příběh 20. století

Příběh liknavého donašeče
Robert Sylten – spolupracovník StB v Izraeli

J AN DVOŘÁK

Robert Sylten nikdy nepatřil mezi veřejně známé či významné osobnosti. Ani
svými činy se nijak zásadně nezapsal do historie. Přesto jeho životní osud roz
hodně nelze označit za všední, dramaticky se do něho totiž promítly pohnuté
dějiny 20. století. Při sledování osudových zákrut Syltenova života se nám
jasně odhalují i některé praktiky totalitních režimů.
Peripetie běžného života
Narodil se jako Robert Silberstein
3. srpna 1902 1 v Orlové. Pocházel ze
sedmičlenné židovské rodiny – jeho
otec Herman Silberstein byl dlouhá
léta zaměstnán jako vedoucí skladu
pivovaru v Radvanicích se sídlem
v Orlové, později se stal soukromým
podnikatelem. Zprvu se mu v podnikání poměrně dařilo, avšak v důsledku hospodářské krize na počátku
30. let zbankrotoval a kvůli dluhům
musel prodat i rodinný dům. Neutěšenou finanční situaci rodiny tím ale
vyřešil pouze dočasně, a proto byl nucen hledat práci v sousedním Polsku –
v Katovicích se nechal zaměstnat ve
výrobně lihovin.
Jeho druhorozený syn Robert vychodil pět tříd obecné národní školy
v Orlové a čtyři třídy orlovského gymnázia. V roce 1918 odešel studovat
chemii na Technickou univerzitu do
Vídně, kde po pěti letech získal titul
inženýra. Po vysokoškolských studiích
se vrátil zpět do vlasti – konkrétně do
Ostravy, kde pracoval jako chemický
inženýr v továrně na výrobu mýdla.

Z finančních důvodů však i on brzy
přesídlil do polských Katovic, kde si
znovu našel zaměstnání v továrně na
výrobu mýdla. K nové pracovní pozici
mu jistě pomohla i slušná jazyková
výbava – kromě češtiny ovládal plynně i slovenštinu, němčinu, polštinu
a částečně i ruštinu. Přestože v běžné řeči využíval němčinu, při sčítání
lidu v meziválečném Československu
(1921, 1930) se vždy hlásil k československé národnosti. U Židů pocházejících z národnostně smíšeného Těšínska to nebylo zdaleka pravidlem –
vedle židovské národnosti se mnozí
z nich hlásili hlavně k německé či
polské.
V roce 1924 se musel Robert Sylten
kvůli branné povinnosti vrátit z Polska zpět. Čtrnáctiměsíční vojenskou
prezenční služby absolvoval v divizní
(vojenské) nemocnici v Opavě. Někdy
v té době se oženil s Melanií (Mellitou).
V srpnu 1925 se novomanželům narodila první dcera Ingeborg, přesně o pět
let později následovala Ruth. V roce
1926 byla Rober tu Silbersteinovi
povolena změna příjmení na Sylten –
důvody, které ho vedly k přejmenování

a výběru ve střední Evropě netypicky
znějícího příjmení, nejsou známy.
Po vojně se znovu vrátil do Katovic,
kde nastoupil do svého původního
zaměstnání. Z továrny na mýdlo byl
ale během Velké hospodářské krize
na počátku 30. let propuštěn a opět
následoval návrat do Československa. Dopady hospodářské krize na
tuzemskou ekonomiku však byly v té
době rovněž citelné, a proto zůstával
dlouhou dobu nezaměstnaný, případně
odkázaný na drobné a nestále přivýdělky. V této souvislosti vyznívá zajímavě vzpomínka jeho blízkého přítele
z mládí Ericha Šarfa (Scharfa)2, který
o mnoho let později před orgány StB
hodnotil Syltenovy charakterové
vlastnosti: přestože je označil za
veskrze pozitivní – pokládal ho za
vysoce inteligentního a vzdělaného –
neodpustil si, aby si do svého starého
přítele rýpl, zejména kvůli jeho údajné
„podnikavosti“ a „chamtivosti“: Pokud
vím, Sylten z dětství byl zvyklý na to, že
měl všeho dost. Jeho otec ze začátku vy
dělával poměrně hodně peněz. V období
hospodářské krize, když už nedostával
žádnou podporu od rodičů, Sylten se tak

1	
A BS, f. Hlavní správa rozvědky (dále jen I. správa SNB), svazek reg. č. 42601, dotazník. V jednom z dotazníků je uvedeno, že se Robert
Sylten narodil 3. 8. 1904. Podle pozdějšího vysvětlení jeho staršího bratra Milana užíval Robert rok 1904 kvůli své druhé manželce,
která byla o 20 let mladší.
2	Erich Scharf (nar. 10. 3. 1905). Již za 1. republiky důstojník československé armády. V březnu 1942 byl v Buzuluku odveden, následně
povýšen do hodnosti poručíka a ustaven velitelem polní roty. Na konci 50. let byl už jako plukovník zaměstnán na Krajské vojenské
správě v Ostravě. V materiálech StB je zřejmě omylem uváděn jako Evžen Šarf.
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pustil do velkého handlování. Prodával
a kupoval všechno, co se jen dalo a na
čem bylo možné vydělat nějaké peníze.
[…] Jeho největší zálibou jsou šachy,
přičemž se mu dařilo získávat nové zná
mosti, z kterých dokázal pro sebe těžit.
V době hospodářské krize hrál šachy za
peníze. Našel si vždy takového partnera,
který mu dokonce za partii zaplatil. V té
době se tvrdilo, že Sylten hraje šachy,
každou partii za 5 Kč. Z té doby jsem si
odnesl dojem, že je Sylten velmi lakomý
na peníze. Dokázal s nimi ale hospodařit
velmi šetrně. Při rozhovorech se Sylten
nikdy nesnažil dát najevo, že je něco víc
než ten, s kterým právě hovoří či jedná.
Svou vysokou inteligencí dokázal získat
na svou stranu mnoho přátel a dobrých
známých.3
Robert Sylten se po čase uchytil
v Ostravě jako pojišťovací agent – získával životní a požární pojistky a vedle toho si přivydělával i prodejem knih
několika ostravských vydavatelství.
Jak ale po letech uvedl jeho bratr Jan
Skála (Silberstein), žila v té době bratrova rodina ve velmi špatných sociálních podmínkách.4 V roce 1937 se proto s celou rodinou rozhodl odstěhovat
do Brna. V březnu téhož roku se pak
Syltenovým narodil třetí potomek –
syn Peer. Ani v novém bydlišti se však
Syltenovi nepodařilo získat kvalifikované zaměstnání, nezbývalo mu proto
nic jiného než se znovu živit jako pojišťovací agent. V Brně zůstal až do
srpna 1939. Již tehdy ho nízká životní
úroveň a zřejmě i dobrodružná povaha

3

poprvé inspirovaly k nestandartním
činům. Podle své pozdější výpovědi
měl v letech 1938–1939, ještě za svého
pobytu v Brně, spolupracovat s příslušníky čs. vojenské zpravodajské služby,
mj. s bratrancem své manželky, npor.
Holznerem, kterému podával zprávy
o inženýrech německé národnosti
pracujících v brněnských zbrojovkách,
s nimiž byl ve styku. Žádný slib o spolupráci tehdy Sylten nepodepisoval
a zprávy Holznerovi podával vždy jen
ústně. Po Holznerově útěku do Velké
Británie po okupaci v březnu 1939 se
s ním však již nikdy nesetkal.5

Útěk před pronásledováním
Po nacistické okupaci Čech a Moravy
v březnu 1939 se pro útěk z okupované vlasti rozhodlo značné množství
československých občanů. Vzhledem
k nacistické rasové politice tvořili nejpočetnější skupinu uprchlíci židovského původu. Nejvíce běženců pak i kvůli
geografické blízkosti a materiálním
možnostem směřovalo nejdříve do Polska, nejčastěji do Krakova či Katovic,
kde se snažili získat víza – hlavně do
USA či Velké Británie; někteří z nich
zase hodlali pokračovat do Sovětského
svazu.6
Ke stejnému kroku se v polovině
srpna 1939 odhodlal i Robert Sylten.
Rodinu však zanechal v Brně. Nejdříve
se zhruba dva týdny zdržoval v Katovicích a poté, když 1. září 1939 Německo
napadlo Polsko, odjel dále na východ,

konkrétně do Lvova.7 Východní část
polského území však byla již od 17. září
1939 postupně okupována sovětskou
Rudou armádou.8 V dochovaném spisu NKVD9 hovoří o okolnostech svého
odchodu na území okupované Sověty
podrobně: Déle se v Katovicích žít neda
lo, neboť německá vojska rychle postupo
vala vpřed. Utekl jsem do města Brody10,
kde jsem strávil sedm dní. Protože jsem
tam nenašel žádnou práci, rozhodl jsem
se odjet do Lvova. Tam jsem se přihlá
sil na pracovní úřad. Ale ve Lvově jsem
strávil měsíc a půl a žádnou práci neměl,
pak jsem žil dva týdny v Borščivu11, ani
tam práce nebyla, a všechno, co jsem měl
u sebe, jsem rozprodal (dvoje boty, kabát,
hodinky), už jsem neměl z čeho žít, a pro
to jsem se rozhodl odejít do Bukurešti,
do Rumunska, za svojí ženou.12 Hlavní
inspirací k odchodu do Rumunska se
Robertovi stala manželčina iniciativa.
Během svého pobytu ve Lvově se totiž
z jejího telegramu dozvěděl, že požádala o povolení k výjezdu do Bukurešti,
kde žili její bratr Hans a strýc Heinrich. Někdy mezi 10. a 12. prosincem
1939 měl od ní dokonce z Bukurešti
dostat dopis. Nejprve požádal oficiálně
lvovskou NKVD o povolení k výjezdu
do Rumunska: V NKVD si ode mě vzali
čtyři fotky, sepsali dotazník a oznámili
mně, že povolení k výjezdu bude vydáno
až za čtyři měsíce. Jenomže já jsem již
neměl z čeho žít, proto jsem se rozhodl
odejít nelegálně, vypověděl později
u výslechu. Dne 26. prosince 1939
odjel vlakem ze Lvova do stanice Rož-

ABS, f. I. správa SNB, svazek reg. č. 42601, Krajská správa MV Žilina, záznam z vytěžení plk. ČSA Evžena Šarfa – akce Robert, 26. 5. 1958.

4	Tamtéž, KV MV Žilina, agenturní zpráva, 13. 3. 1958. Zde je uveden podrobný životopis Roberta Syltena, který vypracoval jeho bratr Jan
Skála (krycí jméno „Milan“).
5

Tamtéž, záznam o provedení verbovky, vypracoval npor. Beneš, 20. 8. 1959.

6	K tomu blíže DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Perzekuce československých Židů v Sovětském svazu za druhé světové války. Histo
rie – Otázky – Problémy, 2013, roč. 5, č. 1, s. 105–120.
7

VÚA – VHA, f. Kmenové listy, kmenový list Robert Sylten, č. 8.158/M.

8	K rozdělení Polska mezi nacistické Německo a Sovětský svaz došlo na základě tajného protokolu, který vyplýval ze známého paktu
Ribbentrop – Molotov, tedy smlouvy o neútočení mezi nacistickým Německem a komunistickým SSSR, kterou podepsali jmenovaní
ministři zahraničí Německa a SSSR v Moskvě dne 23. 8. 1939.
9	
Státní archiv Zakarpatské oblasti (Deržavnyj archiv Zakarpatskoj oblasti – dále jen DAZO), f. 2558 (1939–1994), vyšetřovací spis Roberta
Syltena. Ve spisu NKVD je jeho příjmení chybně přepisováno jako Sulten.
10	Brody – město ve východní Haliči, asi 90 km severovýchodně od Lvova.
11

Borščivo – město ve východní Haliči, asi 200 km jihovýchodně od Lvova.

12 DAZO, f. 2558 (1939–1994), vyšetřovací spis Roberta Syltena.
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kvůli ilegálnímu příchodu na území
SSSR, zatímco Sylten byl paradoxně
k vysokému trestu odsouzen za snahu
o ilegální odchod ze SSSR.

V Gulagu

Robert Sylten krátce po zatčení, 1939

niva (Rožněv), odkud se vydal pěšky
k blízké hranici s Rumunskem. Ve vsi
Popelniki, která ležela přímo u ní, ho
ale následujícího dne asi 150 metrů
od hranic zadrželi místní obyvatelé
a předali příslušníkům Kolomyjského
pohraničního oddílu NKVD. 13 Po zatčení byl převezen na ústředí NKVD
do Kolomyji, kde prodělal první výslechy. Po dvou týdnech byl přemístěn
do věznice ve Stanislavi (dnes Ivano-Frankovsk). Dne 6. února 1940 vydal

Foto: DAZO

stanislavský vyšetřovatel, podporučík
státní bezpečnosti Burkaljov konečné obvinění proti Syltenovi za pokus
nelegálně překročit státní hranice ze
SSSR do Rumunska.14 Syltena následně odvezli do vězení ve Vinnici. Dne
29. června 1940 byl Zvláštní poradou
NKVD odsouzen k 5 letům nucených
prací.15 Výjimečnost Syltenova případu
spočívala v tom, že drtivou většinu
uprchlíků (mezi nimi i mnoho Čechoslováků) odsoudily sovětské orgány

Na podzim roku 1940 deportovali
Roberta Syltena do jednoho z táborů
nucených prací Knaž-Pogost (Sevželdorlag)16, který se nacházel v republice
Komi na severu Ruska. Jak dokládají
dochované zprávy Čs. vojenské mise
v SSSR z let 1942–1943 mapující počty
Čechoslováků vězněných v sovětských pracovních táborech, bylo ve
zdejším lágrovém komplexu drženo
mnoho Č echoslováků – především
Židů, Rusínů, ale i několik Čechů. 17
Většina vězňů byla zaměstnána na
stavbě železniční tratě mezi Kotlasem
a Vorkutou na 728 kilometrů dlouhém
úseku Kotlas – Usť – Kožva. 18 Robert
Sylten pracoval v táboře nejdříve jako
lesní dělník, posléze v obuvnické dílně a nakonec se i zde uplatnil jako
chemik v mýdlárně, kde setrval až do
12. února 1942.19
K jeho téměř dvouletému pobytu
v lágru se vztahuje zajímavá historka:
po návratu do Československa v roce
1945 měl svému bratrovi údajně sdělit, že v místním táboře pomohl pří-

13	U sebe měl v tu chvíli kapesní hodinky, 30 rublů, 75 zlotých a peněženku, které mu následně byly zabaveny.
14	V obvinění stojí: …R. G. SULTEN (sic) je obyvatelem města Brono (sic) /Československo/, dne 18. září 1939 přijel z Československa do Polska
a do 27. prosince žil ve městě Kotovice (sic), Brody a ve Lvově. Jelikož SULTEN nechtěl zůstat na území SSSR, rozhodl se utéct do Rumunska, za
tímto účelem přijel do města Kolomija. Večer 27. prosince se pokusil nelegálně překročit hranice do Rumunska, ale byl zadržen pohraniční
stráží. (Přeložil autor.) Tento zápis plný chyb, které však pouze kopíruje z předchozích dokumentů, svědčí jednak o tom, že autor (vyšetřovatel) neznal správné názvy významných československých a polských měst a ani fakt, že Lvov i Brody byly v té době již součástí
SSSR, ale i o ledabylosti (případně úmyslném klamání), s níž se seznamoval s materiály k případu Roberta Syltena. Konstatování „nechtěl
zůstat na území SSSR“ bylo navíc zjednodušené a přitěžující. Tamtéž, obžaloba Roberta Syltena UNKVD ve Stanislavi, 6. 2. 1940.
15

Tamtéž, vyšetřovací spis Roberta Syltena, Rozsudek, 29. 6. 1940.

16	Sevželdorlag (zkr. z rus. Severnyj železnodorožnyj ispravitělno-trudovoj lager neboli Severní železniční nápravně pracovní tábor)
byl zřízen 10. května 1938. Jeho správa sídlila zpočátku v Usťvymském okresu v osadě Kňažpogost (psáno i Kňaž-Pogost) a později
v Železnodoržném okresu v obci (později městě) Železnodoržnyj (od roku 1985 Jemva) na řece Vym. K 1. 1. 1940 zde bylo vězněno 26 310
osob, k 1. 1. 1941 84 893, k 1. 1. 1941 66 926 a k 1. 1. 1942 53 344 osob. Blíže viz BYSTROV, Vladimír: Průvodce říší zla. Názvoslovný
a místopisný slovník více než 2100 koncentračních, nápravněpracovních, zvláštních, výrobních, zajateckých, internačních a prověřovacích
filtračních táborů a zvláštních osad, zřízených od dvacátých do šedesátých let dvacátého století v Sovětském svazu, a táborů, které Sovětský
svaz provozoval v letech 1939–1950 v jiných zemích. Praha, Academia, 2006, s. 504–505.
17	
V ÚA – VHA, f. ČSvM v SSSR, k. 3, inv. č. 31, sv. 1, seznam táborů NKVD se stručnou charakteristikou poměrů v nich a s udáním průběhu
náborů do Československé vojenské jednotky.
18	BYSTROV, Vladmir: Průvodce říší zla, s. 504–505.
19

VÚA – VHA, f. Kmenové listy, kmenový list Roberta Syltena, č. 8.158/M.
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Titulní strana vyšetřovacího spisu NKVD vedeného na Roberta Syltena

Foto: DAZO

slušníkům sovětské bezpečnosti při
likvidaci německého špiona.20
Amnestie pro československé občany vězněné v SSSR byla vyhlášena již
koncem roku 1941, ale teprve počátkem ledna 1942 souhlasil Státní výbor
obrany SSSR s osvobozením bývalých
československých občanů, pokud se
přihlásí do vznikající Československé vojenské jednotky v SSSR.21 Této
možnosti samozřejmě využil i Robert
Sylten. I když byl z lágru propuštěn
koncem února 1942, v Buzuluku se
hlásil až počátkem května 1942. To lze
s největší pravděpodobností vysvětlit
liknavostí některých táborových velitelů při propouštění cizích státních
příslušníků.22 Po příjezdu do Buzuluku
byl však Robert Sylten v natolik špatném zdravotním stavu – onemocněl
těžkou tuberkulózou –, že nemohl být
nasazen do přímých bojů a z nemoci
se léčil řadu měsíců. Po částečném
uzdravení vypomáhal při týlových
pracích a nakonec byl zařazen do náhradní roty – až začátkem března 1944
byl odeslán k Čsl. vojenské jednotce
v SSSR do Jefremova a od 25. března
1944 byl jako sanitář zařazen k československému náhradnímu pluku.
Údajně se zde znovu zabýval výrobou
mýdla pro příslušníky naší vojenské
jednotky, za což měl být oceněn i Klementem Gottwaldem.23 K 1. srpnu 1944
byl povýšen do hodnosti svobodníka
a 1. prosince 1944 na desátníka v záloze. Nakonec se s jednotkou dostal
až do Popradu, kde se začátkem roku
1945 setkal se svým bratrem Janem.24
Ten si později při líčení tohoto setkání
neodpustil několik slov poplatných
komunistické ideologii: Po dlouhých
letech odloučení jsem se s bratrem naho

20 ABS, f. I. správa SNB, svazek reg. č. 42601, Krajská správa MV Žilina, agenturní zpráva, 13. 3. 1958.
21	VALIŠ, Zdeněk: Ze sovětských gulagů do československé armády. Heliodor Píka v boji za životy Podkarpatorusů. Historie a vojenství,
2008, roč. 57, č. 1, s. 48.
22	Podle zpráv od propuštěných dobrovolníků přijíždějících do Buzuluku bylo v táboře Kňaž-Pogost, koncem ledna 1942 osvobozeno a vybaveno k odchodu devět čs. občanů, kteří chtěli vstoupit do čs. armády. V poslední chvíli – při odchodu – byli zadrženi a vráceni, osvobozovací dokumenty jim byly odebrány. Protože tito vězni nebyli obviněni ze špionáže (na vězně obviněné ze špionáže se amnestie
nevztahovala), žádal začátkem března 1942 náčelník Čs. vojenské mise gen. Píka československé velvyslanectví v Kujbyševu o co nejrychlejší intervenci za jejich propuštění. VÚA – VHA, f. ČSvM v SSSR, k. 3, inv. č. 31, sv. 1, Náčelník Čs. vojenské mise v SSSR H. Píka
Velvyslanectví Čs. republiky v Kujbyševu, 6. 3. 1942.
23 ABS, f. I. správa SNB, svazek reg. č. 42601, Krajská správa MV Žilina, 20. 8. 1959, životopis – vypracoval npor. Beneš.
24 Tamtéž, agenturní zpráva spolupracovníka Milana, 2. 1. 1958.
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dile střetnul v roce 1944 v Popradě (Poprad byl osvobozen až začátkem roku
1945 – pozn. aut.). Tehdy při střetnutí
a brzy v průběhu častého styku s ním
jsem zjistil, že je naprosto pokrokově
smýšlející. Velmi pochvalně se vyjad
řoval o SSSR. Za svůj a můj život vděčil
především SSSR. Schvaloval znárodnění
a nadšeně se vyjadřoval za socialistické
uspořádání poměrů u nás.25
V srpnu 1945 byl Rober t Sylten
propuštěn z činné služby v československé armádě a mohl se vrátit zpět
do Ostravy. Zřejmě v té době se dozvěděl, že se jeho manželka s dětmi
do Rumunska nakonec nedostala,
ale byly nacisty zavražděny v koncentračním táboře.26 Samozřejmě ho
to velmi zasáhlo. V tomto ohledu je
pozdější vzpomínka jeho bratra daleko
věrohodnější: Vzpomínám si, že brzy po
demobilizaci, když bratr zjistil, že mu
zahynula rodina, byl velmi dlouhou dobu
duševně zničený. V souvislosti s tím jeho
odpor a nenávist ke gardistům a jiným
přívržencům Němců značně vzrostla.27
Otázkou zůstává, jak lze poměřovat
lidskou bolest s nenávistí vůči pachatelům.

Inge a Heinz
Robert Sylten se stejně jako většina evropských Židů, jimž se podařilo všechny útrapy 2. světové války přežít, musel
po celý zbytek života vyrovnávat se
ztrátou svých nejbližších. Až do smrti
se však pravděpodobně o osudu své
rodiny nedozvěděl žádné podrobnosti a mylně se domníval, že manželka
a děti zahynuly ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Bylo tomu však jinak
a zejména osud jeho nejstarší dcery

Ingeborg zůstává v mnohém výjimečný,
přesto stejně tragický. Jeho ženu Melanii se všemi třemi dětmi totiž nacisté
nejprve 28. ledna 1942 deportovali
transportem U, č. 199, z Brna do ghetta
v Terezíně a odsud 1. září téhož roku
transportem Be, č. 218, s tisícovkou
dalších Židů do Raasiku v Estonsku,
kam dorazili 5. září 1942.28
Podobně jako tomu bylo ve vyhlazovacích táborech, i na ně po příjezdu
čekala na místním nádraží selekce,
kdy se rozhodovalo o životě a smrti
každého z příchozích. Stejně jako dalších 800 osob z terezínského transportu ani Syltenova manželka Melanie,
mladší dcera Ruth a syn Peer touto
selekcí neprošli a ještě téhož dne je komando složené z příslušníků estonské
bezpečnostní policie a SS zastřelilo
v nedalekých lesích u Kalevi-Liiva.
Naopak Inge byla prozatím ušetřena
a zařazena do dvousetčlenné skupiny mladých a práceschopných vězňů
(válku přežilo pouze 45 žen), jež se
ocitla v koncentračním táboře Jägala.29
Ke konci roku 1942 a v první polovině
roku následujícího – tedy před jeho
zrušením v srpnu 1943 – byli mnozí
zdejší vězni převezeni do centrální
věznice v estonském hlavním městě
Tallinnu (něm. Reval). Ještě během
pod z i mu pa k vět š i nu vězeň k y ň
(včetně Inge) přemístili do Eredy 30,
jednoho z několika nově zřízených
koncentračních táborů na severovýchodě Estonska.
Podle výpovědí přeživších vězeňkyň
byla Inge výjimečně krásná, na Židovku pak netypicky plavovlasá. Ihned po
příjezdu do Eredy si jí povšiml i obávaný velitel místního tábora Heinz
Drosihn, který se prý do ní téměř

Robertova nejstarší dcera Inge a velitel tábo
ra v estonské Eredě Heinz Drosihn
Foto: archiv Lukáše Přibyla

okamžitě zamiloval. V dalších týdnech
a měsících se jí snažil život v táboře
výrazně ulehčit. Mezi oběma nakonec
vznikl natolik silný citový vztah, že
to mělo výrazně pozitivní vliv na Drosihnovo chování k vězňům, které mj.
přestal fyzicky trestat. Podmínky pro
vězně v lágru se i díky Inge začaly
rychle zlepšovat, sama se dokonce zapojila do pomoci skupině vězňů připravujících se k odbojovému aktu v lágru.
Románek mezi táborovým velitelem
a vězeňkyní, pravděpodobně naplněný
skutečnou láskou, jež ho v době války
činí zcela ojedinělým, trval téměř tři
měsíce. Přesto i on musel nutně mít
tragickou dohru. Pravděpodobně na
udání jeho kolegů se začali o Drosihna
zajímat nadřízení a asi v únoru 1944

25	Tamtéž, agenturní zpráva, 13. 3. 1958.
26	Tamtéž, agenturní zpráva, 2. 1. 1958. V materiálech SNB se objevuje o osudech jeho předválečné rodiny pouze tato zmínka: Sylten byl
ženatý a měl 3 děti, které se však nevrátily z koncentračního tábora.
27 Tamtéž, agenturní zpráva, 13. 3. 1958.
28	K historii terezínského transportu Be do Estonska blíže PŘIBYL, Lukáš: Historie terezínského transportu Be do Estonska. In: Terezínské
studie a dokumenty. Praha, Academia 2001, s. 113–180.
29	Koncentrační tábor v Jägale byl pracovní tábor estonské tajné policie a SD. V provozu byl od srpna 1942 do srpna 1943. Početní stav
vězňů nikdy nepřesáhl číslo 200. Místní vězni, převážně ženy, byli nasazeni na lesní a zemědělské práce.
30	Koncentrační tábor v Eredě fungoval od července 1943 do konce července 1944. Šlo o jednu z poboček koncentračního tábora ve Vaivaře. Byl určen zhruba pro dva tisíce vězňů, kteří pracovali zejména na dolování břidlice.
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ho ve vedení tábora vystřídal nový
komandant. Rozběhlo se vyšetřování,
vyslýchána byla i Inge. Přesto se oběma milencům údajně podařilo z tábora
utéct. Nejspíš se chtěli pokusit dostat
do neutrálního Švédska. Jejich útěk
však skončil tragicky – byli dopadeni a buď zastřeleni, či v bezvýchodné
situaci spáchali sebevraždu.31

Nové začátky
Stejně jako jiným přeživším a tragédií
holocaustu postiženým Židům, ani
Robertu Syltenovi nakonec nezbývalo
nic jiného než se pokusit vyrovnat se
svým traumatem. Po čase se mu podařilo získat zaměstnání u firmy Pick
a spol. v továrně na mýdlo v Žilině,
kde se brzy spřátelil s jejím majitelem
Gejzou Pickem.32 I mezi spolupracovníky a dělníky byl Sylten oblíben.33
V prosinci 1948 se podruhé oženil. Ani
tehdy nebyl nijak politicky aktivní, podle pozdějšího svědectví svého bratra
Jana ovšem „únorové vítězství“ v roce
1948 přivítal. Přesto se na počátku
roku 1949 i se svým zaměstnavatelem
Gejzou Pickem (jemuž byla rodinná
firma mezitím znárodněna) rozhodli
odejít do Izraele s tím, že si tam Pick
založí vlastní továrnu, v níž se měl
stát Sylten správcem. Na rozhodnutí
o odchodu do Izraele měla lví podíl

i Syltenova druhá manželka. Realita
však nebyla po příchodu do Izraele
zdaleka tak růžová – Sylten nemohl
dlouho získat dobré zaměstnání,
a dokonce ani slušný byt. Se ženou
se nejdříve usadili v Jeruzalémě, kde
Robert dva roky pracoval jako úředník na městském úřadě. Následně nastoupil na pozici chemika v závodě na
výrobu umělého hnojiva a zpracování
kuchyňského odpadu. Později se zkusil
vydat i na soukromou podnikatelskou
dráhu a určitý čas se věnoval obchodu
se stavebním materiálem. Jeho podnikání ale nebylo příliš úspěšné, již
v době druhé arabsko-izraelské války
(suezská krize) v roce 1956 jeho firma
zbankrotovala. Nicméně se mu brzy
podařilo získat poměrně dobře placené místo chemika ve fosfátových
závodech u Beeršev y v Negevské
poušti, kde pracoval jako zástupce
vedoucího laboratoře. Tehdy už měli
Syltenovi dvě děti.34 Jako chemik měl
slušný plat, což mu umožnilo vzít si
od banky půjčku a zakoupit byt v Ramat Ganu.35 Přesto ho údajně tíživá
finanční situace donutila přistoupit
na nabídku československé rozvědky.

Spolupráce s StB
Na přelomu let 1949/1950 nastal v zahraniční politice Sovětského svazu

a jeho východoevropských satelitů
vůči Střednímu východu zřetelný obrat. Poté, co se ukázalo, že se v Izraeli
neprosadí socialismus, ale systém
západní parlamentní demokracie, a izraelská komunistická strana (Maki)
zde navíc měla doslova žalostnou podporu,36 začaly se státy tzv. východního
bloku od Izraele odklánět a naopak
podporovat arabské státy. Antisionis
mus Stalina a dalších představitelů komunistické nomenklatury, který byl ve
40. letech a zejména v roce 1948 dočasně potlačen, se znovu začal výrazněji
projevovat. Rovněž Československo,
které ještě donedávna přistupovalo
k sionismu a Izraeli velice přátelsky,
se snažilo získat podporu a sympatie
arabských zemí. Projevy antisemitismu a antisionismu během Slánského
procesu a nová protii zraelská linie
v zahraniční politice tomu měly výrazně napomoci.37
Československo-izraelské vztahy se
v první polovině 50. let vcelku logicky
ocitly na bodu mrazu. Již krátce po
Slánského procesu v roce 1952 opustil izraelský vyslanec Arieh Kubovy
Prahu a v podstatě až do roku 1967
(do vypuknutí šestidenní války), kdy
byly definitivně přerušeny vzájemné
diplomatické vztahy, měl Izrael v Československu a podobně i Československo v Izraeli pouze svého pověřeného

31	Osudu Inge Syltenové se věnoval dokumentarista Lukáš Přibyl v jednom z dílů svého dokumentárního cyklu Zapomenuté transporty,
konkrétně v díle mapujícím transporty do Estonska. Totéž je popsáno ve stejnomenné publikaci PŘIBYL, Lukáš – PLZÁK, Michal: Zapo
menuté transporty. Praha, Kalich, 2013, s. 93–102. K transportům do Estonska blíže tamtéž, s. 215–245.
32	Gejza Pick vlastnil od roku 1938 v Žilině továrnu na výrobu čisticích prostředků a kosmetiky. V době arizace židovského majetku ve
Slovenském štátu souhlasil jeho blízký přítel a kolega Viktor Ruttkay, že se jako osoba árijského původu stane jejím fiktivním vlastníkem. Vedle toho se Ruttkay aktivně podílel i na záchraně rodiny Pickových během deportací v roce 1942. V žádosti předložené ministerstvu hospodářství uvedl, že Gejza Pick jako ředitel je pro řízení a fungování podniku nezbytný. Na základě toho bylo Pickovi vydáno
pracovní povolení, které ho spolu s rodinou zachránilo před první vlnou deportací. Krátce před vypuknutím Slovenského národního
povstání koncem srpna 1944 se Pickovi rozhodli s příbuznými Weilovými utéct. Pro Gejzovu matku však byl útěk příliš náročný, a proto zůstala v Žilině. Viktor Ruttkay ji ukryl v zadním pokoji svého bytu. Další členové rodiny Pickových se až do osvobození ukrývali
u Ruttkayových příbuzných v obci Čepčín u Martina. V květnu 1945 se vrátili do Žiliny, načež Gejza Pick znovu začal s Viktorem Ruttkayem podnikat. V září 2004 udělil stát Izrael Viktoru a Emě Ruttkayovým vysoké izraelské státní vyznamenání Spravedlivý mezi
národy. Převzato z http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4440735 (citováno k 25. 11. 2015).
33	
ABS, f. I. správa SNB, svazek reg. č. 42601, Krajská správa MV Žilina, záznam z vytěžení bývalých Robertových spolupracovníků Josefa
Kačírka, Ondreje Zubora a Viktora Ruttkaye, 26. 5. 1958.
34 Tamtéž, agenturní zpráva, 2. 1. 1958; tamtéž, memorandum, 13. 2. 1959.
35 Tamtéž, Krajská správa MV Žilina, agenturní zpráva, 13. 3. 1958.
36	V prvních volbách do izraelského parlamentu (Knesetu) 25. ledna 1949 získala Maki pouze 3,5 %, tedy 4 mandáty.
37 YEGAR, Moshe: Československo, sionismus, Izrael. Historie vzájemných vztahů. Victoria Publishing, Praha 1997, s. 138.
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zástupce.38 Veškerý vývoj v oblasti obchodních vztahů se omezil na drobné
obchodní výměny. Obdobně se vyvíjely
vztahy i v kultuře, které rovněž uvízly
na mrtvém bodě.
I když se v roce 1956 diplomatické
vztahy krátkodobě normalizovaly
a v Praze znovu začalo fungovat izraelské velvyslanectví, hned následujícího roku se opět zhoršily. Tehdy došlo
k vyhoštění pracovníka izr aelského
zastupitelství v Praze Moše Schatze,
který byl obviněn ze špionáže. StB totiž v té době podezřívala nejen jeho,
ale i další zaměstnance izraelské
ambasády z podílu na poskytování
finanční podpory osobám židovského
původu a organizování ilegálních útěků některých jedinců z ČSR. Několik
československých Židů bylo zatčeno,39
podle tvrzení Izraele však šlo o falešná
obvinění.40 V dubnu 1957 byl za nežádoucí osobu prohlášen také tajemník
izraelské ambasády Šlomo Kaddar 41,
který poté musel Československo
rovněž opustit.42
Přestože státní a stranické orgány
po zbytek 50. a 60. let deklarovaly
nezájem na zlepšení českosloven-

sko-izraelských vztahů a ve zdejší
společnosti byla i nadále přiživována
protiizraelská propaganda, nepřestala
se o situaci na Blízkém východě zajímat československá rozvědka, která
se zde snažila vybudovat agenturní
síť především mezi bývalými krajany.
Její zájem o Roberta Syltena se datuje
od konce roku 1957. 43 S nápadem využít ho ke spolupráci přišel s největší
pravděpodobností jeho bratr Jan Skála 44, tehdy již spolupracovník Krajské
správy ministerstva vnitra (KS MV)
Žilina pod krycím jménem „Milan“. Ze
společné korespondence s bratrem totiž usoudil, že zůstal po svém odchodu
do Izraele „pokrokového smýšlení“
a nadále vyjadřoval vřelý vztah ke
své rodné vlasti. Cenné se mu zdály
i jeho úzké styky s dalšími bývalými
krajany.45 Příslušníci 7. odboru KV MV
v Žilině proto podali již počátkem roku
1958 návrh získat Roberta Syltena ke
spolupráci.46 Od ledna do června 1958
spolupracovníka „Milana“ zevrubně
vytěžovali k minulosti jeho bratra
a usměrňovali ho k prohlubování
vzájemného písemného styku. Koncem května a na začátku června 1958

Josef Boháč – „Beneš“

Foto: ABS

pak byli příslušníky KS MV v Žilině
na Roberta Syltena dotazováni i jeho
bývalí spolupracovníci z firmy Pick či
již zmíněný Syltenův přítel z mládí,
plukovník ČSLA Evžen Šarf. 47 Dne
14. února 1959 konečně podal npor.
Josef Beneš48 (starší referent 1. oddělení 6. odboru I. správy MV/zahraniční
kontrarozvědka) návrh na „verbovku“
Roberta Syltena, který měl být využit
zejména k získávání zpráv o hospodářských a politických vztazích mezi
západními velmocemi (myšleno USA

38 Tamtéž, s. 163.
39	Šlo např. o Vojtěcha Lustiga, Pavla Porgese, Kateřinu Rychnovskou, Růženu Hoffeovou a další.
40	K akci StB „Dana“ zaměřené proti aktivitám čs. Židů a diplomatům izraelské ambasády v Československu, která vyústila v hromadné zatýkání na jaře 1957, blíže ŠMOK, Martin: Každý žid je sionista a každý sionista je špion! Paměť a dějiny, 2011, roč. V, č. 4, s. 29–39.
41	Šlomo Kaddar, pův. jménem Friedrich Kessler (1. 9. 1913, Münster – 5. 2. 1987, Tel Aviv). V mládí se s rodiči přestěhoval z Německa do Holandska, kde studoval práva a filozofii na univerzitě v Utrechtu. V roce 1933 odjel do Palestiny a zde pokračoval ve studiích na Hebrejské
univerzitě v Jeruzalémě. V letech 1938–1945 působil jako velitel podzemní vojenské organizace Hagana a poté, do založení nezávislého
Izraele, jako spolupracovník Jewish Agency. V roce 1945 vstoupil do služeb izraelského MZV, kde pracoval v oddělení pro západní Evropu.
V roce 1949 byl jmenován I. tajemníkem izraelského velvyslanectví v Paříži a později byl v téže funkci přeložen do Bruselu. Když byl iz
raelský velvyslanec Arieh Kubovy po Slánského procesu v roce 1952 označen za nežádoucí osobu a musel opustit Československo, nastoupil od června 1953 Kaddar v Praze jako chargé d’affaires – stálý zmocněnec, po krátkodobé normalizaci diplomatických vztahů v roce 1956
byl povýšen na velvyslance. Následující rok však došlo k zásahu orgánů StB proti vybraným příslušníkům čs. židovské komunity a k vyhoštění zaměstnanců izraelského velvyslanectví. Šlomo Kaddar byl podezírán ze špionáže, ale tato činnost mu nebyla prokázána. Nicméně byl prohlášen za nežádoucí osobu, opustil Československo a vrátil se na izraelské ministerstvo zahraničí. Po šestidenní válce v roce
1967 vstoupil do městské rady v Jeruzalémě. ABS, I. zvláštní odbor MV, svazek reg. č. 4124, zpráva ze dne 19. 9. 1957.
42 Tamtéž, svazek reg. č. 4124 – akce „Kápo“.
43 ABS, f. I. správa SNB, svazek reg. č. 42601, Krajská správa MV Žilina, agenturní zpráva, 2. 1. 1958.
44	V Izraeli tehdy žil i Janův syn Milan Skála, který tam odešel v roce 1948 a byl zaměstnán jako vedoucí dílny ve strojírenském podniku
nedaleko Tel Avivu.
45 ABS, f. I. správa SNB, svazek reg. č. 42601, KS MV Žilina, agenturní zpráva, 13. 3. 1958.
46	Tamtéž, agenturně-operativní plán dalšího postupu do případu Robert, nedatováno.
47	Tamtéž, Záznam z vytěžení Josefa Kačírka, Ondreje Zubora, Viktora Ruttkaye a plk. ČSLA Evžena Šarfa k akci Robert, 26. 5. 1958.
48	Josef Boháč alias „Beneš“ (nar. 22. 6. 1927). Od roku 1953 pracoval na KS MV Praha, od roku 1958 jako starší referent na 6. odboru
I. správy MV. V letech 1965–1968 působil v legalizaci vicekonzula na čs. generálním konzulátě v Montrealu. Od 10. 12. 1965 byl
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a NSR) a Izraelem. V Negevu, kde byl
zaměstnán, totiž podle informací československých zpravodajců působili
specialisté z NSR. Dále si příslušníci
rozvědky představovali, že pronikne
do organizace s názvem Liga přátelství Izrael – Československo (zkr.
HOC, organizace vystěhovalců z ČSR
v Izraeli)49 a díky svým stykům bude
podávat příslušné informace nejen
o životě československých emigrantů
v Izraeli, ale např. i o kolaborantech
s nacisty.50
Československé rozvědce se zdály
zajímavé především Syltenovy kontakty na bývalé krajany – již zmiňovaný
přítel Gejza Pick udržoval údajně řadu
známostí s lidmi z vysokých hospodářských a politických kruhů izraelského státu a jeho manželka Herta, roz.
Melkensteinová, byla navíc blízkou
příbuznou izraelského ministerského předsedy Davida Ben Guriona.51
K samotné spolupráci měl být Sylten
motivován nejen kvůli silné averzi
k nacismu (vyvraždění rodiny a účast
v protinacistickém boji), sympatiím

k Československu i SSSR, ale zejména finančními odměnami i dalšími
materiálními v ýhodami. Poté, co
návrh schválil tehdejší ministr vnitra Barák, byl zaveden svazek tajného
spolupracovníka pod krycím názvem
„Robert“.52
Od ledna až do konce července 1959
byl pak jeho bratr při několika osobních schůzkách, které se konaly co týden v KB „Pioneer“ v Žilině, instruován
příslušníky StB (dvou z nich se zúčastnil i npor. Beneš) ohledně vzájemné
korespondence a s blížící se schůzkou
obou bratrů ve Vídni pak i ohledně
postupu při navázání spolupráce.53 Původně se měli bratři setkat již v březnu
1959, ale vzhledem ke komplikacím
(Robert nemohl dlouho sehnat potřebné finance na cestu do Evropy)
mohlo k plánované schůzce dojít až
začátkem srpna 1959. Po příletu do
Vídně dne 10. srpna 1959 se Robert Sylten nejdříve setkal s bratrem Janem,
který mu podle plánu navrhl schůzku
se svým „přítelem z ministerstva zahraničních věcí“ – tedy npor. Benešem.

O dva dny později se Robert sešel za
přítomnosti bratra s Benešem a jeho
„verbovka“ dopadla po určitém váhání
dobře. V obavách z možného prozrazení souhlasil Robert se spoluprací
jen pod podmínkou, že jeho činnost
nebude namířena proti zájmům Izraele
(přestože nesympatizoval s politikou
ministerského předsedy Ben Guriona).54 V dalších dvou dnech se npor.
Beneš na několika dalších schůzkách
(ve vídeňských kavárnách, hostincích
a parcích) pokoušel vytěžit Syltena
k tématům, o něž měla čs. rozvědka
eminentní zájem – především k hospodářským a politickým vztahům Izraele
se Západem a k Syltenovým stykům
v politických kruzích izraelského státu. Sylten se před Benešem chlubil, že
má řadu kontaktů zejména v řadách
funkcionářů předních izraelských politických stran – Mapaj55, Všeobecných
sionistů56 a Progresivní strany57 a rovněž v odborové organizaci Histadrut58
a na ministerstvu rozvoje.59 Beneš ho
proto zaúkoloval, aby zjistil veškeré
informace související s politickými

zástupcem rezidenta rezidentury v Ottawě pro Montreal. Ze služebního poměru byl propuštěn v roce 1971. ABS, f. Personální spisy
příslušníků MV, personální spis Josefa Bohače, ev. č. 3737/27; MIKLOVIČ, Michal: Rezidentúra EXPO-67. ŠtB na svetovej výstave
v Montreale. Paměť a dějiny, 2011, roč. V, č. 4, s. 65.
49	V roce 1948, krátce po založení státu Izrael, byla v Tel Avivu založena Liga přátelství Izrael – Československo, u jejíhož vzniku stály
mnohé veřejně známé osobnosti např. Chanan Rosen, Artur Kraus, Dr. Chaim Kugel či Max Brod. Cílem Ligy byl rozvoj československo-izraelských vztahů. Zajistila např. účast Izraele na vysázení růžového sadu v Lidicích či dalších kulturních akcích, organizovala skupinové zájezdy z Izraele do Československa apod. Společnost fungovala 23 let, ale v roce 1967 byla její činnost pozastavena.
Teprve v souvislosti s politickými změnami v Československu svou činnost 21. února 1990 obnovila a přejmenovala se na Společnost
přátelství Izrael – Československo. Viz http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/izrael/krajane/-mzv-publish-cz-zahranicni_vztahy-krajane_v_zahranici-krajane_ve_svete-historie_krajanu-index_11.html (citováno k 25. 11. 2015).
50 ABS, f. I. správa SNB, svazek reg. č. 42601, Dodatek k memorandu, 13. 6. 1962; tamtéž, návrh na verbovku Roberta Syltena, 14. 2. 1959.
51	Tamtéž, memorandum, 13. 2. 1959.
52	Tamtéž, souhlas ministra vnitra R. Baráka, 14. 2. 1959; tamtéž, dodatek k memorandu, 13. 6. 1962.
53 Tamtéž, záznam ze schůzky se spolupracovníkem Milanem, 30. 7. 1959; tamtéž, plán vytěžení a úkolování Roberta.
54 Tamtéž, záznam o provedení verbovky, 20. 8. 1959.
55	Mapaj (Mifleget Poalej Erec Jisra’el – Dělnická strana Izraele), levicová strana, jež byla dominantní politickou silou v Izraeli až do svého
sloučení ve Stranou práce v roce 1968. Mezi její nejznámější předsedy patřil první a dlouholetý premiér Izraele David Ben Gurion.
Strana měla zastoupení v prvním až pátém Knesetu a až do roku 1965 formovala všechny izraelské vlády.
56	Všeobecní sionisté (Cijonim klalijim), centristé v rámci sionistického hnutí. Jako strana byla předchůdkyní dnešních stran Likud
a Kadima.
57	Progresivní strana (Miflaga Progresivit), liberálně-progresivní strana seskupující převážně židovské imigranty ze střední Evropy. Po
prvních volbách v roce 1949 se stala součástí koaliční vlády premiéra Davida Ben Guriona. V roce 1961 se sloučila se Všeobecnými sionisty, čímž vznikl nový politický subjekt – Liberální strana.
58	Histadrut (doslova Federace, celým názvem Všeobecná federace pracujících v zemi Izrael, ha-Histadrut ha-Klalit šel ha-Ovdimbe-Erec
Jisra’el), izraelský odborový svaz založený v roce 1920.
59	Npor. Beneš líčil Roberta Syltena jako inteligentního člověka slušného vystupování, který se rád baví ve společnosti a dovede si svým
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a hospodářskými dohodami mezi
Izraelem a západními velmocemi,
tedy jejich snahou o hospodářské
proniknutí do Izraele (jména expertů,
specialistů, místa a doba jejich pobytu
v Izraeli). Zprávy měl podávat v dopisech bratrovi do Československa
a brzy i při osobním styku s řídícím
orgánem v Izraeli.60
Již v listopadu 1959 měl Robert v dopise bratrovi naznačit, že „touží po
přátelích“ – tedy že chce navázat spolupráci.61 V dalších týdnech ho proto
kontaktoval rezident československé
rozvědky v Izraeli62 kpt. Havlík63. K jejich první schůzce došlo 26. ledna 1960
v parku v blízkosti hotelu Dan v Tel
Avivu. V následujících měsících se pak
spolu sešli ještě osmkrát – schůzky se
odehrávaly buď v parku u hotelu Dan,
nebo v kavárně Ben Jehuda. Během
nich Havlík úkoloval Syltena k navazování styků s funkcionáři strany Mapaj
(kam měl také vstoupit) a Všeobecných sionistů, k zjišťování způsobů
hospodářského pronikání USA a NSR
do Izraele a tipování funkcionářů Ligy
přátelství Izrael – Československo
a československých přistěhovalců
v Izraeli apod. Úkoly, které mu byly
prostřednictvím Havlíka uloženy,
se tedy nijak nelišily od původního
návrhu.64 Pracovníci čs. rezidentury
v Izraeli jistě rádi využili Syltenových

služeb i proto, že dle hodnocení nadřízených neměli dostatek operativních
výsledků.65
Brzy jim však začalo být jasné, že
slibně se jevící spolupráce nenaplní
původní očekávání. Sylten totiž od
počátku přistupoval k plnění úkolů
dost laxně, s čímž samozřejmě nebyli rozvědčíci spokojeni. Spolupráce
někdy vyznívala spíše až komicky:
na jedné ze schůzek Sylten dokonce nabídl československé rozvědce
možnost odkoupení vynálezu, který
souvisel s ochranou lidí před účinky
velké rychlosti při kosmických letech.
Už tehdy Havlík hodnotil návrh jako
podezřelý.66 Nakonec mu Sylten předal
papír s výpočty, které ale odborníci
z Vědeckotechnické rozvědky (VTR)67
po posouzení označili za školácké,
a zřejmě právem podezřívali Syltena
ze snahy úmyslně zpeněžit bezcennou
věc. To se ukázalo i v jeho dalším hodnocení – podle Havlíka se u něj údajně
projevovaly určité extrémy v chování,
naivita spojená s židovským lišáctvím (!)
a strach ze styku s námi paralizovaný
(sic) touhou po penězích. Havlík zpochybňoval i spolehlivost jeho dalších
zpráv a nabádal při jejich posuzování
k opatrnosti.
Až po poslední vzájemné schůzce,
která se uskutečnila 7. dubna 1960,
připustil, že se Syltenův přístup ke

Václav Louda – „Havlík“

Foto: ABS

spolupráci a plnění zadaných úkolů poněkud zlepšil: Upouští od průhledného
smýšlení, a i když má skon k nesystema
tickému plnění úkolů, je zřetelný daleko
seriosnější postoj k úkolům (uvědomil si,
že jeho začáteční způsob nemá naději
na úspěch). Snaží se o konspiraci, tak
kupř. přinesl poslední zprávu v patentní
tužce. Projevil vděčnost za půjčku, koupě
bytu. Spolehlivost Syltenových zpráv
měla být ovšem i nadále důkladně
prověřována.68
Po odjezdu kpt. Havlíka z Izraele
převzal jeho řízení kpt. Cidlinský 69.
S ním se ale Sylten setkal pouze
jednou, protože Cidlinský byl z Izraele náhle vypovězen v souvislosti
s provalením spolupracovníka v akci

chováním získávat důvěru. Ve volném čase žije rovněž společensky, popisoval, je vášnivým hráčem šachu, bridže a kulečníku. Uměl si
prý získávat nové kontakty, které dokázal využít ve vlastní prospěch.
60	
A BS, f. I. správa SNB, svazek reg. č. 42601, 1. správa MV, 6. odbor, zpráva o verbovce Roberta předložena ministru vnitra R. Barákovi,
20. 8. 1959.
61	Tamtéž, KS MV Žilina, záznam ze schůzky se spolupracovníkem Milanem, 27. 11. 1959.
62	Náčelníkem rezidentury v Tel Avivu byl npor. Havlík (II. tajemník), jeho zástupcem por. Krejčí (atašé) a referentem rezidentury
por. Žďárský. ABS, registratura, V. odbor, čj. A/1-00 130/51-56, v Praze dne 9. března 1956, Kádrovému odboru I. správy MV.
63	Václav Louda alias „Havlík“ (nar. 17. 10. 1922). Na I. správě MV pracoval od roku 1952. Od října 1955 do května 1960 působil jako rezident
na rezidentuře v Izraeli v legalizaci II. a ke konci pobytu I. vyslaneckého tajemníka. Po návratu z Izraele byl ustanoven nejprve starším
referentem, na konci roku 1960 byl jmenován do funkce náčelníka oddělení 6. odboru, II. zálohy I. správy MV. Od května 1964 do srpna
1967 působil na rezidentuře v indonéské Djakartě v legalizační funkci I. velvyslaneckého tajemníka. ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Václava Loudy, ev. č. 5584/22.
64 Tamtéž, f. I. správa SNB, svazek reg. č. 42601, vyhodnocení agenta krycím jménem Robert, 1. 11. 1962.
65 ABS, f. personální spisy příslušníků MV, personální spis Václava Loudy, ev. č. 5584/22, služební hodnocení V. Loudy, 15. 4. 1960.
66 Tamtéž, Výpis z telegramu z Tel Avivu, 18. 1. 1960.
67	Vědeckotechnická rozvědka prováděla průmyslovou špionáž, měla tedy za úkol především sledování oborů jako atomistika, rakety,
slaboproudá elektrotechnika a chemie. Československá Vědeckotechnická rozvědka byla součástí I. správy MV ČSSR.
68 Tamtéž, zpráva kpt. Havlíka, 10. 4. 1960.
69	Viliam Ciklamani alias „Cidlinský“ (nar. 19. 2. 1932). V letech 1954–1970 působil u I. správy MV. V roce 1955 přešel na rezidenturu do
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„Kápo“ – šlo o akci čs. rozvědky k dalšímu „rozpracování“ již zmíněného
izraelského diplomata Šloma Kaddara,
která byla ukončena po jeho odjezdu
z Československa v roce 1957.
Da lší konta k t se Syltenem byl
odjezdem Cidlinského každopádně
přerušen (i když se ještě neočekávalo, že se bude jednat o definitivní
konec). Syltenova aktivní spolupráce
s československou rozvědkou nakonec tedy trvala pouze půl roku – od
prosince 1959 do května 1960. Když
v listopadu 1962 příslušníci rozvědky
posuzovali její efektivitu, převládalo
v jejich hodnocení očividné zklamání. Sylten totiž za celou dobu předal
pouze několik druhořadých politicko-hospodářských a vědecko-technických informací, které ovšem nebyly
na úrovni a ze zpravodajského hlediska
nic podstatného nepřinesly. Jednalo se
především o informace vztahující se
k výrobě a vývozu izraelských fosfátů (včetně seznamu lidí, kteří byli
zapojeni do výroby – chemiků, technických úředníků, ředitelů, vedoucích
činitelů chemických podniků), které
byly předány VTR. Znovu zde byla
kritizována jeho laxnost: …uložené
úkoly plnil dost povrchně, chyběla mu
iniciativnost – jiné zvláštní úkoly nespl
nil a neprojevil ukázněnost a statečnost
a stále se obával možnosti prozrazení
a nechyběl ani odkaz na Havlíkovu
kuriózní charakteristiku Syltenova
chování: Projevovala se u něho naivi

ta, neodpovídající jeho vzdělání, spojená
s židovským lišáctvím, strach ze styku
utlumovaný na druhé straně touhou po
penězích. Celkem mu bylo při osobních
schůzkách vyplaceno 1 300 izraelských liber (šekelů, IL), z toho 300 IL
jako odměny a 1 000 IL jako půjčka na
zakoupení bytu. Do roku 1962 ovšem
Sylten půjčku nesplatil.70

Ukončení spolupráce
Po vypovězení kpt. Cidlinského z Izraele v srpnu 1960 nebyl se Syltenem
až do konce července 1962 udržován
žádný styk. Souviselo to s tím, že rezidentura československé rozvědky
v Izraeli byla mezitím zrušena. Přes
nevalné výsledky dosavadní spolupráce ale zůstával kontakt na Syltena
pro československou rozvědku stále
atraktivní a hodlala ho v budoucnu
ještě využít. Podstatné bylo, že neexistovaly žádné signály, že by o vzájemné
spolupráci věděly cizí tajné služby,
především izraelská kontrarozvědka.
Jisté kroky k obnovení kontaktu
proto československá rozvědka podnikla v létě roku 1962. V červenci se
s Robertem Syltenem v Izraeli znovu
spojil jeho bratr Jan, který zde byl na
návštěvě svého syna Milana. Robert
s další spoluprací souhlasil a s bratrem se dohodli na možnostech nového
spojení.71 Přesto k obnovení spolupráce
už nikdy nedošlo, protože čs. rezidentura nebyla obnovena. V roce 1964 byl

svazek vedený na Roberta Syltena
předán do archivu, v 80. letech pak
skartován.72

Závěr
Autorovi článku se bohužel nepodařilo zjistit přesné datum a místo
úmrtí Roberta Syltena. Údajně zemřel
v 80. let ech v Tel Avivu. Dokonce
ani jeho dcera z druhého manželství
Ruth, která byla jistou dobu v kontaktu s dokumentaristou Lukášem
Přibylem, neznala mnohé z životních
peripetií svého otce. Z dramat, kterých bylo na jeden lidský život víc než
dost. Přestože ta pramenila i z osobních, často neuvážených rozhodnutí,
poháněných jistě i celoživotní touhou
po dobrodružství, následky byly pro
Syltena zpravidla tragické. Stejně
tragické jako podstatná část historie
střední a východní Evropy 20. století,
kdy se „u kormidla“ střídal nacistický
a komunistický režim, totality veskrze si podobné. Robert Sylten se z jejich
osidel nedokázal v podstatě po celý
život vymanit – pochopové nacismu,
před jehož pronásledováním utíkal,
mu z rasových důvodů vyvraždili
celou rodinu, komunisté (bolševici)
ho nejdříve bezdůvodně věznili, aby
se pak později dal do jejich služeb.
O skutečných důvodech, které k tomu
Roberta Syltena vedly, se již bohužel
více nedozvíme.

Izraele. V roce 1970 byl propuštěn ze služebního poměru a posléze pracoval jako právník Jednotného zemědělského družstva (JZD)
v Nové Vsi nad Žitavou. V letech 1975–1989 byl „rozpracováván“ StB. Od únoru 1990 krátce působil jako I. náměstek federálního
ministerstva vnitra. KOŠICKÝ, Patrik – ŽÁČEK, Pavel: Štátna a Verejná bezpečnosť v ponovembrovej politike. Pamäť národa, 2005,
č. 3, s. 50.
70	
A BS, f. I. správa SNB, svazek reg. č. 42601, vyhodnocení agenta krycím jménem Robert, 1. 11. 1962; tamtéž, dodatek k memorandu,
13. 6. 1962.
71	Tamtéž, vyhodnocení agenta krycím jménem Robert, 1. 11. 1962.
72 Tamtéž, návrh na uložení do archivu, 25. 11. 1964.
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