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Radio 
Free Europe 
očima Státní 
bezpečnosti

Příslušníci Státní bezpečnosti – včetně 
Hlavní správy rozvědky – ukládali získané 
či vytvořené operativní materiály do různých 
druhů svazků a spisů podle významu a dů-
ležitosti. Na instituce zajímavé ze státobez-
pečnostního či zpravodajského hlediska, 
které byly předmětem operativního zájmu 
rozvědky (např. centrální úřady v zájmových 
zemích, centrály a úřadovny „nepřátelských“ 
rozvědek, politické strany, exilové organi-
zace, ideodiverzní centra apod.), zakládali 
tzv. objektové svazky. V těchto svazcích se 
evidovaly písemnosti a materiály souvise-
jící s rozpracováním dané instituce, např. 
přehledy o bázích zajímavých osob, včetně 
fotodokumentace.

V jejich jednotlivých částech, tematic-
kých podsvazcích a podsvazcích rozpraco-
vávaných osob (typů), posléze zájmových 
osob (agenturních typů a nepřátelských 
osob) se postupně hromadily materiály 
získané agenturní či jinou cestou.1 

Založení objektového svazku „Vysílač 
Svobodná Evropa /RFE/“ odůvodnil 1. re-
ferát II. oddělení II. sektoru Správy zahra-
ničněpolitické rozvědky ministerstva 
národní bezpečnosti dne 29. dubna 1953 

Fotografi e v objektovém 
svazku komunistické 
rozvědky

PAVEL ŽÁČEK

IVANA KOUTSKÁ

1 

1  ŽÁČEK, Pavel: Registrace, vedení a archivace 
svazků ve směrnicích čs. komunistické rozvěd-
ky. In: Pamäť národa, 2006, č. 2, s. 57, 62.
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slovy: Štvavé vysílání proti ČSR, špio-
náž a spolupráce s CIC a jiné zprav. 
služby.2 Dne 14. dubna 1966 byl svazek 
v rámci nové administrativní úpravy 
přeregistrován a získal registrační 
číslo 10081 (později i archivní číslo 
AS-8187).3 Do konce roku 1989 se 
rozrostl na čtrnáct dílů hlavního 
svazku (10081/011-019, DO1-DO5), 
f inanční podsvazek (10081/030), 
podsvazky vyřazených typů a návo-
dek (10081/100, 135–138, 143), pod-
s va z k y r ů z né kor es pondence 
(10081/101, 139), podsvazek návrhů 
na AO (10081/102), podsvazek „Tele-
fonní seznam“ (10081/103, 141), pod-
s va zek „SE –  západ n í  Berl í n“ 
(10081/104), podsvazky „návodky“ 
(10081/105–119), podsvazek „České 
slovo“ (10081/120 – převeden do /101), 
podsvazek „Text“ (10081/121 – pře-
veden do /102), podsvazek „SE – se-
znam funkcionářů LDS“ (10081/122), 
podsvazek „Materiály SE – tiskoviny“ 
(10081/123), podsvazek „SE – Vídeň“ 
(10081/124), podsvazek „Bezpečnost-
ní režim v objektu“ (10081/125), pod-
svazky „Vnitřní situace v objektu“ 
(10081/126, 140), podsvazek „Systém 
řízení vysílání Evropa“ (10081/127), 
p o d s v a z e k  „Vz t a h y  k  Č S S R “ 
(10081/128), podsvazek „Průzkum 
posloucha nos t i  u čs .  obča nů“ 
(10081/129), podsvazek „Obecné po-
znatky k objektu“ (10081/130), pod-
svazek „Foto pracov. SE“ (10081/131), 
podsvazek „Plány práce – pokrač. hl. 
svazku“ (10081/132), podsvazky „vy-
řazené typy a návodky“ (10081/135–
138, 143), podsvazek „Plány objektu 
ALFA“.4 I přes průběžnou skartaci 
vybraných částí agenturně-operativ-
ních materiálů a zejména zničení 
neznámého množství dokumentů – 

zřejmě včetně fotografií – v první 
polovině prosince 1989 zůstalo za-
chováno odhadem přes 40 tisíc strá-
nek operativní dokumentace soustře-
děné příslušníky komunistické roz- 
vědky k objektu RFE a zaměstnancům 
čs. původu.

Z 281 podsvazků rozpracovávaných 
(zájmových) osob (10081/300–581), 
povětšinou vedených k zaměstnancům 
čs. redakce Rádia Svobodná Evropa, 
bylo 91 zničeno,5 14 převedeno na osob-
ní svazky tajných spolupracovníků – 
svazky řádu „4“ (10081/329, 375, 415, 
454, 467, 480, 485, 494, 497, 514, 562, 

563 a 565) a jeden zrušen bez materiá-
lu (10081/399).

V hlavních částech svazku, mate-
riálech trvalé hodnoty (uložených 
v operativním archivu I. správy SNB 
pod archivními čísly 21005–21016) 
i v podsvazcích je zachováno 501 fo-
tografi í, z toho 73 barevných, vztahu-
jících se převážně k čs. zaměstnancům 
Rádia Svobodná Evropa či jejich ro-
dinám a přátelům. Celkem v 74 přípa-
dech jde o portréty získané pravdě-
podobně z pasové agendy či agendy 
občanských průkazů, uložené převáž-
ně v podsvazcích k jednotlivým zá-

2  Po vzniku I. správy ministerstva vnitra s objektovým svazkem pracovalo 2. – posléze 4. – oddělení  IV. odboru, od 1. 2. 1963 pak 5. oddě-
lení IX. odboru, po 1. 2. 1964 21. oddělení VI. odboru, od března 1969 21. oddělení 2. odboru Správy B Hlavní správy rozvědky FMV, po-
sléze 2. oddělení 31. odboru I. správy FMV a od 1. 10. 1988 jedno z oddělení 26. odboru I. správy SNB. TOMEK, Prokop: Československé 
bezpečnostní složky proti Rádiu Svobodná Evropa. „Objekt ALFA“, sešity ÚDV č. 14. ÚDV, Praha 2006, s. 22–30. 

3  Archiv bezpečnostních složek, f. Objektové svazky I. správy SNB, reg. č. 10081. Dožádání k založení svazku SK-14262, 29. 4. 1953.
4  Z těchto podsvazků byly zničeny (skartovány) podsvazky 10081/101 (11. 6. 1985), 102 (12. 12. 1989), 132, 142, 143 (8. 12. 1989). Tamtéž, 

Seznam podsvazků. 
5  Podle evidenčních údajů byly zničeny (skartovány) podsvazky 10081/477 (2. 6. 1982), 337 (?), 491, 493, 495, 496, 499–502, 504, 510, 515–517, 

554–561, 570–581 (4. 12. 1989), 323, 404, 433, 438, 439, 447, 448, 450, 451, 456, 458, 460, 462, 466, 468, 470, 476, 481, 487, 489, 508, 509, 
566–569 (7. 12. 1989), 310, 312, 314, 325, 331, 349, 356, 364, 372, 374, 380–382, 388, 393, 394, 398, 413, 417, 418, 420–422, 424, 425, 478, 479, 
513 (8. 12. 1989), 300, 304, 307 a 390 (9. 12. 1989). Tamtéž, Seznam podsvazků.

2 
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jmovým osobám. Asi 124 fotografi í má 
charakter snímků ze společenských 
akcí,6 58 fotografi í lze označit za sním-
ky rodinné (včetně dvou fotografií 
svatebních a dvou z rodinných oslav). 
Minimálně 32 fotografi í bylo získáno 
kontrolou poštovní korespondence,7 
šest, resp. patnáct snímků pořídila 
Státní bezpečnosti v rámci akcí „Ifa“ 
a „Herečka“ během sledování objektů 
na území ČSSR8 a minimálně 99 sním-
ků prokazatelně předali příslušníkům 
čs. rozvědky tajní spolupracovníci 
působící v zahraničí.9

Určitým doplňkem publikovaných 
fotografi í jsou snímky uložené v ma-
teriálech trvalé hodnoty (archivní 
číslo 21717), původně se nacházející 
v osobním svazku tajného spolupra-
covníka „Ulyxes“ a „Pley“ (Pavel Mi-
nařík), působícího v letech 1968–1975 
ve Svobodné Evropě, které se zčásti 
týkají jeho osoby či kolegů a vnitřní-
ho uspořádání čs. redakce.10

Fotografi e z předmětného svazku 
jsou jedinečným pramenem informací 
nejen o Svobodné Evropě, ale zejména 
o jednotlivcích, kteří je pro komunis-

tický bezpečnostní aparát pořizovali 
a kteří s nimi pracovali. Příslušníkům 
Státní bezpečnosti snímky přibližova-
ly objekty jejich sledování, rozpraco-
vání se tak stávalo spíše osobním bojem 
s ideologickými nepřáteli. Bezpečnostní 
rozvědný mechanismus byl jejich pro-
střednictvím konfrontován s novou 
dimenzí, jejíž nebezpečnost a citlivost 
naštěstí již pominuly. V současnosti 
jde díky Archivu bezpečnostních slo-
žek pochopitelně již jen o zajímavý 
a vděčný historický pramen, přibližu-
jící doby nedávno minulé.

6  Největším souborem je 62 snímků z různých společenských akcí Orbisu, Lidových novin z válečné i předválečné doby (obálka nadepsá-
na „Foto Hrnčíře”), které byly uloženy v podsvazku s reg. č. 10081/109 (dnes archivní číslo 21007).

7  Tzv. záchyty korespondence z podsvazků s reg. č. 10081/111, 10081/526 (M. Dvořáková), 10081/530 (M. Postula) a 10081/533 (F. Runza).
8  Sledování objektů „Anna“ a „Béda“ na nádraží v Železném Brodě 26. 2. 1957 (10081/530) a sledování Anny Vaňkové, které probíhalo ve 

dnech 26. 1. a 4.–5. 7. 1967 v Praze (10081/400).
9  V podsvazku s reg. č. 10081/403 (Vlasta Zeithamerová) se nacházel snímek od pramene „Eda“ (Erik Bülow) z roku 1958, v 10081/109 foto 

z roku 1959 ze stejného zdroje, v 10081/403 dále série 14 fotografi í zhotovených „Klímou“ při cestě do Vídně dne 8. 9. 1960, v 10081/402 
(Miloš Vaněk) autorská fotografi e pramene „Petr” (Julius Petřík), v 10081/131 dvě fotografi e pořízené před 9. 11. 1982 tajným spolupra-
covníkem s krycím jménem „Orovan“ (Eugen Feleky), v další části podsvazku na 50 fotografi í vnitřních prostor RFE pořízených v říjnu 
agentem „Pley“ (Pavel Minařík) a celkem 24 fotografi í, resp. 38 pozitivů z oslavy narozenin vedoucího čs. oddělení Zdeňka Šedivého, 
která se konala 14. 3. 1988 (předal TS „Albort“), atd.

10  Původně byly tyto fotografi e uloženy v podsvazcích reg. č. 44947/022 a 44947/027.
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3 

4

5

1/ Tři záběry Rádia Svobodná Evropa „nenápadně“ 
pořízené příslušníky zahraniční rezidentury I. správy 
Federálního ministerstva vnitra (podsvazek 
s reg. č. 10081/131) 

2/ Celkový pohled na objekt Radio Free Europe/
Radio Liberty v Anglické zahradě uprostřed 
Mnichova (snímek uložený v podsvazku 
s reg. č. 10081/012)
 
3/ Podsvazek s reg. č. 10081/342 s krycím jménem 
„Eman“ obsahuje fotografi e zaměstnance 
zpravodajského oddělení RFE Jaroslava Endršta, 
jeho ženy Jaroslavy s dětmi i rodičů Jana a Anny 
Endrštových, které centrála I. správy FMV zaslala 
20. června 1962 na rezidenturu 

4/ V podsvazku s reg. č. 10081/335 („Technik“) jsou 
i portrétní fotografi e z osobních průkazů (Hans 
Gütter, Gertruda Walterová a Hana Walterová). 
Hans Gütter byl zachycen i na svém pracovišti. 

5/ Slovenský hlasatel čs. vysílání RFE Ján Petrovič 
byl evidován v podsvazku s reg. č. 10081/367 („Pták“)
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6/ Pod krycím jménem „Fikus“ byl veden podsvazek 
s reg. č. 10081/316 k osobě Julia Firta, dlouholetého 
ředitele čs. oddělení RFE v Mnichově 

7/ Podsvazek „Fikus“ obsahuje i skupinovou fotografi i 
Julia Firta, Josefa Pejskara, Kamila Bena, Herodese, 
Balcárka (zleva) a Zubatého (vpředu), pořízenou při 
poradě v čs. oddělení RFE

8/ Podsvazek s reg. č.  10081/457 („Vláďa“) obsahoval 
dokonce i originální americké dokumenty 
s fotografi emi, získané koncem roku 1961 od 
navrátilců – povolení ke vstupu do USA udělené 
bývalé sekretářce RFE Vladimíře Šundové a pas 
jejího syna Františka Šundy

6

7

8
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9/ Barevné fotografi e ochranné zdi kolem objektu 
RFE z podsvazku s reg. č.  10081/130 pořídil tajný 
spolupracovník „Orovan“ (Eugen Feleky) 

10/ Správa zahraničněpolitické rozvědky ministerstva 
vnitra se dlouhodobě zajímala také o systém 
vysílačů RFE u Erchingenu (10081/131)

11/ Příslušníci čs. rozvědky uložili do podsvazku s reg. 
č.  10081/011 i bokorysný nákres objektu RFE

9

10

11
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12

13

14

15

12/ Ke kompromitaci redaktora čs. redakce RFE 
Miloše Vaňka byl využit autor této fotografi e, agent 
„Petr“ (Julis Petřík), jehož manželka stojí právě vedle 
M. Vaňka (podsvazek s reg. č.  10081/402 – 
„Vendula“)

13/ V podsvazku s reg. č.  10081/359 („Máša“) je 
uložena portrétní fotografi e vedoucího 
zpravodajského oddělení Františka Melouna

14/ Agenturní síť komunistické rozvědky zajistila 
i fotografi i patera Milana Petříka, uloženou 
v centrále do podsvazku s reg. č.  10081/324 
(„Panoš“)

15/ Agent I. správy FMV „Ulyxes“ (Pavel Minařík) 
předal dne 14. září 1970 informaci o úmrtí Václava 
Kulta. Tento ojedinělý snímek je obsažen v podsvazku 
s reg. č.  10081/330 („Korek“).
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16/ Agenturní síť – konkrétně agent „Pley“ (Pavel 
Minařík) – předávala i fotografi e z ofi ciálních akcí 
RFE, během kterých byli zaměstnanci informováni 
o nadcházejících organizačních změnách (archivní 
číslo 21717, původně reg. č. 44947/022)

17/ Na schůzce 10. října 1974 předal agent I. správy 
FMV s krycím jménem „Pley“ (Pavel Minařík) 
fotografi i pořízenou ve Štrasburku: zleva Josef 
Pejskar, Josef Holman a Ivo Šafář alias další agent 
„Dior“ (uložena pod archivním číslem 21717, původně 
s reg. č. 44947/022)

18/ V podsvazku s reg. č.  10081/369 („Čeněk“) jsou 
uloženy fotografi e ze slavnostních akcí čs. redakce 
RFE (zleva: Julius Firt, Jana Pecháčková, zástupce 
ředitele čs. oddělení RFE Jaroslav Pecháček, 
dr. Hostička)

16

17

19

18
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19

20

19/ Na sérii fotografi í z podsvazku s reg. č. 44947/022 
(archivní číslo 21717) je zachycen dokonce i agent 
I. správy FMV „Ulyxes“/„Pley“ – Pavel Minařík 
(v tmavých brýlích); za květinami sedí Antonín 
Kratochvíl. Dolní obrázek dokládá úzký vztah mezi 
Pavlem a Gertrudou Minaříkovými a Josefem 
a Františkou Pejskarovými. Úplně vlevo manželé 
Zubatí.

20/ K prosinci 1970 je datována fotografi e bývalého 
ředitele čs. oddělení RFE Miloslava Koháka, Zdislavy 
Kohákové (vlevo) a přednášejícího, zřejmě Antonína 
Nováka
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21/ Fotodokumentace k osobě Jaromíra Netíka, 
někdejšího vedoucího oddělení evaluace, byla 
soustředěna v podsvazku s reg. č. 10081/362 
(„Nedorost“) 

22/ Na řádné schůzce 29. května 1988 předal 
tajný spolupracovník „Albort“ (Přemysl Barák) 
čtyřiadvacet fotografi í z oslavy narozenin 
ředitele čs. oddělení RFE Zdeňka Šedivého, na 
nichž jsou mj. zachyceni zaměstnanci oddělení 
Petr Brod, Bohuš Zurškovec, Ludmila 
Rakušanová, Jan Měkota, Pavel Černý, Peter 
Matuška, Karel Moudrý, Anna Šašeková, Karel 
Kašpárek, Tibor Molek a Josef Antalič 
(podsvazek s reg. č. 10081/131)

21

22
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23/ Sérii padesáti fotografi í vnitřních prostor RFE 
včetně trezorů z místnosti Julia Firta, studia č. 1 
a chodby k Master Control Room pořídil agent „Pley“ 
(Pavel Minařík) a předal na schůzce 28. října 1975. 
V komentáři uvedl: „Všimněte si obruby, která běží 
pod stropem. Zde jsou uloženy kábly, zde by se také 
dal umístit výbušný balíček.“  

23
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