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PRÍPRAVA OPERATÍVNEHO 
VYUŽITIA VÝSTAVY

Prípravu československej účasti na 
Svetovej výstave EXPO-671 od začiat-
ku sledovala  správa kontrarozviedky 
(II. správa MV, ďalej len kontrarozvied-
ka), konkrétne jej 1. samostatné od-
delenie.2 Príslušník tohto oddelenia 
kapitán Josef Zeman3 bol v Kancelárii 
československého generálneho komi-

sára pre Svetovú výstavu legalizova-
ný4 ako zástupca riaditeľa. Zeman 
v spolupráci s príslušnými odbormi 
kontrarozviedky a správy rozviedky 
(I. správa MV, ďalej len rozviedka) 
sledoval štátnych príslušníkov západ-
ných krajín, ktorí rokovali s českoslo-
venskými občanmi pracujúcimi na 
príprave výstavy. Medzi českosloven-
skými pracovníkmi vytváral sieť taj-
ných spolupracovníkov a pripravoval 

pracovné pozície pre legalizáciu 
príslušníkov rozviedky,5 a to: pre po-
litickú rozviedku pozíciu referenta 
kultúrnych programov a propagačných 
akcií, pre vedecko-technickú rozvied-
ku pozíciu koordinačného pracovníka 
pre expozíciu a výtvarné diela a pre 
zahraničnú kontrarozviedku6 pozíciu 
personálneho šéfa.7 V súvislosti s ob-
sadením týchto pracovných pozícií 
rokoval 23. februára 1965 náčelník 

Rezidentúra EXPO-67

Svetové výstavy EXPO boli pre Štátnu bezpečnosť vítanou možnosťou prieniku 

jej príslušníkov do zahraničia. Zo spravodajského hľadiska bola významná 

najmä skutočnosť,  že sa väčšina svetových výstav konala v západných štátoch. 

Nasledujúci príspevok približuje dôvody vzniku špecifi ckej rezidentúry zriadenej 

pri Svetovej výstave EXPO-67, vývoj predstáv o rozsahu jej úloh a v prehľade 

personálneho obsadenia rezidentúry prezentuje formy legalizácie príslušníkov ŠtB.

ŠtB na svetovej výstave v Montreale

MICHAL MIKLOVIČ

1  Účasť Československej socialistickej republiky na Svetovej výstave EXPO v Montreale schválila Ideologická komisia Ústredného 
výboru KSČ 12. 3. 1964 a československá vláda 30. 10. 1964. Výstava sa uskutočnila od 28. 4. do 27. 10. 1967 pod heslom „Človek a jeho 
svet“. Archív Ústavu pamäti národa (ďalej len AUPN), fond (ďalej len f.) I. správa ZNB, registračné číslo (ďalej len r. č.) 12284. Opatření 
prováděná I. samostatným oddělením jako příprava k Světové výstavě v Montrealu – Kanadě v roce 1967, 10. 7. 1964 a tamtiež, Svě-
tová výstava 1967 – Montreal, 24. 11. 1964.

2  1. samostatné oddelenie II. správy MV vykonávalo ochranu československých hospodárskych, obchodných, vedeckých, kultúrnych, špor-
tových a turistických delegácií a výprav vysielaných na krátkodobý pobyt v zahraničí. Od novembra 1965 problematika veľtrhov prešla na 
3. oddelenie 11. odboru II. správy MV. Archiv bezpečnostních složek (ďalej len ABS), f. Organizační a vnitřní správa FMV (1951–1970), IV. díl  
(A 6/4), inventárna jednotka (ďalej len inv. j.) 890. Rozkaz ministra vnitra č. 11 z 25. 4. 1963 Vytvoření samostatného oddělení obrany 
čs. delegací vyjíždějících do zahraničí na II. správě MV.

3  Josef Zeman (nar. 1914) bol v rokoch 1957 až 1969 legalizovaný na Čs. obchodnej komore, v podniku zahraničného obchodu RAPID a v Kan-
celárii generálneho komisára Svetovej výstavy EXPO-67. Jeho legalizačné pozície súviseli s plnením spravodajských úloh v problematike 
ochrany veľtrhov a výstav. ABS, f. Personální spisy MV, personální spis Josefa Zemana, archívne číslo (ďalej len a. č.) 961/14.

4  Legalizácia – konšpiratívne pôsobenie príslušníka či spolupracovníka spravodajskej služby v mieste výkonu jeho spravodajskej činnosti.
5  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Opatření prováděná I. samostatným oddělením jako příprava k Světové výstavě v Montrealu – Kana-

dě v roce 1967, 10. 7. 1964 .
6  Zahraničná kontrarozviedka bola útvarom rozviedky, treba sa vyvarovať jej stotožneniu so správou kontrarozviedky. Úlohou zahranič-

nej kontrarozviedky bolo vykonávať v zahraničí kontrarozviedne opatrenia voči nepriateľským spravodajským službám, zaisťovať 
bezpečnosť československých inštitúcií a občanov v kapitalistických krajinách a vykonávať spravodajskú činnosť voči „reakčným“ 
emigrantským organizáciám. Ako samostatný odbor rozviedky bola zriadená k 1. 2. 1963. ABS, f. Studijní ústav MV (A1), inv. j. 65. Zří-
zení OZK, úkoly, struktura a metody jeho práce, 1. 3. 1963.

7  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Světová výstava 1967 – Montreal, 24. 11. 1964.
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zahraničnej kontrarozviedky podplu-
kovník Zdeněk Jodas „Juran“8 s Miro-
slavom Galuškom, generálnym komi-
sárom československej účasti na 
výstave. Galuška sľúbil v danej veci 
podporu, žiadal však čo najstarostli-
vejší výber. Jodas ho uistil o tom, že 
kvalifi kácia príslušníkov bude zodpo-
vedať ich legalizačným pozíciám a čin-
nosť rozviedky bude vykonávaná tak, 
aby neohrozila úspech Československa 
na výstave a nekompromitovala se-
kretariát generálneho komisára.9 
Ďalšia schôdzka Jodasa s Galuškom sa 
uskutočnila 23. apríla 1965. Defi nitív-
ne sa dohodli, že na Galuškov sekre-
tariát nastúpi ako pracovník Obchod-
nej komor y pr íslušník odbor u 
zahraničnej kontrarozviedky kapitán 
Václav Žáček „Žatecký“.10 Ďalšia časť 
ich rozhovoru sa týkala českosloven-
ských emigrantov v Kanade, najmä 
hrozby provokácií proti ČSSR zo stra-
ny emigrantov s negatívnym postojom 
voči ČSSR.11 

VÝVOJ PREDSTÁV O REZIDENTÚRE

Priamo na výstave v Montreale mala 
ŠtB pôsobiť prostredníctvom špeci-
álne zriadenej rezidentúry.12 Predsta-
vy o nej sa postupne menili v otázke 
počtu jej príslušníkov, vymedzenia 
pracovných úloh, na rezidentúre zú-
častnených zložiek ŠtB a legalizačných 
pozícií príslušníkov rezidentúry.

V návrhu na zriadenie rezidentúry 
z 28. júla 1964 náčelník rozviedky 
plukovník Josef Houska13 navrhuje 
ministrovi vnútra Lubomírovi Štrouga-

lovi14 zriadiť štvorčlennú rezidentúru, 
ktorá by plnila úlohy rozviedky i kon-
trarozviedky. Zastúpenie v nej mali 
mať americký odbor politickej rozvied-
ky, odbor vedecko-technickej rozvied-
ky, odbor zahraničnej kontrarozvied-
ky a správa kontrarozviedky.15

Začiatkom roku 196516 predložil 
odbor zahraničnej kontrarozviedky 
návrh na vytvorenie šesťčlennej re-
zidentúry ministerstva vnútra pre 
Svetovú výstavu, rezidentúra mala 
byť legalizovaná na Generálnom 
konzuláte ČSSR v Montreale. Po jed-
nom príslušníkovi mal vyslať ame-
rický odbor politickej rozviedky, 
odbor vedecko-technickej rozviedky 
a správa kontrarozviedky. Ďalší tra-

ja príslušníci (vrátane rezidenta 
a jeho zástupcu) mali byť pravdepo-
dobne vyslaní odborom zahraničnej 
kontrarozviedky, keďže ide o jej do-
kument.17 Šesťčlennú rezidentúru 
spomína aj Informačná správa od-
boru zahraničnej kontrarozviedky 
z 5. januára 1966.18 

Už o dva mesiace neskôr – 10. mar-
ca 1966 – sa v  liste náčelníka rozvied-
ky Housku pre ministra zahraničných 
vecí uvádza deväťčlenná rezidentúra 
s piatimi operatívnymi pracovníkmi 
a štyrmi pomocnými silami.19 

V snahe zabezpečiť legalizáciu aspoň 
časti príslušníkov rezidentúry na ge-
nerálnom konzuláte požiadal 4. apríla 
1966 minister vnútra Josef Kudrna20 

8  Zdeněk Jodas „Juran“ (nar. 1925) bol náčelníkom odboru zahraničnej kontrarozviedky v období 1. 12. 1964 – 31. 7. 1969. ABS, f. Personál-
ní spisy MV, personální spis Zdeňka Jodasa, a. č. 5037/25. Operativní příloha k osobní evidenční kartě příslušníka MV.

9  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Záznam – schůzka se s. Miroslavem Galuškou, 26. 2. 1965.
10  Václav Žáček „Žatecký“ (nar. 1921) bol v období 1. 8. 1963 – 31. 8. 1965 starším referentom odboru zahraničnej kontrarozviedky. Neskôr 

sa stal príslušníkom rezidentúry EXPO-67.
11  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Záznam ze schůzky s Miroslavem Galuškou, 13. 5. 1965.
12  Rezidentúra je v zahraničí zakonšpirované pracovisko spravodajskej služby.
13  Josef Houska (nar. 1924) bol náčelníkom rozviedky v období od 22. 11. 1961 do 31. 7. 1968. 
14  Lubomír Štrougal (nar. 1924) bol ministrom vnútra od 22. 6. 1961 do 23. 4. 1965.
15  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Návrh na operativní využití účasti ČSSR na Světové výstavě v Montrealu v roce 1967, 28. 7. 1964. 
16  Rukou písaná poznámka na dokumente je datovaná na marec 1965.
17  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Cíle a úkoly 6. odboru při zpravodajském využití mezinárodní výstavy v Montrealu v roce 1967. 
18  Tamtiež, Informační zpráva k EXPO 67, 5. 1. 1966. 
19  Tamtiež, Dopis ministru zahraničních věcí s. Davidovi, 10. 3. 1966.
20  Josef Kudrna (nar. 1920) bol ministrom vnútra ČSSR od 26. 4. 1965 do 15. 3. 1968.

Najvyššie funkcie v aparáte výstavy mal legalizovaný príslušník kontrarozviedky Zeman a ofi ciálne 
styky rezidentúry Galuška a Koudelka  Zdroj: AUPN
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ministra zahraničných vecí Václava 
Davida, aby v rámci rozšírenia perso-
nálneho stavu generálneho konzulátu 
rezervoval na dobu trvania výstavy 
dve miesta pre potreby ministerstva 
vnútra, a to diplomatickú pozíciu v hod-
nosti konzula a pozíciu pisárky.21 
V. David voči žiadosti nenamietal. 
Upozornil však, že žiadosti o rozšírenie 
limitu pracovníkov československých 
zastupiteľských úradov v Kanade je 
potrebné predkladať postupne a mi-
nisterstvo vnútra bude informované, 
kedy vyslanie jeho pracovníkov pri-
chádza do úvahy.22 

O začatí operatívneho rozpracova-
nia československej účasti na Sveto-

vej výstave informoval náčelník 
odboru zahraničnej kontrarozviedky 
Jodas 17. mája 1966 v liste nemeno-
vaného poradcu KGB. V kontraste 
s predchádzajúcimi predstavami 
o spravodajskom využití Svetovej 
výstavy sa mala spravodajská činnosť 
obmedziť už len na úlohy kontraroz-
viedky. Potreba kontrarozviednej 
ochrany vyplývala z predpokladanej 
aktívnej činnosti nepriateľských 
tajných služieb (najmä USA) s mož-
ným využitím československej emi-
grácie v Kanade a USA. Na druhej 
strane obmedzenie len na kontraroz-
viednu činnosť vyplývalo z nezáujmu 
politickej a vedecko-technickej roz-

viedky o operatívne využitie výstavy. 
Ako pravdepodobný dôvod ich nezá-
ujmu bol v liste uvedený predpoklad 
rozviedky, že svetová výstava nebu-
de mať výrazný komerčný ale skôr 
kultúrno-informačný charakter. 
V liste bolo uvedené aj predpoklada-
né zloženie československej reziden-
túry, predstavy o ktorej sa rozrástli 
už na 10 členov. Rezidentom sa mal 
stať príslušník zahraničnej kontra-
rozviedky s legalizáciou konzula na 
Generálnom konzuláte ČSSR v Mon-
treale. Zo šiestich operatívnych pra-
covníkov mali byť traja legalizovaní 
v aparáte výstavy, dvaja v aparáte 
československého obchodného stre-

21  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. List ministra vnútra ČSSR Josefa Kudrnu ministrovi zahraničných vecí ČSSR Václavovi Davidovi, 
4. 4. 1966. 

22  Tamtiež, List ministra zahraničných vecí ČSSR Václava Davida ministrovi vnútra ČSSR Josefovi Kudrnovi, jún 1966.

Riaditeľ pavilónu Zdeněk Koudelka víta indiánskeho náčelníka pred československým pavilónom v Montreale Foto: ČTK
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diska pri výstave a jeden v reštaurá-
cii. V rezidentúre mali pôsobiť tri 
pomocné sily – šofér, sekretárka 
a technik.23 

ORGANIZÁCIA A ÚLOHY
REZIDENTÚRY

Konečnú podobu pôsobenia ŠtB na 
Svetovej výstave upravuje plán agen-
túrno-operatívnych opatrení.24 Ako 
hlavnú úlohu rezidentúry EXPO-67 
plán určil „obranu“ československých 
občanov na výstave, teda kontraroz-
viedne opatrenia. Z dovtedy získaných 
informácii československá rozviedka 
usudzovala, že „protivník“ (západné 
vlády) sa pokúsi nahovárať českoslo-
venských občanov na emigráciu 
alebo sa ich bude pokúšať získať za 
spolupracovníkov svojich spravodaj-
ských služieb. Počítalo sa aj s mož-
nosťou provokačných akcií, a to 
vzhľadom na prípravu sokolského 
zletu, pôsobenie Rádia Slobodná Eu-
rópa a očakávanej hromadnej návšte-
vy emigrantov počas československé-
ho národného dňa na výstave. Plán 
predpokladal pracovné zaradenie 
československých občanov na výsta-
ve v nasledovných počtoch: sekreta-
riát generálneho komisára 50 osôb, 
reštaurácie 220 osôb, technický a pre-
vádzkový personál 200 osôb a ob-
chodné stredisko 50 osôb. Okrem nich 
malo byť do Montrealu vyslaných 
niekoľko kultúrnych, umeleckých 
a športových skupín a jednotlivcov, 
spolu približne 500 osôb. ČEDOK mal 
organizovať niekoľko turistických 
zájazdov s účasťou približne 1500 
osôb. V priebehu výstavy tak malo 
Montreal navštíviť vyše 2500 česko-
slovenských občanov.

Ústup od ofenzívneho spravodajstva 
(teda politickej a vedecko-technickej 
špionáže), s ktorým sa počítalo v po-

čiatočných úvahách, poznačila aj 
potreba neohroziť zlepšujúce sa čes-
koslovensko-kanadské vzťahy. V plá-
ne sa uvádza predpoklad, že reziden-
túra len s obrannými úlohami ne- 
vyvolá z kanadskej strany také pro-
tiopatrenia, ktoré by mali politické 
dôsledky voči ČSSR. 

Účasť ŠtB na Svetovej výstave 
EXPO-67 bola v  pláne agentúrno-
operatívnych opatrení definitívne 
stanovená v podobe rezidentúry mi-
nisterstva vnútra so 14 príslušníkmi 
– rezidentom, piatimi operatívnymi 
pracovníkmi, siedmymi pomocnými 
operatívnymi pracovníkmi a šoférom. 
Žiaden z nich nemal byť legalizovaný 
vo funkcii, ktorá by mohla ovplyvniť 
ekonomický alebo politický efekt 
československej účasti na výstave. 
Rezidentúra mala byť absolútne sa-
mostatným útvarom, pričom jej rezi-

dent25 mal spadať priamo pod centrá-
lu rozviedky. Rezidentúra EXPO-67 
nemala plniť úlohy rezidentúry roz-
viedky v Ottawe a naopak. Len pre 
zaistenie fungovania rezidentúry 
EXPO-67 mal jej rezidenta v neprítom-
nosti zastupovať Josef Boháč „Beneš“26 
z rezidentúry Ottawa, ktorý sa po-
dieľal aj na príprave vzniku reziden-
túry EXPO-67. 

Keďže legalizačná pozícia budúce-
ho rezidenta rezidentúry EXPO-67 
bola na československom Generál-
nom konzuláte v Montreale, jednot-
livých členov rezidentúry rezident 
riadil prostredníctvom jej dvoch 
príslušníkov – Antonína Hradeckého 
„Xavera“ a Václava Žáčka „Žateckého“. 
Títo dvaja priamo na výstave riadili 
ostatných členov rezidentúry z dôvo-
du ľahšieho konšpiratívneho styku 
s nimi. Písomné materiály členovia 

23  Tamtiež, Svetová výstava v Montreale (EXPO-67) – informácia, 17. 5. 1966.
24  Tamtiež, Plán agentúrno-operatívnych opatrení na Svetovej výstave v Montreale – Expo – 1967, 24. 2. 1967.
25  Rezident bol vedúcim pracovníkom rezidentúry a predstaviteľom a zástupcom rozviednych orgánov Ministerstva vnútra na českoslo-

venských zastupiteľských úradoch v zahraničí. ABS, f. I. S-SNB, kr. 271. Statut legálních rezidentur, 10. 10. 1964.
26  Josef Boháč „Beneš“ (nar. 1927) v období 23. 9. 1965 – 7. 10. 1968 pôsobil ako starší referent 6. odboru rozviedky (zahraničná kontraroz-

viedka) v legalizácii vicekonzula na československom Generálnom konzuláte v Montreale. Od 10. 12. 1965 bol zástupca rezidenta rezi-
dentúry Ottawa pre Montreal. ABS, f. Personální spisy MV, personální spis Josefa Boháče, a. č. 3737/27. Řádné služební hodnocení za 
dobu od 1. 5. 1965 do 31. 3. 1966 a tamtiež, Operativní příloha k osobní evidenční kartě příslušníka MV.

Pracovníci československej expozície boli sledovaní už v čase jej príprav  Zdroj: AUPN
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rezidentúry odovzdávali osobne pri-
amo rezidentovi počas svojich „legál-
nych“ (teda z ich legalizačných pozí-
cií vyplývajúcich) ciest na generálny 
konzulát. Pri tejto príležitosti sa do-
hadovali aj stretnutia s rezidentom 
mimo priestorov generálneho kon-
zulátu, keďže existoval predpoklad, 
že v priestoroch konzulátu je nasa-
dená spravodajská technika „protiv-
níka“. V prípade nutnosti mohli vy-
užiť aj šoférov, v tom prípade mali 
materiály posielať v špeciálne upra-
vených aktovkách a náprsných taš-
kách. Zo štrnástich v pláne agentúr-
no-operatívnych opatrení uvedených 
príslušníkov ŠtB sa členmi reziden-
túry nakoniec stali trinásti prísluš-
níci, oproti plánu bol jeden príslušník 
vymenený. Na rezidentúru nastupo-

vali ešte pred otvorením výstavy, 
priebežne od augusta 1966 do apríla 
1967. Po skončení výstavy boli z re-
zidentúry odvolávaní postupne od 
novembra 1967 do januára 1968.

PERSONÁLNE ZLOŽENIE 
REZIDENTÚRY 

Ako prvý na rezidentúru nastúpil 
20. augusta 1966 major Václav Žáček 
„Žatecký“ (nar. 1921), starší referent 
zahraničnej kontrarozviedky. Od 
1. septembra 1965 bol v ČSSR legali-
zovaný ako zástupca Československej 
obchodnej komory v sekretariáte 
Generálneho komisára českosloven-
skej účasti na výstave.27 Po príchode 
do Montrealu bol v aparáte výstavy 
legalizovaný na pracovnej pozícii 

zástupcu vedúceho technickej pre-
vádzky. Ako operatívny pracovník 
rezidentúry riadil šiestich tajných 
spolupracovníkov. Hodnotený bol ako 
obetavý a spoľahlivý príslušník, 
s ktorým je možné aj v budúcnosti 
rátať pre prácu v zahraničí.28 Z rezi-
dentúry bol odvolaný 20. decembra 
1967 a od 21. decembra 1967 nastúpil 
na centrálu rozviedky ako starší 
referent odboru zahraničnej kontra-
rozviedky.29 

Ako druhý na rezidentúru nastúpil 
19. januára 1967 major Antonín Hra-
decký „Xaver“ (nar. 1931), náčelník 
2. oddelenia 11. odboru správy kon-
trarozviedky. Od 1. septembra 1966 
bol legalizovaný prostredníctvom 
Československej obchodnej komory 
v Obchodnom stredisku pripravovanej 
výstavy.30 Po výjazde do Kanady bol 
legalizovaný ako zástupca vedúceho 
propagačného úseku v Obchodnom 
stredisku v Montreale. Ako operatív-
ny pracovník mal za úlohu získavať 
poznatky o kanadskej kontrarozvied-
ke a „nepriateľských“ rozviedkach, 
zaisťovať obranu československých 
pracovníkov v Obchodnom stredisku, 
riadiť tajných spolupracovníkov a spo-
medzi kanadských obchodných part-
nerov, novinárov a ďalších cudzincov 
mal vyhľadávať potenciálnych spolu-
pracovníkov rozviedky. Okrem piatich 
spolupracovníkov riadil aj svojho ko-
legu z rezidentúry Hamouza.31 Z rezi-
dentúry ho odvolali 23. novembra 1967. 
Nasledujúci deň nastúpil do platených 
činných záloh a do konca roka vyhod-
nocoval svoju činnosť na rezidentúre. 
Od 1. januára 1968 pôsobil ako starší 
referent na 3. oddelení 1. odboru sprá-
vy kontrarozviedky. Hradeckého 
hodnotili ako obetavého a disciplino-
vaného pracovníka rezidentúry, kto-
rého je vhodné aj naďalej používať pre 
spravodajskú prácu v zahraničí, hoci 
potrebuje riadenie a usmerňova-
nie.32

27  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Plán agentúrno-operatívnych opatrení na Svetovej výstave v Montreale – Expo-1967, 24. 2. 1967.
28  Tamtiež, Závěrečná zpráva o plnění plánu agenturně operativních opatření na EXPO-67 v Montrealu, 22. 11. 1967.
29  ABS, f. Personální spisy MV, personální spis Václava Žáčka, a. č. 5811/21 a 4093/21.
30  Tamtiež, Personální spis Antonína Hradeckého, a. č. 3768/31. Hodnocení, 14. 1. 1967.
31  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Mjr. Antonín Hradecký – plán práce pro Světovou výstavu v Montrealu – EXPO-67, 16. 1. 1967.
32  ABS, f. Personální spisy MV, personální spis A. Hradeckého, a. č. 3768/31. S. major Hradecký – hodnocení práce na EXPO 67, 8. 1. 1968.

Československý pavilón na EXPO-67 v Montreale Foto: ČTK
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Do funkcie „pomocný operatívny 
pracovník“ nastúpili 4. februára 1967 
na rezidentúru jej ďalší traja prísluš-
níci – Hudák, Kula a Novák. Ako stráž-
nici pavilónu výstavy mali riadiť taj-
ných spolupracovníkov. Všetci traja 
boli k rozviedke preradení z iných 
zložiek ŠtB, počas pôsobenia na rezi-
dentúre boli zaradení do odboru za-
hraničnej kontrarozviedky.

Kapitán Jan Hudák „Hubálek“33 
(nar. 1931) nastúpil na rezidentúru 
z 1. odboru (rozviedneho) Krajskej 
správy ZNB Košice. Z Kanady bol od-
volaný 4. decembra 1967 a deň na to 
bol zaradený na centrálu rozviedky 
do funkcie staršieho referenta odbo-
ru zahraničnej kontrarozviedky.34 
Podľa hodnotenia rezidenta „Svitáka“ 
sa spomedzi troch strážnikov najlep-
šie osvedčil v riadení spolupracovní-
kov, ktorých riadil šesť. „Sviták“ ho 
na podobné legalizačné miesto odpo-
rúčal aj do budúcnosti.35

Nadporučík Václav Kula „Křížek“ 
(nar. 1919) nastúpil na rezidentúru 
z  2. odboru (kontrarozviedneho) Kraj-
skej správy ZNB Praha. Do Českoslo-
venska sa vrátil 12. novembra a bol 
zaradený na centrálu rozviedky do 
funkcie referenta odboru zahraničnej 
kontrarozviedky.36 Počas výstavy ria-
dil troch spolupracovníkov. Podľa 
rezidenta úlohy plnil v rámci svojich 
možností, ale vzhľadom na vysoký vek 
s ním už do budúcnosti nebolo možné 
počítať na prácu v zahraničí.37

Posledným z trojice strážnikov bol 
práporčík Václav Novák „Nepela“ 
(nar. 1932). Na rezidentúru nastúpil 

z V. správy MV.38 Zo zahraničia bol 
odvolaný 11. decembra 1967. Do konca 
roka zostal zaradený v zahraničnej 
kontrarozviedke a od 1. januára 1968 
sa vrátil na V. správu MV.39 Hodnotený 
bol ako tichý, skromný a disciplinovaný, 
chýbali mu však skúsenosti s riadením 
tajných spolupracovníkov, na reziden-
túre riadil len jedného.40 

Poručík Vladimír Honomichl 
„Hamouz“ (nar. 1927), starší referent 
odboru zahraničnej kontrarozviedky, 
nastúpil na rezidentúru 6. februára 
1967 z Pragoexportu, kde bol dovtedy 
v legalizácii. Na rezidentúre EXPO-67 
bol legalizovaný na pozícii vedúceho 
komerčného úseku Obchodného stre-

diska.41 Nebolo mu zverené riadenie 
spolupracovníkov, vykonával iba sty-
kovú činnosť (stretávanie sa so záujmo-
vými osobami). Z Montrealu odišiel 
ako posledný 23. februára 1968. Podľa 
hodnotenia rezidenta nemal dostatoč-
né schopnosti pre riadenie tajných 
spolupracovníkov a bol by schopnejší 
pracovať skôr ako spolupracovník než 
ako príslušník.42 Po príchode do ČSSR 
sa od 24. februára 1968 opäť vrátil do 
legalizácie v Pragoexporte.43

Nadporučík Zbyněk Šamonil „Ře-
záč“ (nar. 1928), referent odboru za-
hraničnej kontrarozviedky, nastúpil 
na rezidentúru 14. februára 1967 z le-
galizačnej pozície šoféra na sekreta-

33  Ján Hudák „Hubálek“ od roku 1969 používal krycie meno „Janík“.
34  ABS, f. Osobní evidenční karty MV, Jan Hudák. 
35  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Závěrečná zpráva o plnění plánu agenturně operativních opatření na EXPO-67 v Montrealu, 

22. 11. 1967.
36  ABS, f. Osobní evidenční karty MV, Václav Kula. 
37  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Závěrečná zpráva o plnění plánu agenturně operativních opatření na EXPO-67 v Montrealu, 

22. 11. 1967.
38  V. správa MV bola správou ochrany straníckych a vládnych činiteľov.  
39 ABS, f. Personální spisy MV, Personální spis Václava Nováka, a. č. 10299/32. Osobní evidenční karta příslušníka MV.
40  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Závěrečná zpráva o plnění plánu agenturně operativních opatření na EXPO-67 v Montrealu, 

22. 11. 1967.
41  ABS, f. Osobní evidenční karty MV, Vladimír Honomichl.
42  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Závěrečná zpráva o plnění plánu agenturně operativních opatření na EXPO-67 v Montrealu,

22. 11. 1967.
43  ABS, f. Osobní evidenční karty MV, Vladimír Honomichl.

Zaradenie Vladimíra Honomichla na rezidentúru EXPO-67 Zdroj: ABS
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riáte generálneho komisára výstavy. 
Na tejto legalizačnej pozícii zotrval 
aj v rezidentúre. 12. decembra 1967 
nastúpil na centrálu rozviedky, opäť 
na pozíciu referenta odboru zahranič-
nej kontrarozviedky.44 Napriek vyso-
kej zaťaženosti legalizačnou pozíciou 
šoféra bol Šamonil pozitívne hodno-
tený za riadenie siedmich spolupra-
covníkov a za vlastnú iniciatívu pri 
tvorbe kontrolných trás. Napriek 

spoľahlivosti mu bol rezidentom vyt-
knutý nedostatok samostatného 
rozhodovania a potreba riadenia.45 

Podpráporčík Zdeněk Kraml (nar. 
1936) ako šofér hospodárskeho odboru 
rozviedky nastúpil 4. marca 1967 na 
pozíciu šoféra Obchodného strediska 
výstavy, kde pôsobil do 20. novembra 
1967. Po ukončení pôsobenia v Kanade 
sa vrátil 21. novembra 1967 na pozíciu 
šoféra hospodárskeho odboru rozvied-

ky.46 Počas svojho pôsobenia na rezi-
dentúre prevážal agentúrne materiály 
na Generálny konzulát v Montreale – 
legalizačné pracovisko rezidenta rezi-
dentúry EXPO-67. S pozitívnym ho d-
no tením obetavého a disciplinovaného 
príslušníka bol odporučený na ďalšiu 
prácu v zahraničí.47 

Kapitán Stanislav Ševčík (nar. 
1923) zo VI. správy MV48 nastúpil na 
rezidentúru 13. marca 1967 ako elek-
trotechnik v technicko-prevádzkovom 
úseku a zamestnanec národného pod-
niku Výstavnictví. Z pozície operatív-
neho technika vykonával technickú 
obranu určených objektov proti od-
počúvaniu.49 Rezident „Sviták“ ho 
pozitívne hodnotil za zvládnutie lega-
lizačnej funkcie, obetavú prácu v pros-
pech rezidentúry a to najmä vo voľnom 
čase ako aj za vykonávanie prác nad 
rámec jeho osobného plánu, konkrét-
ne išlo o opravu a údržbu telefónnych 
ústrední na Veľvyslanectve ČSSR v Ot-
tawe a Generálnom konzuláte ČSSR 
v Montreale. Podľa hodnotenia rezi-
denta „Svitáka“ bolo možné spoľahnúť 
sa na neho aj v budúcnosti.50

Kapitán Jaroslav Řeřucha „Říha“ 
(nar. 1922), starší referent zahraničnej 
kontrarozviedky, pôsobil na reziden-
túre od 8. apríla 1967. Legalizovaný 
bol ako zástupca Československých 
aerolínií v Montreale.51 Jeho úlohou 
bolo riadenie troch spolupracovníkov 
a styková činnosť. Podľa hodnotenia 
rezidenta nebol dostatočne discipli-
novaný a nedokázal dostatočne zla-
diť spravodajské úlohy s legalizačnou 
prácou, ktorá mu zaberala podstatnú 
časť pracovného dňa. Predpoklady 
pre ďalšiu prácu v zahraničí mal až 
po odstránení týchto nedostatkov.52 

44  Tamtiež, Zbyněk Šamonil.
45  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Závěrečná zpráva o plnění plánu agenturně operativních opatření na EXPO-67 v Montrealu, 

22. 11. 1967.
46  ABS, f. Osobní evidenční karty MV, Zdeněk Kraml.
47  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Závěrečná zpráva o plnění plánu agenturně operativních opatření na EXPO-67 v Montrealu, 

22. 11. 1967.
48  VI. správa MV bola správou operatívnej techniky.
49  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Návrh osobního plánu a rozpracovaný plán s. Ševčíka – předání, 2. 3. 1967.
50  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 81115. Kapitán Ševčík – hodnocení práce na EXPO 67, 8. 1. 1968.
51  ABS, f. Osobní evidenční karty MV, Jaroslav Řeřucha.
52  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Závěrečná zpráva o plnění plánu agenturně operativních opatření na EXPO-67 v Montrealu, 

22. 11. 1967.

Jedna zo správ rezidenta „Svitáka“ (omylom uvedený ako Svitál) o havárii československého 
lietadla pri Ganderi. V správe sa uvádza nepotvrdená špekulácia o výbuchu bomby na palube 
lietadla.  Zdroj: AUPN
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53  ABS, f. Osobní evidenční karty MV, Jaroslav Řeřucha.
54  Tamtiež, Jiří Svoboda.
55  ABS, f. Personální spisy MV, Personální spis Jiřího Svobody, a. č. 4056/20, Návrh na odvolání z funkce zástupce náčelníka odboru sou-

druha pplk. Jiřího Svobody, jeho hodnocení a návrh na zařazení, 31. 1. 1968 (na dokumente je nesprávne uvedený dátum 31. 1. 1967).
56  ABS, f. Osobní evidenční karty MV, Jiří Svoboda.
57  Tamtiež, Antonín Bitnar.
58  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 81011. Organisační, 20. 2. 1967.
59  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Závěrečná zpráva o plnění plánu agenturně operativních opatření na EXPO-67 v Montrealu, 

22. 11. 1967.
60  ABS, f. Osobní evidenční karty MV, Antonín Bitnar.

Prezident republiky Antonín Novotný pri prehliadke čestnej stráže v Ottawe, 13. 5. 1967 Foto: ČTK

Z Kanady odchádzal ako predposled-
ný 18. januára 1968, vrátil sa do cen-
trály rozviedky na odbor zahraničnej 
kontrarozviedky.53

Rezidentom (veliteľom) rezidentú-
ry EXPO-67 bol podplukovník Jiří 
Svoboda „Sviták“ (nar. 1920). Na 
rezidentúru nastúpil 8. apríla 1967 
z pozície zástupcu náčelníka odbo-
ru zahraničnej kontrarozviedky. 
Legalizovaný bol na diplomatickej 
pozícii konzula Generálneho konzu-
látu ČSSR v Montreale.54 Ako rezi-
dent bol Svoboda hodnotený pozi-
tívne za svoju obetavosť, rozvážnosť 
a organizačné schopnosti. Ku dňu 
svojho návratu do Československa 
– k 7. decembru 1967 – bol odvolaný 

z funkcie zástupcu náčelníka odbo-
ru zahraničnej kontrarozviedky. 
Následne bol zaradený do zvláštnej 
zálohy náčelníka rozviedky ako 
vedúci oddelenia, na výkon bol aj 
naďalej pridelený na odbor zahrani-
čnej kontrarozviedky s perspektívou 
pôsobenia v Indii alebo inej britskej 
oblasti Ázie alebo Afriky.55 K také-
muto prideleniu však neprišlo a Svo-
boda v období od 13. februára 1970 
do 7. októbra 1970 vykonával funkciu 
zástupcu rezidenta na rezidentúre 
EXPO-70 v Osake.56 

Major Antonín Bitnar „Samek“ 
nastúpil na rezidentúru 8. apríla 1967 
priamo z pozície staršieho referenta 
odboru zahraničnej kontrarozviedky, 

bez legalizácie v ČSSR. V rámci lega-
lizácie v období výstavy EXPO-67 
pôsobil ako zástupca šifranta na Ge-
nerálnom konzuláte ČSSR v Montre-
ale.57 Jeho úlohou bolo viesť adminis-
tratívu rezidentúry,58 okrem toho 
riadil dvoch spolupracovníkov. Z dôvo-
du obetavosti a poriadkumilovnosti 
ho rezident odporúčal na prácu v za-
hraničí aj v budúcnosti.59 Zo zahrani-
čia bol stiahnutý 6. decembra 1967, 
nasledujúci deň sa vrátil na pozíciu 
staršieho referenta odboru zahrani-
čnej kontrarozviedky.60 

Podporučík Josef Šlégr, príslušník 
VI. správy MV, nastúpil na reziden-
túru 14. apríla 1967. V rámci aparátu 
výstavy bol legalizovaný ako javis-
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kový technik Laterny Magiky, v po-
zícii pomocný operatívny pracovník 
rezidentúry vykonával vlastnú sty-
kovú činnosť a v prípade potreby 
pomáhal Stanislavovi Ševčíkovi.61

Poručík Josef Veselý „Hemr“ 
z kontrarozviedky na rezidentúru 
nastúpil 15. apríla 1967 ako posledný, 
vrátil sa 18. novembra 1967.62 Na rezi-
dentúre bol legalizovaný ako zamest-
nanec Interhotelu Praha – ako pomoc-
ný skladník v reštaurácii.63 Veselý bol 
hodnotený pozitívne za zvládnutie 
náročnej legalizačnej práce, v opera-
tívnej činnosti mu však chýbali schop-
nosti riadiť spolupracovníkov, vytý-
kaná mu bola nízka iniciatíva a slabé 
organizačné schopnosti. Rezident 
v závere jeho hodnotenia odporúča do 

budúcnosti na rezidentúru zaradiť 
schopnejšieho príslušníka.64

STRUČNÝ PREHĽAD ČINNOSTI 
REZIDENTÚRY

Činnosť rezidentúry EXPO-67 spočí-
vala najmä v obranných, kontraroz-
viednych opatreniach. Hlavná úloha 
rezidentúry – „obrana“ českosloven-
ských občanov na výstave – bola rea-
lizovaná v dvoch rovinách. Prvú ro-
vinu tvorilo zabránenie emigrácie 
československých občanov, či už pra-
covníkov alebo návštevníkov výstavy. 
Úlohou príslušníkov rezidentúry a taj-
ných spolupracovníkov teda bolo 
zachytávať signály medzi českoslo-
venskými občanmi o úmysle emigro-

vať. Druhú rovinu „obrannej“ práce 
tvorilo sledovanie stretnutí českoslo-
venských občanov s cudzincami 
a špeciálne s emigrantmi. Podľa pred-
pokladov ŠtB hrozilo zo strany cu-
dzincov predovšetkým nahováranie 
československých občanov na emi-
gráciu, ale aj riziko ich verbovania za 
spolupracovníkov západných spravo-
dajských služieb. Po zistení takýchto 
rizík sa po dohode s rezidentom vy-
konávali opatrenia, a to od preventív-
nych pohovorov až po hrozbu núte-
ného návratu do Československa. 

Medzi takmer 500 zamestnancami 
jednotlivých útvarov československé-
ho pavilónu na výstave bolo 5 ofi ciál-
nych stykov65 rezidentúry a 140 evi-
dovaných tajných spolupracovníkov, 
z ktorých bolo 41 počas výstavy ak-
tívne využívaných.66

V priebehu výstavy odovzdali spo-
lupracovníci 129 informácií, ktoré 
boli využité pri preventívnych opat-
reniach, na vyhodnocovanie stykov 
pracovníkov výstavy s cudzincami, 
pre potreby rezidentúry Ottawa a pre 
informovanie centrály rozviedky.

Rezidentúra EXPO-67 svoju činnosť 
musela prispôsobiť aj špecifickým 
prípadom vyplývajúcim z aktuálnej 
bezpečnostnej situácie. Rozšíriť pole 
svojej pôsobnosti musela kvôli havárii 
československého lietadla IL 18-D. 
Lietadlo pravidelnej linky OK 523 Pra-
ha – Shannon – Gander – Havana ha-
varovalo 5. septembra 1967 na území 
Kanady pri meste Gander. Rezident 
Svoboda informoval centrálu o kata-
strofe krátko po tom, ako sa stala. 
Rezidentúra sa havárii venovala aj pre 
počiatočné podozrenie, že jej príčinou 

61  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Závěrečná zpráva o plnění plánu agenturně operativních opatření na EXPO-67 v Montrealu, 
22. 11. 1967.

62  ABS, f. Personální spisy MV, Personální spis Josefa Veselého, a. č. 3502/30. Návrh na přemístění, 17. 4. 1967 a tamtiež, Přemístění z neplac. 
ČZ do placených ČZ, 24. 11. 1967.

63  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Por. Josef Veselý – plán agenturně operativní práce na EXPO-67 v Montrealu, 7. 4. 1967.
64 AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 81115. Soudr. Veselý – posudek, 8. 1. 1968.
65  Ofi ciálnymi stykmi rezidentúry EXPO-67 boli: generálny komisár Miroslav Galuška, riaditeľ jeho kancelárie Zdeněk Koudelka, vedúci 

obchodného strediska Otakar Koutský, vedúci reštaurácie Václav Bláha a vedúci technik Jaroslav Frič. AUPN, f. I. správa ZNB, 
r. č. 12284/107. II. přehled agentury na EXPO-67, 12. 4. 1967. V ďalšom dokumente sa za reštaurácie namiesto Bláhu uvádza bližšie nei-
dentifi kovaný Hříbek. AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Plán agentúrno-operatívnych opatrení na Svetovej výstave v Montreale – 
Expo – 1967, 24. 2.1 967.

66  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Závěrečná zpráva o plnění plánu agenturně operativních opatření na EXPO-67 v Montrealu, 
22. 11. 1967.

O návšteve prezidenta ČSSR podávala rezidentúra EXPO-67 denne stručné správy 
 Zdroj: AUPN
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bol výbuch lietadla vo vzduchu, čo 
nasvedčovalo bombovému útoku. Ten-
to predpoklad sa nepotvrdil, príčina 
havárie zostala nejasná. Úkonov spo-
jených s vyšetrovaním havárie sa zú-
častňovali dvaja príslušníci reziden-
túry EXPO-67. K účasti bez upútania 
zbytočnej pozornosti im napomohli ich 
legalizačné pozície – v prípade reziden-
ta Svobodu pozícia konzula a v prípa-
de Řeřuchu pozícia zástupcu ČSA. 
V priebehu vyšetrovania zhromažďo-
vali verejne dostupné informácie o ha-
várií vrátane jej možných príčin, vy-
počúvali pasažierov, ktorí haváriu 
prežili a sledovali postup na miesto 
havárie vyslanej československej vy-
šetrovacej komisie.67 

Naopak všetky spravodajské akti-
vity ŠtB v Kanade museli byť do kon-

ca mája 1967 prerušené kvôli návšte-
ve 1. tajomníka ÚV KSČ a prezidenta 
ČSSR Antonína Novotného v česko-
slovenskom pavilóne výstavy. Šlo 
o snahu predísť narušeniu českoslo-
vensko-kanadských vzťahov počas 
návštevy prezidenta, ktorá sa usku-
točnila 13.–18. mája 1967.68 Na potre-
bu obmedzenia spravodajských ak-
tivít bola upozornená aj vojenská 
rozviedka.69 

ZÁVER

Úlohy a činnosť rezidentúry zriade-
nej pri Svetovej výstave EXPO-67 sa 
zásadne líšili od pôvodných predstáv 
o spravodajskom využití českoslo-
venskej účasti na výstave. Násled-
kom viacerých okolností sa reziden-

túra obmedzila na opatrenia, ktoré 
mali zamedziť emigrácii českoslo-
venských občanov a ich „obranu“ 
pred príslušníkmi cudzích spravo-
dajských služieb a ku komunistic-
kému režimu kritických emigrant-
ských organizáci í .  Pre Štátnu 
bezpečnosť sa tak výstava stala skôr 
príťažou než vítanou možnosťou 
posilniť ofenzívne spravodajstvo. 
Činnosť rezidentúty EXPO-67 však 
bola hodnotená pozitívne. Jej prísluš-
níci nielenže zvládli agendu, ktorá 
vyplývala z ich legalizačných pra-
covných pozícií, ale prostredníctvom 
operatívnej práce a prítomnosti 
príslušníkov ŠtB priamo na výstave 
bol splnený hlavný cieľ rezidentúry 
– minimalizovať emigráciu českoslo-
venských občanov.70 

67  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 81011/012. Viaceré dokumenty. 
68  AUPN, f. I. správa ZNB, r. č. 12284. Návrh na upozornění všem odborům I. správy MV k omezení aktivní činnosti v Kanadě, 10. 3. 1967.
69 Tamtiež, Šifra č. 15, 11. 4. 1967.
70  ABS, f. Personální spisy MV, personální spis Jiřího Svobody, a. č. 4056/20, Návrh na odvolání z funkce zástupce náčelníka odboru sou-

druha pplk. Jiřího Svobody, jeho hodnocení a návrh na zařazení, 31. 1. 1968 (na dokumente je nesprávne uvedený dátum 31. 1. 1967).

FOTOGALÉRIA PRÍSLUŠNÍKOV REZIDENTÚRY EXPO-67

pplk. Jiří Svoboda „Sviták“, 
rezident

mjr. Václav Žáček „Žatecký“, 
operatívny pracovník

mjr. Antonín Hradecký, 
operatívny pracovník 

Sekretariát gen. komisára 50 27 13 2 4

Obchodné stredisko 50 23 6 1 3

Reštaurácie 192 70 19 1 2

Technicko-prevádzkový úsek 200 20 3 1 4

ÚTVARY ČESKOSLOVENSKÉHO
PAVILÓNU 

NA EXPO-67

PRACOVNÍCI

 Evidovaní Využívaní
RIADIACI 
DÔSTOJNÍCI

Oficiálne 
styky

Celkový 
počet

Spolupracovníci
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por. Vladimír Honomichl „Hamouz“, 
operatívny pracovník

kpt. Stanislav Ševčík, 
operatívny technik 

kpt. Jaroslav Řeřucha „Říha“, 
operatívny pracovník 

kpt. Jan Hudák „Hubálek“, 
pomocný operatívny pracovník 

npor. Václav Kula „Křížek“, 
pomocný operatívny pracovník 

prap. Václav Novák „Nepela“, 
pomocný operatívny pracovník 

npor. Zbyněk Šamonil „Řezáč“, 
pomocný operatívny pracovník 

mjr. Antonín Bitnar „Samek“, 
pomocný operatívny pracovník 

ppor. Josef Šlégr, 
pomocný operatívny pracovník 

por. Josef Veselý „Hemr“, 
pomocný operatívny pracovník 

pprap. Zdeněk Kraml, 
šofér

Foto na stranách 71–72: ABS
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