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Regionální rezidenti
Metoda vnitřního zpravodajství ministerstva vnitra v roce 1948

L i b o r B í lek

Bylo již přesvědčivě prokázáno, že Komunistická strana Československa v letech
1945–1948 cíleně vytvářela předpoklady k tomu, aby převzala veškerou moc ve
státě. Promyšleně při tom využívala nejrůznější prostředky, včetně zneužívání
různých státních institucí, které se jejím členům podařilo po květnu 1945 ovlád
nout. Kromě jiných to byly zpravodajské útvary ministerstva vnitra, díky nimž
se komunisté dozvídali významné a mnohdy velmi podrobné informace o svých
politických odpůrcích – o jejich činnosti, plánech i slabinách. V období od konce
roku 1947 do června 1948 se na ministerstvu vnitra tím nejdůležitějším zdrojem
poznatků o nekomunistických politických stranách stali tzv. regionální rezidenti.
1

2

Vznik instituce regionálních rezidentů
(RR), tvořené jen několika vybraný
mi příslušníky zpravodajství, někdy
v posledních měsících roku 1947 úzce
souvisel se dvěma událostmi, které
postavily před příslušníky KSČ na
ministerstvu vnitra závažné úkoly.
Tou první bylo vyhlášení tzv. podzim
ního nástupu strany v listopadu 1947
(vedení KSČ o něm rozhodlo v srpnu
1947), tedy pokyn všem stranickým
složkám, aby znásobily své úsilí při
rozšiřování pozic a vlivu komunistické
strany a aby se intenzivně připravova
ly na nadcházející parlamentní volby

(plánované na jaro 1948). Jeho součástí
byl požadavek, aby vedle dosavadního
tajného získávání informátorů mezi
členy nekomunistických stran byly
v jejich řadách formovány přímo opo
ziční frakce, které v nich měly pomá
hat prosazovat stanoviska výhodná
pro politiku KSČ, s konečným cílem
úplně v nich převzít vedení nebo je
alespoň rozštěpit. V každém případě
však v nich měly šířit nespokojenost
s vedením a propagovat úzkou spolu
práci s komunisty. 4
Zatímco vytváření těchto opozičních
skupinek řídil zřejmě pouze stranic

3

ký aparát KSČ, na úkolu získávat
informace (a informátory) se podílely
také zpravodajské útvary MV, byť ani
k tomu je někteří čelní funkcionáři KSČ
zpočátku nechtěli připustit a zastávali
názor, že na „vnitru“ se mají komunis
té věnovat především ilegální opozici
a povolenými politickými stranami se
mají zabývat jen tehdy, začnou-li vyví
jet nezákonné aktivity. Představitelé
zpravodajství MV však oponovali, že
z pohledu politiky KSČ nelze v praxi
rozlišovat opozici legální a ilegální.5
Druhou událostí, která bezprostřed
ně ovlivnila vytvoření instituce regio

1	Srov. Kaplan, Karel: Pět kapitol o únoru. Doplněk – ÚSD AV ČR, Brno 1997 a Veber, Václav: Osudové únorové dny. Nakladatelství Lido
vé noviny, Praha 2008.
2	
H anzlík, František: Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc 1945–1950. ÚDV, Praha 2003 a TÝŽ: Únor 1948. Výsledek
nerovného zápasu. Tajné služby na cestě k moci. Prewon, Praha 1997. Ze zahraniční literatury je vhodné zmínit LUKES, Igor: The Birth of
a Police State. The Czechoslovak Ministry of the Interior, 1945–48. Intelligence and National Security, 1996, Vol. 11, No. 1, s. 78–88.
3	Téma poprvé zmínil FROLÍK, Jan: Plukovník Antonín Prchal a jeho doba. In: Minulostí Západočeského kraje, 1996, roč. 31. Archiv
města Plzně, Plzeň 1996, s. 129–158, zde s. 133–136, po něm pak velmi stručně (a s podstatnými nepřesnostmi) KAPLAN, Karel: Pět
kapitol o únoru, s. 116. Nové dílčí poznatky přinesli Dvořáková, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek. ÚDV, Praha 2007, s. 98 a KALOUS, Jan: Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve
službách KSČ. ÚSTR, Praha 2010, s. 91–92 a 344.
4	KAPLAN, Karel: Pět kapitol o únoru, s. 27–31.
5	V tomto duchu alespoň soustavně hovořil jeden z představitelů zpravodajství, Štěpán Plaček, když popisoval spory, které v té době měl
s vedoucím tzv. evidenčního odboru ústředního výboru KSČ Karlem Švábem (srov. např. KALOUS, Jan: Štěpán Plaček, s. 319.) Evidenční
odbor systematicky získával pro KSČ tajné spolupracovníky mezi příslušníky ostatních politických stran.
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nálních rezidentů, bylo přijetí dlouho
diskutovaného zákona o národní bez
pečnosti v červenci 1947 a s ním sou
visející reorganizace zpravodajských
útvarů MV na konci roku 1947. Ta
přitom vyžaduje podrobnější výklad.
Zákon o národní bezpečnosti předsta
voval pro komunisty na ministerstvu
vnitra závažný problém – přikazoval
totiž zrušit nejpozději do konce roku
1947 komunisty zcela ovládaná II. od
dělení zemských odborů bezpečnosti
(ZOB II) a jim podřízené tzv. oblastní
zpravodajské odbočky (OZO), taktéž
obsazené výhradně komunisty.6 Tyto
zpravodajské útvary fungovaly oficiál
ně jako součásti zemských národních
výborů, fakticky je však řídil zpra
vodajský odbor ministerstva vnitra
(vedený opět komunisty). Příslušníci
ZOB II a OZO nebyli vybaveni výkon
nými pravomocemi (nesměli provádět
zatýkání či domovní prohlídky), přesto
se stali terčem oprávněné kritiky pře
devším ze strany národních socialistů,
kteří jim vytýkali očividnou snahu pro
vádět zpravodajství pouze ve prospěch
KSČ. Zrušení těchto útvarů (s předpo
kládaným přesunem výkonu zpravo
dajství k úřadu předsednictva vlády,
tedy i pod kontrolu nekomunistických
stran) proto národní socialisté mohli
pokládat za úspěch ve snaze omezit
vliv KSČ na ministerstvu vnitra.7
Komu n isté vša k nejen že našl i
způsob, jak „své“ zpravodajské útva

ry zachovat, ale také jak v podstatě
vnucenou reorganizaci využít ve svůj
prospěch. Podstatou řešení, jehož
autorem byl velitel vnitřního zpra
vodajství MV Štěpán Plaček 8 , bylo
zařazení dosavadních ZOB II i OZO
(tedy jejich zaměstnanců, agendy
i „objektů“, které zpravodajsky kon
trolovaly) do organizačního rámce
státněbezpečnostní služby (která
měla podle schváleného návrhu zá
kona nadále fungovat), konkrétně
přiřazení na její odpovídající územní
úřadovny.9 Státní bezpečnost se totiž
do té doby zpravodajství nevěnovala,
jejím úkolem bylo provádět pouze tzv.
státněbezpečnostní výkon, tedy po
znatky získané zpravodajskou službou
prošetřit z trestněprávního hlediska,
v případě potřeby vyslechnout či zat
knout podezřelé osoby a podle povahy
případu je předat soudu. Po personál
ní stránce nebyly její útvary v té době
ještě pod totální kontrolou KSČ (tak
jako útvary zpravodajské), komunisté
však ovládali mnohé velitelské posty
a cíleně obsazovali další.
A právě začlenění příslušníků zpra
vodajství do rámce Státní bezpečnosti
mohlo být pro KSČ nakonec výhodné,
protože se tak mohla dále posílit její
pozice ve státněbezpečnostní službě,
navíc se dalo očekávat, že spojení obou
složek pomůže odstranit jejich špat
nou koordinaci při plnění svěřených
úkolů (zpravodajci se například podle

Plačka často nedozvídali poznatky
zjištěné při výsleších) a že zmírní
dosavadní napjaté vztahy mezi jejich
příslušníky – komunističtí zpravodajci
totiž příslušníkům Státní bezpečnosti
(byť mnozí z nich byli také členy KSČ)
nedůvěřovali, ti zase považovali mno
hé zpravodajce za amatéry či „namy
šlence.“ Plaček k tomu později uvedl:
Třenice z toho byly stále a poměr se
nechtěl státi srdečným, ani když jednal
komunista zpravodajec s komunistou realizátorem. Zpravodajec byl upjatý a realizátor ho považoval za náfuku a snad
si také vzpomněl na to, že nedostával ani
zdaleka tak vysoké příplatky jako on.10
Ze stejných důvodů, tedy kvůli pří
tomnosti většího počtu nekomunistů
v řadách Státní bezpečnosti, však spo
jení zpravodajské a státněbezpečnost
ní služby současně představovalo pro
komunistickou stranu riziko, protože
se tak mohly některé citlivé informace
dostat k nekomunistickým stranám,
které by je jistě využily v předvoleb
ním boji: Zařazení zpravodajských
orgánů do oblastních úřadoven Státní
bezpečnosti bylo za tehdejší politické
situace krokem riskantním. […] Stáli
jsme před volbami a bylo velmi mnoho
případů, kdy reakce na nás velmi prudce útočila, když někde vyšlo najevo, že
provozujeme zpravodajství politické
v legálních politických stranách. Bylo
však zřejmé, že se této činnosti nemůžeme vzdáti.11

6	Zákon č. 149/47 Sb., přijatý 11. července 1947, totiž ve svém § 34 stanovil, že organisaci a výkon služby zpravodajské upraví vláda usnesením,
zároveň však na nátlak nekomunistických stran obsahoval v § 35 také odstavec, že dosavadní organisace služby zpravodajské zůstává
v platnosti do usnesení vlády podle § 34, nejpozději do konce roku 1947.
7	K problematice ZOB II a OZO srov. DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953, s. 26–38 a BÍLEK, Libor: Sonda do agenturní
práce Státní bezpečnosti v prvních letech po únoru 1948. Diplomová práce, PedF MU Brno 2010, s. 11–12. Viz http://is.muni.cz/th/182689/
pedf_m/Libor_Bilek_-_Sonda_do_agenturni_prace_StB_v_prvnich_letech_po_Unoru._Diplomova_prace.pdf (citováno k 27. 5. 2014).
8	Štěpán Plaček (1909–1992), předválečný člen KSČ, od r. 1945 působil v bezpečnostních složkách. Až do svého odvolání z funkce v listo
padu 1948 byl jednou z hlavních osobností vnitřního zpravodajství na ministerstvu vnitra. V r. 1949 byl zatčen jako „jugoslávský agent“,
poté strávil pět let ve vyšetřovací vazbě, v r. 1954 odsouzen k trestu odnětí svobody na 15 let za spoluúčast na vraždách Petra Konečné
ho a Františka Novotného (oba byli vyšetřováni pro podezření z tzv. protistátní činnosti.). Po podmínečném propuštění v r. 1957 praco
val nejprve jako odborný knihovník ve Státní technické knihovně, od r. 1964 jako vědecký pracovník Ústavu pro mezinárodní politiku
a ekonomii při ministerstvu zahraničních věcí. Blíže k jeho osobě viz KALOUS, Jan: Štěpán Plaček.
9	
ABS, f. Velitelství StB (1945) 1948–1953 (dále jen 310), sign. 310-1-12, Přípis Štěpána Plačka Jindřichu Veselému, 18. 11. 1947, nestránkováno.
10 ABS, f. Zvláštní vyšetřovací 1948–1990 (dále jen ZV-MV), a. č. ZV-45 MV Štěpán Plaček, sv. 11, Plačkovy poznámky „Několik odpovědí na
některé otázky vyšetřujícího“, 19. 5. 1950, s. 8.
11	
A BS, f. Historický fond MV 1948–1990 (dále jen MV-H), a. č. H-670 MV, Přípis Štěpána Plačka pro Karla Švába „Záznam č. 4 o dojmech
z cesty na Balkán“, červen 1948, s. 109.
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Jan Marčan, Jiří Horáček, Zdeněk Kupec a Antonín Prchal (zleva), do podzimu 1947 přednostové nebo zástupci přednostů oblastních zpravodajských
odboček, poté tzv. regionální rezidenti
Foto: ABS

Z-referáty
Aby maximálně omezili možnost ne
žádoucího vyzrazení citlivých infor
mací politickým protivníkům, učinili
komunisté na MV (rozhodující roli
zřejmě hráli Štěpán Plaček a Karel
Černý 12) dvě opatření. Prvním z nich
bylo naprosté oddělení zpravodajství
od všech ostatních součástí státně
bezpečnostní služby (tzv. výkonu). Na
všech oblastních úřadovnách Státní
bezpečnosti tak byly na přelomu let
1947 a 1948 zřízeny tzv. zpravodajské
referáty (Z-referáty), které byly obsa
zeny výhradně příslušníky bývalých
OZO. Jejich spisová agenda byla ve
dena odděleně od zbytku úřadovny,
příslušníci „výkonu“ neměli povoleno
do zpravodajských spisů ani nahlížet.13

Po velitelské stránce podléhaly Z-refe
ráty přímo přednostovi dané oblastní
úřadovny (což byl v té době už bez vý
jimky komunista). Další nadřízenou
instancí nebyly pro Z-referáty zemské
úřadovny Státní bezpečnosti (tak jako
pro státněbezpečnostní „výkon“), ani
centrální Ústředna Státní bezpečnosti
(podle Plačka totiž byla zcela zbytečná,
o ničem pořádně neinformovaná a třídně nespolehlivá14), ale přímo příslušná
součást ministerstva vnitra (od polo
viny prosince 1947 skupina III/A MV15).
Podle později vydaných předpisů byli
příslušníci zpravodajství navíc zavá
záni k zachování tajnosti a mlčenlivosti
i před soudy a uvnitř SNB (včetně státněbezpečnostní služby).16
Tato striktní opatření však měla
za následek, že napjaté vztahy mezi

příslušníky zpravodajství a tzv. výko
nu se po celý rok 1948 nijak výrazně
nezlepšily, a to až do další reorgani
zace (na začátku roku 1949), kdy obě
složky již zcela splynuly v jeden ce
lek. Na druhou stranu však, alespoň
podle Plačka, spojení zpravodajské
a státněbezpečnostní služby přineslo
předpokládané zlepšení v koordinaci
obou složek: Výkon StB, jsa usměrněn
Z-referáty, […] byl obohacen zpravodajskými poznatky a stále méně zasahuje
samostatně a tudíž rušivě do preventivní činnosti zpravodajské. A naopak
zpravodajci, kteří dříve postrádali
poznatky zjištěné při výsleších za
tčených osob, nyní ve stále větší míře
jsou s těmito poznatky obeznámeni
a čerpají odtud další důležité impulsy
pro zaměření své práce.17

12	JUDr. Karel Černý (1912–2002), původním jménem Schwarz, předválečný člen KSČ. Díky tíživým finančním poměrům několikrát přeru
šil studium práv a živil se jako překladatel, učitel cizích jazyků nebo úředník v advokátní kanceláři. Od r. 1945 působil na MV jako
pracovník zodpovědný za personální otázky. Z této pozice se podílel na budování Státní bezpečnosti jako věrného mocenského orgánu
komunistické strany. V lednu 1951 byl spolu s mnoha dalšími čelnými představiteli Bezpečnosti zatčen jako údajný zrádce a škůdce.
V r. 1953 byl za sabotáž odsouzen k trestu odnětí svobody na 16 let, rozsudek však byl v r. 1956 jako nezákonný zrušen. Později pracoval
v Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii při ministerstvu zahraničních věcí. Blíže viz KALOUS, Jan: Karel Černý – neznámý per
sonální „architekt“ Státní bezpečnosti. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 4, s. 70–79.
13	
ABS, f. ZV-MV, a. č. ZV-4 MV, složka 30/16, Administrativní a kancelářské pokyny pro zpravodajskou službu na oblastních úřadovnách
Stb, 31. 3. 1948, s. 1.
14	
ABS, f. MV-H, a. č. H-670 MV, Přípis Štěpána Plačka pro Karla Švába „Záznam č. 4 o dojmech z cesty na Balkán“, červen 1948, s. 109.
15	K podrobnostem o organizačním vývoji ústředí zpravodajské a státněbezpečnostní služby na MV v tomto období viz DVOŘÁKOVÁ,
Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953, s. 66–85.
16	
ABS, f. ZV-MV, a. č. ZV-4 MV, složka 30/16, Administrativní a kancelářské pokyny pro zpravodajskou službu na oblastních úřadovnách
Stb, 31. 3. 1948, s. 1. K popisované reorganizaci srov. také ŽÁČEK, Pavel: „Drtina v Plzni: Pokus o organizování reakční mocenské akce“.
Prověřování jedné fámy na pozadí reorganizace ministerstva vnitra v letech 1947–1948. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 1, s. 60–75.
17	
ABS, f. MV-H, a. č. H-670 MV, Přípis Štěpána Plačka pro Karla Švába „Záznam č. 4 o dojmech z cesty na Balkán“, červen 1948, s. 109.
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Skupina regionálních
rezidentů
Dr uhým př ijatým opatřením, jak
zabránit vyzrazení citlivých infor
mací, bylo vytvoření skupiny tzv.
regionálních rezidentů. Ideový tvůr
ce této myšlenky Štěpán Plaček její
princip později popsal následovně:
Tímto pojmem označujeme operativního
pracovníka naší služby, jenž pracuje
s agenty přímo pro naše ústředí na
území několika oblastí (proto jsme
volili název regionální místo oblastní)
a to v tzv. „neglasnom položeniu“, to
znamená kamuflovaně, tj. při výkonu
krycího povolání. Chtěli jsme, aby ani
naše oblasti (tj. oblastní úřadovny
Státní bezpečnosti – pozn. aut.) nevěděly, že na jejich území působí RR.18
Jedním z účelů celé akce bylo podle
Plačka zajistit, aby komunisté na MV
dostávali z určitého území zprávy ze
dvou na sobě nezávislých zdrojů, při
čemž pomocí jednoho bylo v případě
potřeby možné kontrolovat druhý.
Hlavní důvod pro vytvoření instituce
regionálních rezidentů ale spočíval
v tom, že pro komunisty v čele MV
nebyly ani Z-referáty na oblastních
úřadovnách zárukou naprosté spoleh
livosti. Proto jsme se rozhodli, že nově
zřízeným Z-referátům nesvěříme všechny úkoly, které dosud vykonávaly naše
v podstatě již velmi spolehlivé OZO, a že
politicky citlivé úkoly přeneseme na RR,
takže v případě kompromitace nebudou
kompromitovány orgány bezpečnostní,
nýbrž zdánlivě soukromé osoby.19

Ty „nejcitlivější“ zpravodajsky kon
trolované objekty tedy Z-referátům
předány nebyly a jejich zpracování
převzali právě regionální rezidenti,
podléhající přímo skupině III/A mini
sterstva vnitra. Už během předávání
a třídění agendy bývalých OZO byly
všechny tyto nepředávané objekty
pečlivě v y mazávány ze seznamů
tak, aby nebylo možné zjistit, o které
organizace či skupiny obyvatel šlo.20
Většina s nimi souvisejících písem
ností byla spálena a jen z hlediska
KSČ nejcennější materiály byly pře
dány přímo skupině III/A. Podle hlá

Josef Plechatý, na přelomu let 1947 a 1948
přednosta 4. oddělení sektoru III/Aa ministerstva
vnitra a vedoucí skupiny regionálních rezidentů
Foto: ABS

šení o působení jedné z likvidačních
komisí byly nepředanými objekty ty,
které svojí závažností vyžadují odborného vedení a zvláštního zpracování.21
Ve skutečnosti se jednalo o instituce,
v nichž komunisté prováděli sledo
vání proti vůli ostatních stran, tedy
sekretariáty nekomunistických stran
a s nimi spjaté společenské organiza
ce. A právě v nich měli nadále pracovat
regionální rezidenti.
Činnost RR byla sice jen krátkodobá
(byla ukončena v polovině roku 1948),
představuje však pozoruhodnou a do
sud velmi málo probádanou kapitolu
z dějin poválečného represivního apa
rátu. Organizačně byli v rámci skupiny
III/A ministerstva vnitra začleněni do
sektoru III/Aa – vnitřní zpravodajství
(velitel Štěpán Plaček) a zde do tehdy
právě vytvářeného 4. oddělení (někdy
nazývaného „agenturní centrála“22),
které vedl Josef Plechatý. 23 Ten také
od Plačka a Černého dostal vytvoření
a následné vedení skupiny RR za úkol.
Plechatý o tom později vypověděl: Asi
v listopadu 1947 bylo vedením zpravodajské služby MV rozhodnuto vytvořit
z některých vedoucích pracovníků podřízených OZO regionální rezidenty. […]
Úkol byl získat je pro tuto práci, krátce
vyškolit, vybavit potřebnými prostředky a řídit jejich práci.24 Plechatý také
otevřeně uvedl, že cílem skupiny RR
bylo především získávat informace
o činnosti nekomunistických stran:
Jejich úkolem bylo vybudování agentury ve svých oblastech k odhalování
protistátní činnosti a přitom získání

18	Tamtéž, s. 107–108.
19	Tamtéž, s. 110.
20	
A BS, f. 310, sign. 310-1-14, Zápisy o provedené přípravě ke sloučení oblastních zpravodajských odboček v Čechách z prosince 1947,
s. 3–39.
21	Tamtéž, Zápis o provedené přípravě ke sloučení OZO a Stb v Hradci Králové, Příloha A, 20. 12. 1947, s. 9.
22	K tomu srov. BÍLEK, Libor: Agenturní centrála Státní bezpečnosti a její vedoucí Erich Mach. Poznámky k fungování sítě tajných spolupracovníků v letech 1948 až 1950. Studie by měla vyjít v časopise Securitas Imperii.
23	Josef Plechatý (1911–?) pracoval nejprve jako kameník, po dostudování obchodní školy jako účetní. V letech 1928–1938 člen národně
socialistické strany, v r. 1945 vstoupil do KSČ. Téhož roku byl přijat k ZOB II, od března 1947 velitel OZO pro vnitřní Prahu. Od počátku
r. 1948 velitel 4. oddělení (později IV. sektoru) centrálního zpravodajského útvaru MV, v r. 1950 zařazen jako zástupce velitele technic
kého sektoru. Během čistek v Bezpečnosti v r. 1951 začal vadit jeho dřívější blízký pracovní vztah se Štěpánem Plačkem, a proto byl
přeřazen k Veřejné bezpečnosti, kde až do odchodu do důchodu v r. 1966 zastával různá velitelská místa na Hlavní správě Veřejné
bezpečnosti. Dosáhl hodnosti podplukovníka. ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 3339/11 Josef Plechatý.
24	
ABS, f. ZV-MV, a. č. ZV-122 MV, Svazek dokumentů č. 1 – Sektor BAa IV, Písemné vyjádření Josefa Plechatého, nedatováno, s. 59–60.
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Regionální rezidenti a jim přidělené oblasti
Jiří Horáček
přednosta OZO Kutná Hora
		
Jan Marčan
přednosta OZO Česká Lípa
Zdeněk Kupec
přednosta OZO Mladá Boleslav
Antonín Prchal
zástupce přednosty OZO Jihlava
		
Kouba
?
Kubr (nebo Kondr?)
?
?
?

RR 6 – Karlovy Vary
(později i Plzeň)
RR 7 – Ústí nad Labem
Mladá Boleslav, Liberec
Kolín, Čáslav, Jihlava,
Havlíčkův Brod
Hradec Králové, Pardubice
RR 5 – Plzeň (působil jen krátce)
České Budějovice

Žádný kompletní přehled regionálních rezidentů se nedochoval. Uváděný neúplný seznam
vytvořili příslušníci Inspekce ministra vnitra v 60. letech. Ani jim se však nepodařilo zjistit
všechny potřebné údaje. Předchozí zařazení doplnil autor podle jejich personálních spisů.
Zdroj: ABS, f. ZV-MV, a. č. ZV-122 MV, Svazek dokumentů č. 1 – Sektor BAa IV, s. 23 a 65. Nedatovaná a nepodepsaná ručně psaná schémata.

různých vlivných tajemníků reakčních
stran až do jejich přímého zavázání. Tato
opatření, která měla být prováděna snad
na pokyn strany, měla sloužit k dezorganizaci přípravy a samotných voleb
v těchto stranách, také již do února bylo
několik takových případů většinou RR
provedeno.25 Shodně s J. Plechatým svůj
úkol popsal i Antonín Prchal – jeden
z příslušníků, kteří se regionálními
rezidenty na konci roku 1947 skuteč
ně stali. 26 Podle Prchala úkolem této
zvláštní skupiny bylo provádět získávání
agenturních spolupracovníků v jiných
politických stranách.27 Zcela neprav

děpodobně se tak jeví úkol, který re
gionálním rezidentům připisuje Karel
Kaplan, tedy organizování provokací.28
Z dochovaných dokumentů bohužel
není zřejmé, kolik rezidentů vlastně
bylo ani ve kterých oblastech působili.
Karel Kaplan uvádí celkem devět jmen
(včetně velitele skupiny Plechatého),29
část z nich však zřejmě omylem, neboť
se v jeho výčtu vyskytují i osoby, které
byly teprve později zařazeny k tzv. in
struktážní skupině, jejímž základem
se údajně stali bývalí regionální rezi
denti.30 Dokumenty Inspekce minist
ra vnitra ze 60. let zmiňují existenci

pouze sedmi RR (mimo Plechatého),
u šesti přitom uvádějí i jména, z nichž
se však jen některá shodují se jmény
uváděnými Karlem Kaplanem. Seznam
v tabulce na této straně obsahuje také
oblast přidělení jednotlivých rezidentů
a u některých i jejich krycí označení
(ve tvaru např. RR 5), přičemž nejvyš
ší cifra uváděná v tomto označení je
sedm. Regiony v seznamu vyjmenova
né se zdají pokrývat v podstatě celé
Čechy (připustíme-li, že jeden RR měl
na starosti poměrně rozsáhlé území
a že oblast Prahy a středních Čech
byla nejspíše přímo pod kontrolou
pražského ústředí). To vše by mohlo
nasvědčovat tomu, že rezidentů bylo
skutečně jen sedm (přinejmenším
v Čechách).
V této souvislosti se samozřejmě
nabízí otázka, jaká situace panovala
na Moravě. Dokumenty z provenien
ce MV v tomto ohledu jednoznačnou
odpověď nedávají. Podle jediné dosud
nalezené zmínky ze září 1948 (tedy
až z doby po zrušení RR) působila
na Zemské úřadovně Státní bezpeč
nosti v Brně jakási výkonná skupina
s kompetencí celomoravskou, která
oblastním úřadov nám pomáhala
v otázkách boje proti ilegalitě a mnoho
ilegálních případů si řídí sama. V přípi
su, jehož autorem je Štěpán Plaček,
se dále říká, že tato tzv. výkonná
skupina měla, jak známo, nahraditi
na Moravě instituci RR.31 Z kontex

25	Tamtéž, s. 60.
26	Antonín Prchal (1923–1996), od r. 1945 člen KSČ a příslušník bezpečnostních složek (ZOB II). Od r. 1948 působil na významných pozicích
na centrálním útvaru StB v Praze – nejprve jako člen instruktážního oddílu, poté jako zástupce velitele sektoru sledování. Díky čistkám,
kterých se účastnil (v lednu 1951 dostal jím vedený operativní sektor rozkaz zatknout čelné představitele StB) se propracoval až
k nejvyšším funkcím – v r. 1951 se stal zástupcem velitele a posléze přímo velitelem StB, v letech 1952–1956 působil jako náměstek
ministra vnitra. Kvůli podílu na nezákonném vyšetřování obviněných v politických procesech byl v r. 1956 z funkce odvolán a v r. 1962
odsouzen k 6 letům odnětí svobody, už v r. 1964 však byl propuštěn na svobodu. K jeho osobě srov. FROLÍK, Jan: Plukovník Antonín Prchal
a jeho doba a také CAJTHAML, Petr: Prchal Antonín. In: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1949–1989. Ministři
a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009, s. 151–153.
27	
ABS, f. ZV-MV, a. č. ZV-122 MV, Svazek dokumentů č. 1 – Sektor BAa IV, Záznam o výpovědi Antonína Prchala, 5. 12. 1962, s. 24.
28	KAPLAN, Karel: Pět kapitol o únoru, s. 116.
29	Tamtéž. K. Kaplan udává i zdroj své informace ve fondech Národního archivu. Předmětná archivní jednotka je však toho času bohužel
nezvěstná.
30	Informace o tom, že tzv. instruktážní skupina je v podstatě přímým pokračováním skupiny regionálních rezidentů, se v literatuře objevu
je opakovaně. Poprvé tento údaj publikoval Jan Kalous (KALOUS, Jan: Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950 – zákulisí případu Číhošť,
sešity ÚDV č. 4. ÚDV, Praha 2001, s. 9), není však zřejmé, o jaké poznatky své tvrzení opírá. Mezi členy „instruktážní skupiny“ totiž najde
me pouze dva bývalé regionální rezidenty, pracovní náplň instruktorů se od činnosti rezidentů také podstatně lišila.
31	
ABS, f. 310, sign. 310-15-2, Přípis Štěpána Plačka Brněnská oblast – organizace – návrhy, určený Karlu Černému, 7. 9. 1948, s. 1.
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První a druhá dvojstrana falešné občanské legitimace regionálního rezidenta Jiřího Horáčka, vystavené na jméno Václav Doubrava, povoláním
úředník pojišťovny. Datum i místo narození jsou však skutečné.
Foto: ABS
tu však není zcela zřejmé, zda tato
formulace znamená, že regionální
rezidenti na Moravě vůbec ustaveni
nebyli (a místo nich fungovala prá
vě „výkonná skupina“), nebo zda zde
RR existovali stejně jako v Čechách
a výkonná skupina je nahradila až
po jejich zrušení. Pravděpodobnější
se však jeví první možnost, tedy že
namísto regionálních rezidentů půso
bila na Moravě skupina zpravodajců
řízená tamější Zemskou úřadovnou
Státní bezpečnosti (respektive jejím
zpravodajským oddělením). Důvody
tohoto řešení můžeme pouze uha
dovat, přijatelným vysvětlením by
mohlo být například to, že personální
složení brněnské zemské úřadovny
snad bylo z hlediska KSČ bezproblé
mové a nebezpečí prozrazení zde
proto nebylo tak akutní.
Již letmý pohled na předchozí slu
žební zařazení těch regionálních rezi
dentů, jejichž plná jména bylo možné
zjistit (viz tabulka), potvrzuje, že pro
funkci RR byli pochopitelně vybráni
z pohledu komunistické strany nej
spolehlivější příslušníci zpravodajství.
Vždyť kdo jiný mohl předtím vyko
návat funkce vedoucích oblastních

zpravodajských odboček nebo jejich
zástupců? Úkol rezidentů získávat
informace prostřednictvím tajných
spolupracovníků v nekomunistických
stranách maximální spolehlivost sa
mozřejmě přímo vyžadoval.
Podle pozdějších výpovědí J. Ple
chatého a A. Prchala byli příslušníci
vybraní pro funkci rezidentů nejprve
soustředěni do Brna, kde absolvovali
nezbytná školení (například v řízení
automobilu). Pak už dostali potřebné
vybavení a rozjeli se do přidělených
oblastí plnit své úkoly. Prchal ve své
výpovědi uvedl: Dostal jsem za úkol
získávat agenturní spolupracovníky v jiných politických stranách. Tuto činnost
jsem vykonával v okresech Kolín, Čáslav,
Havlíčkův Brod a krátký čas v Jihlavě.
Mým bezprostředním představeným byl
Josef Plechatý.32
Rezidenti dostali falešnou občan
skou legitimaci s krycím jménem,
zařízení na pořizování fotokopií do
kumentů a byl jim přidělen dokonce
automobil (v dané době luxus i pro
bezpečnostní složky – např ík lad
jednotlivé oblastní úřadovny Státní
bezpečnosti si většinou musely vy
stačit pouze s jedním či dvěma auto

mobily). Měli také k dispozici značné
peněžní částky – podle vyjádření
4. oddělení sektoru III/Aa (nazývané
ho též agenturní centrála) jeden RR
stojí 20.000 a snad i více Kčs měsíčně.33
Styk s pražským ústředím udržovali
rezidenti osobně a byl poměrně častý
– např. A. Prchal později vzpomínal,
že do Prahy dojížděl zpravidla jednou
týdně, vždy v sobotu nebo v pondělí.
Kvůli utajení činnosti předstírali
rezidenti v místě působení výkon
krycího povolání. To však prý nebý
valo voleno příliš vhodně a navíc si
příslušníci MV nepočínali při jeho za
jišťování vůbec konspirativně – podle
výše citovaného vyjádření 4. oddělení
se činnost rezidentů kamuflovala jako
papírnictví nebo hokynářský krámek;
o zřízení těchto živností se však s pří
slušným okresním národním výborem
jednalo jménem ministerstva vnitra,
což mohlo vzbudit pozornost, nehledě
k tomu, jak psal jeden z příslušníků
4. oddělení, že taková kamufláž je úplně směšná, vezmeme-li například, že
by takový majitel papírnického krámku
s obratem 100 Kčs týdně jezdil záhadně
s novým Tudorem a dokonce pod pražskou značkou.34

32	
ABS, f. ZV-MV, a. č. ZV-122 MV, Svazek dokumentů č. 1 – Sektor BAa IV, Záznam o výpovědi Antonína Prchala, 6. 12. 1962, s. 28.
33	
A BS, f. 310, sign. 310-10-3, dokument Struktura agenturní centrály, Hodnocení dosavadních poznatků, sepsaný Erichem Machem,
29. 5. 1948, nestránkováno.
34	Tamtéž.

paměť a dějiny 2014/02

PD_02_2014.indb 83

83

26.06.14 11:46

struktury moci

Činnost regionálních
rezidentů
O vlastní činnosti RR při získávání
tajných spolupracovníků a zpráv
z prostředí nekomunistických stran se
mnoho informací dohledat nepodařilo.
Souhrnně lze konstatovat, že vedoucí
představitelé zpravodajství na MV byli
s jejich činností v podstatě spokojeni
– Plaček těsně před zrušením RR ho
vořil o znamenitých úspěších, kterých
dosáhli, a jako příklad udával severozápadního RR (tedy snad Jana Marčana35
působícího v Ústí nad Labem), který
má dnes již tak velkou agenturní síť, že
ji nestačí již obsluhovati.36 Také Zdeněk
Kupec37, rezident pro Mladou Boleslav
(a snad i Liberec) později uvedl, že ve
všech třech českých nekomunistických
stranách dosáhl úspěchů.38
Kupcovu činnost dokumentuje také
výjimečný soubor dokumentů, který
se v Archivu bezpečnostních složek
dochoval. Jedná se o útlý fascikl tzv.
A-listů, tedy hlášení, která o zprávách
získaných prostřednictvím tajných
spolupracovníků zpracovával pro
ústředí každý zpravodajec. A-listy,
o kterých hovoříme, pocházejí z období
od počátku ledna 1948 do prvních dnů
únorové krize téhož roku. Jsou z jedi
ného zdroje – všechny jako pramen
označují spolupracovníka „T4“. Ten
zprávy předával Kupcovi buď přímo,
nebo prostřednictvím dalšího spolu
pracovníka („F/1“). Všechny ve fasciklu
dochované A-listy hovoří o zprávách

Vůz Škoda 1101 Tudor, kterým byli někteří rezidenti vybaveni
z prostředí národně socialistické, so
ciálně demokratické i lidové strany
a často jsou doplněny opisem nebo
přímo fotokopií důvěrné interní kores
pondence mezi stranickým ústředím
a mladoboleslavským sekretariátem.
Kupcova hlášení jsou přitom zpravidla
opatřena poznámkou, že tyto doku
menty spolupracovník „T4“ zapůjčil či
předal v originálu. Z toho lze usoudit,
že tento konfident nepůsobil přímo na
sekretariátě některé z těchto stran,
ale někde, kde bylo možné dostat se ke
korespondenci všech tří, tedy nejspíše
na poštovním úřadě.39
Dochovaná hlášení (podle jejich čís
lování je zřejmé, že se nejedná o sou

Foto: ČTK

vislou řadu, ale jen o malý zlomek)
ukazují, že hlavní důraz byl kladen
na vyhledávání osob a zejména funk
cionářů, kteří nesouhlasili s aktuální
politikou své strany. Ti totiž mohli
být při správném „řízení“ pro KSČ
využitelní jako nátlaková skupina na
vedení vlastní strany při prosazová
ní komunist ických požadavků a pro
Bezpečnost jako další informátoři.
Když se například ke Kupcovi dostal
v lednu 1948 dopis, z něhož se dozvě
děl, že ústřední organizační referent
mládežnické organizace národně
socialistické strany Václav Lamser
rezignoval na svoji funkci, ihned do
hlášení uvedl, že se pokusí zjistit, zda

35	Jan Marčan (1913–?), vyučen pekařem, předválečný člen KSČ. V bezpečnostních složkách pracoval od r. 1946 (referent na ZOB II), již po
půl roce se stal přednostou OZO v České Lípě. Od r. 1948 působil na různých velitelských postech na školském odboru MV a u VKR.
Odtud v r. 1953 odešel na vlastní žádost, údajně do zemědělství. ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 3354/13
Jan Marčan.
36	
ABS, f. MV-H, a. č. H-670 MV, Přípis Štěpána Plačka pro Karla Švába „Záznam č. 4 o dojmech z cesty na Balkán“, červen 1948, s. 112.
37	Zdeněk Kupec (1915–?), vystudoval stavební průmyslovku, před válkou se živil jako stavební asistent. Do KSČ vstoupil v r. 1945, v tomtéž
roce byl přijat k MV. V letech 1946–1947 přednosta OZO v Mladé Boleslavi, po r. 1948 prošel řadou vysokých funkcí v Bezpečnosti – in
struktor ve škole StB v Kolodějích (1948–1949), krajský velitel StB v Liberci (1950–1953), zástupce náčelníka VKR (1953), po absolvování
operativní školy v Sovětském svazu (1954–1955) náčelník správy vězeňských táborů na Jáchymovsku (1955–1959), náčelník I. zvláštního
odboru MV (1959–1966) a náčelník statisticko-evidenčního odboru. Do důchodu odešel v r. 1976 v hodnosti podplukovníka, až do polo
viny 80. let ale působil jako externista na Vysoké škole SNB. ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 2555/15
Zdeněk Kupec.
38	Srov. ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 2555/15 Zdeněk Kupec, Dotazník, 13. 6. 1955, s. 11.
39	
ABS, f. Ústředna Státní bezpečnosti 1945–1948 (dále jen 305), sign. 305-205-4, Zprávy zpracované Zdeňkem Kupcem (tzv. A-listy), leden
a únor 1948, s. 19–56.
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Jedna ze zpráv předaných Zdeňkem Kupcem skupině III/A ministerstva vnitra

Věc: Č[esko]sl.[ovenská] strana lidová, zpravodajská služba, organisační záležitosti
Pramen: Přípis v originálu předal T4 spolupracovníku F/1.
Obsah zprávy:

o p i s :

Krajský sekretariát čsl. strany lidové v Ml.[adé] Boleslavi
V Ml. Boleslavi 16. února [19]48
Č. j. 318-48-ŽF.
Titl.
Okresním sekretariátům ČSL
v kraji Mladá Boleslav

D ů v ě r n é !

Zpravodajská služba: V době předvolební a již nyní je povinností sekretariátů zaříditi stálou zpravodajskou
službu. Místní organisace a všechny činovníky vyzvati k podávání hlášení o všech pozoruhodných událostech.
Mohou býti někým rozšiřovány nepravdivé zprávy o našich funkcionářích, na př. o změně stranické příslušnosti
atd. V tom případě každou okolnost náležitě vyšetřit.
Spojovací služba: Důvěrné a přísně důvěrné zprávy, jakož i údaje rázu organisačního, počty, výbory M[ístních]
O[rganizací], O[kresních] O[rganizací] a výbory odborů posílati po poslech. V poslední době docházejí zásilky
značně poškozené, snad vinou vadného balení. I obyčejné zásilky řádně zalepiti a opatřiti nálepkami. Důležité
zásilky balíkové opatřete pečetěmi. Poraďte se s některým poštovním zaměstnancem, členem naší strany.
Upozorněte na to všechny zaměstnance a funkcionáře.
Organisační: Z okresů Jičín, Libáň, Sobotka, Ml. Boleslav, Benátky n.[ad] J.[izerou], Mělník, Dubá chybí dosud
kart.[oteční] listy MO na rok 1948, z části též z okresu Poděbrady. Srdečně děkujeme okresním sekretariátům
v Nymburce a Mn.[ichově] Hradišti za vzorné splnění těchto povinností. Ostatní je zajisté budou následovati.
Výroční schůze mládeže kraje Ml. Boleslav: Poněvadž neznáme jména okres.[ních] delegátů na kraj.[ské] výroční
schůze mládeže, které jste neohlásili, žádáme, abyste je o konání této schůze (výroční) včas uvědomili. Schůze
se koná v sobotu, dne 21. t. m. 1948 v Ml. Boleslavi u Hasmanů ve 14. hodin.
S pozdravem
za krajský sekretariát čsl. strany lidové Ml. Boleslav
Josef Žalský
krajský tajemník

Hodnocení: Lze použít v tisku jako odpověď na články v Lid.[ové] Demokracii v nichž se vyčítá skup.[ině] -1- že
provádí různé špiclování atd.
Tato důvěrná zpráva je důkazem toho, jak se ČSL připravuje na předvolební boj. Zřizováním zpravodajské
služby při sekretariátech ČSL se bude snažit zachycováním místních událostí získati předvolební materiál.

Zdroj: ABS, f. 305, sign. 305-205-4, tzv. A-list zpracovaný Z. Kupcem, 21. 2. 1948, s. 54.
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Část osobního dotazníku Zdeňka Kupce, v níž popisuje svoji činnost regionálního rezidenta během únorové krize
příčinou jeho rezignace není nesouhlas
s politikou této strany. 40 Za důležité
byly považovány také údaje o předvo
lebních přípravách jednotlivých stran41
a stranou zájmu nezůstaly pochopitel
ně ani údaje o stavech členstva a o ná
boru nových členů – mezi získanými
zprávami najdeme kompletní přehledy
o organizační výstavbě a počtu členů
národně socialistické strany v Městci
Králové42 nebo v okrese Nymburk. 43
Spolu s výkazem nymburského okresu
se do rukou zpravodajců MV dostala
kompletní měsíční zpráva o situaci
v okrese, určená pro ústřední sekre
tariát této strany, jejímž obsahem
byly mimo jiné informace o určitých
neshodách mezi lidovci a národními
socialisty na okresní úrovni. V ní po
dle Kupcova hlášení překvapuje, že tyto
sesterské strany nejsou schopny vzájemného porozumění a vzájemné spolupráce,
jak ujišťují ve svém tisku.44 Informace
o neshodách mezi nekomunistickými

stranami byly pro KSČ velmi důležité,
především proto, že v dané době ostat
ní strany často jednotně vystupovaly
proti požadavkům KSČ a komunistům
tak způsobovaly potíže.
Dále se zpravodajci zajímali o jaké
koli informace, které mohly pomoci
zdiskreditovat danou stranu u ve
řejnosti – například u lidovců Kupce
zaujal dopis, kterým ústřední sekre
tariát žádal okresní sekretariáty, aby
zaslaly osvědčení o státní a národní
spolehlivosti svých tajemníků. (Z přiložené kopie vysvítá, že Československá
strana lidová si dosud není příliš jista,
kdo stojí v popředí jejich stranických
zájmů.45) U sociálních demokratů pak
zdůraznil přípis, v němž ústředí ozna
muje, že na jednom ze zbytkových stat
ků v kraji bude prováděna revize tzv.
první pozemkové reformy a část jeho
výměry bude rozdělena mezi žadatele,
přičemž okresní sekretariát měl o věci
uvědomit stranickou organizaci v dané

Foto: ABS

obci a zjistit podrobnosti o jednotlivých
uchazečích o příděl půdy. (Zprávu předkládám jako důkaz toho, že sociální demokracie, i když se v určitých případech
staví proti parcelaci velkostatků, snaží se
na druhou stranu této stranicky využít.46)
Národní socialisté upoutali Kupcovu
pozornost korespondencí obsahující
údaje o intervencích ve prospěch svých
členů při řešení drobných přestupků,
které spáchali a které řešily orgány
lidové správy.47
U hodnocení mnoha zpráv Kupec po
znamenal, že „je nutno informovat Sku
pinu 1“ (tímto označením byla míněna
komunistická strana).48 Komunističtí
zpravodajci na MV totiž samozřejmě
počítali s tím, že jejich poznatky budou
předávány k využití také aparátu KSČ
(opačně však tento mechanismus ke
zlosti zpravodajců často nefungoval).49
Zda a jak se regionální rezidenti
angažovali při únorovém převratu,
přesně nevíme. Zmiňovaný Kupec poz

40	Tamtéž, tzv. A-list zpracovaný Zdeňkem Kupcem, 27. 1. 1948, s. 22.
41	Tamtéž, tzv. A-list zpracovaný Zdeňkem Kupcem, 6. 2. 1948, s. 32.
42	Tamtéž, s. 29.
43	Tamtéž, s. 30.
44	Tamtéž.
45	Tamtéž, tzv. A-list zpracovaný Zdeňkem Kupcem, 27. 1. 1948, s. 24.
46	Tamtéž, tzv. A-list zpracovaný Zdeňkem Kupcem, 4. 2. 1948, s. 27.
47	Tamtéž, tzv. A-list zpracovaný Zdeňkem Kupcem, 21. 2. 1948, s. 50–51.
48	Toto označení, stejně jako označení ostatních stran (lidová – Skupina 2, sociálně demokratická – Skupina 3 a národně socialistická –
Skupina 4), bylo původně zřejmě míněno jako krycí. Vzhledem k tomu, že v textech svých hlášení Kupec vedle těchto krycích názvů
pravidelně používal i přímé pojmenování stran, však svůj účel rozhodně neplnilo.
49	O tom později hovořil Štěpán Plaček. Tvrdil, že zatímco jeho síť dávala vedení KSČ vždy všechny své poznatky, Karel Šváb odmítal
předávat zjištění svého evidenčního oddělení a na MV se obracel zásadně jen tehdy, když vyžadoval úřední zákrok. ABS, f. ZV-MV,
a. č. ZV-45 MV Štěpán Plaček, svazek 10, Štěpánem Plačkem sepsaný dokument Spory se Švábem, nedatováno, s. 1 a 6.
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ději pouze uváděl, že během únorové
krize pokračoval v úzké spolupráci
s funkcionáři KSČ mladoboleslavské
ho okresu, neupřesnil ovšem v jakém
směru. Kromě toho je pravděpodobné,
že RR prostřednictvím svých tajných
spolupracovníků nadále podávali
důležité zprávy o aktuální činnosti
protivníků KSČ na místní úrovni.
Někteří spolupracovníci RR z řad ne
komunistických stran se podle Ple
chatého navíc měli projevovat kladně
při vytváření národní fronty.50

Regionální rezidenti
po únoru 1948
Jako poněkud překvapivá se může jevit
informace, že instituce regionálních
rezidentů fungovala i několik měsíců
po únoru 1948. Stále totiž trvala po
třeba získávat informace z prostředí
nekomunistických stran, o jejichž
osudu komunisté poměrně dlouho ne
měli zcela jasno,51 a to jak mezi členy
jejich „obrozených“ nástupkyň, tak
mezi členy bývalými. Zůstávaly také
problémy s personálním obsazením
Státní bezpečnosti – z pohledu KSČ
ne stoprocentně spolehliví přísluš
níci sloužili na některých oblastních
úřadovnách ještě dlouho po Únoru.
Navíc byla existence skupiny RR pro
centrální zpravodajský útvar i výhod
ná – vzhledem k tomu, že ji tvořili ti
nejlepší příslušníci, kteří navíc byli
s centrálním útvarem v častém osob
ním kontaktu, bylo pro ústředí poho
dlné svěřovat jim z důvodů praktických
zvlášť důležité úkoly.52
Regionální rezidenti tak ukončili
činnost až v červnu 1948. Žádný ofi
ciální dokument, který by se k tomu

vztahoval, nebyl v archivech nalezen
a vzhledem k utajení celé akce i uvnitř
bezpečnostního aparátu je pravdě
podobné, že ani neexistoval. Podle
Štěpána Plačka, který zrušení (stejně
jako předtím vytvoření) regionálních
rezidentů inicioval, právě v té době
pominuly všechny důvody pro jejich
existenci. Navíc se jejich další působe
ní stávalo problematickým – po Únoru
došli čelní představitelé Bezpečnosti
k závěru, že za nových podmínek je
třeba značně rozšířit síť tajných spo
lupracovníků. K tomu však byl třeba
dostatek kvalitních zpravodajců (tzv.
řídících orgánů), kteří by byli schopni
spolupracovníky získávat a vést, což
byl vzhledem k nedostatku spolehli
vých příslušníků závažný problém. Za
této situace se existence dvou samo
statných sítí (na oblastních úřadov
nách Státní bezpečnosti a síť řízená
regionálními rezidenty) jevila jako
neudržitelná, neboť je třeba míti alespoň
jednu dokonalou a dobře instruovanou
základní síť.53 Podle Plačka systém RR
navíc vůbec neodpovídal pracovním
metodám či názvosloví používaným
zpravodajci v ostatních státech vý
chodního bloku podle sovětského
vzoru (Plaček v červnu 1948 navštívil
Bulharsko, kde se podrobně seznámil
s tamější metodikou, o níž předpoklá
dal, že je identická se sovětskou).54
Není zřejmé, co se po zrušení RR sta
lo s jejich tajnými spolupracovníky. Je
možné, že byli předáni příslušným ob
lastním úřadovnám Státní bezpečnosti
nebo že je převzal některý z přísluš
níků centrálního útvaru. Mohlo také
dojít k tomu, že s nimi byla spolupráce
zcela ukončena, a to jak záměrně, tak
nedopatřením. Ukončení spolupráce

„omylem“ totiž nebylo v tomto období
takovou výjimkou, jak by se na první
pohled mohlo zdát, a to kvůli chaosu,
který při řízení sítě tajných spolupra
covníků panoval po neuměle provede
ném „hromadném náboru“ konfidentů
v poúnorových týdnech.55
Rezidenti sami pak byli po červnu
1948 vzhledem ke svým kvalitám a zku
šenostem přiděleni na různá velitelská
místa v rámci Bezpečnosti – někteří
(J. Marčan, A. Prchal) se stali členy již
zmíněné tzv. instruktážní skupiny.
V dlouhodobém horizontu se kariéra
těch z nich, které známe plným jmé
nem, na ministerstvu vnitra vyvíjela
různě a většinou nekončila úspěšně
– Antonín Prchal po hvězdném ob
dobí, kdy se stal jedním z náměstků
ministra, musel v roce 1956 ze služby
odejít a nakonec byl v roce 1963 kvůli
podílu na nezákonnostech z počátku
50. let vyšetřován a odsouzen k trestu
odnětí svobody v délce 6 let (již násle
dujícího roku však byl propuštěn na
svobodu). V 70. a 80. letech se prosadil
pod pseudonymem Ivan Gariš (snad
jeho krycí jméno coby regionálního
rezidenta) jako autor románů a televiz
ních i filmových scénářů se špionážní
či bezpečnostní tematikou – například
televizní seriál z prostředí celní stráže
Ve znamení Merkura (1978, režie Franti
šek Filip) nebo komedie s „mafiánskou“
zápletkou Buldoci a třešně (1981, režie
Juraj Herz).56
Jan Marčan po určitých úspěších
nejprve na školském odboru MV a pak
u Vojenské kontrarozvědky MV odešel
v roce 1954 na vlastní žádost do ze
mědělství.57 Zda bylo jeho rozhodnutí
opustit bezpečnostní aparát skutečně
motivováno dávnou touhou pracovat

50	Tamtéž, a. č. ZV-122 MV, Svazek dokumentů č. 1 – Sektor BAa IV, Písemné vyjádření Josefa Plechatého, nedatováno, s. 60.
51	KAPLAN, Karel: Největší politický proces. „Milada Horáková a spol.“. ÚSD AV ČR – Archiv hlavního města Prahy – Doplněk, Praha – Brno
1996, s. 10–19 a PAVLÍČEK, Václav: Politické strany po Únoru. Příspěvek k problematice Národní fronty. Svobodné slovo, Praha 1966.
52	
ABS, f. MV-H, a. č. H-670 MV, Přípis Štěpána Plačka pro Karla Švába „Záznam č. 4 o dojmech z cesty na Balkán“, červen 1948, s. 112.
53	Tamtéž, s. 113.
54	Tamtéž. Srov. také KALOUS, Jan: Štěpán Plaček, s. 91–92.
55	K tomu blíže BÍLEK, Libor: Agenturní centrála Státní bezpečnosti a její vedoucí Erich Mach.
56	K této části Prchalova životopisu nejnověji viz BEDNAŘÍK, Petr: Jak se z důstojníků StB stali umělci. Literární noviny, 2013, č. 39, s. 22.
Částečně viz http://www.literarky.cz/kultura/film/15873-jak-se-z-dstojnik-stb-stali-umlci (citováno k 27. 5. 2014).
57	
ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 3354/13 Jan Marčan.

paměť a dějiny 2014/02

PD_02_2014.indb 87

87

26.06.14 11:46

struktury moci

movsku. Jeho kariéru nenarušil ani rok
1968, kdy podle posudku stál pevně na
pozici proletářského internacionalizmu,62
takže do důchodu odešel v roce 1976
v hodnosti podplukovníka a s řadou
vyznamenání.63

Závěrem

Nepříliš příznivý posudek na Jiřího Horáčka, vypracovaný v roce 1950
v zemědělství,58 jak sám uváděl, nebo
snad nějakým prohřeškem, na jehož
důsledky možná nechtěl čekat, ovšem
nevíme. V případě Jiřího Horáčka59
totiž přesně taková situace nastala
– tento příslušník po mnoha služeb
ních pochybeních ve funkci zástupce
krajského velitele v Karlových Varech
předešel v roce 1949 svému propuštění
z MV podáním žádosti o uvolnění ze
služebního poměru ze zdravotních dů
vodů a poté skončil na ministerstvu

Foto: ABS

školství.60 Bez kontaktu s Bezpečností
však nezůstal – zřejmě brzy po přícho
du na nové působiště začal působit
jako tajný spolupracovník StB.61
Jediný Zdeněk Kupec zůstal na MV
ve vysokých funkcí po celou svoji
profesní dráhu, když prošel například
funkcí krajského velitele v Liberci,
zástupce náčelníka Vojenské kontra
rozvědky a po absolvování operativní
školy v Sovětském svazu i náčelníka
správy vězeňských táborů na Jáchy

Zhodnotit činnost a význam regionál
ních rezidentů je vzhledem k omezené
mu množství pramenů dosti obtížné.
Pro komunisty na ministerstvu vnitra
rozhodně představovali vítaný a velmi
efektivní zdroj poznatků o činnosti
nekomunistických stran v posledních
měsících roku 1947 a v první polovině
roku následujícího. Je pravděpodobné,
že pro doplnění informací získaných
svým vlastním aparátem využíval
zprávy regionálních rezidentů také
ústřední výbor komunistické strany,
i když v tomto ohledu postrádáme
konkrétnější poznatky (např. zda ko
munisté z MV předávali ústřednímu
výboru všechny získané poznatky,
nebo pouze jejich souhrny, případně
zda ze zpráv vybírali jen ty „zajímavé“
či „důležité“). Zůstává také otázkou,
nakolik byly zprávy od rezidentů pro
ústředí KSČ významné ve srovnání
s informacemi pocházejícími ze stra
nického aparátu – byly nezastupitelné,
nebo pouze doplňující? Dokázali by
je komunisté získat také jen s pomo
cí vlastních agentů (tajných členů
KSČ) v řadách ostatních stran, nebo
byli v tomto ohledu závislí na svých
soudruzích na MV? Odpovědi na tyto
otázky by bylo možné nalézt ve fon
dech bývalého archivu ústředního
výboru KSČ, ty jsou však z velké části
dosud nezpracované. Prostor pro další
výzkum tak stále existuje.

58	Tamtéž, Žádost o uvolnění ze služeb a převedení do zemědělské výroby, 3. 9. 1954, s. 97.
59	Jiří Horáček (1922–?), vyučen v textilnictví. V r. 1945 vstoupil do KSČ, téhož roku byl přijat k ZOB II, kde působil na OZO v Kutné Hoře.
V letech 1946–1947 tuto odbočku i řídil. V letech 1948–1949 působil jako zástupce velitele StB v Karlových Varech. ABS, f. Personální
spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 3238/14 Jiří Horáček.
60	Tamtéž.
61	Viz http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky (citováno k 27. 5. 2014). Marčanův svazek jako tajného spolupracovníka se
však v ABS nedochoval.
62	
ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 2555/15 Zdeněk Kupec, Návrh na vyznamenání Čestný odznak SNB, 1971, s. 153.
63	
ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis ev. č. 2555/15 Zdeněk Kupec.
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