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Defektorem ve svobodném světě
Pavel Žáček

Ladislav Bittman, před srpnem 1968 příslušník československé komunistické
rozvědky (I. správa ministerstva vnitra), odborník na dezinformace, autor pamětí
The Deception Game a Špionážní oprátky, se po své defekci po okupaci ČSSR usadil
pod jménem Lawrence Martin ve Spojených státech, kde vyučoval na Bostonské
univerzitě. Ve svých nemnoha publikovaných svědectvích příliš nehovořil o tom,
co se s ním dělo po jeho příchodu do USA. Proto jsme se ho zeptali:
Mohl byste přiblížit, jak se vám
vlastně podařilo uniknout z Vídně?
Již v prvních dnech po okupaci jsem
vystoupil v rakouské televizi, což
samozřejmě zalarmovalo českoslo
venskou i sovětskou rozvědku, takže
jsem brzy zjistil, že jsem sledován.
Obrátil jsem se ve Vídni na německé
ho novináře, o němž jsem věděl, že
není naším agentem. Myslím, že se
jmenoval Hochman. Řekl jsem mu, že
jsem se rozhodl utéct a potřeboval
bych zprostředkovat kontakt. Odmí
tl to. Bál se, že by to mělo vliv na jeho
novinářskou kariéru a při zveřejnění
by mu to mohlo uzavřít možnost ces
tovat na Východ. Nepředpokládal
jsem, že by mě sledovala nějaká zá
padní služba. A všechny českosloven
ské sledovače působící ve Vídni jsem
znal. Pravděpodobně již tehdy se náš
rezident obrátil na sovětské kolegy.
Diskutoval jsem s manželkou o naší
budoucnosti, ona pořád naléhala,
abychom šli do Švédska, což bylo
naprosto nerealistické, protože tam
bychom s mou minulostí dlouho ne
přežili. Dostal jsem také postcard od
mé dcery z prvního manželství, která
byla s matkou a bratrem na dovolené
v Rumunsku, že odlétají do Izraele. Po
několika dnech jsem manželku nako
nec přesvědčil, že jediná země, kam
můžeme jít, jsou Spojené státy. Dne
3. září jsme vyrazili. Bohužel její auto,
malý fiat, zrovna zkolabovalo, takže
jsme museli použít služební vůz, což

se mi nelíbilo, protože jsem věděl, že
mě označí za zloděje. Nicméně jsme
v noci vyjeli, přejeli německé hranice
a pokračovali do Mnichova. Odtud
jsem pak zavolal na americkou amba
sádu a dostal se do kontaktu s Ame
ričany.
Kde došlo ke kontaktu? Oni vás
vyzvedli? Někde u Mnichova v hotelu?
Ano. V motelu poblíž Mnichova. Tr
valo to několik dní, nešlo o okamžitý
kontakt. Vysvětlili mi, že jde o proces,
který bude chvíli trvat, protože roz
hodnutí musí přijít z Washingtonu.
Oni samozřejmě okamžitě věděli, kdo
jsem. Po celou tu dobu jsme si motel
platili ze svého.
Jak dlouho to trvalo, než jste se
přesunuli do Spojených států?
Uběhlo několik týdnů. Když přišlo
rozhodnutí a oznámili nám datum
našeho odletu, obrátil jsem se na CIA
contact man a požádal ho, aby našel
v Německu vhodnou rodinu pro na
šeho psa Tomáše, kterého si manžel
ka asi tři měsíce předtím pořídila a do
něhož se samozřejmě zamilovala.
Pořád ho vidím, jak s ním odcházel,
jak Tomáš capal za ním. Říkal jsem
si, že ho už nikdy neuvidíme. Asi tý
den poté, co jsme se dostali do Wa
shingtonu, přišel chief CIA operativec
a říkal: Něco vám došlo poštou. Což

byla úplná blbost, poštou, do tajné
vily! Šel jsem do té místnosti, kde
stála ohromná bedna. Otevřel jsem
ji a tam byl Tomáš! Oni ho poslali
z Německa, abychom se v Americe
cítili dobře. Byl to důležitý psycholo
gický tah, zvláště pro manželku,
která na tom psovi lpěla.
Jak jste komunikovali? V češtině?
Mezi těmi Američany, kteří uměli
dobře německy, byl jediný CIA opera
tivec hovořící česky. Ten také s námi
letěl civilní linkou do New Yorku
a odtud do Washingtonu. Členové
debriefing teamu, ti uměli velice dobře
německy. Hlavně tedy the chief debrie
fing officer, ten byl v němčině napros
to kovaný, ale žádný z nich nemluvil
česky.
Kde probíhal debriefing, v nějaké
vile ve Washingtonu?
Ne přímo ve Washingtonu, outside Wa
shington. To město se jmenuje Vienna.
Šlo o pronajatou vilu, kterou hlídali, kde
byl kuchař a několik dalších pomocní
ků, kteří se starali o všechno. Debriefing
byl profesionální a velmi intenzivní.
V prvních měsících to probíhalo tako
vých osm devět hodin denně. Velmi
intenzivně. Vzhledem k tomu, že jsem
tehdy vůbec nemluvil anglicky, tak nám
dali english teacher. Každý den po skon
čení výslechů nás obvykle dvě hodiny
učila jazyk. Postupně, po několika
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měsících, se intenzita debriefingů zmen
šila, takže jsme hovořili pouze čtyři až
šest hodin. Z vily jsme odešli asi po
šesti měsících a bydleli jsme v motelech.
Střídali jsme je obvykle po jednom dvou
měsících. Asi po roce celý proces skon
čil, nadále jsme byli zodpovědní za svůj
osud.

Ano. Debriefing prováděli stejní pra
covníci, ti se neměnili. I když se jed
nalo o zcela odlišný úsek rozvědné
práce, tak otázky kladli stejní pracov
níci, nikoliv další experti.

Mohu se vrátit k činnosti někdejšího odboru aktivních opatření?
Šlo o nějakou československou
školu, respektive jak výrazný byl
sovětský vliv?

Ptali se třeba také na ilegály, na
nelegální rozvědku?

Co vlastně Američany zajímalo na
československé rozvědce? Dalo se
z toho usuzovat, co o ní věděli
a zda ji brali vážně jako profesionálního protivníka?

Já jsem o tom věděl samozřejmě velmi
málo. Jediný zdroj mých znalostí byl
bývalý ilegál Karel Petr, který byl
začátkem šedesátých let v Berlíně
poté, co pracoval jako ilegál v Němec
ku a Francii, a jehož z nějakého důvo
du stáhli a on potom operoval z Ber
lína. Byl ve styku s několika ilegály,
československými ilegály. A Karel,
říkali jsme mu Čárlí, velmi otevřeně
hovořil o práci ilegálů. Někdy v pří
tomnosti jiných českých rozvědčíků,
špionů, prozradil věci, které neměl
říkat. Takže to byl jediný zdroj mých
informací o ilegálech.

Každý odbor včetně dezinformačního
musel mít vypracovaný dlouhodobý
plán. Když byl 8. odbor v únoru 1964
ustanoven, tak jako jeden z prvních
dokumentů se musel vypracovat, my
slím, pětiletý plán aktivních opatření.
Popsat hlavní úkoly v každé oblasti –
v Evropě, tj. v Německu, Británii, Fran
cii – popsat situaci a stanovit, co by tam
měla rozvědka dělat. V případě západ
ního Německa například prohlubovat
problémy se západními spojenci, pře
devším Američany, Brity, Francouzi
a podobně i Belgičany a Holanďany.
Vytvářet západnímu Německu image
místa, kde hrozí nebezpečí neonacismu.
Kompromitovat hlavní představitele
země, zejména ve vztahu ke Spojeným
státům, považované za nepřítele číslo
jedna. Takhle vznikl plán, který sta
novil generální směr. Pak bylo na kaž
dém operativci – i z rezidentur – připra
vit návrh speciální operace. Tohle byla
jedna z nejméně populárních věcí
v rozvědce. Nikomu se do toho nechtě
lo, protože to vyžadovalo použít agen
turu, u níž vždy bylo nebezpečí, že
neprofesionálně provedená operace
může ohrozit bezpečnost agenta. Ale
šlo o jednu z povinností a každý ope
rativec byl pravidelně hodnocen také
podle toho, kolik návrhů na aktivní
opatření předložil. Dezinformační od
bor potom analyzoval a připravoval
konkrétní plány na provedení operací
s tím, že nebyl zodpovědný za prove
dení, nýbrž pouze za přípravu, kontro
lu a vyhodnocení. Za provedení nesly
odpovědnost operativní odbory. Z této
double responsibility vyplývalo určité
napětí mezi dezinformačním odborem
a operativními odbory.

Šlo samozřejmě o klasický debriefing,
zajímali se o metody, jakým způsobem
pracovala rozvědka, jak vyhledávala
nové kandidáty, o špionážní školu,
agenty, jejich kvalitu.
Ukazovali vám třeba fotografie
příslušníků I. správy?
Jo, jo. Jak o tom přemýšlím po více než
čtyřiceti letech, tak jedna věc byla
překvapující, že věděli hrozně málo
o dezinformacích a aktivních opatře
ních. Nejenom československých, ale
vůbec o dezinformacích komunistic
kého bloku. A myslím, že během prv
ních měsíců byli překvapeni jejich
rozsahem a kvalitou.
Dá se třeba říci, že věděli o čs.
rezidenturách a řízení agentů?
To jsem nemohl posoudit, jaká byla
jejich znalost například rezidentury
ve Vídni. Pochopitelně nechtěli, abych
se dozvěděl, co vědí či nevědí, proto
že tím by ztratili kontrolu nad tím, co
jim řekneš. Nikdy nesmíš vědět, jest
li oni nevědí ještě víc. Je to jedna
z metod, jak kontrolovat, nakolik jsou
výpovědi pravdivé. Třeba za měsíc se
k tomu subjectu vrátili z jiné strany
a ptali se horizontálně, vertikálně, aby
kontrolovali kvalitu a pravdivost té
informace. Ale z toho se dalo velmi
těžko usuzovat, jak dalece byli infor
mováni.
Chtěli popsat vnitřní strukturu
čs. rozvědky a jednotlivé úseky
její činnosti?
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Ptali se na sovětské poradce?
No jistě, taky. Na sovětské poradce
a na systém, který byl zavedený. Na
příklad v padesátých letech musela
být každá operace prodiskutována
s poradcem. Takže když operativní
orgán napsal návrh na operaci, tak
nejprve musel jít za poradcem němec
kého odboru, prodiskutovat to s ním,
začlenit všechny jeho připomínky do
nového přepracovaného návrhu a te
prve potom mohl předložit ten návrh
náčelníkovi německého odboru. Když
to schválil, tak ten dokument šel k ná
čelníkovi rozvědky, který měl zase
svého poradce. Tam se ten proces
zopakoval, a pokud to byla velmi cit
livá operace, tak to samozřejmě mu
selo být předloženo ministrovi vnitra,
jenž měl opět svého poradce. Takže
Sověti měli třístupňovou kontrolu.
Trochu se to změnilo v šedesátých
letech, kdy se zmenšil počet sovět
ských poradců a přestali věnovat
pozornost takovým banálním denním
operacím. Pozornost zaměřili na vět
ší, náročnější operace. Ale kontrola
a systém zůstal stejný. O to samozřej
mě měli Američané zájem, jak se
postupovalo.

Byly vaše plány schvalovány nebo
předběžně projednávány s partnery v sovětské rozvědce?
Návrhy na aktivní opatření ve většině
případů šly až k ministrovi, protože
to byly příliš citlivé záležitosti. V pří
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Lawrence Martin se ve svém bytě na pobřeží Atlantského oceánu věnuje malířství, 2012
padě neúspěchu na tom musel být
někdo podepsán. Takže ve většině
případů návrhy na aktivní opatření,
jako byl například „Neptun“ nebo
některé další, končily u ministra.
Absolutně bylo vyloučeno, aby bylo
schváleno cokoliv, co by šlo proti so
větským zájmům. Absolutně.
Existovala nějaká závažnější operace, než byla akce „Neptun“?
S větším dopadem?
Operace, která měla ohromný dopad
a nakonec vyústila v naprostý disaster,
byla Indonésie, kterou rozvědka zor
ganizovala za pomoci několika agentů
z řad novinářů, ale také ministra – bý
valého velvyslance z Prahy či odněkud
ze západní Evropy. V polovině šedesá
tých let v Indonésii existovaly velmi

silné protiamerické nálady, kterých
dezinformační odbor využíval, aby
situaci vyhecoval do stavu hysterie.
První fáze byla zaměřena na americ
kého rezidenta, který byl ředitelem
amerických filmových společností,
importérem-exportérem v Indonésii.
Šlo o jednoho z prominentních opera
tivců CIA. Situace se vystupňovala do
té míry, že byl ohrožen na životě a mu
sel odjet ze země. V další fázi dezinfor
mační kampaň tvrdila, že Američané
spolu s Brity připravují invazi z Malaj
sie a svržení režimu v Indonésii. Na
operaci se samozřejmě podílela i so
větská rozvědka, ale o jejím rozsahu
jsme neměli tušení. A v té době se
komunistická strana orientovaná na
Čínu rozhodla, že je čas zralý na revo
luci. No a jak to dopadlo? Komunisté
zavraždili čtyři nebo pět generálů in

Foto: Pavel Žáček
donéské armády, armáda se postavila
na odpor a zmasakrovala komunistic
kou stranu. Pochopitelně, potom už
nikdo nechtěl o této akci a o roli čes
koslovenské rozvědky nic vědět.
Jak jste vybírali spolupracovníky
do dezinformačních akcí? Jak jste
se například dostal k novináři a pedagogovi Miroslavu Hladkému?
Přes svou druhou manželku. Byla
novinářkou, zároveň studovala na
novinařině a pak pracovala několik
let v televizi. Hladký byl její šéf. Tohle
nás svedlo dohromady, a když jsme
se potom v souvislosti s operací „Nep
tun“ rozhodli zveřejnit některé infor
mace, tak jsem samozřejmě přemýšlel
o tom, koho znám, kdo by byl pro
tento účel využitelný. A dospěli jsme
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Major Ladislav Bittman v Černém jezeře během operace „Neptun“, 1964
k názoru, že Hladký. S Hladkým jsme
pak také napsali první knihu Dirigent
zákulisí o amerických operacích v Čes
koslovensku.
Vlastně o Charlesi Katkovi. Jaký
byl důvod sepsání této brožurky,
šlo o součást širších aktivit proti
Američanům?
Ano, podrývat image americké zpra
vodajské služby a její vliv v Českoslo
vensku. P ůjčil jsem si v a rch iv u
svazky, například vyšetřování Jaro
míra Nechanského, a připravil pod
k lady. Pr vní verzi nejcitlivějších
pasáží jsem napsal sám a pak jsem
to dal Hladkému, aby to žurnalistic
ky upravil. A potom vznikla druhá
kniha, První zemřel kancléř, jež se
přímo týkala údajných dokumentů
z Černého jezera.
Kolik lidí vlastně na odboru působilo?
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Foto: archiv L. Martina

Dezinformační odbor měl kolem 25 až
28 pracovníků včetně sekretářek. Ne
měli jsme operativce jenom pro Němec
ko či pro Rakousko. Celé oblasti měl na
starost jeden člověk. Náčelník dezin
formačního odboru Jiří Stejskal, alias
„Borecký“, brilantní operativec, pokud
jde o vytváření kompromitačních situ
ací a dezinformačních intrik. Podezíral
jsem ho, že žil, pohyboval se i spal ve
světě intrik. Pořád přemítal, co by se
dalo zneužít a využít, a byl v tom velmi
úspěšný. Samozřejmě měl přehled
o všem, co se na odboru dělo, a já jako
jeho zástupce jsem také prakticky věděl
o všech hlavních operacích.

jsem měl příležitost vidět jeho svazek
v centrále před svým výjezdem na
rezidenturu. Původně byl vysokým
úředníkem na jednom z ministerstev.
Když jsem s ním byl ve Vídni ve styku,
tak slavil já nevím, ne dvacáté, ale
možná osmnácté výročí své spoluprá
ce s československou rozvědkou.
Dlouhá léta dělal pro rozvědku.

Měl jste v ruce svazek Hermana
Rauschera, špičkového agenta,
který se podílel na únosu bývalého
předsedy čs. sociální demokracie
Bohumila Laušmana ze Salcburku?

A na akci „Alex“, únosu Laušmana
v prosinci 1953, se z jeho svazku
nepamatujete?

On měl krycí jméno „Maret“ a „Leit
ner“, možná ještě nějaká další. Určitě

Rauscher byl zverbován prakticky
již v roce 1946 nebo 1947.
Takže, pokud si dobře vzpomínám,
v tu dobu oslavoval své dvacáté výro
čí spolupráce s rozvědkou.

Vím, že do toho byl zapojený, ale nebyl
tou osobou, která by ho fyzicky do
pravila do Československa. On ho jen
vylákal.
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Rauscher př ivezl omámeného
Laušmana do Vídně, do Prahy ho
vezl rezident Miroslav Nacvalač
za asistence příslušníků KGB. Na
podzim 1968 byl po vaší defekci
stažen do ČSSR, kde žil deset let
až do své smrti v konspiračním
by tě poblíž centrály rozvědky
v Praze-Ládví. Když spolupracoval
tak dlouho, znamenalo to, že musel být pro rozvědku přínosem?
Pokud si vzpomínám, jeho zprávy byly
hodnoceny dost kladně. Každopádně
dostával peníze. On byl myslím jedním
z nejlépe placených agentů. Vlastně
dostával pravidelnou mzdu. Přímo
z ruky do ruky.
Nebylo nebezpečné se s ním fyzicky scházet?
Já jsem se s ním vždycky setkával mimo
Vídeň. Obvykle dvacet, třicet, čtyřicet
kilometrů od Vídně v malých hospůd
kách. Československá rozvědka si byla
v té době jista situací v rakouské poli
cii, rozvědce, kontrarozvědce, zejména
díky agentovi „Sedm ičce“. Rakušané
neměli dostatek prostředků ani zájem
to řešit.
A na řízení „Sedmičky“ jste se také
podílel?
Ne, o něm jsem věděl jen z doslechu.
Kontakt dělal výlučně rezident.
Byl jste na rezidentuře ve Vídni
také ve styku se Sověty?
Rezident byl pravidelně v kontaktu se
sovětským rezidentem. To bylo pravi
dlo. Já jsem se například ještě v Berlí
ně dostal díky svému zájmu o potápě
ní do kontaktu se sovětským tiskovým
atašé, pochopitelně rozvědčíkem,
Alexandrem Bogomolovem, se kterým
jsem se spřátelil. Šlo pravděpodobně
o jednoho z nejchytřejších lidí na so
větské ambasádě. Pocházel z diploma
tické rodiny, mluvil naprosto dokona
lou němčinou. Nedalo se poznat, že
není Němec. Byl veterán druhé světo
vé války, asi o osm až deset let starší
než já. Velmi liberálně smýšlející ope

rativec, politicky velmi liberální. Jeho
otec, co si vzpomínám, byl zavřený za
Stalina. Proč se o tom zmiňuji? Rezi
dent v Berlíně nebyl příliš nadšený
z toho, že jsem měl tak úzký, relativně
přátelský vztah s Bogomolovem. Na
jedné z recepcí na sovětské ambasádě
se navíc rezident Stanislav Tomeš
ožral, přišel k Bogomolovovi a říkal mu:
Vždycky se na nás můžete spolehnout,
my jsme vaši nejlepší přátelé, bla, bla
a začal kecat o rozvědce. Bogomolov
se strašně „nasral“ a samozřejmě vů
bec nereagoval. Napsal o tom zprávu
do centrály, oni do Prahy, odkud potom
Tomeše šíleně „sprdli“ za to, jak se
choval. Přestoupil základní pravidla
profesionálního chování.
Jak vzpomínáte na vedení rozvědky? Například na zástupce náčelníka Bohumíra Molnára?
No jo. Molnár byl exemplární případ
policejního důstojníka, který si byl
vědom své moci, brutální, bezohledný
chlap. Naprosto bezohledný.
Proč říkáte „policejní“? Byl to
špatný zpravodajský důstojník?
On měl dlouhodobé praktické zkuše
nosti. Uměl řemeslo, profesionální
řemeslo špionáže. Ale nebyl brilantní,
například ve srovnání s náčelníkem
německého odboru Milanem Michelem,
alias „Moserem“. Ten nebyl schopen
operativní práce, takové té každoden
ní operativní práce s agenturou. Neměl
schopnost blízké komunikace s lidmi
mimo rozvědku. Znal však řemeslo
a věděl, hodil se na teoretickou přípra
vu operací. Například na diplomatické
recepci byl úplně ztracený. Znal špio
náž, a to bylo všechno. To byl jeho svět,
o kterém se ovšem nemohl bavit s ci
zími lidmi, kteří do něj nepatřili. Ale
pokud šlo o přípravu operací, různých
intrik, to byl brilantní mozek. Na roz
díl od Molnára, který tyto schopnosti
neměl, a proto byl v podstatě vždycky
tvrdý operativec policejního ražení.
S Molnárem jsem se několikrát dostal
do styku díky odhalení Alfreda Fren
zela. Já byl jako řídící orgán zodpověd
ný za ten případ v centrále, měl jsem

na starost svazek „Anny“ a samozřej
mě, když ten „průser“ nastal, po jeho
zatčení jsem se zúčastnil porad u ná
čelníka správy. A Molnár byl jeden
z hlavních aktérů tohoto dramatu.
Naprosto bezohledný chlap. V roce 1961
byl sesazen kvůli nějakým finančním
machinacím a stal náčelníkem Státní
bezpečnosti v Praze.
Zúčastnili se tohoto jednání u náčelníka správy o provalu špičkového agenta z Bundestagu sovětští
poradci?
Ano, vyjadřovali se k tomu. V Mülle
rově kanceláři byl jak hlavní poradce
pro rozvědku, tak poradce pro němec
ký odbor. Ve staré budově v Dejvicích,
v „Koleji“, jak se říkalo.
Oni ti chlapi uměli česky?
Tak na půl. Spíš to byla taková slo
vanština.
Jak byste porovnal třeba Jaroslava Müllera a Josefa Housku jako
náčelníky rozvědky? V čem se
lišili? Co jsem hovořil s pamětníky, tvrdili o Müllerovi, že žádný
pořádný typ šéfa nebyl.
Müller se například při všech těch
diskusích kolem „Anny“ vždycky ptal
Molnára, jako by to pro něj byl jediný
zdroj informací pro konečné rozhod
nutí. Co tomu Molnár říká, jaké roz
hodnutí by se mělo udělat atd. Na
jedné z těchto porad o „Anně“ sedíme
u něj, poradci, Müller, Molnár, Moser,
já, a najednou zvonil telefon. Ministr
Barák volal Müllera, který upadl do
velikých rozpaků, nevěděl, co mu má
odpovědět, tak zakryl sluchátko a ob
rátil se na svého zástupce. Ministr se
ptal, zda to byl náš agent, něco tako
vého. Molnár reagoval: No řekněte mu,
že se tím zrovna probíráme a dáme mu
vědět. Müller to doslova zopakoval.
Všem nám bylo jasné, že ho za to Ba
rák sepsul, že nic neví. No prostě vůl.
Jak bylo možné, že v čele nejdůležitější správy ministerstva vnitra
působil takový člověk?
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Protože přežil čistky ze začátku pa
desátých let. A byl jedním z těch skal
ních komunistů.
Myslím si, že tam musely být ještě
další důvody. Proč se nestal náčelníkem také „vlčák“ jako třeba
Molnár? To se ho Barák bál?
Já si myslím, že Barák byl jiná ka
tegor ie než Mol n á r. Mol n á r byl
stalinista, Barák stál politicky mno
hem výše. Jak Müller, tak jeho ná
stupce Josef Houska, oba patřili ke
stejné kategorii lidí. Do těchto pozic
se dostali, protože byli skalními
komunisty na vnitru, a to v době,
kdy probíhaly určité změny a krize.
Vždycky byli oporou stalinismu.
Houska patřil do stejné kategorie,
ale intelektuálně byl mnohem výš,
také profesionálně zdatnější než
Müller. Přišel z funkce náčelníka
krajské správy v Bratislavě a před
tím působil coby náčelník hudební
ho souboru ministerstva vnitra, ne
kapelník, ale politický náčelník,
takže on o tom také věděl kulový.
Ale Müller byl opravdu idiot.
Měl jste nějaké problémy s Houskou?
Jo. V době, kdy jsem dělal zástupce
náčelníka dezinformačního odboru,
tak se se Sověty dohodlo, že každý
náčelník počínaje zástupcem náčel
níka odboru musí mít špionážní ško
lu v Moskvě. No a vedení rozvědky
mě tam chtělo poslat, čemuž jsem se
vehementně bránil. Když jsem dopro
vázel Housku asi na týdenní inspekč
ní cestě rezidentur v Paříži a Římě,
což byla zřejmě odměna za operaci
„Neptun“, tak se mě několikrát snažil
přesvědčit, abych jel do Moskvy, že
je to moje budoucnost. Jak jsem mu
to vymlouval, tak to mezi námi způ
sobilo určité napětí, pokládal to za
výraz jisté nedisciplinovanosti. Na
štěstí jsem tehdy začal studovat
dálkově novinařinu. Nicméně jsem
také kvůli tomu musel opustit pozici
zástupce náčelníka. Pro mě však bylo
mnohem zajímavější vrátit se zpátky
na německý odbor.
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Vaše rodné jméno je Ladislav
Bittman, v letech 1954 až 1968 jste
v československé rozvědce působil
s krycím jménem „Brychta“, podvýbor amerického Kongresu vás
vyslechl pod jménem Lawrence
Britt a ve Spojených státech žijete
jako Lawrence Martin. Jaké to
vlastně je, přecházet z jedné identity do druhé?
Během debriefingu mně CIA doporu
čila, abych si z bezpečnostních dů
vodů změnil jméno. Zvolil jsem Law
rence, protože je to vlastně americká
verze jména Ladislav, a Martin bylo
rozšířené české i americké příjmení.
Již při prvním setkání s pracovníky
CIA, když jsme hovořili o mých mo
tivech, jsem jim vysvětloval, proč
jsem přišel a požádal o azyl. Prohlá
sil jsem, že jim řeknu všechno, co vím
o komunistické špionáži, i to, že
nechci zůstat v této branži, ale na
opak, že chci být od toho co nejdál.
Šlo o svého druhu gentleman’s agree
ment, takže když to skončilo, podě
kovali mi, popřáli hodně úspěchů a já
byl nadále zodpovědný za svůj osud.
Finančně mi pomohlo to, že jsem byl
v těch prvních měsících, během de
brief ingu, placen jako consultant
americké vlády.
Žádné další peníze jste nedostal?
Měl jsem již zkušenost, jak rozvědky
jednají s defektory, tak jsem se tomu
chtěl od počátku vyhnout. Západní
defektoři, když přišli do komunistic
kých zemí, tak se o ně rozvědka sa
mozřejmě starala, dávala jim plat,
našla jim bydlení. Já byl například
krátkou dobu ve styku s agentem
staženým do Československa. Myslím,
že šlo o agenta, který poslal balík
starostovi Štrasburku a zabil jeho
manželku. Žil v Praze pod cizím jmé
nem, nikdy se nenaučil česky, dostá
val peníze a k smrti se nudil. Bylo mi
jasné, že bych sice dostával nějaký
plat, ale vždycky by existovalo určité
podezření, že nadále udržuji styky
s komunistickou rozvědkou. Také
proto jsem chtěl být co nejdál od špi
onáže.

Jak jste se chtěl ve Spojených státech uživit?
Chtěl jsem učit. Ostatně to jsem pů
vodně chtěl dělat i v Československu.
O tom jsem přemýšlel, jenže samo
zřejmě odchod z rozvědky nebyl mož
ný. Věděl jsem, že Nová Anglie je
jedním z hlavních center education,
tak jsem zde chtěl najít nějakou pří
ležitost. S ohledem na události v Ev
ropě a v Československu měli zájem
o sepsání studie o sovětské invazi
z pohledu příslušníka československé
rozvědky. Deset měsíců jsem strávil
na Fletcher School of Law and Diplo
macy, Tufts University, v Medfordu
a napsal jsem to. Někdy na přelomu
let 1969/1970 jsme objevili Rockport
na atlantském pobřeží a okamžitě
jsme se do něj zamilovali. Takže jsme
se sem přestěhovali, do malého bytu
v down townu. Půjčil jsem si od jed
noho prominentního novináře, Eve
reta Martina, korespondenta News
weeku, myslím 3000 dolarů, abych
mohl začít business. Otevřel jsem si
tu krám, tedy shop, a protože jsem
nevěděl nic o obchodu, tak jsem ne
uspěl. Jediným skutečně úspěšným
produktem byly lampy, které jsem
vyráběl ze samorostů. U moře a po
lesích jsem hledal samorosty a z nich
jsem potom dělal lampy. Ty se prodá
valy, ale to mě nemohlo uživit. Po osmi
deseti měsících jsem zkrachoval.
Trvalo mi asi pět let, než jsem ty půj
čené peníze vrátil.
Mohu se zeptat, zda po vás CIA
ještě něco chtěla po ukončení debriefingu?
V roce 1971 jsem pod jménem Britt
vystoupil před nějakým podvýborem
Kongresu. Bylo to o aktivních opatře
ních. Určitě to bylo tak, že CIA mě
kontaktovala a požádala mě, abych
svědčil. Ale na podrobnosti už si ne
vzpomínám.
Šlo o poslední kontakt?
Jednou nebo dvakrát mě kontaktova
li, varovali mě, že se proti mně chys
tá nějaká operace.
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Defektorem ve svobodném světě

Kdy to bylo?
Někdy v polovině sedmdesátých let.
Ale neuvedli žádné podrobnosti – kdo,
kdy, kde, jak, co.
Nesouviselo to se soudem v Příbrami, u Vojenského vyššího soudu, kde vás odsoudili?
To je možné. Tohle bylo trochu poz
ději. Já jsem byl souzen třikrát. Popr
vé jsem dostal sedm let jako každý
jiný utečenec, pak mě vojenský soud
odsoudil k patnácti letům a po odvo
lání vojenského prokurátora v roce
1972 to změnili na trest smrti. Ale to
varování přišlo později, o několik let
později.
Jak jste na to reagoval? Měl jste
strach nebo obavy?
Ne, ne. Když jsem sem přišel, myslel
jsem si, že můžu přežít tak rok. Když
jsem přežil rok, říkal jsem si, dám si
ještě jeden rok. Potom dva roky... Asi
po pěti sedmi letech jsem si řekl,
k čertu s tím, tak už to nebudu počítat.
Ale od prvního dne, kdy jsem začal
pracovat na Bostonské univerzitě,
jsem je informoval o své minulosti.
Všichni studenti věděli, kdo jsem.
Kdy jste na univerzitu nastoupil?
Již v roce 1971. Náhodou jsem se se
tkal s vedoucím novinářského oboru,
doktorem Whittem, nabídli mi jednu
přednášku o mezinárodním tisku,
pak to vyhodnotili a po prvním se
mestru jsem dostal úvazek jako full
assistant professor. První léta byla
obtížná v tom, že děkan College of
Communication, když se mnou pro
jednával moji činnost na univerzitě,
po mně chtěl jako podmínku, abych
učil kurz historie americké novina
řiny pro undergraduates. Když jsem
začal učit, byl jsem tak o jednu lekci
napřed před svými studenty. Po šes
ti sedmi letech mi výuku rozšířili,
učil jsem kurzy mezinárodní komu
nikace, propagandy, metodiku novi
nářského výzkumu, ta metodika byla
samozřejmě velmi podobná, špioni

Profesor Bostonské univerzity Lawrence Martin, 1990
dělali v podstatě totéž co novináři.
Takže tohle mi bylo dost blízké.
Potom jste vyučoval přímo i dezinformace…
Po deseti letech na univerzitě mě oslo
vil děkan s tím, že univerzita by byla
velmi ráda, kdybych přednášel o dez
informacích. Do toho se mi moc ne
chtělo, ale nakonec jsem uznal, že to
je důležitý předmět, takže někdy v roce
1980 nebo 1981 jsem to začal učit. A pak
jsem v roce 1985 založil dezinformač
ní centrum (Center for Study of Disin
formation). Ale vždycky vzpomínám
na toho kluka, který se na jedné z mých

Foto: archiv autora

prvních přednášek přihlásil a prohlá
sil: To je sice hezké, ale proč bych vám
měl věřit, když jste profesionální lhář?
Nicméně mohu vám ukázat fotografie
mých studentů, někteří z nich dokon
ce získali Pulitzerovu cenu. Za nejlep
ší investigativní reporting…
Vzpomínám si, když jsme na jaře
1990 po telefonu dělali první rozhovor pro Studentské listy, nechtěl
jste se ještě vrátit do Československa. Kdy jste přestal mít obavy?
Po pádu Sovětského svazu?
Definitivně až když jsem dostal v roce
1994 oznámení, že mě vojenský soud
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Mjr. Ladislav Bittman (nar. 12. 1. 1931)
byl 1. 9. 1954 přijat k Ministerstvu vnitra ČSR jako
frekventant školy Správy rozvědky MV, 9. 3. 1955
referentem 8. odboru I. správy MV, 1. 2. 1958 referentem
(od 1. 4. 1959 starším referentem) 4. odboru I. S-MV,
1. 7. 1961 – 31. 1. 1963 referentem rezidentury Berlín
(NDR), 1. 2. 1964 zástupcem náčelníka 8. odboru I. S-MV,
1. 8. 1966 zástupcem náčelníka 2. odboru I. S-MV,
1. 12. 1966 – 2. 9. 1968 starším referentem rezidentury
Vídeň, 3. 9. 1968 odňata hodnost i medaile „Za službu
vlasti“ a „Za zásluhy o obranu vlasti“.

zprostil trestu smrti. To jsem pozval
studenty a profesory, aby se mnou
oslavili můj návrat do společnosti
normálních slušných lidí.
Dokdy jste působil na univerzitě?
Do roku 1996, to mi bylo pětašedesát.
Pak jsem částečně pokračoval ještě
asi další tři roky, než jsem musel přestat.
Můžete závěrem zhodnotit, nakolik jste uškodil československé či
sovětské rozvědné mašinerii? Jaký
byl dopad vaší defekce?
Pro mě je to těžké posoudit. Nechci
zveličovat svou roli, nicméně domnívám se, že to velmi paralyzovalo oblast
aktivních opatření a dezinformací,
odhadem tak na deset let. Mělo to
i značný dopad na činnost rozvědky
v operativní oblasti, pokud jde o agenturu v německy mluvících zemích. Já
jsem samozřejmě nic nevěděl o československých agentech v Americe,
v Británii nebo ve Francii, ale německo-rakouský odbor byl do značné míry
paralyzován. A v mých letech šlo
o jeden z nejúspěšnějších odborů československé rozvědky.
Posléze vás následovali další kolegové – František August, Josef
Frolík, abych zmínil ty nejznámější. Byl jste s nimi někdy v kontaktu, třeba zprostředkovaně?
Nikdy jsem se s nimi nesetkal. Ani
si na Frolíka nevzpomínám z centrá-
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ly. Ale jednou se ozval. Když jsem byl
na univerzitě, dostal jsem od něj
dopis, ve kterém mi nabízel, abychom
spolu napsali knihu. Já jsem mu ale
napsal dost ostrou odpověď, že nemám zájem.
Šlo o reakci na jeho paměti?
On si vymýšlel. Chtěl, abychom spolu
udělali knihu o jednom z prominentních nacistických funkcionářů, kteří
utekli do Latinské Ameriky, bohužel
si už nevzpomínám, kdo to byl, ale
jeden z velmi prominentních nacistů.
A on chtěl napsat knihu, že československá rozvědka s ním byla ve styku
a stáhla ho do Československa.

Ne. Ještě musím zmínit, že jsem byl
v kontaktu s James Town Foundation,
která byla ustavena někdy na počátku
osmdesátých let. Vznikla na podporu
defektorů z komunistických zemí,
prominentních defektorů, kteří přišli
do Spojených států a snažili se najít
zaměstnání. Samozřejmě, velká většina z nich měla hrozné potíže se
uplatnit. Když napíšeš resumé, a pokud
má být pravdivé, tak to každého odstraší, ta komunistická minulost.
Ovšem zůstalo to na takové teoretické
úrovni, protože neměli žádnou finanční ani organizační moc pomoci najít
lidem zaměstnání. Hlavně se snažili
lobbovat, ovlivnit kongresmany a získat tak podporu pro defektory. Požádali mě o přednášku o problémech
defektorů pro okruh spolupracovníků
nadace a potenciální dárce. Následně
mě vyzval jeden z podvýborů Kongresu, abych svědčil na jednom jeho sezení speciálně o defektorech a jejich
problémech. To bylo někdy v roce 1988.
Pokoušel jsem se tak pomoci všem
„kolegům“ ze sovětského bloku, kteří
se snažili vyřešit svůj problém obdobně, jako jsem to před dvaceti lety udělal já.

Exministr Barák v polovině devadesátých let tvrdil, že šlo o šéfa
Gestapa Müllera.
Já už nevím. Ale strávil jsem prakticky celou svou kariéru v německo-rakouské oblasti, tak bych se o tom něco
doslechl. Nikdy nic, ani slovo. A v případě Frolíka jsem nechtěl psát blbosti, vymýšlet si.
Ta jeho knížka se dost četla.
Je tam celá řada pravdivých věcí, ale
také celá řada poplatných prohlášení,
která nebyla pravdivá. Někdy si vymýšlel. Nechtěl jsem se s ním dát
dohromady.
Měl jste v případě svých pamětí
nějaké limity od CIA? Chtěli, abyste o něčem pomlčel?

Knihu pamětí Ladislava Bittmana The Deception
Game / Podvodná hra vydala Syracuse Universi
ty Research Corp. v roce 1972
Foto: archiv autora
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