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Kanál Weiden – Praha

Příběh akce „Klen“ se začal psát 
v okamžiku, kdy se zaměstnanec 
západoněmeckého velvyslanectví 
v Praze Peter Requardt poprvé se-
tkal s československou občankou 
Milenou Kaplickou. Jak přesně k je-
jich seznámení došlo, zůstane už asi 
navždy tajemstvím. Z dokumentů StB 
vyplývá, že se museli poznat někdy na 

počátku roku 1975. Není vyloučeno, 
že se tak dílem náhody stalo v baru 
hotelu Jalta na Václavském náměstí. 
Ve vyčleněných prostorách tohoto ho-
telu měla od navázání diplomatických 
styků mezi Prahou a Bonnem v pro-
sinci 1973 dočasné sídlo ambasáda 
Spolkové republiky Německo (SRN).1 
Celý objekt byl pod přísným dohledem 

StB, která hotel protkala důmyslnou 
síti prostorových a telefonních odpo-
slechů a disponovala kromě vlastních 
lidí i nemalým počtem tajných spolu-
pracovníků z řad jeho zaměstnanců. 
Proto nepřekvapí, že první poznat-
ky o kontaktech mezi Requardtem 
a Kaplickou získala československá 
kontrarozvědka již v únoru 1975.2

1  Již od roku 1968 sídlilo v Jaltě obchodní zastoupení SRN v ČSSR. Více k tématu např. PLŠKOVÁ, Jaroslava: Východní politika Brandtovy 
vlády v letech 1969–1974. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1999 nebo BŘACH, Radko: Smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN 
z roku 1973. Od prvních rozhovorů po ratifikaci smlouvy. ÚSD AV ČR, Praha 1994.

Akce „Klen“

Zásah Státní bezpečnosti 
(StB) proti Chartě 77 patří  
k událostem, které jsou  
alespoň v základních obry-
sech zapsány do historické-
ho povědomí naprosté většiny 
Čechů a Slováků. Akce „Klen“, 
jejíž finální fáze se taktéž 
odehrála na počátku roku 
1977 a s Chartou 77 nepřímo 
souvisela, je naopak zcela 
neznámou. Takový byl záměr 
StB a československé diplo-
macie. Pozoruhodný příběh, 
ve kterém se prolínají světy 
pražského podsvětí, tajných 
služeb a mezinárodní politiky, 
měl zůstat navždy utajenou 
kapitolou československo- 
-německých vztahů.

TOmÁŠ mALíNEK

odhalení západoněmeckého „špióna“ na velvyslanectví SRN v Praze

Milena Kaplická a Peter Requardt před vinárnou Beograd ve Vodičkově ulici v Praze 
Foto: ABS
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Podle interních pravidel ambasády 
byli její zaměstnanci povinni hlásit 
svým nadřízeným veškeré mimo-
pracovní styky s československými 
občany.3 Mnozí toto poměrně striktní 
pravidlo nedodržovali a příslušníci 
StB to dobře věděli. Trpělivě moni-
torovali dění kolem velvyslanectví 
a čekali na vhodnou příležitost k ro-
zehrání zpravodajské hry.

 O Peterovi Requardtovi (nar. 1940) 
toho Státní bezpečnost zpočátku 
mnoho nevěděla. Na nově otevřené 
velvyslanectví v Praze nastoupil 
22. července 1974 jako úředník. Mimo 
jiné byl odpovědný za provoz šifrova-
cího zařízení, jež sloužilo ke komu-
nikaci s ministerstvem zahraničních 
věcí v Bonnu (Auswärtiges Amt, AA). 
Do diplomatické služby údajně vstou-
pil teprve v roce 1972 a ČSSR byla jeho 
prvním působištěm v zahraničí. Jeho 
předchozí vzdělání a zaměstnání StB 
neznala. Proto byl kontrarozvědkou 
od začátku považován za potenciál-
ního spolupracovníka nepřátelských 
tajných služeb4, především BND.5 Jako 
prověřované osobě (PO) mu bylo při-
děleno krycí jméno „Klen“ odkazující 
na javor klen, ve střední Evropě hojně 
rozšířený druh stromu.6

Milena Kaplická (1942–1978) byla 
naopak pro Veřejnou bezpečnost (VB) 
i StB dobře známou osobou již od dru-
hé poloviny 60. let. Jako žena praž-
ského polosvěta se úspěšně vyhýbala 
pracovní povinnosti, kterou tehdejší 

režim vynucoval, a poněkud neprů-
hledným způsobem si opatřila inva-
lidní důchod.7 Občas si přivydělávala 
jako modelka a herečka. V epizodních 
rolích se objevila v řadě tehdejších 
filmů i televizních pořadů.8 Vedení 
3. odboru II. správy Federálního mi-
nisterstva vnitra (FMV) muselo být 
brzy jasné, že důkladnější sledování 
obou osob je investice, která se může 
vyplatit.9

Státní bezpečnost nejprve proved-
la instalaci odposlechového zařízení 

k telefonnímu aparátu v bytě Mile-
ny Kaplické na pražském Žižkově. 
Z odposlechů brzy vyplynulo, že 
Kaplická působila jako prostředník 
mezi Requardtem a několika česko-
slovenskými občany, kteří měli zá-
jem o spotřební zboží ze Západu. Vše 
fungovalo na poměrně jednoduchém 
principu. Requardt často cestoval 
mezi Prahou a bavorským městem 
Weiden, kam pravidelně přepravo-
val služební poštu z ambasády.10 Ve 
městě ležícím pouhých 35 kilometrů 

2  ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (dále jen MV-KR), svazek a. č. 670720 MV (Milena Kaplická – osobní svazek 
„Klen-Milena“), Kaplická Milena – vyhodnocení dosavadních poznatků, 8. 8. 1975.

3  Tamtéž, svazek a. č. 670719 MV (Petr Requardt – osobní svazek „Klen“), Kompromitace diplomata ZÚ NSR a získání informací o zpravo-
dajských zájmech tohoto diplomata, 13. 4. 1976.

4  ABS, f. Správa kontrarozvědky (II. správa) II. díl (dále jen A 34/1), inv. j. 377, Akce Klen – Peter Requardt, zástupce kancléře ZÚ NSR 
v Praze, orgán BND – zadržení v r. 1977 – informace, 1977 (blíže nedatováno).

5  Spolková zpravodajská služba (Bundesnachrichtendienst – BND) plní od svého založení v roce 1956 funkci civilní rozvědky Spolkové 
republiky Německo.

6  V souladu s dříve zavedenou praxí přidělovala StB osobám pracujícím na západoněmeckém velvyslanectví krycí jména podle stromů. 
Akce sledování velvyslanectví SRN v Praze nesla zastřešující krycí název „Obora“.

7  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 670720 MV, Kaplická Milena – Zpráva o prošetření, 2. 10. 1975.
8  Milena Kaplická se mimo jiné objevila ve snímcích Vražda v hotelu Excelsior (1971), Petrolejové lampy (1971), Noc na Karlštejně (1973) nebo 

Adéla ještě nevečeřela (1977).
9  3. obor podřízený II. správě FMV (správa kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli) byl specializovaným pracovištěm zaměřeným 

na zastupitelské úřady SRN a Rakouska.
10  Weiden in der Oberpfalz, vládní obvod Horní Falc, Bavorsko.

Requardt nastupuje do služebního vozu BMW 1602, který používal k pašování zboží mezi 
Weidenem a Prahou Foto: ABS
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11  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 670720 MV, Návrh na agenturně-operativní kombinaci v akcích Klen a Klen-Milena, 5. 11. 1975.
12  Tamtéž, f. Agenturní svazky – Centrála (dále jen MV-TS), svazek a. č. 988674 MV (Richard Jón – krycí jméno „Karel“), Zpráva o získání 

ke spolupráci, 19. 3. 1973.
13  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 670720 MV, Záznam, 12. 11. 1975.

od české hranice si zřídil doručovací 
adresu, na kterou si českoslovenští 
občané nechávali posílat různé zá-
silky obsahující nejčastěji spotřební 
elektroniku (např. tranzistorová rá-
dia nebo magnetofonové přehrávače) 
a zahraniční literaturu. Requardt 
jednou za čas zboží vyzvedl, naložil 
do svého služebního vozu a převezl 
přes hranice do ČSSR. Jelikož pou-
žíval auto s diplomatickou značkou, 
nemusel se obávat kontroly ze strany 
československých celníků. Doručení 
zásilek jednotlivým osobám v ČSSR 
pak obstarávala Milena Kaplická.11

„Karel“ a „Werner“

Další krok kontrarozvědky celkem lo-
gicky spočíval ve vytipování několika 
osob z řad tajných spolupracovníků 
StB se záměrem proniknout do sítě 
kolem Requardta a Kaplické. První 
volba padla na Richarda Jóna (nar. 
1930), agenta s krycím jménem „Ka-
rel“, evidovaného Krajskou správou 
Sboru národní bezpečnosti (KS SNB) 
v Ústí nad Labem.12 

Jón znal Kaplickou již z dřívější 
doby, neboť oba pocházeli ze seve-
ru Čech. Kaplická se narodila v Ro-
vensku pod Troskami, Jón pocházel 
z Jablonce nad Nisou, kde pracoval 
jako vedoucí prodejny hudebnin 
Supraphon. Jón kontaktoval Kap-
lickou na podzim roku 1975 pod zá-
minkou přípravy soukromé cesty na 
Západ. Požádal ji o zprostředkování 
výměny československých korun za 
západoněmecké marky a o možnost 
využít Requardtovu adresu ve Wei-
denu k propašovaní zboží nakoupe-
ného během pobytu v zahraničí. Na 
otázku, zda zásilka může obsahovat 
i zakázanou literaturu včetně několi-
ka knih od Alexandera Solženicyna, 
odpověděla Kaplická kladně.13 

Jón v závěru roku 1975 opravdu 
uskutečnil cestu do SRN a Itálie a na-

koupené zboží dle dohody zaslal na 
weidenskou adresu. Peter Requardt 
později vše rozdělil do několika men-
ších zásilek a na počátku roku 1976 

postupně převezl do ČSSR. StB se tak 
díky „Karlovi“ podařilo do detailu 
zmapovat fungování kanálu mezi 
Weidenem a Prahou.14

Nahoře: Richard Jón alias „Karel“ s  Peterem Requardtem. Dole: Peter Requardt a  Milena 
Kaplická se loučí s Theodorem Jonášem (otočen zády) po první schůzce ve vinárně Beograd, 
7. 1. 1976. Foto: ABS
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Brzy byl do akce zapojen i druhý 
agent. Jak se později ukázalo, právě 
jeho nasazení představovalo z po-
hledu Státní bezpečnosti rozhodu-
jící strategický tah. Tou osobou byl 
pražský fotograf Theodor Jonáš (nar. 
1921), vedený pod krycím jménem 
„Werner“.15 Jonáš se podobně jako 
Jón znal s Kaplickou již delší dobu. 
Občas jí jako příležitostné fotomo-
delce zprostředkoval práci. Kaplická 
mu proto v říjnu 1975 sama nabídla 
možnost snadného dovozu zboží ze 
Západu.16 Jonáš samozřejmě souhla-
sil a svůj zájem věrohodně odůvodnil 
nutností opatřit si v ČSSR nedostupné 
technické součástky k fotoaparátu. 
Do konce roku 1975 se „Wernerovi“ 
podařilo splnit ještě jeden důležitý 
úkol. Pod záminkou obchodního 
jednání si vypůjčil na několik hodin 
žižkovský byt Kaplické. Svěřené klíče 
předal technikům StB, kteří si opat-
řili jejich kopie a následně do bytu 
nepozorovaně nainstalovali prosto-
rový odposlech. Od toho okamžiku 
měla StB takřka kompletní přehled 
o  budoucích plánech Requardta 
i Kaplické.17

Kompromitující fotografie

K dalšímu zásadnímu posunu v akci 
„Klen“ došlo 7. ledna 1976. Toho dne 
se ve vinárně Beograd ve Vodičkově 
ulici v centru Prahy poprvé osobně 
sešli Theodor Jonáš a Peter Requardt. 
Schůzku připravila Kaplická a sama 
se jí také zúčastnila. Hlavním důvo-
dem setkání byla již zmíněná Joná-

šova objednávka několika nových 
objektivů k fotoaparátu a sady filmů 
značky Agfa. Requardt si jako příle-
žitostný fotograf s Jonášem docela 
dobře rozuměl a přislíbil mu brzké 
dodání zboží. Během rozhovoru si 
zcela jistě nevšiml přítomnosti ně-
kolika příslušníků IV. správy FMV18 
v okolí vinárny, kteří z jejich setkání 
pořídili rozsáhlou foto dokumentaci.19 
Pro Státní bezpečnost byla nejdůle-
žitějším poznatkem z této schůzky 
skutečnost, že Jonáš na Requardta 
evidentně působil sympatickým 
a  důvěryhodným dojmem. Proto 
svého agenta instruovala k dalším 
setkáním a postupnému prohlubo-
vání „přátelství“.20

Přesto nemohla být StB s dosavad-
ním průběhem akce plně spokojená. 
Po více než ročním sledování měla 
k dispozici pouze důkazy o nelegál-
ním dovozu spotřebního zboží a po-
liticky „závadné“ literatury ze SRN. 
To sice byly důležité poznatky, ale 
podobná činnost nebyla u pracovníků 
západních ambasád nic výjimečného. 
Jako trumf ve zpravodajské hře pro-
ti západnímu Německu potřebovala 
mít mnohem „výbušnější“ odhalení. 
Pokud chybělo, bylo třeba jej vyrobit.

Na jaře 1976 začal Requardt na 
Jonášovu žádost převážet mezi 
Weidenem a Prahou další v ČSSR 
nedostatkové zboží: pornografické 
filmy. Poměrně vysoké finanční ná-
klady na jejich opatření posloužily 
Jonášovi jako záminka k přípravě 
svérázného podnikatelského plánu, 
do kterého chtěl vtáhnout i svého ně-

meckého přítele. Navrhl mu výrobu 
pornografických materiálů přímo 
v Československu a jejich distribuci 
do zahraničí. Jonáš měl jako zkuše-
ný fotograf a kameraman obstarat 
české modelky a výrobu, Requardt 
by zajistil vývoz za hranice a ná-
sledný prodej v Německu. Nabídku 
k účinkování v připravované produkci 
Requardt se smíchem odmítl. Po ur-
čitém přemlouvání ale přislíbil, že 
Jonášovi při focení a filmování po-
může jako pomocný technik.21 První 
zkušební focení aktů bylo připraveno 
na konec května 1976. Protože vše 
probíhalo v malém soukromém bytě 
v Římské ulici na pražských Vino-
hradech, nebylo možné technicky 
zajistit, aby kompromitující snímky 
Requardta nafotili pracovníci StB. 
Všechny fotografie proto musel ne-
pozorovaně pořídit sám Theodor Jo-
náš. Je z nich sice patrné, že Requardt 
nebyl účastníkem naaranžovaných 
aktů, ale i jeho pouhá přítomnost na 
fotografiích ve společnosti několika 
českých dívek byla pro StB dobrým 
výsledkem.22

Nezdařená verbovka

V létě 1976 přestal Peter Requardt 
spolupracovat s Milenou Kaplickou. 
Pravděpodobným důvodem bylo 
napojení Kaplické na kriminální 
skupinu, která plánovala vyloupení 
pravoslavného chrámu na pražských 
Olšanských hřbitovech.23 Kaplická se 
sice neměla účastnit samotného vlou-
pání, ale ostatním členům skupiny 

14  Tamtéž, Záznam ze schůzky, 9. 1. 1976.
15  ABS, f. MV-TS, svazek a. č. 825089 MV (Theodor Jonáš – krycí jméno „Werner“), Návrh na obnovení spolupráce s TS Wernerem, 18. 10. 1974.
16  Tamtéž, Poznatky ke Kaplické, důvěrnému styku Requardta – zaměst. ZÚ NSR v Praze, 28. 10. 1975.
17  Tamtéž, Poznatky k osobě Kaplické v souvislosti s přípravou technického opatření, 17. 11. 1975.
18  IV. správa FMV (Správa sledování).
19  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 670720 MV, Zavedení TS Wernera do akce Klen – navázání osobního styku agenta Wernera s diplomatem  

ZÚ NSR v Praze Peterem Requardtem, 12. 1. 1976.
20  Tamtéž, f. A 34/1, inv. j. 377, Akce Klen – Peter Requardt, zástupce kancléře ZÚ NSR v Praze, orgán BND – zadržení v r. 1977 – informace, 

1977 (blíže nedatováno).
21  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 670719 MV, Kompromitace diplomata ZÚ NSR a získání informací o zpravodajských zájmech tohoto diplo-

mata, 13. 4. 1976.
22  Tamtéž, Další část pozvolné kompromitace Petra Requardta, 28. 5. 1976.
23  Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech byl vysvěcen v roce 1925. Dodnes je spravován Pražskou pravoslavnou 

eparchií a slouží bohoslužebným účelům.
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přislíbila zajištění vývozu několika 
ukradených ikon do SRN a jejich 
prodej tamním překupníkům se sta-
rožitnostmi. Není složité uhádnout, 
koho chtěla pověřit jejich převozem 
na Západ. Z celého podniku nakonec 
sešlo hlavně kvůli chabé koordinaci 
mezi jednotlivými účastníky spiknu-
tí. Requardt nicméně předpokládal, 
že i pouhá příprava takto rozsáhlé 
akce nemohla uniknout pozornosti 
československých úřadů. Nemýlil 
se – 1. oddělení 3. odboru II. správy 
FMV dokonce na sklonku červen-
ce 1976 vypracovalo podrobný plán 
pro případ, že by se Requardt opravdu 
pokusil uloupené starožitnosti odvézt 
z ČSSR. Následovalo by jeho zadržení 
na hraničním přechodu v Rozvadově, 
výslech a konfrontace s informace-
mi, které o jeho činnosti v ČSSR StB 
dosud nashromáždila. Pak měli její 
příslušníci přistoupit k tzv. verbovce. 
Requardta jako řadového zaměstnan-

ce ambasády nechránila diplomatická 
imunita. Proto se dalo předpokládat 
jeho svolení ke spolupráci, aby se 
vyhnul vysokému trestu odnětí svo-
body. Kontrarozvědka by tak získa-
la agenta mimořádné zpravodajské 
hodnoty. K připravované loupeži na-
konec nedošlo a Requardtovi se tak 
podařilo se štěstím uniknout z první 
pasti, kterou mu Státní bezpečnost 
nachystala. Přitom netušil, že již brzy 
bude vmanipulován do situace ještě 
mnohem nebezpečnější.24

Špionážní materiály z půjčovny

V první polovině roku 1976 se StB 
díky Jonášovi podařilo získat řadu 
poznatků, které doplnily dosud 
velmi skromné znalosti o minulosti 
Petera Requardta. Jedním z nich bylo 
překvapivé zjištění, že kdysi působil 
jako vojenský pilot v Bundeswehru.25 
V rámci své služby dokonce absolvo-

val speciální výcvik v USA.26 Právě po 
odchodu z armády údajně nastoupil 
do služeb ministerstva zahraničních 
věcí. Státní bezpečnost nedispono-
vala možností ověřit si toto tvrzení 
z věrohodného zdroje v západním 
Německu, ale ani to nepotřebovala. 
Jeho zájem o vojenskou techniku totiž 
nabízel skvělý základ pro další roz-
pracování akce. Jonáš byl instruován, 
aby se nenápadně pokusil Requardto-
vi nabídnout opatření několika filmů 
a fotografií z provenience Českoslo-
venské lidové armády (ČSLA), které 
se týkají vojenského letectva. Volný 
přístup k tajným materiálům kryl 
Jonáš smyšlenou historkou o svém 
bývalém zaměstnání u armádního 
filmu. Requardt mu uvěřil a bez vel-
kého váhání souhlasil.27

K předání prvních dvou filmů a cel-
kem 36 fotografií došlo 5. srpna 1976. 
Theodor Jonáš toho dne odpoledne 
vyrazil se svým automobilem po dál-
nici z Prahy směrem na Benešov, kde 
na 11. kilometru zastavil u krajnice, 
vypnul motor a čekal, až ve smluvený 
čas (17:00) na místo dorazí se svým 
automobilem Requardt. Ten sice při-
jel s pětiminutovým zpožděním, ale 
následné předání materiálů trvalo 
pouhých 40 vteřin. Nedaleko ukrytí 
fotografové StB přesto stihli průběh 
setkání detailně zdokumentovat. Pak 
se oba muži každý ve svém autě vy-
dali do restaurace v blízké vesnici. 
Tam Requardt zavedl řeč na téma 
finanční odměny za poskytnuté ma-
teriály. Jonáš odmítl cokoli přijmout. 
Pro posílení své důvěryhodnosti 
prohlásil, že vše dělá z přesvědčení 
a jde o jeho „soukromou válku“ proti 
komunistům. Nakonec se ale nechal 
přemluvit a na dalším setkání převzal 

24  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 670720 MV, Návrh na pohovor s prac. ZÚ NSR v Praze Requardtem, 21. 7. 1976.
25  Bundeswehr (Spolková obrana), ozbrojené síly Spolkové republiky Německo založené v roce 1955. Luftwaffe (vojenské letectvo) je jeho 

součástí.
26  ABS, f. A 34/1, inv. j. 377, Akce Klen – Peter Requardt, zástupce kancléře ZÚ NSR v Praze, orgán BND – zadržení v r. 1977 – informace, 

1977 (blíže nedatováno).
27  Tamtéž, f. MV-KR, svazek a. č. 670719 MV, Peter Requardt, pracovník ZÚ NSR, plánuje převzetí filmů a fotografií vojenské tématiky  

na dálnici za Prahou, 5. 8. 1976.
28  ABS, f. A 34/1, inv. j. 377, Akce Klen – Peter Requardt, zástupce kancléře ZÚ NSR v Praze, orgán BND – zadržení v r. 1977 – informace, 

1977 (blíže nedatováno).

Theodor Jonáš („Werner“) předává Requardtovi na 11. km dálnice z Prahy na Benešov „špio-
nážní“ materiály, 5. 8. 1976 Foto: ABS
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alespoň karton whisky v nezanedba-
telné hodnotě 4000 Kčs.28

Za zmínku bezpochyby stojí osvět-
lení původu a obsahu předaných 
materiálů. Filmy Bojová pohotovost 
a Jeden den ve skutečnosti neobsa-
hovaly žádné utajené informace, ale 
šlo o propagační filmy ČSLA určené 
pro širokou veřejnost. Jonáš si je 
opatřil v půjčovně filmů v obchodním 
domě Kotva. Také všech 36 fotografií 
bylo zpravodajsky zcela bezcenných 
a pocházely z fondů Československé 
tiskové kanceláře (ČTK).29 Jenom 
o několik dní později, 9. srpna 1976, 
Jonáš svůj trik zopakoval. Requard-
tovi na další schůzce předal obálku 
se snímky pořízenými v pražských 
ulicích v srpnu 1968. Byly na nich 
zachyceny různé momentky z de-
monstrací proti okupaci, sovětští 

vojáci a jejich těžká technika. Jonáš 
všechny fotografie vydával za svou 
vlastní práci, ale ve skutečnosti je 
okopíroval z  italské fotografické 
knihy I giorni di Praga.30 Není jisté, 
co se s předanými materiály dělo dál. 
Státní bezpečnost předpokládala, že 
je Requardt při své nejbližší služební 
cestě do Weidenu převezl přes hra-
nice a poskytl pracovníkům některé 
ze západoněmeckých zpravodajských 
služeb. I kdyby tak neučinil, „špio-
nážní materiály“ splnily svůj účel.31

Plán

Requardt evidentně neprohlédl 
Jonášovu lest s podvrženými filmy 
a fotografiemi a nadále mu důvě-
řoval. Dokonce se v září 1976 jako 
technický asistent účastnil dalšího 

focení a natáčení pornografických 
materiálů. Tentokrát se Jonášovi 
podařilo zachytit jeho přítomnost 
v ateliéru na filmový záznam. Nový 
kompromitující snímek byl však již 
poněkud nadbytečný, protože StB 
dávno měla pohromadě veškeré 
„důkazy“ o Requardtově „špionáž-
ní“ činnosti na území ČSSR. Nyní se 
soustředila na pečlivé naplánování 
finální fáze akce.32

„Návrh na kompromitaci a zadržení 
pracovníka ZÚ NSR v Praze Petera 
Requardta“ vypracovaný nadpo-
ručíkem Františkem Cajthamlem  
z 3. odboru II. správy FMV nese datum 
22. října 1976. Plán počítal se zopa-
kováním již jednou provedené kom-
binace, spočívající v nabídce „přísně 
tajných materiálů ČSLA“ a  jejich 
předání na smluveném místě mimo 
Prahu. Tentokrát ale mělo být setkání 
ukončeno zásahem příslušníků Státní 
bezpečnosti a zadržením Requardta 
přímo „při činu“. Podstatnou pasáží 
dokumentu je předpokládané poli-
tické využití akce. Kontrarozvědka 
zcela opustila možnost naverbování 
Requardta do svých služeb, o kterém 
uvažovala ještě v létě toho roku. Nyní 
byly připraveny dva výrazně odlišné 
scénáře. První navrhoval využít za-
držení „západoněmeckého špióna“ 
k  eventuální  vhodné argumentaci 
při hodnocení výsledků závěrečného 
aktu KBSE v roce 1977 v Jugoslávii.33 
Jinými slovy, případ měl posloužit 
československé diplomacii na chys-
tané schůzce KBSE v Bělehradě jako 
argument proti očekávané kritice ze 
strany západních států kvůli nedodr-
žování mezinárodních závazků ČSSR 
v oblasti lidských práv.34 Druhý scé-
nář předpokládal využití akce „Klen“ 

29  Tamtéž, f. MV-KR, svazek a. č. 670719 MV, Peter Requardt, pracovník ZÚ NSR, plánuje převzetí filmů a fotografií vojenské tématiky  
na dálnici za Prahou, 5. 8. 1976.

30  BIAGI, Enzo – FERRIERI, Giuliano – GEROSA, Guido (eds.): I giorni di Praga. Dramma ed eroismo di un popolo tradio. Rizzoli Editore,  
Milano 1968.

31  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 670719 MV, TS Werner předal prac. ZÚ NSR v Praze Peteru Requardtovi negativ snímku z knihy I giorni  
di Praga a obdržel od Requardta materiál ze ZÚ NSR s názvem Západní politika SSSR, 25. 8. 1976.

32  Tamtéž, Akce Klen – souhrnná zpráva, 19. 10. 1976.
33  Tamtéž, Akce Klen – návrh na kompromitaci a zadržení pracovníka ZÚ NSR v Praze Petera Requardta, 22. 10. 1976, s. 3.
34  Následná schůzka Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Bělehradě proběhla od října 1977 do března 1978. Více 

Jeden ze snímků sovětského bitevního letounu Su-7B vydávaný Theodorem Jonášem za přís-
ně tajný materiál ČSLA  Foto: ABS
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proti Spolkové republice Německo pro 
případ, že západoněmecká kontraroz-
vědka získá kompromitující materiál 
vůči čs. pracovníkům zastupitelského 
úřadu v NSR.35 S ohledem na událos-
ti následujících měsíců je více než 
pozoruhodné, s jakou předvídavostí  
II. správa FMV pracovala. Za pozor-
nost stojí i ručně psaná poznámka, 
kterou na první stranu schváleného 
návrhu doplnil tehdejší federální 
ministr vnitra Jaromír Obzina: až na 
pokyn.36 Přesně podle této instrukce 
kontrarozvědka postupovala. Násle-
dující více než čtyři měsíce vyčkávala, 
než k zadržení Petera Requardta na-
stane vhodná mezinárodněpolitická 
situace.

Případ Šimko

Poslední dějství akce „Klen“ odstar-
tovaly události, které se odehrály 

mnoho kilometrů na západ od hranic 
ČSSR. Dne 18. února 1977 neočeká-
vaně opustil své pracoviště v Bonnu 
západoněmecký dopisovatel ČTK Sve-
tozár Šimko (nar. 1940). Aniž o svých 
úmyslech kohokoli předem infor-
moval, odletěl téhož dne i s rodinou 
do Londýna, kde okamžitě požádal 
o politický azyl. O případu v následu-
jících dnech informoval tisk takřka 
ve všech západních zemích včetně 
USA. Zveřejněné detaily způsobily ve 
vztazích mezi ČSSR a SRN doslova 
zemětřesení. Šimko v britském exilu 
mimo jiné vypověděl, že od roku 1972 
působil v Bonnu jako agent českoslo-
venské vojenské rozvědky. Jmenovitě 
označil sedm diplomatů a dalších pra-
covníků československé ambasády 
v Bonnu jako špiony a podrobně po-
psal práci československých tajných 
služeb na území západního Němec-
ka. Zároveň varoval, že až polovina 

všech novinářů z východního bloku 
akreditovaných na Západě ve sku-
tečnosti pracuje pro komunistické 
tajné služby.37

Šimkova emigrace bezesporu šo-
kovala StB i vedení Komunistické 
strany Československa. Nikdo přesně 
nevěděl, co vše mohl Britům prozra-
dit a zda s nimi nespolupracoval jako 
dvojitý agent již před svým útěkem. 
Západoněmecká vláda navíc vyzva-
la Prahu k odvolání všech Šimkem 
označených diplomatů a pracovníků 
ambasády. Na počátku roku 1977 
představovala tato aféra pro ČSSR 
již druhou výraznou mezinárodní 
nepříjemnost. Časově se kryla s tvr-
dým zásahem StB proti iniciátorům 
Charty 77, který byl od počátku ledna 
tématem rezonujícím ve všech západ-
ních médiích. S výhledem na chysta-
nou schůzku KBSE v Bělehradě reálně 
hrozilo, že Šimkův případ společně 
s Chartou 77 vystaví dva roky od Hel-
sinské konference československému 
režimu nanejvýš špatné vysvědčení 
z plnění jeho mezinárodních závaz-
ků.38 Federální ministerstvo vnitra 
proto okamžitě připravilo protiakci.

Zadržení a výslech

Také ve finální fázi akce „Klen“ sehrál 
rozhodující úlohu Theodor Jonáš. Již 
na podzim 1976 nabídl Requardtovi 
předání dalších dvou „přísně taj-
ných“ filmů z provenience ČSLA. 
Tentokrát šlo o snímky zachycující 
společné cvičení vojsk Varšavské 
smlouvy s krycím názvem Štít 76. 
Requardt – stejně jako již několikrát 
v minulosti – o nabízené materiály 

o účasti SRN na KBSE např. BIERLING, Stephan: Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen. 
Oldenbourg Verlag, München 2005 nebo GENSCHER, Hans-Dietrich: Erinnerungen. Siedler Verlag, Berlin 1995. Nástin významu KBSE 
pro státy východního bloku v české odborné literatuře např. VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohuslav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ. Vznik, 
vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Libri, Praha 2004.

35  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 670719 MV, Akce Klen – návrh na kompromitaci a zadržení pracovníka ZÚ NSR v Praze Petera Requardta, 
22. 10. 1976, s. 3.

36  Tamtéž, s. 1.
37  ABS, f. Archivní protokol operativních svazků Zpravodajské správy Generálního štábu – Osobní svazky (dále jen ZS/GŠ – OS), Svetozár 

Šimko – osobní svazek „Fajfka“, a. č. 29437, Zpráva o šetření emigrace spolupracovníka ZS/GŠ dopisovatele ČTK v Bonnu Svetozára 
Šimko, 25. 2. 1977.

38  Tamtéž, Informace o emigraci spolupracovníka zpravodajské zprávy Generálního štábu ČSLA Svetozára Šimko, 29. 3. 1977.

Nadporučík František Cajthaml (vlevo), příslušník 3. odboru II. správy FMV, odpovědný za 
průběh akce „Klen“. V načasování závěrečné fáze akce si ponechal rozhodující slovo federál-
ní ministr vnitra Jaromír Obzina (vpravo).  Foto: ABS, Archiv Poslanecké sněmovny
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projevil zájem, a souhlasil dokonce 
i s místem a časem předání, které 
navrhl sám Jonáš.39

Připravený scénář se začal napl-
ňovat 8. března 1977. Toho dne se 
kolem páté hodiny odpoledne oba 
muži nejprve setkali v Praze a po 
krátké domluvě se každý ve svém 
vlastním voze vypravili směrem na 
jih do nedalekých Slap. Zastavili na 
parkovišti před hotelem Rabyně. 
Requardt od Jonáše převzal balíček 
s filmy a uložil jej do kufru svého auta. 
V okamžiku, kdy zavíral zavazadlový 
prostor, vběhlo na parkoviště několik 
neuniformovaných příslušníků StB. 
Requardtovi přikázali, aby z kufru 
vyndal právě obdržený balíček, a po 
jeho otevření byl vyzván k podání 
vysvětlení ohledně jeho obsahu. Za-
držený nejprve dosti nepřesvědčivě 
předstíral překvapení a tvrdil, že 
v balíčku měly být místo filmových 
kotoučů s nápisem „přísně tajné“ 
gramofonové desky. Brzy se ale vzpa-
matoval z prvotního šoku, začal se 
chovat racionálněji a odmítl vypoví-
dat. Požádal pouze o dovolení spojit 
se telefonicky se západoněmeckou 
ambasádou v Praze a informovat 
o situaci velvyslance. Příslušníci StB 
žádost odmítli, přinutili Requardta 
nastoupit do přistaveného vozu a od-
vezli ho do ruzyňské věznice, kam 
dorazili kolem sedmé hodiny večerní. 
Okamžitě byl zahájen výslech, který 
trval až do brzkých ranních hodin. 
Requardt takřka vůbec nespolupra-
coval a doznání k práci pro západo-
německé tajné služby odmítl. Nic 
na tom nezměnila ani konfrontace 
s kompromitujícími fotografiemi, 
které StB celý rok shromažďovala. 

Aby byl Jonáš kryt před dekonspirací, 
vyšetřovatelé předstírali, že i on byl 
zatčen a že snímky zachycující Re-
quardta při focení aktů byly nalezeny 
při domovní prohlídce v jeho bytě.40

Akt „dobré vůle“

Až v pozdních večerních hodinách 
byla informace o zadržení osoby 
podezřelé ze špionáže předána 
federálnímu ministerstvu zahra-
ničních věcí (FMZV). Následovalo 
rychlé povolání západoněmecké-
ho velvyslance Gerharda Ritzela41 
k pohovoru do Černínského paláce. 
Ritzel je jediným přímým svědkem 
akce „Klen“, který později o případu 
vydal svědectví. Stalo se tak v jeho 
pamětech vydaných s více než dva-
cetiletým odstupem od událostí roku 

1977. Z pochopitelných důvodů ne-
uvádí Requardtovo jméno, ale jinak se 
jeho popis událostí veskrze shoduje 
s dokumenty StB. Jediným zásadním 
rozporem je tvrzení, že když po půl-
noci z 8. na 9. března 1977 dorazil 
do Černínského paláce, byl přijat mi-
nistrem zahraničních věcí Bohusla-
vem Chňoupkem, který mu oznámil 
Requardtovo zadržení.42 Dokumenty 
StB naopak vypovídají pouze o přijetí 
ministrovým náměstkem Miloušem 
Vejvodou.43 Kritické zhodnocení obou 
výpovědí naznačuje spíše omyl na 
straně Ritzela způsobený značným 
časovým odstupem při psaní pamětí. 
Je mnohem pravděpodobnější, že úko-
lem seznámit velvyslance s nastalou 
situací byl pověřen Vejvoda, dlouho-
letý spolupracovník československé 
rozvědky.44 Právě on během nočního 

39  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 670719 MV, Akce Klen – návrh na kompromitaci a zadržení pracovníka ZÚ NSR v Praze Petera Requardta, 
22. 10. 1976.

40  Tamtéž, Zvláštní informace pro I. náměstka MV ČSSR Jána Hanuliaka, 30. 3. 1977.
41  Gerhard Ritzel (1923–2000), v letech 1974–1977 první poválečný velvyslanec SRN v Československu.
42  RITZEL, Gerhard: Soweit ich mich erinnere… Aufzeichnung eines Dieners der Diplomatie über Länder, Erlebtes, Gehörtes, Empfundenes und 

Gedachtes. Stadt Michelstadt, Michelstadt 1998, s. 164–165.
43  Milouš Vejvoda (1923–?), náměstek federálního ministra zahraničních věcí v letech 1973–1982. Více k němu viz např. DEJMEK, Jindřich – 

NĚMEČEK, Jan – MICHÁLEK, Slavomír: Diplomacie Československa. Díl II., Biografický slovník československých diplomatů (1918–1992). 
Academia, Praha 2013, s. 645–646.

44  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Milouš Vejvoda, ev. č. 4435/23, Služební hodnocení příslušníka SNB, 28. 4. 1972.

Zadržení Petera Requardta (uprostřed) na parkovišti hotelu Rabyně ve Slapech, příslušník 
StB v civilu (vlevo) drží v ruce kotouče s filmem Štít 76, 8. 3. 1977  Foto: ABS
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setkání nabídl jako akt „dobré vůle“ 
okamžitý odjezd Requardta z ČSSR 
a utajení celé záležitosti před čes-
koslovenskou i německou veřejností 
výměnou za přerušení nepřátelských 
kampaní v západním Německu proti 
Československu.45 Ritzel se k nabíd-
ce nijak nevyjádřil a pouze přislíbil 
její předání do Bonnu. Po rozhovoru 
s Vejvodou se velvyslanec v doprovo-
du několika pracovníků ministerstva 
vnitra odebral do ruzyňské věznice. 
Tam mu byly nejprve předloženy „dů-
kazy“ o špionážní činnosti jeho podří-
zeného. Evidentně na něj nezapůsobi-
ly příliš přesvědčivým dojmem. Ritzel 
pravděpodobně rychle pochopil, že 
případ je předem připravenou provo-
kací. Jak ve svých pamětech trefně 
poznamenal, předložené fotografie 
vojenské techniky vypadaly jako ob-
rázky z populárně-naučného časopisu 
a filmy, které mu s ohledem na údaj-
né utajení nesměly být promítnuty, 
prý klidně mohly místo sovětských 
letadel obsahovat skeče s Kačerem 
Donaldem.46

Následně byl Ritzel odveden do 
výslechové místnosti, kde čekal Re-
quardt. Po krátkém rozhovoru byli 
oba muži propuštěni a v půl druhé 
ráno odjeli z Ruzyně do sídla západo-
německé ambasády v Lobkovickém 
paláci na Malé Straně.47 Následujícího 
dne, 10. března 1977 kolem poledne, 
opustil Peter Requardt Českoslo-
vensko. Oproti běžným zvyklostem 
nemusel na hraničním přechodě 
v Rozvadově projít pasovou kontrolou. 
Hraniční závora prý byla v době jeho 
příjezdu již otevřená.48

Diplomatická dohra jako epilog

O záměru využít akci „Klen“ jako 
trumf proti Západu a zejména Spol-
kové republice Německo nemůže 
být pochyb. Ba co více, na jaře roku 

1977 to pravděpodobně byla jediná 
karta, kterou mohla ČSSR vynést 
proti obviněním vzneseným uprch-
lým agentem Šimkem a proti silnému 
tlaku Západu na podporu Charty 77. 

Zpětné hodnocení akce vypracované 
II. správou FMV to potvrzuje: Ze stra-
ny čs. kontrarozvědky byl sledován zá-
měr, aby k předání vážných špionážních 
materiálů došlo v co nejvhodnější době 

45  Tamtéž, f. A 34/1, inv. j. 377, Akce Klen – Peter Requardt, zástupce kancléře ZÚ NSR v Praze, orgán BND – zadržení v r. 1977 – informace, 
1977 (blíže nedatováno), s. 8.

46  RITZEL, Gerhard: Soweit ich mich erinnere…, s. 165.
47  Z hotelu Jalta do nového sídla v Lobkovickém paláci se západoněmecké velvyslanectví postupně přestěhovalo v průběhu roku 1976.
48  RITZEL, Gerhard: Soweit ich mich erinnere…, s. 166.

Gerhard Ritzel (vlevo), v letech 1974–1977 první poválečný velvyslanec SRN v Českosloven-
sku. Milouš Vejvoda (vpravo), náměstek federálního ministra zahraničních věcí ČSSR, foto-
grafie z doby jeho působení u SNB v letech 1947–1972. Foto: ABS

Peter Requardt (vlevo) ve výslechové místnosti ruzyňské věznice, vpravo pplk. Vilém Kozio-
rek, náčelník 3. odboru II. správy FMV  Foto: ABS
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jak ze zpravodajského, tak i politické-
ho hlediska. Taková situace nastala 
začátkem roku 1977, když začala silná 
kampaň proti čs. představitelům i proti 
státům socialistického tábora.49

O něco komplikovanější je odpověď 
na otázku, jaký reálný užitek akce 
„Klen“ československé diplomacii 
přinesla. Hodně v  tomto ohledu 
naznačuje telegram odeslaný vel-
vyslancem v Bonnu Jiřím Götzem,50 
který nese datum 17. března 1977 
a v němž popisuje své předvolání na 
západoněmecké ministerstvo zahra-
ničních věcí v souvislosti s Requard-
tovým případem. Zástupce státního 
tajemníka Andreas Meyer-Landrut51 
v rozhovoru s ním označil celou kau-
zu za naaranžovanou čs. akci a nadá-
le trval na odvolání všech Šimkem 
vyzrazených spolupracovníků roz-
vědky z československé ambasády.52 
O jakékoli německé protislužbě za 
diskrétní řešení Requardtovy aféry 
vůbec nebyla řeč. 

Federální ministerstvo zahranič-
ních věcí nakonec muselo na nátlak 
Bonnu reagovat a do poloviny roku 
1977 z Německa stáhlo alespoň ně-
které své pracovníky podezřelé ze 
špionáže.53 Ačkoli šlo o jednoznačnou 
diplomatickou prohru ČSSR, minis-
terstvo vnitra nevyužilo možnosti 
zveřejnit Requardtův případ v čes-
koslovenských médiích. Příslušná 

zpráva pro tisk, rozhlas a televizi 
byla připravena již od března 1977, 
ale nikdy nebyla dána do oběhu. Proč 
se tak stalo, není jasné. Je možné, 
že Československo zkrátka nechtě-
lo v bouřlivém roce 1977 situaci ve 
vztazích se SRN dále vyhrocovat. Te-
oretická možnost, že by v návaznosti 
na akci „Klen“ mohla západoněmecká 
vláda zajistit zmírnění „protičesko-
slovenské“ rétoriky domácích sdě-
lovacích prostředků v souvislosti 
s Chartou 77, se ukázala jako zcela 
iluzorní. Bonn na rozdíl od Prahy 
nedisponoval možností přikázat 
novinářům nepsat o určitém tématu.

Na závěr zbývá ještě jedna nezod-
povězená otázka: Byl Peter Requardt 
opravdu západoněmeckým špiónem? 
Není to příliš pravděpodobné. Celá 
akce „Klen“ byla v první řadě dobře 
promyšlenou provokací. Requardt si 
ale do náruče StB v mnoha ohledech 
naběhl sám. Ať už šlo o pašování spo-
třebního zboží a zakázané literatury, 
nebo o focení aktů. Jeho chování se 
jeví spíše jako neopatrnost a určitá 
nezodpovědnost než jako promyšlená 
hra agenta západoněmecké rozvěd-
ky. Přebírání údajných špionážních 
materiálů od Jonáše také vykazuje 
spíše znaky neopatrné zvědavosti než 
profesionálního plnění rozvědných 
úkolů. Pokud by Requardt získané 
materiály v Německu předával taj-

ným službám, musel by se dříve či 
později dozvědět, že všechny fotogra-
fie a filmy jsou podvrh. Nejspíš by si 
pak počínal mnohem opatrněji nebo 
by kontakt s Jonášem zcela přerušil. 

Škála Requardtových ilegálních 
aktivit na území ČSSR byla široká 
a mnohé indicie naznačují, že si byl 
nebezpečí ze strany Státní bezpeč-
nosti vědom. Pouze ke své škodě 
nedokázal odhadnout, co vše o něm 
ví. Důkazem může být kopie dopisu, 
který kontrarozvědka našla v jeho 
automobilu po zásahu na parkovišti 
hotelu Rabyně. Nese datum 14. úno-
ra 1977 a je adresován ministerstvu 
zahraničních věcí v Bonnu. Requardt 
v něm urguje rychlé přeložení z Prahy 
na některou z diplomatických misí 
SRN v Africe.54 Možná to byl jeho po-
slední pokus ve zlé předtuše zabránit 
nejhoršímu a uniknout z ČSSR.

Zadržení „špióna“ z řad zaměst-
nanců západoněmecké ambasá dy 
v Praze bylo bezesporu jednou z nej-
zdařilejších provokací českosloven-
ské kontrarozvědky v 70. letech.  
Na diplomatickém poli však její efekt 
zůstal daleko za očekáváním. SRN 
případ nijak viditelně nepoškodil. 
Zřejmě i to byl jeden z důvodů, proč 
se federální ministerstvo vnitra roz-
hodlo informaci o akci „Klen“ před 
veřejností natrvalo udržet v tajnosti.

49  ABS, f. A 34/1, inv. j. 377, Akce Klen – Peter Requardt, zástupce kancléře ZÚ NSR v Praze, orgán BND – zadržení v r. 1977 – informace, 
1977 (blíže nedatováno), s. 7.

50  Jiří Götz (1921–1995), první velvyslanec ČSSR v Bonnu v letech 1974–1983. Více k němu viz např. DEJMEK, Jindřich – NĚMEČEK, Jan – 
MICHÁLEK, Slavomír: Diplomacie Československa. Díl II., s. 333.

51  Andreas Meyer-Landrut (nar. 1929) patřil k předním odborníkům západoněmeckého ministerstva zahraničních věcí na problematiku 
sovětského bloku. V letech 1980–1983 a 1987–1989 působil v Moskvě jako velvyslanec SRN. Německé politice vůči Východu se obsáhle 
věnuje ve svých pamětech. MEYER-LANDRUT, Andreas: Mit Gott und langen Unterhosen. Erlebnisse eines Diplomaten in der Zeit des Kalten 
Krieges. Edition q, Berlin 2003.

52  ABS, f. A 34/1, inv. j. 377, Akce Klen – Peter Requardt, zástupce kancléře ZÚ NSR v Praze, orgán BND – zadržení v r. 1977 – informace – 
Telegram Jiřího Götze, 17. 3. 1977, s. 2.

53  Tamtéž, f. ZS/GŠ – OS, Svetozár Šimko – osobní svazek „Fajfka“, a. č. 29437, Informační zpráva pro soudruha ministra národní obrany 
ČSSR armádního generála ing. Martina Dzúra, 5. 7. 1977.

54  ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 670719 MV – MTH (materiál trvalé hodnoty), Akce „Klen“ – Fotodokumentace obsahu zavazadla, Dopis  
adresovaný ministerstvu zahraničních věcí v Bonnu (Auswärtiges Amt), 14. 2. 1977.
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