Přestože jeho zájmem byla
prokazatelně moderní hudba, byl jako
48letý odsouzen roku 1976 za vyzvědačství na 15 let vězení. Ve výkonu
trestu ve Valdicích se jeho zdravotní
stav katastrofálně zhoršil. Po řadě
solidárních výzev ze zahraničí i ze
strany angažované domácí veřejnosti byl v září 1985 po devíti letech věz-

Cyril Pazderka

Foto: ABS

Jaroslav Spura

Foto: ABS

Zdeněk Weig

Foto: ABS

Sdělení VONS číslo 505, 17. 2. 1986. In: Informace o Chartě 77, roč. 9, č. 3
(29. 1./24. 2. 1986); Sdělení VONS číslo 690 (Problematika trestného činu vyzvědačství), 5. 10. 1987. In: Informace o Chartě 77, roč. 10, č. 13.

3

Příkladem může být major Karel Janko (*1946), který počátkem roku 1990 zastával
funkci zástupce náčelníka 1. odboru II. správy SNB. V roce 1982 se účastnil práce
týmu rozpracovávajícího akci Čára a v roce 1988 byl vedoucím týmu akce
Dudák – Jáchym a 1989 akce Alois (všechny uvedené akce budou v tomto
textu představeny). Ve všech případech byly použity provokační metody.
Přesto byl Janko v roce 1990 prověřen pro službu v Úřadu FMV pro ochranu
ústavy a demokracie, službu ukončil sám z osobních důvodů (nezájem o službu)
v roce 1991.
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nění propuštěn ze zdravotních důvodů. Na svobodě se ocitl v tak špatném
stavu, že zbytek života prakticky strávil na lůžku. Zemřel počátkem roku
1990 v léčebně dlouhodobě nemocných. V roce 1998 byla na vyšetřovatele StB Peška a Titu podána žaloba.
Měli se dopustit trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. zákona. V říjnu 1999
zprostil Okresní soud v Českých Budějovicích obžaloby Jiřího Peška (údajně se neprokázalo, že by skutek spáchal) a v říjnu 2002 Obvodní soud
v Praze 6 Mikuláše Titu (skutek nebyl
podle soudu trestným činem).
Vyšetřovatel odboru StB Krajské
správy SNB Ústí nad Labem J. Jahoda
byl v roce 2001 obviněn z trestného
činu zneužití pravomoci veřejného
činitele, spočívajícího v používání nezákonných postupů při vyšetřování
Petera Placha v letech 1978–1979.
Plach byl odsouzen v roce 1979 za
trestný čin vyzvědačství na 13 let odnětí svobody, ve vězení strávil 4 roky
a 10 měsíců. Jahoda se měl snažit přimět Placha k přiznání výhrůžkami
a psychickým nátlakem, nutit ho k podepsání protokolů sestavených podle
potřeby StB, dále měl připravit zmanipulovanou konfrontaci Placha se
„svědkem“ Petrem Bezděkou. Bezděka byl kriminální vězeň nasazený
jako tajný spolupracovník StB na Placha ve vazbě a jeho úkolem bylo mj.
přinutit Placha k doznání. Bezděkova
udavačská činnost byla rozsáhlejší,
mj. byl ve vazbě nasazen na signatáře Charty 77 Pavla Roubala. Vyšetřovatele Jahodu Okresní soud v Litoměřicích zprostil v roce 2004 obžaloby
(údajně se neprokázalo, že by skutek
spáchal).
Nejrozsáhlejším pokusem o zjednání spravedlnosti byl případ „Vrba
a spol“. Poškozenými byli tzv. iniciativníci, jak Státní bezpečnost nazývala lidi, kteří nabídli spolupráci zahraniční zpravodajské službě. V roce
1990 bylo z podnětu Inspekce ředitele Úřadu FMV pro ochranu ústavy
a demokracie (ÚOÚD) zahájeno vyšetřování případů problematického
postihu Petra Kubíčka, Stanislava

Pořického, Pavly Bednaričové a Miloslava Baumera. Pro trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele
byli stíháni bývalí příslušníci StB Miloslav Pitra, Zdeněk Sochor, Zdeněk
Weig, Cyril Pazderka, Jaroslav Spura,
Karel Vrba a Ivan Ackermann, všichni za podíl na provokacích, jejich inscenování a za vědomé využívání
podvržených důkazů.
Usnesením Vyšší vojenské prokuratury Příbram z 24. 3. 1992 bylo
trestní stíhání Z. Sochora, M. Pitry
a Z. Weiga pro skutky týkající se poškozených Petra Kubíčka a Miloslava
Baumera z důvodu promlčení zastaveno. Stíhání ve věci poškozených
Stanislava Pořického a Pavly Bednaričové pokračovalo.
Pracovníci ÚOÚD odvedli při objasňování věci zcela příkladnou práci
a shromáždili nezpochybnitelný průkazný materiál. Poté se ale případ dostal do soukolí justice. Věc P. Bednaričové a S. Pořického po zrušení
vojenských soudů cestovala mezi obvodními soudy pro Prahu 3 a pro Prahu 1 a nedostala se nikdy dál než
k projednání procedurálních otázek.
Deﬁnitivně ji ukončilo až rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1
z 28. 4. 2005 (!), který zastavil trestní stíhání Vrby, Sochora, Pitry a vyšetřovatelů StB Jaroslava Spury a Cyrila Pazderky nikoliv proto, že by se
trestný čin nestal, ale výhradně pro
porušení práva obviněných na spravedlivý proces a na vyřízení věci v přiměřené lhůtě.
Podněty ke stíhání v jiných případech iniciativníků se zatím nedostaly dále než do stadia vyšetřování.
Výraznou roli v případech iniciativníků hrál vedoucí starší referent specialista (náčelník) 2. oddělení 1. odboru II. správy SNB mjr. Miloslav Pitra.
Vystudovaný promovaný pedagog nastoupil 1. 9. 1965 jako 22letý k StB a působil zprvu na kontrarozvědném odbor u Správy StB Brno. V letech
1967–1969 absolvoval resortní kurz
angličtiny a 1. 7. 1971 nastoupil na
I. správu FMV (rozvědku). Do 1. 9. 1972
byl zařazen na oblastním odboru rozvědky v Brně, poté na 52. odboru (pro-

blematika „USA a Latinská Amerika“).
1. 9. 1974 byl přeložen na 1. odbor
II. správy FMV, který se zabýval kontrarozvědnou činností proti USA. Od
roku 1976 zastával vedoucí funkce na
úrovni náčelníka oddělení. V roce 1985
absolvoval dvouměsíční studium na
Vysoké škole F. E. Dzeržinského provozované KGB v Moskvě a 1. 3. 1986
byl přeřazen na analytický odbor
II. správy SNB. Dne 15. 2. 1990 byl odvolán z funkce, zařazen do zálohy pro
přechodně nezařazené a 25. 6. 1990
propuštěn ze služebního poměru
ja ko „nezpůsobilý k výkonu služby
v SNB“.
V Pitrově personálním spisu se dočteme, že byl členem KSČ od roku
1967, v krizovém období 1968–1969 se
prokázalo jeho pevné politické přesvědčení. Osvědčil je prakticky v srpnu
1969, kdy byl za horlivost při potlačování demonstrací k prvnímu výročí
okupace povýšen mimořádně do hodnosti poručíka. Na přelomu 70. a 80.
let řídil skupinu 1. odboru II. správy
FMV vyčleněnou pro akci Jestřáb a byl
za tuto akci povýšen mimořádně do
hodnosti majora. Řídil sám i tajné spolupracovníky, byl opakovaně ﬁnančně odměňován a stal se i nositelem
medailí Za službu vlasti a Za zásluhy
o obranu vlasti. Jeho přeložení na analytický odbor pravděpodobně souvisí
s opatrnou zmínkou v komplexním
služebním hodnocení z června 1986:
Vedle pozitivních prvků v řídící a operativní činnosti mjr. PITRY se projevovaly i snahy o aplikaci takových metod
zpravodajské práce, které překračovaly míru únosného rizika.
Při prověrce v době ukončení činnosti StB v roce 1990 vyplnil příslušný dotazník, kde např. uvedl, že se
nikdy nedopustil porušení zpravodajské etiky. Měl zájem setrvat v bezpečnostní službě i za nového režimu. Za
dobu služby v operativním výkonu jsem
se vždy snažil pracovat na vysoké profesionální úrovni a k tomu jsem vedl
i své podřízené.
V Pitrově personálním spise není
ani zmínky o jeho podílu na akci Gratulant. Josefa Römera, oběť této akce,
zatkli v roce 1977 jako 21letého za
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Miloslav Pitra

Foto: ABS

Vladislav Děkan

Foto: ABS

údajné vyzvědačství, z Valdic ho propustili v lednu 1990, krátce před uplynutím uloženého třináctiletého trestu. Jádrem jeho provinění byly za
normalizace riskantní návštěvy
knihovny velvyslanectví USA v Praze.
Römer byl dělník a neměl žádný přístup k utajovaným skutečnostem.
Z dochované dokumentace StB vyplývá, že po jeho zatčení pro podezření
z přípravy emigrace odhadoval vyšetřovatel StB svoje šance maximálně

na prokázání přípravy trestného činu
opuštění republiky. Právě npor. Miloslav Pitra jako zástupce II. správy na
příslušné poradě zvrátil směr vyšetřování a navrhl postup, díky němuž
se podařilo případ dovést až k odsouzení Römera za vyzvědačství.
Bývalý příslušník II. správy SNB
Vladislav Děkan vypověděl v roce
1990 o M. Pitrovi toto: K osobě PITRY
mohu uvést, že se jednalo o člověka se
značnými profesionálními, resp. zpravodajskými schopnostmi. Údajně uměl
anglicky. V několika případech jsem ho
viděl, když odcházel do akce: oblečen
byl jako diplomat, jehož měl představovat, vybaven slunečními brýlemi, elegantním zapalovačem, americkými novinami Times. Osobně se domnívám, že
mu tato role, kterou z vlastní iniciativy
hrál, vyhovovala, protože byl trošku
ješitný.4
Z řad prokurátorů a soudců nebyl
pro podíl na případech vyzvědačství
stíhán nikdo. Prokázat, že pracovníci
justice byli zasvěceni do skutečné
podstaty těchto případů, je samozřejmě obtížné. Soudci mají právo na
vlastní posouzení předložených důkazů, takže nepřiměřeně tvrdé rozsudky v případech vyzvědačství nemusí být automaticky výsledkem
politicky motivovaného ovlivňování
soudu.
Závažné důsledky postihu za trestný čin vyzvědačství v době normalizace, manipulace s fakty i přímá nezákonnost dávají vzpomenout na
metody StB v padesátých letech. Nejde o dobrodružné špionážní příběhy.
Jde o případy bezohledné a nespravedlivé perzekuce, která měla pro
stovky obětí za následek mnoho let
strávených v nejtěžších vězeních totalitního režimu ovládaného Komunistickou stranou Československa.

ŠPIONI A „ŠPIONI“
Případy označované podle klasiﬁkace represivního aparátu jako vyzvě-

4

Spis Městského soudu pro Prahu 1, 5 T 00108/97.

5

Amnestie prezidenta republiky z 27. 5. 1969 a 23. 2. 1973.
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dačství lze rozdělit zhruba do několika základních skupin.
Tu nejméně početnou tvoří skuteční a vědomí vyzvědači. Byli jimi například Josef Hněvkovský, František
Vojtásek, Miroslav Janda nebo František Doskočil. Jejich motivy byly převážně ideologické, hrozící postih mohl
být finančním ziskem těžko vyvážen.
Do druhé skupiny patří lidé, kteří
se pokusili kontaktovat cizí zpravodajskou službu, nejčastěji prostřednictvím některého velvyslanectví
v Praze. Motivy jejich iniciativy bývaly zištné i politické. Někteří z této
skupiny se stali obětí provokací Státní bezpečnosti. Když se StB dopátrala jejich záměru, navázala kontakt
s onou osobou na cizím velvyslanectví (svévolně a zcela nelegálně). Měla
tak celou „spolupráci“ zcela pod kontrolou. Tito lidé bývali nezákonně
odsuzováni k vysokým trestům odnětí svobody, postih se dotkl i jejich
okolí, které o iniciativě vědělo.
Nejpočetnější skupinou lidí odsuzovaných podle § 105 trestního zákona byli občané, kteří po okupaci
Československa vojsky Varšav ské
smlouvy v roce 1968 emigrovali
a po čase se vrátili zpět, vesměs na
základě amnestie trestného činu
podle § 109 (opuštění republiky).5
Jejich trestná činnost měla spočívat
v tom, že v zahraničí údajně vyzradili
cizí moci určité informace. Ve většině
případů však tito lidé nikdy neměli
přístup k utajovaným skutečnostem
nebo maximálně v rozsahu neaktuálních znalostí bývalého vojáka základní služby. Tzv. trestná činnost
byla tedy silně nadsazena či vykonstruována pouze na základě jejich
vlastních výpovědí, výpovědí dalších
reemigrantů a tzv. znaleckých posudků komisí znalců Federálního
ministerstva národní obrany nebo
Federálního ministerstva vnitra
(v drtivé většině příslušníků StB).
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Zatímco § 105 (vyzvědačství) byl z trestných činů proti republice nejzávažnější, § 109 (opuštění republiky)
patřil k nejfrekventovanějším. Z Československa odešlo v krátkém období po roce 1968 více než 70 000
občanů. Pro Státní bezpečnost byla emigrace občanů znepokojujícím jevem nejen proto, že šlo o odliv
mozků či politicky kompromitující skutečnost, ale zejména právě kvůli podezření, že uprchlíci sdělují
druhé straně své vědomosti o ČSSR. Vyšetřovatelé StB přitom nerozlišovali, zda konkrétní uprchlík byl,
či nebyl nositelem státního tajemství. Podle teorie není bezcenné informace – každá informace doplňuje
mozaiku. Státní bezpečnost velmi tvrdě posuzovala jakýkoliv kontakt s cizí zpravodajskou službou.
Prakticky kterýkoliv uprchlík se tak dal obvinit z toho, že předal v zahraničí informace. Kromě toho StB
samozřejmě podezřívala uprchlíky, že se vracejí záměrně, se zpravodajským posláním druhé strany.6
Šlo o to vyšetřit, ... zda vytěžovaný emigrant, i když není nositelem státního tajemství, neposkytl speciálním
službám protivníka takové informace, kterými umožnil nebo usnadnil jejich výzvědnou činnost, jak to má na
mysli odstavec 2 § 105 tr. zákona.7 Pružnost výkladu tohoto ustanovení je zřejmá na první pohled.
Zákeřnost státní moci spočívala v tom, že „navrátilce“ skutečně nepostihovala za amnestovaný trestný čin
opuštění republiky, ale za nový trestný čin. Ten bylo možné „vyrobit“ prakticky u kohokoliv, kdo vešel
třeba do kontaktu se státními orgány Spolkové republiky Německo a podrobil se tamní standardní úřední
proceduře při žádosti o politický azyl.

Hranice příslušnosti k poslední skupině případů jsou nezřetelné. Spadají do ní lidé, kteří s žádnou zpravodajskou službou nespolupracovali ani se
o to nepokusili. Kvůli jakýmkoliv kontaktům se zahraničím nebo pro údajné shromažďování utajovaných informací s pozdějším úmyslem je vyzradit
byli přesto odsuzováni podle § 105.
Kontakty občanů v zahraničí měly
v drtivé většině povahu kulturní, zájmovou, osobní, přesto bý valy považovány za vyzvědačství. Někteří
z těch, kteří uvažovali o emigraci, se
ale skutečně snažili získat nějaké zajímavé informace a připravit si tak
v zahraničí půdu.
Několik příběhů skutečných vyzvědačů bylo v minulosti již zveřejněno.8
Největší pozornost vzbuzují opomíjené případy lidí, kteří byli postiho-

6

váni za kontaktování cizí zpravodajské služby. Právě těm je věnován
tento příspěvek.
Přes časté propagandistické využívání případů špionáže a vytváření
image vysoké efektivity a schopnosti
StB byla úspěšnost odhalování případů vyzvědačství dosti nízká. Například
v roce 1981 bylo rozpracovaných případů vyzvědačství 608 (23,5 % všech
případů). Ve stejném roce ukončila StB
trestní stíhání podle § 105 u sedmi
osob! Z nich spolupracoval s cizí zpravodajskou službou jeden Čech (Josef
Hněvkovský) a jeden cizinec (Helmut
Heubach). U ostatních pěti čs. občanů
šlo buď o navrátilce, nebo o lidi, kteří
údajně (nebo i skutečně) shromažďovali informace s cílem je po emigraci
vyzradit.9 Jak z uvedeného přehledu
vyplývá, podařilo se Státní bezpečnos-

ti z více než šesti stovek případů dostat
do vězení jen sedm lidí. Navíc jen dva
z nich byli skutečnými vyzvědači.
V ostatních případech šlo o oběti extenzivního výkladu trestního zákona,
případně provokací ve stylu padesátých let.
Reálný stav činnosti StB například
proti zpravodajským službám USA
v době normalizace ukazuje vcelku
otevřeně zpráva Komplexní rozbor činnosti speciálních služeb USA, zejména
z hlediska forem a metod práce, kterou
předložil 14. 7. 1989 náčelník 1. odboru II. správy SNB plk. Miloň Wartalský pro jednání štábu II. správy SNB:
Přes některé dílčí úspěchy se výslednost
v boji proti speciálním službám USA výrazněji zlepšit nedaří. […] Na základě
demaskujících příznaků zjišťovaných
v průběhu rozpracování jednotlivých
akcí se nám prakticky již od roku 1977
daří úspěšně převážný sestav [zpravodajské] rezidentury (míněno na velvyslanectví USA v Praze, pozn. aut.)
rozkrývat. [...] Agenturu řízenou rezidenturou se však od realizace akce JESTŘÁB10 v r. 1981 odhalit nepodařilo. […]
Úroveň poznání forem a metod práce
negativně ovlivňuje rovněž dlouhodobá
nevýslednost v odhalování a dokumentaci tr. činnosti vyzvědačství. Vyjma
„iniciativníků“ nebyl klasický případ
uvedené tr. činnosti po linii USA od roku
1980 (akce JESTŘÁB) realizován. Ke
zlepšení tohoto stavu bude nezbytné
soustředit v daleko větší míře potřebné
síly a prostředky a zaměřit hlavní pracovní úsilí na odhalení agentů protivníka, po nichž je pátráno v akci TROJA
a PROTEUS.

ABS, fond SV StB, bulletin Informace SV StB 4/1982 – Ještě k § 109/2 tr. zákona (stanovisko náčelníka Správy vyšetřování StB
s. genmjr. JUDr. Rudolfa Šubrta ke společenské nebezpečnosti tohoto tr. činu).

7

ABS, fond SV StB, bulletin Informace SV StB 2/1984 – Vztah tr. činu opuštění republiky k tr. činu vyzvědačství, kpt. František Pýcha.

8

Příběhu F. Doskočila je věnována kniha Průlom. Agentem CIA uvnitř komunistické nomenklatury. Votobia, Olomouc 2004. S Františkem
Doskočilem ji připravil Pavel Žáček. Případu F. Vojtáska kniha: VOJTÁSEK, František – ŽÁČEK, Pavel: Francouzský krtek. Svět křídel,
Cheb 2003. O případu J. Hněvkovského PACNER, Karel: Československo ve zvláštních službách. Pohledy do historie československých
výzvědných služeb 1914–1989, díl IV, str. 482–484 „Třetí krtek – Hněvkovský“. Objevily se i články v periodikách, případně televizní
zpracování.

9

ABS, fond SV StB, bulletin Informace SV StB 3/1982, – Zpráva o stavu a výsledcích státobezpečnostního vyšetřování za rok 1981, část
referátu genmjr. JUDR. Rudolfa Šubrta z 23. 3. 1982.

10 Akce Jestřáb – odhalení spolupracovníka CIA Josefa Hněvkovského (1926–2000).
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V akci TROJA11 je pátráno po nepřátelských agentech, kteří předávají v nepravidelných termínech šifrované informace
na krycí adresy do USA. Rozpracování
koordinuje zvláštní skupina analytického
odboru a vyhledávání s 1. odborem provádí všechny správy StB. Přes rozsáhlá
kvaliﬁkovaná opatření (např. bylo získáno a grafologicky prověřeno více jak
13 000 rukopisů čs. občanů) jsou dosud
dosažené výsledky zvláště k rozbití používané numerické šifry velmi slabé. […]
V akci PROTEUS je prováděno odhalení
agenta amerických speciálních služeb,
který působí na území SSR.12 Prověřování bylo soustředěno na 500 osob, ze kterých je nadále v naší pozornosti 33 osob,
z nichž dva v akci ZOJA a NINA jsou
v hlubším rozpracování.13

TZV. INICIATIVNÍCI
Již po letmém seznámení s tématem
vzbuzují asi největší pozornost případy tzv. iniciativníků. Všechny dosud
známé případy se odehrály v 80. letech minulého století. Jejich aktéři se
neznali a neměli nic společného kromě jistě nepromyšleného a v dané
době riskantního pokusu kontaktovat
cizí velvyslanectví s nabídkou spolupráce. Ovšem zvláštností podobných
případů byla skutečnost, že se tito lidé
zpravidla se svojí nabídkou nedostali přes síto StB.

11

Bojem proti zahraničním rozvědkám se zabývala tradičně „kontrarozvědná“ II. správa SNB. Vzhledem k závažnosti problematiky podezřelé
případy buď sama „rozpracovávala“,
nebo přímo dohlížela na to, aby se
jich chopila krajská oddělení StB. Problematiku USA měl na starosti 1. odbor II. správy SNB. Na sklonku sedmdesátých let dosáhli jeho příslušníci
skutečně cenného výsledku, když při
rutinním sledování amerického diplomata v Praze zachytili jeho schůzku s neznámým mužem, v němž po
náročném vyšetřování odhalili skutečného, dlouholetého a hodnotného
spolupracovníka CIA, bývalého příslušníka oblastního odboru rozvědky
v Českých Budějovicích Josefa Hněvkovského. Hněvkovský byl v dubnu
1981 odsouzen ke 22 letům odnětí
svobody. Odhalení Hněvkovského,
akce Jestřáb, bylo opravdu posledním
skutečným velkým úspěchem 1. odboru II. správy SNB. Další takový „špion“ se až do pozdního podzimu 1989
(již zmíněný F. Doskočil) neobjevil.
Nastala hubená léta. Řadoví příslušníci odboru se ve svých výpovědích
z počátku 90. let shodují, že hlavní
důvody byly dva: nedosažitelná technická vyspělost zpravodajských služeb USA a slabé profesionální kvality (neschopnost) příslušníků odboru.

Proto vzali příslušníci StB zavděk
i „malými rybami“, zvláště když ulovit je bylo tak snadné.
Problematiku „iniciativníků“ se pokusil zobecnit a teoreticky zpracovat
vyšetřovatel správy StB Praha mjr.
Ivan Ackermann.14 Článek byl publikován v přísně tajném bulletinu Informace Správy vyšetřování StB č. 2
roku 1985.15 Hned v úvodu Ackermann
odvážně tvrdí, že vyzvědačství bylo
povýšeno na oﬁciální státní politiku
„států imperialismu“, čímž míní země
západních demokracií. Za „iniciativníky“ označuje lidi, kteří se rozhodli
nabídnout své znalosti a služby nepřátelským zpravodajským organizacím. Ackermann tvrdí, že jsou nebezpeční, právě díky své riskantní
aktivitě ochotní prakticky k čemukoliv a pro nepřítele nepředstavují
žádnou ﬁnanční zátěž. Jejich nebezpečnost spočívá i v jejich obtížném
vyhledávání Státní bezpečností. Tato
tvrzení nejsou nijak podložená a vlastně odporují i Ackermannem uváděným příkladům.
Ackermann se snaží vypořádat
i s nejslabším místem postihování „iniciativníků“, kterým je tzv. agenturně
operativní kombinace. Krkolomná deﬁnice tohoto pojmu, převzatá „od sovětských přátel“, je nejzajímavějším
Ackermannovým přínosem k osvět-

Akce Troja – Agenturně pátrací svazek s krycím názvem TROJA byl zaveden pod registračním číslem 32527 dne 2. 9. 1986 1. oddělením analytického odboru II. správy SNB. Akci předcházela akce Pony, založená asi roku 1984. Cílem akce Troja bylo vypátrání celé
řady osob, které byly podezřelé z vyzvědačství, protože v 80. letech zasílaly na krycí adresy do zahraničí dopisy obsahující šifrovaná
tajnopisná sdělení. Intenzivní úsilí StB bylo úspěšné jen částečně. Asi jediným známým a potvrzeným pisatelem v akci byl František
Doskočil, který se ale z ne zcela jasných důvodů přihlásil I. správě SNB na podzim 1989 sám. Jeho vlastní případ byl pak veden pod
zdánlivě nadějným heslem „akce PRŮLOM“.

12 ABS, f. A 34/1 inv. j. 394: Akce vedené pro tr. činnost podle § 105 tr. zákona, informace z odborů, přehledy 1985–1988, 1989: Svazek
akce PROTEUS založen v lednu 1988 1. odborem XII. správy SNB (správa kontrarozvědky v Bratislavě) k odhalení osoby z Bratislavy,
spolupracující s CIA.
13 ABS, f. A 34/1 (II. správa SNB), inv. j. 12: Rozbory poznatků k činnosti USA speciálních služeb 1984–1989.
14 Ivan Ackermann (1946), původně elektromontér. K SNB byl přijat 1. 10. 1967. Zprvu zařazen u VB, 1. 11. 1976 přeřazen k StB, kde byl
vyšetřovatelem odboru vyšetřování StB Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje. V letech 1977–1982 absolvoval VŠ SNB
(JUDr.). 1. 5. 1981 byl přemístěn na Správu vyšetřování StB do funkce starší vyšetřovatel specialista. V roce 1986 absolvoval
tříměsíční kurz pro vyšetřovatele StB při VŠ F. E. Dzeržinského KGB v Moskvě. 18.–22. 12. 1989 byl dočasně zproštěn výkonu služby,
1. 2. 1990 zařazen do zálohy pro nezařazené a 30. 7. 1990 propuštěn ze služebního poměru (podle vyjádření občanské komise nebyl
způsobilý pro výkon služby v SNB).
15

ABS, f. SV StB, inv. j. 213, informace SV StB 2/1985, str. 7–22: „Iniciativníci“ (K některým zkušenostem z vyšetřování případů osob,
které nabídly zpravodajskou spolupráci speciálním službám protivníka).
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Ivan Ackermann

Foto: ABS

lení problému: Operativní kombinace
je komplexem vzájemně spjatých a podmíněných opatření, která zahrnují usměrňující působení na objekt s cílem podněcovat jej k takovému jednání, které
napomůže splnění operativního úkolu
v rámci agenturně operativního rozpracování. Ale i navazující vlastní pseudoodborné vývody soudruha Ackermanna jsou tak pozoruhodné, že je
vhodné je uvést v původním znění: Cílem usměrňujících působení je podnítit
vůli pachatele k takovému jednání, jež
je výhodné pro zamezení jeho trestné
činnosti a jejího dokumentování, přičemž
k žádoucímu jednání jej lze podnítit nebo
donutit. Podnícení spočívá ve vytvoření
takových podmínek, kdy pachatel považuje za prospěšné a žádoucí uskutečnit
určité jednání (předat nabízené materiály, dostavit se na schůzku, o kterou po-

žádal apod.) v pro nás ve výhodném čase
a místě; k tomu ostatně směřuji i donucení. Podnícení a donucení však nesmí
překročit hranici mezi operativní kombinací a provokací. Provokace je nepřípustná metoda, spočívající v úmyslném
navádění, podněcování, příp. donucování kohokoliv k trestnému jednání, k němuž by bez takového působení nedošlo,
s cílem využít tohoto jednání k pozdějšímu trestnímu stíhání osoby.16
Operativní kombinace v daných
případech mají podle Ackermanna
umožnit zadržení „při činu“, mají
pomoci tomu, aby trestná činnost byla
spáchána v době a na místě, které
umožňují zadržení pachatele a získání
důkazů o jeho trestné činnosti. To by
mohlo být v pořádku v případě, že by
StB včas zachytila kontakt „iniciativníka“ s cizí mocí a měla jej pod kontrolou do doby, kdy by pro ni bylo
výhodné „iniciativníka“ zadržet. Ve
skutečnosti ovšem v drtivé většině
případů k žádnému kontaktu s cizí
mocí nedošlo. Ackermannův článek
měl možná být elegantním pláštíkem
pro praxi přejatou od „přátel ze SSSR“,
jak ostatně naznačuje převzatá deﬁnice agenturně operativní kombinace.
Skutečný princip nové taktiky byl
následující: na základě totální kontroly korespondence a telefonního
provozu některých cizích velvyslanectví měly být zachycovány nabídky
spolupráce čs. občanů cizím zpravodajským službám. Poté s nimi měla
kontrarozvědka StB naoko vést kontakt jménem cizí moci a pak je za tuto
„spolupráci“ postihovat. Takový postup nepochybně připomíná provokace StB padesátých let. Podle zákona k tomu samozřejmě nikdy neměla

oprávnění. Pokud by občany oslovila
jménem cizích úřadů, musela by je
podle zákona o této skutečnosti následně informovat a podle toho je i postihovat – tedy nikoliv za dokonaný
trestný čin, ale maximálně jen za pokus o něj. V čem je tato praxe StB
zvláště zavrženíhodná: příslušníci
StB zakládali zcela cynicky svoji existenci, odměny a další kariéru na zničených životech většinou bezbranných a vesměs neškodných lidí.
Ackermann uvádí celkem sedm případů „iniciativníků“. Čtyři z nich měli
nabídnout spolupráci úřadům USA
(Ondrej Sluka, Stanislav Pořický, Petr
Kubíček a Miloslav Baumer) a tři SRN
(Vladislav Pižl, Jozef Sakáč a Josef
Zouplna). Podle Ackermanna byl sociální původ „iniciativníků“ velmi
různorodý. Nepřímo i přiznává, že
měli velmi mlhavé představy o spolupráci a že jejich zpravodajské možnosti byly nevelké. Podle něj jejich
nebezpečnost spočívala zejména v jejich dobrovolné iniciativě, která mohla představovat základ pro další akce
nepřítele.
Ovšem ne všechny uvedené případy spadají do rámce, který si Ackermann sám vymezil. Iniciativníky jsou
přece podle sovětské terminologie
lidé, kteří byli obětí „zpravodajské
kombinace“. Tedy ti, kteří byli zcela
pod kontrolou StB a se skutečnou cizí
zpravodajskou službou nepřišli vůbec
do styku. Do této deﬁnice pak nespadají případy Ondreje Sluky (který skutečně jednal s diplomaty na velvyslanectví USA v Praze, ovšem z prodeje
informací sešlo),17 Josefa Zouplny (který opravdu nabídl spolupráci cizí moci
při návštěvě SRN, skutečně zahájil
spolupráci s BND a posílal do Němec-

16 Tamtéž, s. 12.
17

Ondrej Sluka (*1960). V roce 1982 ze zaměstnání v Juhoslovenské celulózke a papierni Štúrovo odcizil písemné materiály Vojenské
akademie určené ke skartaci. V říjnu 1982 odjel do Prahy, materiály ukryl do schránky na nádraží a navštívil americké velvyslanectví.
Jednal s vicekonzulkou, která odmítla jakékoliv materiály převzít mimo budovu velvyslanectví, takže z obchodu sešlo. Po udání
osoby, která materiály u sebe ukrývala, byl Sluka 29. 1. 1983 zadržen a vzat do vazby. Při vyšetřování bylo zjištěno i rozkrádání
průmyslového stříbra z jeho zaměstnání na dole Vítězného února v Ostravě. O. Sluka byl poté odsouzen na 11 let za vyzvědačství
a rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Propuštěn byl z Valdic v květnu 1990 po odpykání 7 let a 4 měsíců trestu. Spolu
s ním bylo odsouzeno dalších šest osob pro rozkrádání majetku v soc. vlastnictví.
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ka písemné zprávy)18 a z jiného důvodu i Jozefa Sakáče (v červenci 1979
nabídl písemně spolupráci Rádiu Svobodná Evropa!).
Zdá se, že Ackermann se snažil téma
spíše zamlžit než vyjasnit a zamíchat
případy provokací mezi případy s věcným jádrem. Nejenže nesdělil podstatu „operativních kombinací“, ale navíc
zcela nepravdivě uvádí, že všechny jím
popsané případy byly odhaleny právě
díky jejich použití. Na závěr své statě
vyzývá k profesionální a promyšlené
činnosti StB. Přitom případy „iniciativníků“ byly postaveny především na
rutinní (nezákonné) cenzuře poštovního a telefonního styku. Stejně tak
je zcela nepodložený Ackermannův
závěr, že jednání „iniciativníků“ bývá
uvážlivé. Bylo často spíše nepromyšlené až ukvapené.
Případy „iniciativníků“ se neodehrávaly jen v první polovině osmdesátých let, jsou doloženy i v období
předcházejícím pádu režimu. Týkají
se nabídek spolupráce adresovaných
velvyslanectví USA v Praze a v jednom případě velvyslanectví SRN.
Kompletní výčet a popis všech případů osob odsouzených za normalizace
za vyzvědačství by byl často jen opakováním již řečeného. Ovšem případy lidí odsouzených na základě „operativní kombinace“ jsou natolik
významné, že bude žádoucí je alespoň
stručně představit. Ukazují také jeden zajímavý detail z normalizačního
systému poštovního a telefonního
spojení. Pokud zájemce o kontakt s cizím velvyslanectvím svěřil tento úkol
československé poště, s největší pravděpodobností se jeho zásilka nebo

obsah telefonátu dostaly do rukou
StB. Osobní návštěva budovy velvyslanectví, zdánlivě riskantnější, měla
často větší naději na úspěch.

AKCE ARIANA
Aby se dopátrali „iniciativníků“, vymysleli pracovníci II. správy SNB
„komplexní operativní opatření“ Falkon. První zmínka o něm je z roku
1980, potvrzeno je použití i v roce
1982. Není zcela jisté, v čem opatření
konkrétně spočívalo. Zmíněna je kontrola radiospojení pracovníků americké ambasády a dá se předpokládat
i kontrola telefonického spojení, tedy
nějaká varianta zpravodajskotechnického úkonu StB s krycím názvem
Přestavba (telefonní odposlech). Cílem bylo původně zmapovat styky
amerických diplomatů – předpokládaných zpravodajských důstojníků.
Právě při kontrole telefonického
spojení amerického velvyslanectví
v rámci tohoto opatření se 30. dubna
1982 podařilo zachytit telefonát údajného redaktora Mladé fronty dr. Vokála, který chtěl spojit s tiskovým
tajemníkem velvyslanectví. Hovor byl
patrně přesměrován na II. správu
SNB. Zjistilo se tak, že volající je
nepřátelsky zaměřen proti režimu
v Československu, nabízí spolupráci
zpravodajské službě USA a jako protislužbu žádá umožnění emigrace do
USA. Na výzvu „diplomata“ – příslušníka II. správy SNB se uskutečnila
4. května 1982 schůzka na konečné
tramvaje v Praze-Vokovicích. V roli
amerického diplomata vystupoval
vedoucí starší referent specialista
2. oddělení 1. odboru II. správy SNB

mjr. Miloslav Pitra. Občan se mu legitimoval jako zaměstnanec dopravních podniků v Praze Petr Kubíček
(*1944). Schůzka byla tajně dokumentována: elegantně oblečený Pitra
s americkým časopisem v ruce a zahraničními náramkovými hodinkami
měl na těle na h rávací za ř ízen í
a z okna nedalekého bytu příslušníka
1. odboru JUDr. Vladislava Děkana
vše natáčela videokamera.
„Iniciativník“ Petr Kubíček neměl
možnost získat žádné utajované skutečnosti a neměl ani žádné speciální
znalosti. Jediným trumfem byl jeho
bratr, do roku 1980 příslušník FMV.
Ten o iniciativě Petra Kubíčka nevěděl,
a žádné informace mu tedy nemohl
předat. Mjr. Pitra po delším přesvědčování přiměl Petra Kubíčka, aby svoji nabídku zformuloval i písemně. Dohodli si proto další schůzku na Kampě,
která se uskutečnila 7. května 1982.
Na ní P. Kubíček předal údajnému americkému diplomatovi vlastní rukou
psanou nabídku spolupráce a fotograﬁe svého bratra ve společnosti údajně
vysoce postavených příslušníků FMV.
StB zjistila, že se jedná o JUDr. Borise
Kubíčka, dlou holetého příslušníka
SNB, naposledy zařazeného na I. správě SNB.19
„Rozpracování“ případu Petra Kubíčka bylo velmi jednoduché a rychlé.
Již 13. května 1982, tedy během pár
dní, ho StB zadržela a vzala do vazby.
Během výslechů mu 4. června a 3. srpna 1982 předložili k identiﬁkaci „Album zaměstnanců ZÚ (zastupitelského úřadu) USA v Praze“ s osmnácti
fotograﬁemi, mezi nimiž poznal muže,
který se s ním sešel ve Vokovicích a na

18 Josef Zouplna (1924–2003). Absolvent gymnázia, od roku 1948 člen KSČ (naposledy dokonce ve funkci místopředsedy ZO KSČ),
zaměstnán v odboru zahraničního obchodu Škody Plzeň. V letech 1977 a 1978 požádal bezúspěšně dva zahraniční obchodní partnery
o zprostředkování kontaktu na cizí rozvědku. Motivem měly být podle StB ﬁ nanční důvody. Nakonec nabídl v červnu 1979 při
návštěvě příbuzných v SRN na policejním úřadě v Bad Münsteru spolupráci BND. Zprávy posílal písemně tajnopisem na krycí adresy
do SRN. Nakonec byl po dlouhodobém rozpracování StB vytipován, odhalen a 26. 5. 1982 vzat do vazby. V roce 1983 byl Josef Zouplna
Krajským soudem v Plzni odsouzen na 10 let odnětí svobody. Vězení snášel asi velmi špatně; podle zprávy Sboru nápravné výchovy
z roku 1987 byl umístěn v NVÚ Ostrov nad Ohří, kde byl ve „velmi špatném fyzickém a psychickém stavu“ zařazen na oddělení pro
nepracující a přestárlé. Nevnímal okolí a nijak se neprojevoval, takže mu byl ze zdravotních důvodů 16. 12. 1987 přerušen a de facto
i ukončen trest.
19

12

ABS, a. č. 733808 MV, signální svazek r. č. 23525, heslo ARIANA.
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Kampě a který se mu představil jako
zaměstnanec velvyslanectví USA,
a také dalšího muže, který se zdržoval
poblíž místa schůzky na Kampě. Dále
Kubíčkovi při výslechu 3. srpna 1982
vyšetřovatel předložil k identiﬁ kaci
jeho vlastnoruční nabídku spolupráce
a fotograﬁi, které předal při schůzce
na Kampě údajnému diplomatu USA.
Vyšetřovatel vysvětlil nepochybně
překvapenému Kubíčkovi fakt, že StB
má tyto dokumenty v rukou, tím, že
uvedená písemnost byla předána FMV
Správou služeb diplomatického sboru
s tím, že byla nalezena v bytě Myrona
Hoﬀmanna, USA státního příslušníka,
I. tajemníka ZU USA, který dne 31. 5. 1982
ukončil v ČSSR svoji akreditaci.20 Dopis
s hlavičkou Správy služeb diplomatického sboru vyrobila II. správa SNB.
Přidělila mu neexistující jednací číslo,
což jasně potvrzuje, že celá historka
o nálezu dopisu v bytě byla vymyšlená.
I podle vlastní dokumentace StB je
tedy zřejmé, že P. Kubíček se nesetkal
s diplomatem USA a že se tedy nemohl dopustit trestného činu vyzvědačství. Byl vyšetřován a obviněn ze skutku, který se nestal, o čemž měli
vědomost minimálně příslušníci
II. správy SNB, kteří vedli signální svazek Ariana, tedy náčelník 1. odboru
pplk. Zdeněk Sochor, vedoucí starší
referent specialista 2. oddělení 1. odboru II. správy SNB mjr. Miloslav Pitra, kpt. Jaroslav Sekáč a npor. Luděk
Paur z 2. oddělení 1. odboru i vyšetřovatel StB kpt. Zdeněk Weig.
V době předání případu k soudnímu projednání byl vedoucí speciálního oddělení Generální prokuratury
ČSSR JUDr. Vratislav Cimr kýmsi neoﬁciálně informován, že celou akci
zinscenovala StB. Generální prokuratura praktiky StB přešla bez reak-

ce, ale do obžaloby P. Kubíčka inscenované důkazy nezapracovala. 21
V textu obžaloby Městské prokuratury v Praze z 15. 9. 1982 je skutečně
zmíněna jen vlastní aktivita P. Kubíčka, tedy telefonát na velvyslanectví
USA v Praze s nabídkou spolupráce.
Dále se v textu obžaloby výslovně
uvádí, že ke zprostředkování spojení
s výzvědnou službou cizího státu nedošlo. P. Kubíček byl tedy obviněn
pouze z přípravy trestného činu vyzvědačství podle § 7 odst. 1 k § 105
odst. 2 tr. zákona. Ovšem z protokolu
o hlavním líčení Městského soudu
v Praze ve dnech 29. října a 8. listopadu 1982 vyplývá, že Kubíček o průběhu svých dvou schůzek s „diplomatem USA“ před soudem podrobně
hovořil. Nad faktem, že v textu obžaloby o nich není ani zmínka, se soud
nijak nepozastavil. Jako důkaz posloužil dopis, který Kubíček předal „diplomatovi USA“ při schůzce na Kampě, tedy „důkaz“, který iniciativně
vyrobil příslušník StB Pitra a který
opět nebyl v obžalobě zmiňován.22
Jak už bylo řečeno, P. Kubíček neměl žádné vědomosti o utajovaných
skutečnostech, nebyl prověřen pro
styk se státním tajemstvím a není
tedy jasné, jakou újmu mohla jeho
„trestná činnost“ státu způsobit. Přesto ho Městský soud v Praze na základě jednání s údajným diplomatem
odsoudil k trestu pěti let odnětí svobody nepodmíněně, který si Kubíček
také celý odpykal.23

AKCE VRÁŤA
V chronologii druhou známou akcí
spadající do kategorie „iniciativníci“
byl případ Stanislava Pořického
(*1946). V letech 1969–1978 byl Pořický příslušníkem SNB (ve funkcích

hlídkový příslušník VB, vyhledavatel,
naposledy technik skupiny obecné
kriminality Obvodní správy SNB Praha 9). Dnem 6. 10. 1978 byl v hodnosti
nadporučíka propuštěn ze služebního
poměru dle § 100 zákona 100/1970 Sb.
o služebním poměru příslušníků SNB
(porušení služební přísahy, služební
povinnosti nebo pravomoci veřejného
činitele zvlášť hrubým způsobem). Za
kriminální trestnou činnost byl odsouzen na tři a tři čtvrtě roku. Po téměř dvou letech byl 17. 2. 1981 z výkonu trestu podmínečně propuštěn.
V roce 1982 pracoval Stanislav Pořický v autokempu v Praze-Braníku.
Zde se v červnu náhodně setkal s pracovníkem štábu německé televize
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Arnoldem Keilberthem, který se
v kempu účastnil natáčení reportáže.
V únoru 1983 pak Pořický Keilbertha
vyhledal a požádal jej o zprostředkování kontaktu na pražské velvyslanectví USA nebo SRN. Rozhodl se totiž
řešit svoje trvalé existenční problémy
předáváním informací za úplatu. Podle svých slov měl mít určité informace o Výzkumném ústavu jaderné energetiky v Řeži u Prahy a z Národního
výboru hlavního města Prahy.
Arnold Keilberth byl ale evidovaný
jako tajný spolupracovník StB s krycím jménem Rot, registrační číslo
19854, řízený náčelníkem 1b. odboru
Správy StB Praha pplk. Antonínem
Martinicem. Agent Rot Pořického
úmysly hlásil, což dokládají jeho agenturní zprávy č. 439, 440 a 446 z února až května 1983. Na základě toho
byl na Pořického 21. 2. 1983 na 1. oddělení 1b. odboru Správy StB Praha
založen spis prověřované osoby pod
heslem Vráťa. Akce probíhala pod
kontrolou 1. odboru II. správy SNB.

20 ABS, a. č. V 35127 MV – VS-ČVS 0011/4-82, protokol o výslechu obviněného, 3. 8. 1982.
21 Obvodní soud pro Prahu 1, č. j. 5T 108/ 97 (VS-ČVS: FIS-004/I/90), Svazek III/1 (Výpovědi svědků na FIS), listy 54–57, výpověď
JUDr. Vratislava Cimra.
22 Tamtéž, listy 50–62, protokol o hlavním líčení.
23 Vyšetřovací spis Úřadu FMV pro ochranu ústavy a demokracie VS-ČVS: FIS-004/I/90 (dnes obsažen ve spise č. j. 5T 108/97 Obvodního
soudu pro Prahu 1); OABS MV: V-35127 MV, vyšetřovací spis proti Petru Kubíčkovi; a. č. 733808 MV signální svazek akce ARIANA
r. č. 23525.
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Unikátní fotograﬁe tajně pořízené Státní bezpečností 12. května 1983 ve Zdibech u Prahy. Zachycují setkání údajného
amerického diplomata se Stanislavem Pořickým a Pavlou Bednaričovou. Setkání příslušníka StB bylo inscenované, automobil
s SPZ amerického velvyslanectví ve skutečnosti patřil IV. správě SNB.
Foto: ABS
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Údajný zpravodajský dotazník, který zaslala StB jménem amerického velvyslanectví v Praze Stanislavu Pořickému
po setkání ve Zdibech
Foto: ABS
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Unikátní fotograﬁe tajně pořízené Státní bezpečností při sledování Stanislava Pořického a Pavly Bednaričové 30. května
1983 v Praze. První dvě fotograﬁe zachycují Pořického a Bednaričovou v okamžiku vkládání „zpravodajského dotazníku“ do
mrtvé schránky připravené Státní bezpečností na rohu Juárezovy a Maďarské ulice v Praze 6. Druhé dvě fotograﬁe dokumentují poslední minuty Stanislava Pořického a Pavly Bednaričové na svobodě, na Pohořelci v Praze 1. Krátce nato byli
Státní bezpečností zatčeni. Pavla Bednaričová byla propuštěna z vězení po pěti letech, Stanislav Pořický až na počátku roku
1990 po téměř sedmiletém věznění.
Foto: ABS
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Keilberth od Pořického opakovaně
a marně žádal avizované zprávy. Kontakt na ambasády mu ve shodě s instrukcemi StB nezprostředkoval.
Pramen mu řekl, že mu nehodlá radit
a to co řekne aby jako radu také nebral,
ale podle jeho názoru při zhoršené politické situaci je zvýšená pozornost našich orgánů a tak i cizích velvyslanectví.
Nakonec on sám může pozorovat, že po
celém městě stojí auta diplomatů, kteří
chodí do restaurací, vyptávají se našich
občanů apod. Na velvyslanectví ať nechodí, protože jsou hlídány.24
Jak ukázal další vývoj, byla „rada“
A. Keilbertha velmi významná. Na základě znalosti programu S. Pořického,
který jel 12. 5. 1983 hledat zaměstnání
do Zdib u Prahy, naaranžovali příslušníci 1. odboru II. správy SNB ve spolupráci s 1b. odborem Správy StB Praha
tzv. agenturně operativní kombinaci.
Ve Zdibech zaparkovali na nepřehlédnutelném místě automobil Renault
s diplomatickou značkou DD-35-68.
Auto patřilo správě sledování (IV. správa SNB), státní poznávací značku zajistila federální správa Veřejné bezpečnosti. V roli amerického diplomata
vystupoval díky své znalosti jazyka
a fyzickým předpokladům příslušník
1. oddělení 1. odboru II. správy SNB
Ladislav Blažek. „Diplomat“ s mapou
v ruce Pořického oslovil a zeptal se na
cestu do Řeže. Při rozhovoru projevil
Pořický očekávanou iniciativu a zájem
o spolupráci. Na adresu jeho bytu, kterou „diplomatovi“ předal, pak Státní
bezpečnost doručila dopis na originálním hlavičkovém papíře velvyslanectví USA v Praze (napsaný na psacím
stroji IBM, odcizeném dříve StB z velvyslanectví USA)25 se zpravodajským
dotazníkem údajně amerického původu. Podvrhy připravili ze svých zásob
pro výrobu falziﬁkátů příslušníci 1. odboru II. správy SNB. Dne 30. 5. 1983

S. Pořický se svojí družkou Pavlou Bednaričovou, která byla do případu zasvěcena, dotazník vložil podle zaslaných pokynů do mrtvé schránky
zřízené StB na roku Juárezovy a Maďarské ulice v Praze 6. Schránku měla
pod kontrolou IV. správa SNB, vložení
dotazníku bylo dokumentováno skrytým fotografováním a videozáznamem.
Krátce nato byli Pořický i Bednaričová,
každý zvlášť, na ulici zadrženi a posléze vzati do vazby.
Dochované plány vyšetřování dokládají, že do pozadí případu byli zasvěceni i vyšetřovatelé StB, kteří ho
připravili a předali prokuratuře. Pořický a Bednaričová byli odsouzeni
pro přípravu trestného činu vyzvědačství k 10, respektive 5 letům odnětí svobody. S. Pořického propustili v roce 1990 po téměř sedmiletém
věznění, P. Bednaričová si trest odpykala celý. Oba byli postiženi za nikdy neuskutečněný kontakt s velvyslanectvím USA.

AKCE WOLF
Třetí případ „iniciativníka“ se pojí se
jménem Miloslava Baumera (1947 až
1987) z Mostu. Dne 19. 5. 1983 se obrátil písemně na velvyslanectví USA
v Praze s neurčitě formulovanou nabídkou nespeciﬁkované spolupráce.
Jako odesílatele uvedl sousedku, do
jejíž poštovní schránky měl přístup.
Dopis zachytila v rámci kontroly vnitrostátní korespondence adresované
velvyslanectví USA Správa zpravodajské techniky (VI. správa SNB). Byl vyjmut z poštovní přepravy (takže nikdy
nebyl adresátu doručen) a předán podle příslušnosti 1. odboru II. správy
SNB. Předání dopisu StB „legalizoval“
podvržený dopis anonymního oznamovatele jakoby pracujícího na velvyslanectví USA, který se prý rozhodl splnit svoji občanskou povinnost

a poslat tuto nabídku ke spolupráci
Státní bezpečnosti. Fakt, že dopis byl
podvržený, dokazuje, že mu bylo přiděleno neexistující číslo jednací Správy kontrarozvědky pro boj s vnějším
nepřítelem (II. správa SNB) a podvrh
nebyl registrován v protokolu pošty
II. správy SNB.
Autorem „agenturně operativní
kombinace“ byl náčelník 2. oddělení
1. odboru II. správy SNB mjr. Pitra,
který byl později jmenován i členem
znalecké komise FMV v případu
M. Baumera (!). „Kombinace“ opět spočívala v zaslání odpovědi (psané rovněž na stroji IBM na hlavičkovém papíře velvyslanectví USA) spolu se
„zpravodajským dotazníkem“ na uvedenou kontaktní adresu a později
dalšího dopisu s výzvou ke schůzce
v kostele svatého Jakuba v Praze na
Starém Městě, určené na 17. 7. 1983.
Na schůzce se měl Baumer setkat
s „americkým diplomatem“, kterého
sehrál příslušník 2. oddělení 1. odboru II. správy SNB kapitán JUDr. Václav
Hataš. M. Baumer se nakonec rozhodl
na schůzku nejít a na dopisy z „velvyslanectví“ nereagovat. Příslušníci
mosteckého oddělení StB ho ale na
základě kontroly pošty identiﬁkovali, takže se mohla uskutečnit tajná
prohlídka, při níž se našly „usvědčující dokumenty“ – podvrhy korespondence z II. správy MV. Miloslava Baumera zatkli a StB provedla i oﬁciální
domovní prohlídku, jíž byl nález „důkazů“ úředně potvrzen.
Miloslav Baumer, původně dělník,
invalidní důchodce, chovatel andulek
a pionýrský vedoucí, byl v srpnu 1983
vzat do vazby. Motivem jeho dopisu
na velvyslanectví byla snad neuvážená snaha uškodit manželovi své
přítelkyně a touha se ﬁnančně obohatit. Baumer nicméně neměl žádné
znalosti o utajovaných skutečnostech

24 ABS, a. č. 735264 MV, r. č. 38003 VRÁŤA, signální svazek, listy 20–23: AZ 446, 10. 5. 1983. Srovnej s TOMEK, Prokop: Arnold Keilberth,
novinář a spolupracovník Státní bezpečnosti. In: Sborník ABS, 5/ 2007, s. 233–251.
25 Psací stroj IBM s kulovou hlavou získal někdy v letech 1976–1981 příslušník 1. odboru II. správy Břetislav Zeler. Dodal mu jej
příslušník StB, který pracoval na velvyslanectví USA v Praze jako správce budov. Osobně stroj převzal příslušník II. správy SNB
Vladislav Černý jednoho večera před budovou americké školy, kde mu jej Zeler přinesl do auta.
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Fotograﬁe Miloslava Baumera z operativního svazku Státní bezpečnosti

ani možnost k nim jakkoliv přijít.
Přesto ho Krajský soud v Ústí nad Labem 10. 1. 1984 odsoudil k trestu odnětí svobody na tři a půl roku za přípravu trestného činu vyzvědačství.
Jeho známý Přemysl Dutý dostal
18 měsíců podmíněně za to, že trestný čin nepřekazil.
Miloslav Baumer trpěl vážnou poruchou štítné žlázy a v průběhu věz-

nění se jeho zdravotní stav výrazně
zhoršoval. Trest mu byl proto ze zdravotních důvodů přerušen. Během dočasného pobytu na svobodě spáchal
v roce 1987 v obavě z návratu do vězení sebevraždu.

AKCE ČÁRA
„Iniciativníci“ se neobraceli jen na
velvyslanectví USA. Dalším případem

Foto: ABS

zmíněným v článku mjr. Ackermanna byla akce Čára. Dne 3. 8. 1982 byl
díky cenzuře korespondence adresované z území ČSSR velvyslanectví
Spolkové republiky Německo v Praze
zadržen dopis. Anonymní pisatel
v něm uváděl, že je důstojníkem Pohraniční stráže a nabízí informace
o systému ostrahy státní hranice se
SRN a o organizaci PS. Požadoval
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500 tisíc korun a 50 tisíc tuzexových
bonů. Stanovil schůzku na 6. 8. 1982
v hale hlavního nádraží v Plzni.
Na schůzku byl vyslán příslušník
II. správy SNB Vrátný, který hrál špatnou češtinou mluvícího západoněmeckého diplomata. Na nádraží, pečlivě hlídané Státní bezpečností, přišel
pětadvacetiletý nadporučík Pohraniční stráže Vladislav Pižl. V tajně
odposlouchávaném autě zahraniční
značky s nezbytnou diplomatickou
SPZ se pak legitimoval a namluvil na
magnetofon seznam nabízených informací. Byl ochoten předat i originální dokumenty. Po posouzení odborníky měl příště dostat vyplacenu
odměnu. Na závěr schůzky jeho i „diplomata“ zadrželi.
Ani Pižlovo jednání nemělo ideologický motiv, snažil se zlepšit si životní úroveň. V jeho případě je ovšem
nutno konstatovat, že měl jako příslušník Pohraniční stráže povinnost
uchovat státní tajemství. V průběhu
vyšetřování nebyl seznámen se skutečnou povahou svého domnělého
kontaktu s velvyslanectvím SRN. Dopis s nabídkou mu „diplomat“ v autě
vrátil a StB mu ho po zatčení zabavila. Vyšší vojenský soud Vladislava
Pižlu 26. 11. 1982 odsoudil pro přípravu trestného činu vyzvědačství na
osm let odnětí svobody. Takto vysoký
trest dostal vzhledem ke svému postavení v rámci bezpečnostního aparátu. Z vězení byl propuštěn po pěti
a půl letech v únoru 1988.26

AKCE DUDÁK A MORAVA
Článek Ivana Ackermanna v bulletinu Správy vyšetřování StB popisoval
jen případy „iniciativníků“ z první poloviny 80. let. Jejich vyhledávání však
pokračovalo i později.
V lednu 1988 StB při kontrole korespondence opět zadržela dopisy adresované americkému velvyslanectví
v Praze s nabídkami zpravodajské spolupráce. Legalizace dopisů proběhla
stejně jako v případě M. Baumera: ne-

známý „zaměstnanec“ velvyslanectví
USA je údajně zaslal na adresu FMV.
Jednalo se celkem o pět dopisů. Čtyři
byly totožné, jeden zcela odlišný.
Čtyři obálky obsahovaly stejný strojopisný text se základními údaji o místech dislokace vojenských objektů
v Jihočeském kraji a pohlednice s mapkami Strakonicka, na nichž byly
špend líkem vyznačeny v textu uvedené objekty. Jako odesílatel byl plným jménem uveden ředitel Okresní
veterinární správy ve Strakonicích.
Správa vyšetřování StB zahájila 27. 1.
1988 trestní stíhání neznámého pachatele pro trestný čin vyzvědačství
podle § 105 tr. zákona. Po třech měsících bylo vyšetřování přerušeno,
protože v tomto případě StB „iniciativníka“ neznala. II. správa SNB založila agenturně pátrací svazek s krycím jménem Dudák a nechala provést
řadu analýz textu z nejrůznějších oborů (grafologie, logosynkretiky, biologie, chemie). Prověřovala řadu osob
z vytipovaného okruhu podezřelých
ze Strakonic, na některé z nich založila operativní svazky.
Až 9. 6. 1988 se dostal do rukou náčelníka 1. odboru Správy StB ve Strakonicích anonymní dopis s přesnou
adresou Inspekce ministra vnitra
ČSSR a oznámením o problematickém
prodeji auta z veterinární správy náčelníkovi Oddělení StB Strakonice.
Dopis vykazoval znaky shodné s dopisy „iniciativníka“ z ledna 1988 a navíc se právě díky znalosti přesné adresy dal vytipovat možný pachatel,
který ji mohl od známého z SNB získat – MVDr. Kamil Holovský (*1929),
obvodní veterinární lékař ve Strakonicích.
Během následného několikaměsíčního šetření (krytého jako vyšetřování výbuchů v Jihočeském kraji) se ani
při tajných prohlídkách stále nedařilo nalézt předmětný psací stroj Remington, na kterém byly dopisy psány.
Kamila Holovského nakonec přesto
8. 2. 1989 zatkli a obvinili z trestného

činu vyzvědačství. Současně bylo zahájeno stíhání i pro trestný čin napadení veřejného činitele, protože se
Holovský při zatýkání bránil a pěstí
napadl mjr. Pavla Černého z 2. oddělení 1. odboru II. správy SNB. Dne
2. 6. 1989 bylo stíhání za napadení Černého zastaveno, protože případný trest
byl vedle hrozícího postihu za vyzvědačství bezvýznamný. Holovský zapíral až do 24. 3. 1989. Nakonec se ale
doznal a jako motiv činu uvedl neshody s nadřízeným. Předpokládal, že dopisy na velvyslanectví USA zachytí
Státní bezpečnost a jeho nadřízený,
jehož adresu na dopisech uvedl, bude
mít potíže. Tyto dopisy byly totiž jen
jedněmi z řady anonymních dopisů,
které Kamil Holovský již dlouhou dobu
posílal rozličným institucím a v nichž
upozorňoval na různé skutky svého
nadřízeného. Jeho jménem rozesílal
i objednávky nevyžádaného zboží, zvířat apod.
Vyšetřovatelé StB nicméně hodnotili Holovského čin velmi přísně
a rezolutně odmítali jeho (správný)
předpoklad, že pošta adresovaná velvyslanectví USA je cenzurována. Ačkoliv Holovský své poznatky o vojenských objektech získal běžným
pozorováním, jeden z objektů dostal
ve znaleckém posudku MNO stupeň
utajení „přísně tajné zvláštní důležitosti“ a informace měly podle znalců
v souhrnu charakter státního tajemství. Vyšší vojenský soud v Příbrami
odsoudil 24. 8. 1989 Kamila Holovského (jako civilní osoba vyzvědačstvím ohrozil „zvlášť důležitý zájem
obrany vlasti“) za přípravu trestného
činu vyzvědačství na čtyři roky odnětí svobody v I. nápravněvýchovné
skupině. Jeho odvolání zamítl Nejvyšší soud jako nedůvodné.
V případě MVDr. Kamila Holovského tedy StB „jen“ nezákonně zadržela dopisy s nabídkou spolupráce a zinscenovala „legální“ způsob jejich
nabytí. Pisatele dopisů pak již vypátrala běžnými metodami a poté ne-

26 ABS, a. č. 721864 MV a V-35047 MV.
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chala odsoudit. Tentokrát se tedy nejednalo o nějaký provokační ani jiný
nezákonný postup, nepočítáme-li
ovšem legalizaci dopisů a tajné domovní prohlídky.
MVDr. Holovský byl z výkonu trestu propuštěn 9. 2. 1990 z Nápravněvýchovného ústavu Plzeň-Bory po odpykání jednoho roku.
Také další zmíněná akce jménem
Morava proběhla roku 1988. Pod tímto označením vedla II. správa SNB pátrání po dopise adresovaném velvyslanectví USA v Praze a zachyceném
rovněž v lednu 1988. Pisatel v něm za
úplatu nabízel informace o dislokaci
vojenských útvarů na území ČSSR.
Připojil i „vzorek“ – nákresy vojenských
objektů v okrese Hodonín. Jako potvrzení akceptace své nabídky žádal odvysílat v hudebním vysílání Hlasu
Ameriky na přání konkrétní skladbu
s věnováním „Milanovi z Prahy“.
Autora dopisu, kterým byl Zdeněk
Schreiber (*1942) z Hodonínska, StB
vypátrala relativně brzy. Vytipovala
ho z osob, které splňovaly předpokládaný profil pisatele a měly vztah
k okresu Hodonín, a po zúžení počtu
podezřelých pachatele přesně identiﬁkovala na základě grafologické expertizy. Schreiber byl 15. 3. 1988 zatčen
a vzat do vazby. Prakticky okamžitě
se přiznal. Neměl vůbec žádné znalosti utajovaných skutečností, všechny
nabízené poznatky o dislokaci vojenských jednotek ve svém okolí měl jen
z běžného života. Ovšem ze čtrnácti
uvedených objektů byly čtyři označeny stupněm utajení „tajné“ a jeden
„přísně tajné“. Schreiber neodpovídal
očekávanému typu „špiona“. Jeho motiv byl patrně zištný a nabídka zcela
nepromyšlená. Dopis odeslal 22. 1. 1988
během služební cesty z Prahy.
StB v rámci akce Morava využila
i „agenturně operativní kombinaci“,

která ovšem k vypátrání pachatele
nevedla. Dne 3. 2. 1988 ji navrhl řídící orgán akce npor. Jiří Váňa z 2. oddělení 1. odboru II. správy SNB. Návrh
schválil vedoucí starší referent specialista 2. oddělení 1. odboru kpt. Josef
Kelča, souhlas vydal náčelník 1. odboru pplk. Josef Novák. Po konzultaci
se Správou vyšetřování StB hodlala
StB zajistit odvysílání požadované
skladby. Smyslem bylo uklidnit pisatele, že zásilka dorazila na určenou
adresu, a pobídnout ho k dalším krokům, například k napsání druhého
dopisu na americké velvyslanectví.
Na číslo Hlasu Ameriky hodlala StB
zavolat z konspiračního bytu Veletrh.
Volající měl říci: Vážení přátelé, na den
10. 2. 1988 má naše skupina sympatizující s USA připraveno setkání s novými členy. Pro upevnění jejich důvěry
a získání důkazu, že jsme s Vámi ve spojení, prosíme, aby jste [sic] dne 10. 2. 1988
ve Vašem vysílání pro Československo
zařadili skladbu Gentle on my mind, zpívanou Deanem Martinem. Píseň prosíme
uvést pouze pod heslem Pro Milana
z Prahy. Předem děkujeme a ještě se
ozveme. Telefonát měla zaznamenat
technika VI. správy SNB. Rovněž vysílání Hlasu Ameriky 10. března mělo
být monitorováno a nahráno a pásek
pak využit při procesním řízení.
Na číslo Hlasu Ameriky volal 4. února 1988 npor. Váňa, tam žádost přijali
a slíbili skladbu odvysílat. Dne 10. února 1988 v 21.35 byla ve vysílání Hlasu
Ameriky píseň s věnováním „Pro Milana z Prahy“ opravdu uvedena.27
Zdeněk Schreiber pracoval jako
zásobovač JZD Dubňany, byl členem
Československé strany socialistické,
za niž byl poslancem národního výboru v Dubňanech. Byl i členem tamního výboru Národní fronty a SČSP.
Navíc byl i dlouholetým tajným spolupracovníkem StB. Oddělení StB Ho-

donín ho využívalo k problematice
„navrátilců“; měl podávat zprávy o občanech, kteří se vrátili z emigrace do
Československa. V letech 1969–1972
totiž pobýval v Austrálii, odkud se
vrátil na amnestii.28
Jak se však jeho dopis oﬁciálně dostal z velvyslanectví USA do rukou
StB? Z vyšetřovacího spisu se o tom
nelze dozvědět prakticky nic, je zde
jen zmínka, že jej opět údajný anonym
z amerického velvyslanectví bez komentáře odeslal na adresu FMV. Znalecký posudek zvláštního oddělení
FMV předkládá jako důkaz skutečnost, že Hlas Ameriky vysílal píseň,
jak žadatel navrhoval. Vyvozuje z toho,
že šlo o heslo pro spolupracovníka, že
dopis byl doručen adresátovi, který
jej akceptoval, navíc dokonce, že rozhlasová stanice je napojena na zpravodajskou službu USA. Krajský soud
v Brně to v rozsudku z 29. 6. 1988 bral
jako důkaz, že dopis došel na velvyslanectví USA, odkud byl „neznámou
osobou“ odeslán na adresu FMV.
Pro trestný čin vyzvědačství byl
Zdeněk Schreiber odsouzen Krajským
soudem v Brně k 8 letům odnětí svobody, odvolací Nejvyšší soud trest
o čtyři roky snížil. Odsouzený byl ve
výkonu trestu v NVU Plzeň-Bory (zařazen v knihárně) od 15. 9. 1988. Podmínečně byl propuštěn již 24. 7.
1989.29
Využití cizí rozhlasové stanice k vysílání hesla bylo v osmdesátých letech
zcela ojedinělé. Provokace StB v tomto případě byla deklarována jako pouze iniciační, nakonec byla využita
i jako důkaz při soudním řízení.

AKCE ALOIS – POSLEDNÍ PŘÍPAD?
Snad posledním případem „iniciativníka“ byla akce Alois. Podpraporčík
SNB Zdeněk Poul (*1963), zařazený na
oddělení hospodářské kriminality od-

27 ABS, a. č. 844875, r. č. 35091 APS MORAVA, od 22. 3. 1988 OS ZDENĚK, II-1-2, Návrh na agenturně operativní kombinaci v akci
MORAVA, 3. 2. 1988.
28 Evidenční podklady vydané podle § 7 zákona 107/2002 Sb.: Schreiber Zdeněk, nar. 9. 11. 1942, agent r. č. 18465, krycí jméno KAREL,
svazek registrován 6. 3. 1973 Oddělením StB Hodonín. Údaj stažen 12. 1. 2007.
29 ABS, a. č. V 41026 MV, ČVS/VS 003/4-88 proti obviněnému Zdeňku Schreiberovi.
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Pravděpodobně vzhledem ke změně
politické situace k tomu však již nedošlo a Zdeněk Poul byl 19. 12. 1989
z vazby propuštěn.
Postup StB v akci Alois se nijak významně nelišil od prvních případů
iniciativníků. Nemohl se více rozvinout proto, že Poul buď jako příslušník SNB rozpoznal hrozící nebezpečí,
nebo jej někdo z kolegů varoval.

Údajný dopis z velvyslanectví USA, který Státní bezpečnost vyrobila v květnu
1985 a zaslala Miloslavu Baumerovi. Dopis byl pak použit při jeho trestním
stíhání jako jeden u důkazů.
Foto: ABS

boru Veřejné bezpečnosti Okresní
správy SNB v Trutnově, zaslal 18. 8.
1989 dopis velvyslanectví USA v Praze. Nabízel v něm informace z prostředí Sboru národní bezpečnosti a ministerstva vnitra. Jako kontaktní adresu
uvedl svoji, jen mírně pozměněnou.
Dopis byl opět zadržen při kontrole
korespondence zasílané velvyslanectví USA z území československého
státu. Podle oﬁciální verze ho předal
poštovní úřad, protože zásilka byla
údajně poškozená a adresa nečitelná.
S přihlédnutím k nabízeným informacím tak měla StB dostatek vodítek, aby
autora identiﬁkovala.
Poulovi byl zaslán s vědomím II. správy SNB a Správy vyšetřování StB „aktivizační dopis“, psaný na již zmiňovaném psacím stroji IBM v držení
1. odboru II. správy SNB. Na něj odešla z Trutnova na adresu velvyslanectví USA 31. 8. 1989 odpověď, v níž neznámý pisatel ve strojopise uvedl

seznam poloviny příslušníků oddělení StB Trutnov s přesnými identiﬁkačními údaji (včetně dat rodinných
příslušníků) a své jméno upřesnil na
Zdeněk Poul. Nato dostal druhý „aktivizační dopis“, datovaný 8. 9. 1989.
Ten ale Zdeněk Poul již odevzdal na
Okresní správě SNB Trutnov. Tvrdil,
že jde o první dopis a že to je provokace namířená proti němu. Zda si
dodatečně uvědomil hrozící riziko,
nebo byl nějak varován, není jasné.
Po výsleších se 12. 9. 1989 doznal. Vyšetřovatel Správy vyšetřování StB
vznesl obvinění z přípravy trestného
činu vyzvědačství podle §§ 7/1 k 105/1
a Zdeněk Poul byl současně vzat do
vazby. Přestože ani on neodpovídal
proﬁlu typického vyzvědače (byl členem KSČ a 4. 9. 1989 měl nastoupit
studium Vysoké školy SNB – fakulty
StB30), dal vyšetřovatel StB 30. října
1989 návrh na podání obžaloby pro
přípravu trestného činu vyzvědačství.

ZÁVĚR
V období konce režimu a přechodu
k novým, svobodným poměrům lze
zaznamenat v souvislosti s případy
tzv. vyzvědačů několik problematických momentů. Jednak propouštění
zcela nezákonně odsouzených provázely průtahy. I na případy lidí, kteří
se rozhodli ke spolupráci s cizí mocí
ve snaze vědomě poškodit vládu
komunistické strany, se pohlíželo
v novém režimu s rozpaky. Jinak si
nelze vysvětlit opomenutí v zákoně
č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci,
který nepamatoval na pachatele trestného činu vyzvědačství podle zákona
č. 140/1961 Sb., tedy na odsuzované
v letech 1961–1989. I lidé odsouzení
za tentýž čin podle trestních zákonů
platných ve čtyřicátých i padesátých
letech byli rehabilitováni automaticky ze zákona. V zákoně o soudní rehabilitaci vysvětlení tohoto postupu
chybí. U celé řady odsouzených pro
trestný čin vyzvědačství lze přitom
i v době normalizace vysledovat motiv
nesouhlasu s politikou Komunistické
strany Československa. Někteří opravdoví vyzvědači předávali druhé straně informace, které jí pomáhaly proti Východu a mohly mít i podíl na
výsledcích soupeření obou bloků.
Tento problém byl zřejmě podceněn.
Druhým vysvětlením by mohlo být,
že v trestním zákoně zůstal § 105 s určitými změnami platný dodnes.
Problematika vyzvědačství a „vyzvědačství“ v době normalizace je
složitá. Tento text má být jen jedním
z příspěvků k jejímu objasnění.

30 ABS, f. A 34/1 inv. j. 394; a. č. 860319 MV – agenturní pátrací, osobní svazek ALOIS, r. č. 37689.

24

2008/03 paměť a dějiny

5-24 Tomek.indd Sec1:24

11/6/08 8:41:02 PM

