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S manželom v zahraničí
Profil príslušníčky rozviedky Marie Černej

Mi c h al Miklovič

Ženy boli v štruktúre československej komunistickej rozviedky vo výraznej
menšine oproti mužom. Podľa štrnástich zachovaných ročných štatistických
správ z rokov 1971 – 1988 tvorili priemerne 14,85 % zo stavu príslušníkov
rozviedky. V drvivej väčšine šlo o administratívne sily, prípadne v menšom
počte o učiteľky alebo zdravotnícky personál. Profil príslušníčky rozviedky sa
preto vymyká tradičnej predstave o profile operatívneho pracovníka Štátnej
bezpečnosti.
1

Administratívne pracovníčky roz
viedky sa nezriedka vydali za svojho
kolegu – operatívneho príslušníka.
Profil týchto príslušníčok je zaují
mavejší, keďže zvykli sprevádzať
svojich manželov počas ich služob
ného zaradenia na rezidentúrach
v zahraničí. Podobne ako v prípade
manželiek kariérnych diplomatov, aj
manželky príslušníkov rezidentúr,
legalizovaných pri veľvyslanectvách,
boli podľa možnosti zamestnávané na
administratívnych či iných pomoc
ných pozíciách veľvyslanectva. Šlo
o obojstranne výhodnú príležitosť.
Ženy, sprevádzajúce svojich manželov,
tak získali prácu v zahraničí, a to aj
v prípade neovládania domáceho jazy
ka. Na druhej strane veľvyslanectvo
nemuselo na neatraktívne pracovné
pozície preraďovať pracovníkov minis
terstva zahraničných vecí alebo nají
mať miestnych občanov, pri ktorých
vždy hrozila možnosť ich spolupráce
s domácou kontrarozviedkou a tým

jej agentúrny prienik na veľvysla
nectvo. Pokiaľ šlo zároveň o prísluš
níčky Štátnej bezpečnosti či priamo
rozviedky, mohli manželky rozviedčí
kov vykonávať aj pomocné práce pre
rezidentúru a byť poverované menšími
spravodajskými úlohami v rámci pries
torov veľvyslanectva a kolektívu jeho
zamestnancov či návštevníkov. To je
aj prípad Marie Černej, ktorá svojho
manžela – operatívneho pracovníka
rozviedky – sprevádzala počas jeho
pridelenia na piatich rezidentúrach.
Marie Černá, rodená Váchová, sa
narodila 9. decembra 1925 v obci Řípec
v tedajšom okrese Třeboň. V rodnej
obci absolvovala obecnú školu (1931
až 1936), v Mezimostí nad Nežárkou
(v súčasnosti súčasť mesta Veselí nad
Lužnicí) meštiansku školu (1936 až
1940) a v Tábore Masarykovu verej
nú obchodnú školu (1940 až 1942). Od
1. decembra 1942 do 28. decembra
1946 pracovala ako pisárka, vedúca
skladovej evidencie a fakturantka vo

veľkoobchodnej spoločnosti Václav
Brych v Soběslavi. Na konci roku 1946
jej príbuzná odporučila uchádzať sa
o zamestnanie na ministerstve vnútra
(MV), ktoré v tom čase robilo nábor
zamestnancov.2
Dňa 20. novembra 1946 si M. Vá
chová podala žiadosť o prijatie na MV,
prijali ju 2. januára 1947 ako civilného
zamestnanca na pozíciu výpomocný
zriadenec. Hneď nasledujúci deň si
podala žiadosť o zamestnanie na
Odbore Z.3 Kvôli nutnosti zníženia
personálneho stavu od jej prijatia MV
dodatočne upustilo a už 31. januára
1947 s ňou rozviazalo pracovný pomer.
MV ju opätovne prijalo 1. septembra
1947 ako pomocnú silu na prechodnú
dobu. Od 1. apríla 1948 jej pracovný
pomer upravili na služobný pomer
zmluvnej zamestnankyne pre výkon
kancelárskej práce. Od 1. septembra
1948 ju previedli do skupiny pomoc
ných kancelárskych zamestnancov
vo funkcii kancelárska oficiantka.

1	
ABS, f. Hlavní správa rozvědky (ďalej len I. správa SNB), škatuľa (ďalej len šk.) 014, Roční statistické zprávy o stavech, složení a kvalitě
příslušníků I. správy FMV/SNB za roky 1971, 1973–1974, 1976, 1983, 1985–1986 a 1988. Pozri tiež tabuľku v závere článku.
2	
ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personálny spis Marie Černá, ev. č. 5947/25, Životopis (nedatované); Váchová Marie – přijetí na
hodinovou mzdu, 24. 1. 1947.
3	Odbor Z bol v období od 5. 4 1945 do 1. 12. 1946 krycím názvom Odboru pre politické spravodajstvo MV československej spravodajskej
služby. V čase jej žiadosti už mal byť jeho krycí názov VII. odbor MV (do 14. 12. 1947). Pozri DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech
1945–1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek. ÚDV, Praha 2007, s. 50–94.
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S manželom v zahraničí

Manželia Marie a Jiří Černí počas plnenia služobných povinností v rozviedke pÔsobili pod krycími
menami Marie Valentová a Jiří Nedbal. Potvrdenie Miestneho národného výboru pre MV
o niekdajšom bydlisku a postojoch Marie Černej.
Foto: ABS
Spočiatku bola zaradená na sektor
BAc, potom na sektor BAb. 4 Na sek
retariáte sektoru BAb mala na sta
rosti pokladňu, účtovníctvo, inventár
a osobné záležitosti zamestnancov.
V tom čase ju hodnotili pozitívne,
čo sa týka svedomitosti, usilovnosti,
ochoty a spoľahlivosti, nedostatočne
po ideologickej stránke (není na výši).
Od 1. júla 1949 bola v nezmenenom
služobnom zaradení prevedená do
Zboru národnej bezpečnosti (ZNB)
v hodnosti strážmajster. Od roku
1950 sa v personálnych materiáloch

uvádza aj pod krycím priezviskom
„Valentová“.5
V júni 1951 6 si vzala za manžela
dôstojníka rozviedky Jiřího Černého7,
referenta 1. odboru (politická rozvied
ka, problematika USA). Vďaka svadbe
s dôstojníkom operatívy sa opakova
ne dostala do zahraničia. Manžela
sprevádzala počas jeho služobného
pridelenia vo Washingtone, Káhire,
Štokholme, Londýne a Bagdade. Naj
viac zachovaných informácií je k jej
prvému pôsobeniu na rezidentúre
Washington.

4	V období od 1. 12. 1948 do 20. 10. 1950 bol sektor BAb zahraničným spravodajstvom (rozviedkou), sektor BAc bol v období od 1. 12. 1948
do 30. 9. 1949 tzv. malou štátnou bezpečnosťou – zabezpečoval previerky, retribúcie a tlačový dozor. Pozri DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní
bezpečnost v letech 1945–1953, s. 118.
5	Ku kariére M. Černej v rokoch 1947 – 1949 pozri viaceré dokumenty z jej personálneho spisu. ABS, f. Personální spisy příslušníků MV,
personálny spis Marie Černá, ev. č. 5947/25. Životopis (nedatované); Žádost o přijetí, 20. 11. 1946; Žádost o přijetí do služeb, 3. 1. 1947;
Váchová Marie, výpomocná zřízenkyně – přijetí, 17. 1. 1947; Váchová Marie – přijetí na hodinovou mzdu, 24. 1. 1947; Váchová Marie,
výp. zřízenkyně – rozvázání pracovního poměru, 3. 2. 1947; Váchová, Marie, pom. síla – přijetí, 9. 9. 1947; Úprava pracovního poměru,
28. 12. 1948; Převedení do regulovaného služebního poměru, 31. 12. 1948; Pracovní posudek s. Valentové (nedatované); Převedení do
Sboru národní bezpečnosti, 15. 7. 1949.
6	Evidenčná karta M. Černej uvádza dátum svadby 23. 6. 1951, evidenčná karta J. Černého 27. 6. 1951. Pozri ABS, f. Osobní evidenční
karty příslušníků MV, evidenčná karta Marie Černá; tamtiež, evidenčná karta Jiří Černý.
7	Jiří Černý (nar. 1928), krycie meno „Nedbal“, nastúpil do Zboru národnej bezpečnosti a súčasne do rozviedky 14. 11. 1950. Do 31. 7. 1971
pracoval v útvaroch politickej rozviedky s rôznym teritoriálnym zameraním (Amerika, Blízky a Stredný východ, Afrika, Európa),
od 1. 2. 1971 bol zaradený v odboroch zahraničnej kontrarozviedky a emigrácie, od 1. 3. 1983 pôsobil ako učiteľ na odbornej škole
I. správy a od 1. 7. 1983 do 31. 7. 1985 (odchod do starobného dôchodku) opäť na odbore politickej rozviedky pre Afriku, Blízky a Stredný
východ. Pozri ABS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, evidenčná karta Jiří Černý.
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Pôsobenie vo Washingtone
Od 1. decembra 1951 Černá – zaradená
v činných zálohách8 rozviedky – nastú
pila ako pisárka na československom
veľvyslanectve vo Washingtone.9 Do
USA šla so svojím manželom, ktorý od
14. novembra 1951 pôsobil na reziden
túre Washington v rozviednej funkcii
referent a neskôr zástupca rezidenta
pod krytím diplomatickej funkcie
atašé pre krajanskú problematiku
na československom veľvyslanectve.10
Černá počas pobytu vo Washingto
ne pôsobila aj ako spolupracovníčka
3. odboru rozviedky. 11 Funkcia spo
lupracovníčky znie pre príslušníčku
rozviedky síce paradoxne, ale súvisí
s tým, že Černá nebola členkou rezi
dentúry, na veľvyslanectve pracovala
len na civilnej pozícii pisárky, ale popri
tom plnila aj spravodajské úlohy ako
spolupracovníčka rezidentúry Wa
shington s krycím menom „Alice“.
Podľa jej osobného plánu vykonávala
agentúrno-obrannú činnosť s cieľom
odhaliť osoby vyvíjajúce špionážnu
alebo akúkoľvek inú nepriateľskú čin
nosť voči Československej republike.
Medzi jej úlohy patrilo včas upozorniť
na osoby, ktoré by sa pre svoje politic
ké postoje mohli stať agentmi cudzej
špionážnej služby, na osoby, ktoré
nevhodne reprezentovali ľudovo-de
mokratický štát a svoju prácu vnímali
ako možnosť osobne sa obohatiť alebo
emigrovať a na osoby, ktoré si riadne
neplnili pracovné povinnosti a zane
dbávali ochranu štátneho tajomstva
a bezpečnosti zastupiteľského úradu.
Objektmi jej kontrarozviednej činnosti
boli veľvyslanectvo, úrad obchodné
ho pridelenca, miestne pracovné
sily 12 a československí občania, ktorí

Návrh na zapožičanie vysokého štátneho vyznamenania pre M. Černú
a udelené medaile. Medailu „Za službu vlasti“ jej prepožičal prezident
ČSR Antonín Zápotocký v roku 1957, Medailu SNB minister vnútra
ČSSR Jaromír Obzina v roku 1979.
Foto: ABS, autor
mimo týchto objektov plnili oficiálne
poslanie vo Washingtone a s ktorými
prišla do styku. U preverovaných
osôb mala zistiť ich skutočný vzťah
k ČSR, mieru podľahnutia americké
mu spôsobu života, ukladanie peňazí
v USA alebo prípravu na emigráciu.
Niektorí miestni zamestnanci boli po
dozrievaní zo spolupráce s americkým

Federálnym úradom pre vyšetrovanie
(FBI), v ich prípade mala Černá zistiť
rozsah ich činnosti, prístup k tajným
dokumentom a dôležitým informáci
ám o činnosti zastupiteľského úradu.
Mala tiež za úlohu zistiť ich politické
a osobné charakteristiky pre možnosť
neskôr zdôvodniť ich prepustenie
z úradu a mala zistiť, do akej miery

8	Do činných záloh boli zaraďovaní príslušníci, ktorých MV dočasne vyslalo mimo vlastný rezort, či už zo služobných, študijných alebo
politických dôvodov. Pre bližšie informácie k problematike činných záloh pozri ŠŤASTNÝ, Jiří: Činné zálohy. Securitas Imperii, 2003,
č. 10, s. 195–233.
9	
ABS, f. I. správa SNB, svazek reg. č. 38348, Návrh na odměnu kádrového spoluprac.[ovníka] ALICE, 20. 10. 1952.
10	
ABS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, evidenčná karta Marie Černá; tamtiež, evidenčná karta Jiří Černý.
11	
A BS, f. I. správa SNB, svazek reg. č. 38348, Nedatovaný dokument bez názvu, paginovaný ako strana č. 27; tamtiež, Návrh na odměnu
kádrového spoluprac. ALICE, 20. 10. 1952.
12	Šlo o pracovníkov zastupiteľského úradu – občanov hostiteľskej krajiny pracujúcich na administratívnych alebo technických pracovných
pozíciách, ktoré nebolo potrebné obsadzovať vlastnými občanmi.

94

2014/01 paměť a dějiny

PD_02_2014.indb 94

27.03.14 13:01

S manželom v zahraničí

je ich práca nahraditeľná prácou čes
koslovenských zamestnancov alebo
ich rodinných príslušníkov.13 V októbri
1952 jej za činnosť spolupracovníčky
rezidentúry bola navrhnutá mimoriad
na odmena 5000 Kčs, v konečnom
dôsledku znížená na 4000 Kčs. Z tejto
sumy jej však nakoniec vyplatili len
zlomok, pretože z nej bola odrátaná
dlžoba Černej voči učtárni rozviedky
vo výške 3808 Kčs.14 Jej spravodajská
činnosť vo Washingtone bola pozitívne
hodnotená aj v návrhu na vyzname
nanie „Za službu vlasti“ z roku 1957,
podľa ktorého již během předchozího
pobytu v zahraničí, kde byla pověřena
plnění[m] kontrarozvědných úkolů, prokázala dobrý poměr k práci, obětavost
a ochotu i porozumění pro rozvědné
úkoly manžela. Během svého působení
[v] cizině nepodlehla záporným vlivům
prostředí. Má velmi dobrý poměr ke
kolektivu, je skromná a upřímná. Proto
doporučujeme udělit jí vyznamenání.15
Obaja manželia sa z Washingtonu
vrátili 24. augusta 1953. Černý nastú
pil späť na 1. odbor rozviedky, Černá
zostala v činných zálohách, pravdepo
dobne z dôvodu starostlivosti o dieťa,
ktoré sa narodilo krátko po ich prí
jazde. K 15. októbru 1953 ju preradili
z činných záloh na 8. odbor (študijný)16
ako pisárku. V decembri 1954 čerpala
neplatenú dovolenku, ktorá pravdepo
dobne súvisela s narodením druhého
dieťaťa. Od 1. januára 1955 dostala

príplatok 5 % z platu za úspešné spl
nenie jazykových skúšok z dvojročnej
učebnej látky (spis neuvádza, o aký
cudzí jazyk šlo). Dňa 10. apríl a 1955
bola zaradená do neplatenej zálohy,
zrejme z dôvodu pokračujúcej starost
livosti o druhé dieťa.17

KÁHIRA – PRAHA – ŠTOKHOLM
Černú 15. augusta 1956 preradili
z neplatenej do platenej zálohy na
funkciu pisárky 8. odboru, čo eviden
tne súviselo s nasledovaním manžela
na jeho ďalšie zahraničné pridelenie.
V egyptskej Káhire pôsobil J. Černý od
19. júla 1955 do 7. februára 1958 ako
zástupca rezidenta vyslaný 6. odborom
rozviedky (Blízky a Stredný Východ)
pod krytím dopisovateľa ČTK.18 Činnosť
Černej v Káhire opäť približuje návrh
na vyznamenanie „Za službu vlasti“
z roku 1957, podľa ktorého soudružka
ČERNÁ působí od roku 1955 se svým manželem v Egyptě. Vyřizuje administrativní
záležitosti a korespondenci [v] oficiální
agendě svého manžela a díky její pomoci
se může on věnovat více práci rozvědné.19
K 15. februáru 1958 ju premiestnili späť
na 8. odbor centrály rozviedky ako
pisárku.20
Jiří Černý sa po krátkom pôsobení
v legalizácii na československom mi
nisterstve zahraničných vecí v Prahe
vrátil späť na rezidentúru v Káhire,
v období od 26. mája 1958 do 18. de

cembra 1961 tam pôsobil ako rezident
za 6. odbor pod diplomatickým kry
tím 1. tajomníka a zástupcu vedúce
ho zastupiteľského úradu. V prípade
Černej uvádza jej operatívna príloha
pre druhé pôsobenie v Káhire obdo
bie od 26. mája 1958 do 30. septembra
1961, pričom k 9. júlu 1958 ju zaradili
do činných záloh Správy kádrov minis
terstva vnútra a zastavili jej výplatu
peňažných náležitostí.21
K 1. októbru 1961 ju z činných záloh
premiestnili späť na rozviedku ako pi
sárku 18. odboru (študijný). K 1. máju
1962 jej zvýšili jazykový príplatok na
140 Kčs za úspešné zloženie jazykovej
skúšky II. stupňa z anglického jazyka.
Dňa 23. augusta 1963 dostala pochva
lu náčelníka rozviedky za príkladnú
obetavosť pri spracovávaní cudzo
jazyčných materiálov. Pri celkovej
reorganizácii rozviedky k 1. februáru
1964 sa zmenilo jej zaradenie na 9. od
bor (študijno-informačný), konkrétne
na jeho 2. oddelenie, ktoré sa podľa
ručne písanej poznámky v kádrovom
rozkaze malo venovať problematike
Európy a Európskeho hospodárskeho
spoločenstva.22
Od konca roka 1965 pracovala na
15. odbore (mechanická evidencia
a archív) ako administratívna sila
v analytickej skupine. Okrem práce
pisárky vykonávala aj úlohy súvisiace
s analytickou činnosťou. Formálne zo
stala naďalej zaradená na 9. odbore.23

13	
ABS, f. I. správa SNB, svazek reg. č. 38348, Osobní půlroční plán pomocníka residentury ve Washingtoně, 23. 11. 1951.
14	Tamtiež, Návrh na odměnu kádrového spoluprac. ALICE, 20. 10. 1952.
15	
ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personálny spis Marie Černá, ev. č. 5947/25, Návrh na vyznamenání „Za službu vlasti“, 31. 1. 1957.
16	Študijný (neskôr študijno-informačný a informačný) odbor mal po jednotlivých zmenách štruktúry rozviedky tieto krycie označenia:
8. odbor (pravdepodobne od 15. 10. 1953), 18. odbor, 9. odbor (od 1. 2. 1964), odbor „S“ (od 1. 6. 1969) a 17. odbor (od 1. 4. 1971).
17	
ABS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, evidenčná karta Marie Černá. Pozri tiež ABS, f. I. správa SNB, Kádrový rozkaz náčelní
ka I. správy MV č. 27a z 27. 12. 1954.
18	
A BS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, evidenčná karta Marie Černá; tamtiež, evidenčná karta Jiří Černý. Pozri tiež ABS,
f. I. správa SNB, Kádrový rozkaz náčelníka I. správy MV č. 60 zo 16. 8. 1956.
19	
ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personálny spis Marie Černá, ev. č. 5947/25, Návrh na vyznamenání „Za službu vlasti“, 31. 1. 1957.
20	
ABS, f. I. správa SNB, Kádrový rozkaz náčelníka I. správy MV č. 12 z 19. 2. 1958.
21	
A BS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, evidenčná karta Marie Černá; tamtiež, evidenčná karta Jiří Černý. Pozri tiež ABS,
f. I. správa SNB, Kádrový rozkaz náčelníka I. správy MV č. 63 z 18. 8. 1958.
22	
ABS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, evidenčná karta Marie Černá. Pozri tiež ABS, f. I. správa SNB, Kádrový rozkaz náčelníka
I. správy MV č. 5 z 28. 1. 1964 a Kádrový rozkaz náčelníka I. správy MV č. 40 z 27. 4. 1962. Pozri tiež ABS, f. Personální spisy příslušníků MV,
personálny spis Marie Černá, ev. č. 5947/25, Žádost o přemístění pprap. Černé Marie z činných záloh MV na 18. odbor k 1. 10. 1961.
23	
A BS, f. Personální spisy příslušníků MV, personálny spis Marie Černé, ev. č. 5947/25, Služební hodnocení k návrhu na povýšení do
hodnosti praporčíka za dobu od 1. 7. 1964 do 30. 8. 1966.
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Čo sa týka jej iných a dočasných pri
delení, v návrhu na vyznamenanie „Za
zásluhy o obranu vlasti“ z roku 1966 sa
uvádza, že väčšinu svojej dovtedajšej
praxe na rozviedke pôsobila ako pi
sárka na informačnom odbore, v rámci
čoho prešla mnohými pracovnými
úsekmi a bola dočasne poverovaná
aj ďalšími pracovnými úlohami (kni
hovníčka, administratívna výpomoc
na oddelení aktívnych opatrení 24 ,
výpomoc na americkom referáte).25
Od 1. februára 1967 do 31. októbra
1970 čerpala neplatenú dovolenku
a sprevádzala manžela počas jeho
ďalšieho služobného zaradenia v za
hraničí. 26 Černý od 3. marca 1967 do
14. septembra 1970 pôsobil ako re
zident vo švédskom Štokholme, pod
krytím 1. tajomníka veľvyslanectva
s agendou vnútornej a zahraničnej
politiky. Černej pobyt v Štokholme sa
uvádza v období od 3. marca 1967 do
1. októbra 1970.27 Prvé dva roky poby
tu sa starala o domácnosť, od polovice
roku 1969 až do návratu do vlasti pra
covala na vízovom oddelení českoslo
venského veľvyslanectva. Manželia
Černí strávili v Štokholme aj krízové
roky 1968 – 1969. Podľa služobného
hodnotenia Černá zůstala i v tomto
období na správných marxistických
a internacionalistických pozicích. 28

REFERENTKA DOKUMENTÁCIE
Po skončení neplatenej dovolenky
nastúpila od 1. novembra 1970 vo
funkcii dokumentátorky (referenta
dokumentácie) na odbore „S“ (infor
mačný), na úseku emigrácie a ideodi
verzie. Zodpovedala za sústreďovanie
poznatkov k osobám a k organizáciám,
ktoré sa mali podieľať na nepriateľ
skej činnosti proti Československej
socialistickej republike na americkom

Kariérny postup M. Černej z pisárky na staršieho referenta
teritóriu. Okrem toho vyhodnocova
la získané materiály k problematike
sionizmu, pomáhala pri vyhľadávaní
podkladov potrebných pri spracova

Zdroj: ABS

ní analytických správ. Spracovávala
agentúrne informácie a monitoringy,
emigrantskú a zahraničnú tlač. Podľa
potreby vytvárala prehľady poznatkov

24	Aktívne opatrenia: spravodajská činnosť, ktorej cieľom je ovplyvniť myslenie a konanie sledovaných osôb alebo ich diskreditovať.
25	
A BS, f. Personální spisy příslušníků MV, personálny spis Marie Černá, ev. č. 5947/25, Návrh na vyznamenání „Za zásluhu o obranu
vlasti“, 22. 1. 1966.
26	
ABS, f. I. správa SNB, Kádrový rozkaz náčelníka I. správy MV č. 15 z 8. 2. 1967.
27 ABS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, evidenčná karta Marie Černá; tamtiež, evidenčná karta Jiří Černý.
28	
A BS, f. Personální spisy příslušníků MV, personálny spis Marie Černá, ev. č. 5947/25, Doplněk k dotazníku MV, 3. 11. 1971; Služební
hodnocení, 27. 11. 1975.
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S manželom v zahraničí

pre analytické informácie a iné účely.
Postup z funkcie pisárky na funkciu
dokumentátorky je v jej hodnotení
z roku 1975 daný do súvisu so získa
ním ďalšej jazykovej kvalifikácie. 29
Okrem vyššie uvedenej jazykovej
skúšky II. stupňa z anglického jazy
ka v roku 1962 uvádza jej personálny
spis aj absolvovanie jazykovej skúš
ky I. stupňa z francúzskeho jazyka
18. júna 1965 a osobná evidenčná
karta absolvovanie jazykovej skúšky
II. stupňa z ruského jazyka 21. mája
1979. V karte je však skúška z anglic
kého jazyka z roku 1962 prepísaná na
III. stupeň a z francúzskeho jazyka
z roku 1965 na II. stupeň.30
Dňa 14. januára 1974 prešla zo
17. odboru (informačný) do neplate-
ných záloh rozviedky – na krátke ob
dobie od 14. januára 1974 do 24. februá
ra 1974 odišla za manželom služobne
zaradeným na rezidentúre Londýn.31
Černý v Londýne pracoval v období od
21. augusta 1972 do 22. februára 1974
ako zástupca rezidenta vyslaný 31. od
borom (emigrácia a ideodiverzia) pod
krytím diplomatickej funkcie 1. tajom
ník – vedúci konzulárneho oddelenia.32
V Černej personálnych materiáloch sa
nenachádzajú informácie o jej pôsobení
v Londýne. Vzhľadom na to, aký krátky
bol jej pobyt, ani nemohla byť zaradená
na pracovnú pozíciu na veľvyslanectve
či rezidentúre. V skutočnosti šlo skôr

o návštevu manžela než sprievod počas
jeho zahraničného pridelenia. Po ná
vrate z Londýna sa z neplatených záloh
vrátila k 25. februáru 1974 na funkciu
referentky dokumentácie na 17. odbore
rozviedky.
Zatiaľ čo na začiatku jej kariéry na
prelome 40. a 50. rokov nebola do
statočne hodnotená po ideologickej
stránke, časom sa hodnotenia zlepšo
vali. V roku 1975 její politická vyspělost
odpovídá zastávané funkci33 a v roku
1981 bola hodnotená ako dlouholetá,
uvědomělá a aktivní členka strany.34
K 1. aprílu 1982 ju ustanovili do
funkcie starší referent.35

UKONČENIE KARIÉRY
Marie Černá v hodnosti poručíka a vo
funkcii starší referent 17. odboru po
žiadala 24. januára 1984 o uvoľnenie
zo služobného pomeru príslušníka
ZNB z dôvodu splnenia podmienky
pre starobný dôchodok. Služobný
pomer jej skončil 30. apríla 1984.36
Na základe odporúčaní náčelníkov
17., 26. (zahraničná kontrarozviedka)
a 27. (kádrový) odboru zablokoval ná
čelník rozviedky Černej po skončení
služobného pomeru súkromné cesty
do všetkých štátov sveta s výnim
kou štátov Varšavskej zmluvy. Z in
formácie uvedenej v stanovisku na
vykonanie blokácie však vyplýva, že

šla za manželom do Iraku počas jeho
služobného vyslania.37 Černý na rezi
dentúre Bagdad pôsobil od 5. januára
1984 do 28. februára 1985 ako vedúci
starší referent špecialista 47. odbo
ru (Afrika, Stredný a Ďaleký východ)
s legalizačnou funkciou veľvyslanecký
radca – predstaviteľ federálneho mi
nisterstva vnútra.38 K pobytu Černej
v Bagdade sa informácie v jej personál
nych materiáloch nenachádzajú.
Marii Černej na návrh náčelníka
17. odboru Zdeňka Peterku udelili
v roku 1984 za celoživotnú prácu
v ZNB Medailu za službu v ZNB.39
Väčšina príslušníčok rozviedky
zostala počas celej svojej služby za
radených len na administratívnych
pozíciách na centrále. Marie Černá
sa však počas svojej 35-ročnej služby
v rozviedke vypracovala z pisárky na
staršiu referentku a je príkladom
toho, že vďaka pracovnej iniciatívnos
ti, straníckej angažovanosti a prie
bežnému jazykovému štúdiu mohla
aj pr íslušn íčk a československej
komunistickej rozviedky dosiahnuť
určitý kariérny postup. Dopomôcť
tomu mohla aj skutočnosť, že mala
možnosť sprevádzať svojho manžela
počas jeho viacerých zahraničných
pridelení vo vedúcich spravodajských
funkciách na významných reziden
túrach a zapojiť sa do spravodajskej
činnosti v zahraničí.

29	Tamtiež, Ustanovení do funkce, 22. 10. 1970; Služební hodnocení, 27. 11. 1975; Komplexní služební hodnocení, 14. 3. 1981.
30	
A BS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, evidenčná karta Marie Černá. Pozri tiež ABS, f. Personální spisy MV, personálny spis
Marie Černé, ev. č. 5947/25, Potvrzení o zkoušce z jazyka anglického, 25. 4. 1962; Potvrzení o zkoušce z jazyka francouzština,
18. 6. 1965.
31	
A BS, f. Personální spisy příslušníků MV, personálny spis Marie Černá, ev. č. 5947/25, Prap. Marie Černá – žádost o přemístnění do
neplacených záloh, 3. 1. 1974.
32 ABS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, evidenčná karta Marie Černá; tamtiež, evidenčná karta Jiří Černý.
33	
A BS, f. Personální spisy příslušníků MV, personálny spis Marie Černá, ev. č. 5947/25, Služební hodnocení, 27. 11. 1975; Komplexní
služební hodnocení, 14. 3. 1981.
34	Tamtiež, Komplexní služební hodnocení, 14. 3. 1981.
35	
ABS, f. I. správa SNB, Kádrový rozkaz náčelníka I. správy SNB č. 30 z 19. 4. 1982.
36	
ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personálny spis Marie Černá, ev. č. 5947/25, Žádost o uvolnění ze služebního poměru přísluš
níka SNB, 24. 1. 1984.
37	Tamtiež, Stanovisko k provedení blokace při skončení služebního poměru příslušníka SNB (nedatované).
38 ABS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, evidenčná karta Jiří Černý.
39	
ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personálny spis Marie Černá, ev. č. 5947/25, Návrh na vyznamenání „Medaile za službu v SNB“,
31. 1. 1984.
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pro totalitu

Komplexné služobné hodnotenie z roku 1981 prezentuje M. Černú ako aktívnu, zodpovednú a spoľahlivú príslušníčku rozviedky. Vpravo ročná
štatistická správa o stavoch, zložení a kvalite príslušníkov I. správy ZNB z roku 1981 uvádza dôvody poklesu podielu príslušníčok na celkovom
personálnom stave rozviedky.
Zdroj: ABS
STRUČNÝ PREHĽAD KARIÉRY M. ČERNEJ
Dosiahnutá hodnosť
1. 7. 1949 strážmajster
1. 2. 1950 štábny strážmajster
1. 7. 1951 vrchný strážmajster
1. 1. 1954 staršina
1. 10. 1960 podpráporčík
1. 10. 1966 práporčík
1. 1. 1976 podporučík
1. 4. 1982 poručík
Funkcie v
1. 7. 1949
1. 11. 1970
1. 4. 1982

ZNB
pisárka (administratívna pracovníčka)
referent dokumentácie (dokumentátorka)
starší referent

Vyznamenania a ocenenia
1957
Medaila Za službu vlasti		
1966
Medaila Za zásluhy o obranu vlasti
1975
Medaila 30 rokov v ZNB
1977
Čestný odznak ZNB
1979
Medaila ZNB
1984
Medaila Za službu v ZNB

Počet a podiel žien na celkovom personálnom stave rozviedky
vo vybraných rokoch 40
Veľké zníženie celkového počtu príslušníkov rozviedky v roku 1980 súvisí s vyňatím
oblastných odborov zo štruktúry rozviedky a ich zaradením do štruktúr krajských správ
ZNB. Napriek tomu v najbližších rokoch opäť narástol počet príslušníkov rozviedky na
úroveň spred roka 1980.
Ku dňu	Celkom 	Muži	Ženy	Ženy v %
31. 12. 1971
31. 12. 1973
31. 12. 1974
31. 12. 1976
31. 12. 1977
31. 12. 1978
31. 12. 1979
31. 12. 1980
31. 12. 1981
31. 12. 1982
31. 12. 1983
31. 12. 1985
31. 12. 1986
31. 12. 1988

1194
1302
1353
1386
1392
1406
1422
1220
1209
1217
1279
1346
1371
1392

1042
1117
1161
1180
1182
1196
1206
1017
1014
1035
1091
1153
1176
1197

152
185
192
206
210
210
216
203
195
182
188
193
195
195

12,73
14,20
14,19
14,86
15,09
14,94
15,19
16,64
16,13
14,95
14,70
14,34
14,22
14,00

40	
ABS, f. I. správa SNB, šk. 014, Roční statistické zprávy o stavech, složení a kvalitě příslušníků I. správy FMV/SNB za roky 1971, 1973–1974,
1976, 1983, 1985–1986 a 1988.
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