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Akce „Pecka“
Sledování ředitele čs. redakce Hlasu Ameriky Pavla Pecháčka
v červnu 1986 v Praze

P R OKOP TOMEK

Roku 1986 se uskutečnila ojedinělá cesta z USA za železnou oponu. Pavel Pecháček,
tehdy ředitel československé redakce rozhlasové stanice Hlas Ameriky, se vydal
nejprve do Moskvy a pak po osmnácti letech od své emigrace do Prahy.
Po podepsání americko-československé kulturní smlouvy v první polovině
roku 1986 chtěl Hlas Ameriky (Voice
of America – VOA) aktivněji působit
v Československu, například sem
vysílat své zpravodaje. Roku 1986 se
konaly v Moskvě Hry dobré vůle. Tato
sportovní událost byla jedním z pokusů o uvolňování vztahů mezi Západem
a Východem. Vymyslel je americký
mediální magnát Ted Turner, aby se
po jednou či druhou stranou bojkotovaných olympijských hrách v Moskvě
1980 a Los Angeles 1984 mohli po deseti letech utkat sportovci obou bloků. Vzhledem k politickým změnám
v následujících několika letech tento
podnik nakonec neměl dlouhé trvání.
Poslední, páté Hry dobré vůle se konaly roku 2001 v australském Brisbane.
Pavel Pecháček jel do SSSR jako
americký občan a novinář. Po skončení Her dobré vůle pokračoval letecky do Prahy. V interním memorandu
VOA z 22. května 1986 se jeho cesta
do Československa vysvětluje takto:
Uvažuje se o ní už rok. [...] Pavel Pecháček
je potvrzen jako jeden ze tří zástupců VOA
na Hry dobré vůle v Moskvě. Z rozpočtových a praktických důvodů je vhodné
vykonat cestu do Československa v době,
kdy bude pobývat v dané oblasti. Z Moskvy poletí 23. července do Frankfurtu nad

Mohanem a pak následující den do Prahy.
Během několikadenního pobytu v Československu by mohl navštívit Čechy, Moravu i Slovensko. Návrat do Washingtonu
D. C. se předpokládá 13. srpna.
Politické důvody: byla podepsána kulturní dohoda USA – ČSSR a VOA i USIA1
mohou doložit úmysly USA naplňovat
dohodu po všech stránkách. VOA je nejposlouchanější zahraniční rozhlasovou
stanicí v Československu. Pecháčkova
návštěva by mohla pomoci zjistit československé záměry a ochotu udělovat
víza zaměstnancům USIA, postoj k němu
během návštěvy a ochotu nechat mu svobodu pohybu.
Dále se zde říká, že Pavel Pecháček
jako člověk s přímou zkušeností s Československem a s rozhlasovou prací
by mohl pro VOA vyhodnotit posluchačské skupiny v Československu
a vývoj tamních médií, sbírat ohlasy
na vysílání, zjišťovat kvalitu signálu
VOA a obstarat materiály využitelné
pro vysílání, zejména odbornou literaturu, encyklopedie a slovníky. To vše
by mohlo pomoci československému
programu VOA zvyšovat účinnost
a kvalitu vysílání do Československa.2
Na letiště v Praze-Ruzyni přiletěl Pavel Pecháček s diplomatickým pasem.
Odbavení se ale neobešlo bez potíží: Do
Prahy jsem přiletěl v pondělí 21. července

1986 v jednu hodinu 25 minut odpoledne.
Na svůj diplomatický pas jsem však čekal
u okénka až do dvou a pak si mě zavolal
vedoucí jistého oddělení dozadu do své
kanceláře. Sarkasticky konstatoval, že
určitě ještě umím česky, takže budu rozumět tomu, že se mé diplomatické vízum
ruší a já letím příštím letadlem do Ženevy.
Strhnul mi z víz fotky, hodil mi je a v první chvíli vypadal, že ho to docela baví.
Já mu na to odpověděl skutečně docela
klidně, že do žádné Ženevy nepoletím,
protože v Ženevě nemám co dělat. A věcně jsem dodal, že zůstanu spát na letišti
v jejich tranzitu a ráno odletím z Prahy
PANAMem 3 do Washingtonu, protože
s tím má americká vláda smlouvu. Na
to mi ten pán povídá už trochu rozpačitě, kde je jako nějaká důstojnost spát
s diplomatickým pasem v tranzitu. Já
na to odpověděl, že jsem tu kdysi strávil 26 měsíců povinně na vojně, takže
je ten tranzit pro mě docela přijatelnej.
Přítomní byli překvapeni, že jsem s ním
mluvil klidně a slušně, ale na to jsem mohl
říci než to, že pán za to nemůže, že jen
plní nějaký rozkaz, o kterém se rozhodlo někde dost nahoře. To jsem ještě ani
nevěděl, že americké velvyslanectví už
proti tomu zacházení se mnou protestuje.
Já jsem cítil, že co ten velitel dělá, nedělá
s nějakou velkou radostí. Začal se ke mně
potom taky chovat velmi zdvořile, a pak

1	USIA – United States Information Agency byla vládní informační agentura Spojených států v letech 1953–1999.
2	
NA, f. Pavel Pecháček – neuspořádáno, Memorandum VOA, May 25, 1986. Překlad autora.
3	Pan American World Airways – Pan Am byla od třicátých let do roku 1991 jednou z největších mezinárodních leteckých společností v USA.
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Pavel Pecháček více než tři roky po své „první“ cestě do Prahy v československé redakci RFE v Mnichově spolu s nedávno zesnulým redaktorem
Milanem Schulzem. Druhá strana desek svazku založeného StB v Bratislavě při další cestě Pavla Pecháčka do Československa v roce 1987.
Foto: Josef Rakušan, archiv ÚPN
byl snad hodinu s nějakými lidmi na telefonu. Někdy po třetí odpoledne za mnou
přišel znovu. Především ho zajímalo, co
chci vlastně v Československu dělat,
jestli tu nejsem kvůli Navrátilové, která
tu zrovna hraje Pohár federace, a jestli
nebudu z Prahy dělat reportáže. Na to
jsem mu řekl, že jsme ani nežádali o novinářskou akreditaci a že v Praze jsem
z docela jiného důvodu než v Moskvě.
Mám zde konzultace na americkém
velvyslanectví, rád bych viděl, jak to tu
vypadá. [...] Potom zase někam dlouho
telefonoval a nakonec – kolem páté odpoledne – za mnou přišel s úsměvem, že
mi zařídil vízum na 24 hodin. O to jsem
ale zas moc nestál já, měl jsem dojem,
že se mě hlavně snaží odradit od toho
noclehu v tranzitu, ovšem na to mi řekl,
že se nemusím obávat, že zítra dostanu
víc (tedy vízum opravňující k delšímu
pobytu – pozn. aut.) od čs. ministerstva
zahraničí. Což se také stalo, a tak jsem
strávil v červenci týden v Praze.4
V Praze se od 20. do 27. července
1986 konal 24. ročník Pohár u federace (Fed Cup), největší světové

ženské tenisové soutěže družstev.
Pro Československo byl příležitostí
se předvést, ale pro režim znamenal
i riziko politických problémů. USA
totiž přijela reprezentovat bývalá
čs. hráčka a emigrantka z roku 1975,
světová tenisová jednička Martina Navrátilová. A mezi jinými potenciálně
problémovými novináři a členy početných zahraničních týmů čtyřiceti dvou
zemí dorazil i Pavel Pecháček. V Praze
se k němu připojila i manželka, která
ve vlasti nebyla rovněž osmnáct let.
Pro Státní bezpečnost tato mimořádná cesta znamenala nutnost připravit příslušná kontrolní opatření.
Kontrarozvědka StB totiž tehdy nevedla na Pavla Pecháčka žádný operativní
svazek.
Sledování Pavla Pecháčka v akci
„Pecka“ trvalo od 21. do 28. července
1986. Požadavek na ně podal 6. odbor
II. správy SNB formálně až 22. července. Číslo svazku, v jehož rámci
6. odbor sledování požadoval, bylo
9726/14 (krátkodobě akreditovaní
novináři). Jako důvod sledování kpt.

Ivan Mikuláš uvedl: Kontrola činnosti
a fotodokumentácia všetkých stykov,
ktoré v ČSSR uskutoční. Predpokladá
sa, že po dobu pobytu uskutoční styky
na prac. ZÚ z KŠ (zastupitelských úradov z kapitalistických štátov – pozn.
aut.) v Prahe a vzhladom k jeho minulosti a súčasného postavenia v USA je
pravdepodobné, že uskutoční styky i na
osoby z radov čsl. pravice a chartistov.5
Sledování bylo zahájeno po příletu
Pavla Pecháčka v prostoru letiště Praha-Ruzyně 21. července 1986 v 16.50,
kdy jej pracovník oddělení pasové
kontroly nenápadně předal sledovací
skupině. Probíhalo pak denně, až do odletu Pecháčkových 28. července 1986.
Nasazeny byly dvě skupiny. Jedna jej
sledovala mimo hotel Jalta a bývalo v ní
sedm až devět příslušníků Správy sledování (1. oddělení 1. odboru IV. správy
SNB). Druhá skupina byla dvoučlenná
(2. oddělení 5. odboru) a zajišťovala
jeho sledování v hotelu Jalta.
Již před odbavovací halou ruzyňského letiště příslušníci Správy sledování
StB Pavla Pecháčka tajně vyfotogra-

4	 NA, f. Pavel Pecháček – neuspořádáno, rukopis rozhovoru s Pavlem Pecháčkem pro exilový časopis Západ, 1987.
5	
ABS, f. Správa sledování StB (MV-SL), svazek a. č. 4793 „Pecka“, vedený na Pavla Pecháčka, Návrh sledování, 22. 7. 1986.
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fovali. Přijel pro něj autem diplomat
Samuel Westgate (vedený StB trvale
pod krycím jménem „Plutonium 85“)
z amerického velvyslanectví. Na letiš
tě ho přišla přivítat tchyně Anežka
Skalová (do identifikace označována
sledovači jako „Rena“) a její údajná sestra Vlasta Vlková („Rita“). Ve skutečnosti nešlo o sestru tchyně, ale o tetu
Pavla Pecháčka Blaženu Pácaltovou,
která jej v Praze po únoru 1948 řadu
let společně se svojí matkou (babičkou
dětí) vychovávala, když jeho rodiče
odešli urychleně do zahraničí a doma
zanechali tři malé děti. To samozřejmě
poněkud zpochybňuje spolehlivost záznamů ze sledování. Na snímcích tajně
pořízených před letištní halou je vidět
radost ze shledání po dlouhých letech.
Po příjezdu do hotelu na Václavském
náměstí Pavla Pecháčka vyzvedl charge
d'affaires amerického velvyslanectví
Carl Schmidt (vedený jako „Bor 85“).
Spolu pak odjeli do kina Sokolovo na
Florenci (dnes kino Atlas), kde se k nim
přidala další americká diplomatka,
Mary Gawronski („Tantal 86“). V kině se

Potvrzení o ubytování Pavla Pecháčka z hotelu
Jalta
Foto: NA

tehdy uskutečnila premiéra amerického
filmu Out of Africa.6 I z tohoto místa se
dochovaly tajně pořízené snímky.
Situaci kolem Fed Cupu věnovala
X. správa SNB intenzivní pozornost:
Redaktor Hlasu Ameriky Pavel PECHÁČEK o akreditaci na Poháru federace
1986 v Praze nepožádal, bylo však zjištěno, že se snaží kontaktovat členy USA
týmu a natočit s nimi rozhovor. Chargé
d'affaires USA v Praze – Carl SCHMIDT
na slavnostní recepci dne 22. 7. 1986
pořádané na ZÚ USA PECHÁČKOVI sdělil, že o jeho pobytu v ČSSR rozhodoval
přímo tajemník ÚV KSČ Vasil BILAK.
PECHÁČEK postup čs. orgánů zcela
nepokrytě ironizoval.7
V dalších dnech sledovači neúnavně dohlíželi na pohyb Pavla Pecháčka
a jeho ženy po Praze. Po dlouhých letech se Pecháčkovi samozřejmě sešli
s mnoha příbuznými a procházeli se
městem. Účastnili se také oficiálních
akcí americké ambasády. Hned druhý
den večer, 22. července, se sledovačům
podařilo v hotelu Jalta zaměnit „objekt“
za jiného muže, takže Pavel Pecháček
strávil několik hodin bez dohledu.
Viníkem byl poručík Jaroslav Bartoš,
kterého kvůli jeho omylu čekal pohovor u náčelníka oddělení. Snad jedinou
návštěvou mimo rodinu a akce americké ambasády byla návštěva manželů
Pecháčkových v sídle Mezinárodní
organizace novinářů v Pařížské ulici
dne 25. července. Díky materiálům
ze sledování je i po letech možné do
nejmenšího detailu rekonstruovat
pohyb a chování sledovaných. Dne
26. července Pavel Pecháček předal
recepčnímu hotelu dioptrické brýle
s tím, že je u něho někdo nechal na
pokoji. A přitom se potměšile usmíval.
Ovšem svodka sledování z toho dne hovoří o tom, že brýle na pokoji zapomněla pokojská. Podle dochované podrobné
sledovací dokumentace neudělala StB
v hotelu Jalta tajnou prohlídku Pecháč-

6	Česky Vzpomínky na Afriku. Tento film režiséra S. Pollacka s M. Streepovou a R. Redfordem
v hlavních rolích získal v roce 1985 šest cen Americké filmové akademie Oscar, včetně
té nejcennější, tedy za nejlepší film roku.
7	
ABS, f. Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa SNB (A 36),

■ Mgr. Pavel Pecháček se narodil
2. července 1940 v Praze. Jeho otec byl za
války vězněn nacisty a jako tajemník mís
topředsedy vlády ČSR Jana Šrámka musel
po únoru 1948 odejít i s manželkou do
zahraničí, aby se vyhnul novému zatčení.
Pavel Pecháček se dvěma sourozenci zůstal
neplánovaně v péči babičky a tety v Praze.
Přes tuto nesmírně obtížnou situaci se mu
podařilo vystudovat střední školu. Praco
val pak jako pomocný dělník. Od dětství
žil sportem a již v osmnácti letech začal
spolupracovat s Československým rozhla
sem jako sportovní reportér. V šedesátých
letech vystudoval režii na DAMU a v letech
1965–1968 byl zaměstnán v Československém
rozhlase. Na podzim 1968 odešel s rodinou do
SRN a začal pracovat v československé redakci
Rádia Svobodná Evropa (Radio Free Europe
– Radio Liberty, RFE/RL), kde byl ředitelem
jeho otec. Odtud musel v důsledku rozpoč
tových škrtů odejít v roce 1975 do Hlasu
Ameriky ve Washingtonu. Postupně se vypra
coval na předního a všestranného reportéra.
Roku 1985 se stal ředitelem československé
redakce Hlasu Ameriky. Pod jeho vedením
dosáhlo toto vysílání nejvyšší poslechovosti
mezi zahraničními rozhlasovými programy
určenými posluchačům v Československu.
V roce 1989 přešel zpět do Rádia Svobod
ná Evropa v Mnichově, nyní jako – shodou
okolností poslední – ředitel československé
redakce. Osobně zajišťoval klíčové přenosy
ze svatořečení Anežky České v Římě a jako
historicky první reportér Svobodné Evropy
i v listopadu 1989 z Prahy. Po čtyřdenním
působení byl tehdy ještě 24. listopadu 1989
z Československa vyhoštěn.
Po listopadu 1989 Svobodná Evropa pře
orientovala svůj program na zprostředkování
politických a hospodářských zkušeností ze
světa a šíření zásad kvalitní žurnalistické
práce. Pavel Pecháček stál u iniciativy pře
stěhování stanice z Mnichova do Prahy, které
se v letech 1993–1995 opravdu uskutečnilo.
V letech 1994–2001 zastával místo ředitele
Rádia Svobodná Evropa, vysílajícího v úzké
spolupráci s Českým rozhlasem, od roku 1996
v rámci stanice Český rozhlas 6. Po roce 2001
se vrátil jako poradce do RFE/RL. Za svoji
kariéru napsal a zredigoval tisíce rozhlasových
příspěvků a novinových článků. Dodnes vy
stupuje na konferencích a přednáší. Je otcem
pěti dětí. Žije v Praze.

inv. j. 715, Informace z 3. odboru X. správy SNB, 1986, Informace z 24. 7. 1986.
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kova pokoje, a zapomenuté brýle tedy
pravděpodobně opravdu měly nevinný
původ. Vzhledem k tomu, jak detailně
byla vyšetřována situace, kdy se Pavel
Pecháček 22. července večer sledovačům „ztratil“, respektive kdy po určitou
dobu omylem sledovali někoho jiného,
by brýle zapomenuté při tajné prohlídce jistě byly vyšetřovány ještě mnohem
důkladněji. Dne 28. července 1986
v 11.05 hod. pak manželé Pecháčkovi
odletěli přes Frankfurt nad Mohanem
do USA. V 11.25 bylo sledování v rámci
akce „Pecka“ ukončeno.
Jeho výsledky shrnuje další informace X. správy SNB: Pavel Pecháček,
ředitel Hlasu Ameriky, emigrant z roku
1968, přicestoval do ČSSR na USA diplomatický pas, což mu neumožňovalo
vykonávat novinářskou činnost. Poháru
federace [19]86 se účastnil pouze jako
divák. Po celou dobu pobytu byl pod důslednou operativní kontrolou, v rámci
P[oháru] F[ederace] 86 k němu nebyly
získány závadové poznatky. Veškeré
jeho styky jsou zadokumentovány
a poznatky budou využívány v další
operativní činnosti II. S-SNB.8
Tato Pecháčkova cesta do Československa nebyla poslední. Za půl roku
přijel jako reportér VOA do Tater
na Zimní univerziádu. Ovšem jeho
poslední cesta do komunistického
Československa se uskutečnila v listopadu 1989, kdy přijel jako akreditovaný novinář na předání ceny Olofa
Palmeho Václavu Havlovi. Shodou
okolností zde od 21. do 24. listopadu 1989 pořídil, tehdy již pro Svobodnou Evropu, reportáže ze tří mohutných demonstrací na Václavském
náměstí a řadu rozhovorů. Nakonec
byl sice ještě 24. listopadu vyhoštěn,
ale to již byl osud politického systému
v Československu zpečetěn.9 Po roce
1989 přijížděl stále častěji, až se roku
1994 přestěhoval s transformovanou
českou stanicí Rádio Svobodná Evropa (existující mimo RFE/RL) do Prahy
a zůstal zde jako její ředitel. To je ale
již jiný příběh.10

1

2

3

8	Tamtéž, Informace z 3. odboru X. správy SNB, 1986, příloha k č. j. VN-00834/3-2/86, nedatováno, přijmové razítko 31. 7. 1986.
9	TOMEK, Prokop: Vysílání Rádia Svobodná Evropa z Prahy v listopadu 1989. MF Dnes, 13. 11. 2008, s. 12.
10	TÝŽ: Na vlnách Rádia Svobodná Evropa. Příběh Jaroslava a Pavla Pecháčkových. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 3, s. 107–117.
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4

5

8
1. Po osmnácti letech zase doma! Pavel Pecháček před východem z haly
ruzyňského letiště. Praha, 21. 7. 1986, 17.55 hod.

6

2, 3. Šťastné shledání. Pavel Pecháček se před halou ruzyňského letiště vítá
se stále ještě nevěřící tetou Blaženou Pácaltovou (uprostřed) a tchyní Anežkou
Skalovou. V pozadí americký diplomat Samuel Westgate. Praha, 21. 7. 1986,
18.00 hod.
4, 5. Americká diplomatka Mary Gawronski, charge d'affaires amerického
velvyslanectví Carl Schmidt a Pavel Pecháček cestou do kina Sokolovo (dnes
Atlas) na premiéru amerického filmu Vzpomínky na Afriku. Praha, křižovatka
Na Florenci, 21. 7. 1986.
6. Manželé Pecháčkovi. Praha, Soukenická ulice, 24. 7. 1986, 11.45 hod.
7. Manželka Pavla Pecháčka Libuše při procházce Prahou. Praha, Václavské
náměstí, 22. 7. 1986

7

8. Dopis legendárního redaktora Svobodné Evropy Jožky Pejskara Pavlu
Pecháčkovi
Foto: ABS, NA
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