
objektivem

paměť a dějiny 2015/04 99

  V síti
Podpis souhlasu  
se spoluprací  
objektivem StB

Snímky, na nichž se budoucí tajný 
spolupracovník „upisuje“ Státní 
bezpečnosti, byly pořízeny v míst-
nosti č. 14 na Krajské správě StB 
v Ostravě. Jejich příběh, jako celá 
kauza, patří k těm komplikova-
nějším. 

Jarmilu Sýsovou zatkla StB pro tzv. 
protistátní činnost, spolupráci s brit-
skou zpravodajskou službou. U jejího 
syna Zdeňka Sýse, narozeného v roce 
1931 ve Vyškově, StB oceňovala, že 
má důvěru osob reakčního zaměření, 
především mezi zlatou mládeží.1 Přes 
matku navíc existovala možnost jeho 
spojení s Karlem Zbytkem, který pra-
coval v čs. sekci britské zpravodajské 
služby v Londýně. Proto StB uvažovala 
o Sýsově vyslání za Zbytkem, který 
býval navíc jeho učitelem angličtiny 
na ostravském gymnáziu. Ve dnech 
12. až 14. srpna 1952 (tedy během 
dvoudenního výslechu!) vypovídal 
Zdeněk Sýs o matce a nakonec s pří-
slušníkem StB Karlem Lyščařem 
sepsal „žádost o tajnou spolupráci“. 
O Sýsově duševním rozpoložení svěd-
čí fakt, že o dva dny později přišel 
a chtěl vzít do vazby, protože by prý 
spoluprací s StB matce přitížil. Po 
„vysvětlení“ prý znovu s donášením 
souhlasil. Začal pak podávat zprá-
vy. Dne 29. října 1952 mu na schůzce 
příslušníci StB řekli, že jeho žádost 
o prominutí trestu byla kladně vyříze-
na (nepochybně vůbec neexistovala), 
a dali mu k podpisu přísahu. Při něm 
byl tajně vyfotografován.

Jarmila Sýsová dostala u soudu 
ještě téhož roku trest 18 let vězení 
a pobývala pak v trestnici v Pardu-
bicích. Osud matky udělal ze Zdeňka 
Sýse snadno vydíratelnou osobu. Když 
se na podzim 1954 vrátil z dvouleté 
základní vojenské služby, ostravská 
StB se jej rozhodla vyslat do zahrani-
čí. Dne 26. listopadu 1956 jej převedli 

přes pohraniční zátarasy u Znojma do 
Rakouska. Ovšem krátce poté Zdeněk 
Sýs neboli agent „Josef Kodýtek“ ztratil 
v zahraničí důvěru. Mohl za to návrat 
agenta StB „Brandnera“ – Františka 
Havelky z Vídně do Československa 
provedený souběžně se Sýsovým 
vysazením. Brandnerův příchod byl 
medializován a britská rozvědka 
následně zbystřila pozornost. StB 
s „Kodýtkem“ k dovršení všeho ztratila 
spojení. On sice podle směrnic odesílal 
dopisy se zprávami psanými tajným 
písmem, nedostával však na ně odpo-
věď – pověřený příslušník StB totiž 
zprávy vůbec nevyzvedl a nenechal 
tajnopis vyvolat. Dne 13. února 1960 
přišel „Kodýtek“ z Vídně na území ČSR 
na schůzku s příslušníky StB. Ukázalo 

se, že jeho možnosti vyzvědět něco 
u nepřátelských zpravodajských slu-
žeb jsou nulové, navíc si v Rakousku 
vzal ženu s devíti dětmi (!), takže byl 
v těžké finanční situaci a často bez 
práce. Po rozhovoru se příslušníci 
StB rozhodli nechat jej okamžitě 
v ČSR a postarat se mu o byt a práci 
v Ostravě. V roce 1961 byla spolupráce 
s ním ukončena.2 

Příběh agenta „Josefa Kodýtka“ do-
kládá nevybíravé nátlakové metody 
Státní bezpečnosti na počátku pade-
sátých let, ale i neprofesionalitu při 
plánování jejích akcí. Lidé byli pro StB 
pouhé nástroje, s nimiž manipulovali 
podle momentální potřeby. 

Prokop Tomek
Foto: ABS
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Dne 21. 11. 1956  KS MV Ostrava

Byl jste pověřen čestným a nanejvý-
še zodpovědným úkolem. Jste vyslán 
do zahraničí, kde máte pracovati pro 
zájmy lidovědemokratického Česko-
slovenska přímo mezi nepřátely (sic) 
lidovědemokratického zřízení.

K tomuto úkolu jste byl speciálně 
vyškolen. Byl jste poučen, jak se máte 
v zahraničí chovat a co máte vypoví-
dat při výslechu na cizí zpravodajské 
ústředně. Budete-li se říditi těmito 
pokyny, bude vaše práce v zahraničí 
úspěšná a zároveň i bezpečná pro vaši 
osobu.

Je vaším úkolem proniknouti do cizí 
zpravodajské ústředny a podávati nám 
zprávy o všem, co se v ní, jakož i jinde 
dozvíte, především co tato ústřed-
na podniká proti ČSR, které agenty 
k nám vysílá a ke komu, jaké má svoje 
zpravodajské sítě v ČSR a jaké zprávy 
z ČSR získává. Kromě toho se dobře 
seznamte s prostředím, v němž budete 
žíti, a získávejte zprávy o důležitých 
objektech, především vojenských 
a hospodářských. Zjišťujte vojenská 
kasárna, vojenské podniky, jaké útva-
ry jsou v nich umístěny, jejich výzbroj, 
počty a pod. U hospodářských podniků 
zjišťujte jejich umístění, co se v nich 
vyrábí, počty osazenstva.

V plnění daného úkolu postupujte 
rozvážně, klidně a ukázněně. Je třeba, 
abyste docílil, aby cizí rozvědka vás 
získala ke spolupráci. Na tuto spolu-
práci přistupte, ovšem zprvu se na oko 
zdráhejte, projevte obavy z nebezpečí, 
které vám tímto hrozí, nechte si věc 
řádně vysvětliti a teprve [pak] spo-
lupráci přijměte. Před cizí ústřednou 
vystupujte seriosně, neukvapujte se, 
pokud vás pověří nějakým úkolem 
v zahraničí, buďte k nim pravdivý, 
řiďte se jejich pokyny, nepřekračujte 
jejich zákazy. Pamatujte si, že vás bu-
dou prověřovati. Při vašem jednání 

a počínání mějte vždy na paměti, že 
z něho nesmí vzniknouti škoda pro 
lidovědemokratické ČSR.

Odvolávejte se na Zbytka a na „zá-
sluhy“, které má vaše matka, to Vám 
umožní snadněji získat důvěru.

Veďte spořádaný život, varujte se 
pití a lehkých žen.

Budete-li získán cizí rozvědkou ke 
spolupráci, snažte se získati důvěru 
u svého Ř. O. tak, aby se vám tento 
svěřoval blíže se svou prací, ovšem 
nevtírejte se mu.

V získávání zpráv buďte iniciativní 
a podávejte je včas.

Úkol, který mám vykonati, beru 
na sebe dobrovolně, a proto se vyna-
snažím, abych všechny požadavky 
splnil dobře a tím podpořil zájmy 
našeho státu. Při plnění úkolů budu 
postupovat dle momentální situace, 
avšak s ohledem na instrukce, které 
jsem obdržel. 

Ostrava 21. 11. 1956
     Zdeněk Sýs Josef Kodýtek3

1 ABS, f. Operativní svazky – Centrála, svazek a. č. 887954 MV, osobní svazek agenta reg. č. 1837, krycí jméno „Josef Kodýtek“.
2 Tamtéž.
3 Tamtéž, podsvazek č. 2, s. 47.
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