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Západoněmečtí velvyslanci v hledáčku Státní bezpečnosti  
v letech 1968–1989

Úvod

Akce Státní bezpečnosti (StB) s krycím názvem „Obora“ zaměřená na sledování Velvy-
slanectví Spolkové republiky Německo v Praze patří k největším dlouhodobým akcím 
vedeným československou kontrarozvědkou v období normalizace. Jedná se o téma 
neobyčejně rozsáhlé a zatím téměř neprobádané. Záměrem tohoto textu není ve zjed-
nodušené formě převyprávět celou historii uvedené akce, ale soustředit se pouze na 
jeden z hlavních objektů zájmu StB, na osoby velvyslanců, kteří v éře normalizace re-
prezentovali západní Německo v ČSSR. V české i německé odborné literatuře ostatně 
dosud zcela chybí text, který by poskytoval jejich souhrnný přehled.

Studie se opírá především o archiválie dostupné v České republice a v Německu. 
Hlavním zdrojem jsou dokumenty uložené v Archivu bezpečnostních složek, které 
obsahují i svazky vedené k osobám jednotlivých velvyslanců a materiály mapující 
činnost StB proti aktivitám západoněmeckých tajných služeb na území ČSSR. Text 
dále vychází z archiválií uložených v Archivu Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky, Archivu Kanceláře prezidenta republiky a v Národním archivu. Z němec-
ké strany je hlavním zdrojem informací archiv spolkového ministerstva zahraničních 
věcí (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts), který ale s ohledem na třicetiletou 
utajovací lhůtu dosud nezpřístupnil dokumenty z druhé poloviny osmdesátých let 
20. století. Kromě monografií věnovaných dějinám československé a německé diplo-
macie zahrnuje seznam sekundární literatury také několik memoárových publikací 
od německých i československých diplomatů působících v 70. a 80. letech na obou 
stranách železné opony.1

Zvolené téma by jistě mohlo zaplnit text o rozsahu knižní monografie. Přesto 
věřím, že i bez vykreslení všech detailů a vedlejších dějových linek nabídne tato studie 
základní přehled o dvou dekádách intenzivního dohledu StB nad vedoucími západo- 

1 K základním monografiím věnovaným dějinám československé diplomacie patří především dvoudílné 
kompendium Jindřicha Dejmka – DEJMEK, Jindřich: Diplomacie Československa. Díl I., Nástin dějin mini‑
sterstva zahraničních věcí a diplomacie (1918–1992). Academia, Praha 2012 a DEJMEK, Jindřich – NĚME-
ČEK, Jan – MICHÁLEK, Slavomír: Diplomacie Československa. Díl II., Biografický slovník československých 
diplomatů (1918–1992). Academia, Praha 2013. Ze slovenských publikací to je např. PETRUF, Pavol: 
Československá zahraničná politika 1945 – 1992 (vybrané udalosti a fakty v dátumoch). Prodama – Historický 
ústav SAV, Bratislava 2007.
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německé diplomatické mise v Praze. Záměrem textu je především osvětlit hlavní me-
tody, strategie a cíle StB při sledování německých velvyslanců a zhodnotit, jakých vý-
sledků na tomto poli byla kontrarozvědná složka Státní bezpečnosti schopna dosáh-
nout. Snad tato studie přispěje k poodhalení jedné z méně známých kapitol v historii 
československo -německých vztahů ve 20. století.

Zřízení obchodních misí v roce 1968

Spolková republika Německo (SRN, dle dobového československého úzu NSR – Ně-
mecká spolková republika), která vznikla sjednocením okupačních zón Spojenců 
v květnu 1949, neměla až do roku 1968 v Československu žádné diplomatické zastou-
pení.2 Západoněmecká vláda dlouho odmítala udržovat diplomatické styky se stá-
ty, které podle mezinárodního práva uznávaly Německou demokratickou republiku 
(NDR).3 Do této kategorie spadaly téměř všechny státy sovětského bloku včetně Čes-
koslovenska.4 K částečnému přehodnocení zahraniční politiky přistoupilo západní 
Německo až v první polovině 60. let, kdy otevřelo svá obchodní zastoupení ve většině 
zemí východního bloku.5 Jednání s ČSSR patřila k těm nejdelším a nejkomplikovaněj-
ším. Byla uzavřena až v roce 1967. Důvody tohoto zpoždění v porovnání s ostatními 
socialistickými státy můžeme hledat především v dosud právně nedořešené proble-
matice mnichovské dohody a poválečného vyhnání Němců z Československa. Svou 
roli sehrál i nemalý vliv NDR na zahraniční politiku ČSSR.6

Dohoda o zřízení obchodních zastoupení podepsaná 3. srpna 1967 byla ve 
své podstatě nejmenším společným jmenovatelem, na kterém se ČSSR a SRN doká-
zaly shodnout. K jejímu uzavření vedl obě strany především zájem na dalším rozvoji 
obchodní výměny. Kromě jednání s ministerstvem zahraničního obchodu a česko-
slovenskými podniky mělo obchodní zastoupení plnit i úkoly v oblasti konzulárních 

2 Naopak Československo své zastoupení na území západního Německa mělo. Od ledna 1946 v Berlíně 
působila Československá vojenská mise u Spojenecké kontrolní rady v Německu (od roku 1960 Čes-
koslovenská vojenská mise v Západním Berlíně). Ačkoli se nejednalo o tradiční diplomatické zastou-
pení, v praxi plnila vojenská mise mnohé diplomatické a konzulární úkoly. Na území pozdější SRN 
dokonce krátkodobě fungovalo několik generálních konzulátů (např. v Mnichově, Hamburku nebo ve 
Frankfurtu nad Mohanem).

3 Zahraničněpolitický koncept vycházející z výlučného nároku Spolkové republiky Německo zastupo-
vat zájmy celého Německa a všech Němců bývá zpravidla označován jako Hallsteinova doktrína podle 
Waltera Hallsteina (1901–1982), dlouholetého spolupracovníka prvního poválečného západoněmec-
kého kancléře Konrada Adenauera (1876–1967). Hallstein mimo jiné pracoval jako státní tajemník 
na spolkovém ministerstvu zahraničních věcí a v letech 1958–1967 byl historicky prvním předsedou 
Evropské komise.

4 K oficiálnímu navázání diplomatických styků mezi Československem a NDR došlo již na podzim 
1949, tedy krátce po vzniku východoněmeckého státu. V roce 1953 byly diplomatické mise ve Východ-
ním Berlíně a v Praze přeměněny na velvyslanectví.

5 Na úrovni velvyslanců udržovala Spolková republika Německo v 60. letech diplomatické styky pouze 
se Sovětským svazem (1955), Rumunskem (1967) a Jugoslávií (1968).

6 PLŠKOVÁ, Jaroslava: Východní politika Brandtovy vlády v letech 1969–1974. Ústav mezinárodních vztahů, 
Praha 1999, s. 125–126.
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zaměstnanců zajišťujících tuto agendu postupně navýšily přibližně na dvě desítky ně-
meckých úředníků a diplomatů a asi 10 místních zaměstnanců z řad československých 
občanů.8 Diplomat Otto Heipertz, který v letech 1968–1973 obchodní zastoupení 
vedl, neměl hodnost velvyslance. Přesto jsem se rozhodl zahrnout jej do této studie. 
Na jeho osobě totiž StB vyzkoušela prakticky všechny způsoby sledování a „aktivního 
rozpracování“, které v následujících letech používala i proti jeho nástupcům působí-
cím v ČSSR od roku 1974. Heipertz navíc od prosince 1973 do dubna 1974 dočasně 
vedl nově zřízenou ambasádu, než do Prahy přijel první velvyslanec řádně jmenovaný 
bonnskou vládou.9

Státní bezpečnost nepochybovala o tom, že obchodní zastoupení nebude plnit 
pouze úkoly oficiálně stanovené dohodou mezi SRN a ČSSR. Nově zřízený úřad nabí-
zel západoněmecké rozvědce ideální podmínky pro legalizaci jejích spolupracovníků 
na území ČSSR.10 StB v tomto ohledu velice pomohly informace maďarské kontra-
rozvědky, která měla bohaté zkušenosti se sledováním západoněmeckého obchodní-
ho zastoupení působícího v Budapešti již od roku 1963. Její poznatky napovídaly, že 
i pražská mise bude krycí institucí rozvědky, která se pod rouškou obchodní činnosti zabývá 
činností zpravodajskou.11

Také Československo otevřelo v roce 1968 v SRN své obchodní zastoupení. Ne-
sídlilo v hlavním městě Bonnu, ale ve Frankfurtu nad Mohanem.12 Úřad od svého 
založení plnil funkci rezidentury. První informace, které StB získala o osobě Otty 
Heipertze ještě před jeho příjezdem do Prahy, pocházely právě od pracovníků rozvěd-
ky ve Frankfurtu.13

Skleněné dýmky pro Dr. Heipertze

Výběr Otto Ericha Sigismunda Heipertze (1913–1985) na post vedoucího obchod-
ního zastoupení SRN v Praze byl bezpochyby velmi pečlivě zváženým rozhodnutím.  
Do služeb bonnského ministerstva zahraničních věcí vstoupil již v roce 1952 jako 
zkušený právník a odborník na hospodářskou politiku. Působil na západoněmeckých 

7 Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Správa kontrarozvědky (II. správa) I. díl (1947) 1954–1990 
(dále jen A 34), inv. j. 3444, Rozbor úrovně a výslednosti práce v boji proti západoněmeckým zpravo-
dajským službám a návrhy na další činnost čs. kontrarozvědky, 1970 (blíže nedatováno), s. 36.

8 Tamtéž, f. Správa kontrarozvědky (II. správa) II. díl (1947) 1954–1990 (dále jen A 34/1), inv. j. 128, Infor-
mace o zaměření a činnosti západoněmeckého velvyslanectví v Praze, 1974 (blíže nedatováno), s. 2.

9 Archiv Ministerstva zahraničních věcí (dále jen AMZV), f. 4. teritoriální odbor – denní informace, rok 
1973, Informace FMZV, 17. 12. 1973, s. 1.

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

11 ABS, f. A 34, inv. j. 3037, Rozbor činnosti západoněmecké rozvědky (BND) za rok 1969 – 5. Činnost 
obchodní mise NSR v ČSSR, 1969 (blíže nedatováno), s. 1.

12 V praxi šlo o navázání na činnost bývalého československého konzulátu, který ve Frankfurtu fungoval 
v 50. letech.

13 ABS, f. I. správa SNB, objektový svazek „Západoněmecká obchodní mise v ČSSR“, a. č. 19093, Oběd  
s. Podhráského s Heipertzem – stanovisko, 5. 2. 1968, s. 6.
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diplomatických misích v tehdejší Jihoafrické unii a v Sýrii, jako člen SPD patřil od 
roku 1966 k blízkým spolupracovníkům ministra zahraničních věcí Willyho Brand- 
ta.14 Zvláště důležitým aspektem výběru byla jeho nezatíženost nacistickou minulostí. 
Nikdy nebyl členem NSDAP a navíc pocházel z politicky liberálně orientované rodiny. 
Jeho otec byl v době Výmarské republiky starostou severoněmeckého města Neustre-
litz a po převzetí moci nacisty v roce 1933 musel svou politickou kariéru ukončit.15 
Bonnská vláda si dala záležet na tom, aby první diplomatický zástupce Spolkové re-
publiky Německo v ČSSR byl pro Prahu bez výhrad přijatelnou osobou.

Do ČSSR Heipertz přijel v únoru 1968 a ubytoval se v hotelu Jalta na Václavském 
náměstí v Praze. Tam ve dvou vyčleněných patrech provizorně sídlilo i celé západo-
německé obchodní zastoupení. Mělo se jednat o umístění dočasné, ale s vydatným 
přispěním československých úřadů se toto „provizorium“ protáhlo na osm let. Pro 
StB skýtala Jalta ideální možnosti k pozorování mise a jejích zaměstnanců. Pokoje 
byly pod prostorovým i telefonním odposlechem a StB mohla využívat značný po-
čet svých spolupracovníků z řad zaměstnanců hotelu. Německý personál sice prošel 
před odchodem do Československa školením, při němž byl upozorněn na nebezpečí 
odposlechů a osobního sledování, ale účinná kontrola pohybu nepovolaných osob ve 
vyhrazených prostorách hotelu byla takřka nemožná.16 V Jaltě musel Otto Heipertz 
bydlet více než rok. Až na jaře 1969 se mohl i s rodinou přestěhovat do nově upravené 
vily v Heineho ulici v Praze 6, kde měl o něco větší soukromí. Tato bubenečská vila 
pak sloužila jako bydliště německého velvyslance až do roku 1976.

Na tomto místě je vhodné připomenout, že v roce 1968 ještě neexistovala zákonná 
úprava pro nasazování zpravodajské techniky Státní bezpečností. Její použití záviselo 
takřka výhradně na směrnicích vydaných samotným ministerstvem vnitra, respekti-
ve na pokynech od nejvyššího vedení strany. Zatímco odposlechy československých 
občanů byly předmětem určité kritické diskuse uvnitř ministerstva, a v období Praž-
ského jara byly dokonce téměř úplně pozastaveny, nasazení zpravodajské techniky 
proti západním diplomatům nikdy zpochybněno nebylo. Tato právní neukotvenost 
bezpečnostním složkám pochopitelně vyhovovala a vývoj v resortu vnitra po srpnu 
1968 zavedenou praxi pouze potvrdil. Důkazem je rozhodnutí předsednictva vlády 
z 28. prosince 1968, které vyslovilo v rámci diskuse na dané téma souhlas se Zprávou 
o stavu a používání zpravodajské techniky orgány Státní bezpečnosti předloženou ministrem 
vnitra Pelnářem.17 Zpráva explicitně uvádí, že je naprosto žádoucí, aby zpravodajské tech‑
niky bylo i nadále používáno k odposlechům a kontrole poštovních zásilek proti zahraničním 

14 Willy Brandt (1913–1992) byl v letech 1964–1987 předsedou západoněmecké sociální demokra-
cie (SPD), ministrem zahraničních věcí (1966–1969) a v letech 1969–1974 spolkovým kancléřem.  
Tzv. nová východní politika (Neue Ostpolitik) prosazovaná západoněmeckou vládou v rámci širšího 
procesu détente je tradičně spojována především s jeho jménem.

15 ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (dále jen MV -KR), svazek a. č. 637664 MV, 
Otto Heipertz – osobní svazek „Dub“, Vyhodnocení osobního svazku a. č. 637664 MV, 23. 4. 1982,  
s. 301–302.

16 ABS, f. A 34/1, inv. j. 128, Informace o zaměření a činnosti západoněmeckého velvyslanectví v Praze, 
1974 (blíže nedatováno), s. 2.

17 Jan Pelnář (1911–1982) vedl ministerstvo vnitra od 31. 8. 1968 do 28. 1. 1970.
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v bytech kapitalistických diplomatů, v cizineckých hotelech proti vízovým cizincům, kteří jsou 
objektem zájmu naší rozvědky a kontrarozvědky.18

Heipertzův osobní svazek s příznačným krycím názvem „Dub“19 založila StB na 
základě podezření ze zpravodajské činnosti proti ČSSR.20 Pokud ovšem chtěla toto po-
dezření podložit důkazy a získat podrobnější informace o Heipertzovi, nemohla si 
vystačit pouze s odposlechy a jeho sledováním při pohybu mimo hotel. Bylo nutné 
nasadit do akce několik tajných spolupracovníků a doufat, že se jim podaří navázat 
s ním „přátelské“ vztahy. Svazek zmiňuje hned několik takových pokusů.

Zpočátku se StB pokoušela využít k navázání „neformálních kontaktů“ s Hei-
pertzem své spolupracovníky na ministerstvu zahraničního obchodu. Šlo o nejsnaz-
ší možnou cestu, neboť německé obchodní zastoupení bylo se zaměstnanci tohoto 
ministerstva téměř v denním kontaktu. Jediným agentem, kterému se to povedlo, 
byl tiskový tajemník ministra Josef Veselý s krycím jménem „Karel“.21 Z dochovaných 
dokumentů není zcela jasné, kdy se oba muži setkali poprvé. Muselo to být nejpozději 
koncem srpna či začátkem září 1968. Veselý se tehdy v neformálním rozhovoru Hei-
pertzovi zmínil o tom, že se kromě práce na ministerstvu úspěšně věnuje experimen-
tální výuce cizích jazyků. Znalosti Veselého studentů musely na Heipertze zapůsobit 
velmi přesvědčivě, protože mu brzy nabídl možnost vycestování do Německa a výuky 
na tamních jazykových školách. To byl pro StB nečekaně příznivý vývoj akce. V pří-
padě, že by Heipertz svůj slib dodržel, mohl agent „Karel“ zcela legálně vycestovat 
na Západ a zpravodajsky tam pracovat. Heipertz se někdy v té době Veselému také 
svěřil, že k jeho největším zálibám patří sbírání skleněných dýmek. Státní bezpeč-
nost proto na vlastní náklady opatřila jejich sadu s monogramem O. H. (Otto Hei-
pertz), kterou mu Veselý koncem října 1968 předal jako „osobní dar“. Tato „drobná 
pozornost“ bohužel pro StB nesplnila svůj účel – Josef Veselý totiž své nasazení v SRN 
odmítl, protože se obával dekonspirace ze strany bývalých pracovníků ministerstva 
vnitra, kteří po srpnu 1968 utekli na Západ. Vzhledem k celkově nepřehledné situaci  
a k velkému množství lidí odcházejících na podzim 1968 do SRN to byla obava vcelku 
opodstatněná.22 Nakonec nevyšel ani „plán B“, tedy umístit Veselého na obchodním 
zastoupení alespoň jako učitele češtiny. Agent „Karel“ proto zůstal v dalších letech 
pro Heipertze pouze „dobrým známým“ a stýkali se jen sporadicky. Žádné další úkoly 
už kontrarozvědka Veselému nesvěřila, neboť postupem času vyšlo najevo, že o své 

18 NA, f. KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Praha – předsednictvo – výkonný výbor 1968–1969, sv. 2,  
a. j. 8/11, Informace o stavu a používání zpravodajské techniky orgány Státní bezpečnosti, 20. 1. 1969, 
s. 1–7.

19 StB přidělovala všem osobám pracujícím na západoněmeckém velvyslanectví krycí jména podle stro-
mů. Pro vedoucího diplomatické mise bylo vyhrazeno krycí jméno „Dub“ jako odkaz na „německý 
národní strom“.

20 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 637664 MV, Otto Heipertz – osobní svazek „Dub“, Rozhodnutí o zavedení 
pozorovacího svazku, 6. 12. 1968, s. 1.

21 Josef Veselý (1924–?) byl veden v evidenci StB jako spolupracovník v letech 1954–1971.
22 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 637664 MV, Otto Heipertz – osobní svazek „Dub“, Dr. K. O. Heipertz – 

vedoucí obchodní mise NSR v Praze, 10. 6. 1971, s. 217–220.
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práci pro tajné služby často a rád mluví značně chvástavým způsobem s kdekým… 
Zda šlo pouze o jeho snahu udělat dojem na ostatní, či o úmyslnou dekonspiraci, 
však nelze jednoznačně posoudit. Jisté je pouze to, že s ním v září 1971 StB rozvázala 
spolupráci s odůvodněním, že celým svým jednáním a vystupováním vážně poškozuje dobré 
jméno ministerstva vnitra před veřejností.23

Ještě větším fiaskem skončilo nasazení novináře Arnošta Vrajíka s krycím jménem 
„Goldfus“.24 Vrajík byl StB naverbován již v 50. letech pomocí vydírání, které souvise-
lo s jeho údajnou spoluprací s Gestapem.25 Jako novinář a externí spolupracovník de-
níku Mladá fronta měl získávat informace od zaměstnanců velvyslanectví USA v Praze 
a později i od pracovníků západoněmeckého obchodního zastoupení. Proto se rela-
tivně často setkával i s Otto Heipertzem. Postupem času ale vyšlo najevo, že „Goldfus“ 
předával informace zcela opačným směrem, než by StB chtěla. Podle poznatků Státní 
bezpečnosti spolupracoval Vrajík od května 1968 s Heipertzovým zástupcem Werne-
rem Rougetem, kterému pravidelně odevzdával analýzy československého tisku, hod-
nocení politického dění v ČSSR a informace o jednotkách sovětské armády, které byly 
od srpna 1968 na území ČSSR. V naprosté většině případů šlo podle StB o špionážní 
informace, z nichž mnohé měly charakter státního tajemství.26 Vrajík za ně měl od Rougeta 
několikrát dostat finanční odměnu. Podobnou práci navíc vykonával i pro americ-
ké velvyslanectví. Dokumenty StB o skutečné závažnosti předaných informací žádný 
přesvědčivý důkaz neposkytují. Přesto byl Arnošt Vrajík v září 1971 odsouzen za trest-
ný čin vyzvědačství a ohrožení devizového hospodářství na 10 let odnětí svobody.27 
Z výkonu trestu byl propuštěn v roce 1976 pod podmínkou další spolupráce s StB.28

Oba výše zmíněné případy ilustrují, s jakými potížemi se kontrarozvědka zpočát-
ku potýkala. Kromě problémů s kvalitou agenturní sítě se musela velmi brzy smířit 
i s faktem, že nebude možné Otto Heipertze přímo usvědčit ze špionážní činnosti 
proti Československu. Státní bezpečnost se proto v dalších letech zaměřovala spíše na 
československé občany, kteří byli se zaměstnanci obchodního zastoupení v kontaktu 
a mohli jim předávat různé informace. Tito lidé nedisponovali diplomatickou imuni-
tou a v případě zatčení se těžko mohli domáhat pomoci ze zahraničí. Proto na ně také 
často dopadaly velmi tvrdé tresty.29

23 Tamtéž, f. Agenturní svazky – Centrála (dále jen MV -TS), svazek a. č. 143834 MV, Josef Veselý – krycí 
jméno „Karel“, Informace k osobě inž. Josef Blagonravov (dř. Veselý), 9. 9. 1971, s. 159.

24 Arnošt Vrajík (1919–1985) s StB nuceně spolupracoval od roku 1952 a byl primárně využíván k akcím 
namířeným proti „valutovým cizincům“.

25 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 652225 MV, Arnošt Vrajík – krycí jméno „Goldfus“ a „Jasan“, Zpráva o od-
halení agenta nepřátelských rozvědek Arnošta Vrajíka, 25. 2. 1972, s. 2–3.

26 Tamtéž, Informace o činnosti spol. GOLDFUSE a návrh na opatření, nedatováno, s. 164.
27 Tamtéž, Důvodová zpráva na uložení akce „GOLDFUS“ č. sv. 548 do archivu MV, 25. 10. 1972,  

s. 265–266.
28 Tamtéž, Záznam, 1. 6. 1976, s. 203.
29 Několik ilustrativních případů zákroku StB proti československým občanům pokoušejícím se navázat 

kontakt se západními ambasádami uvádí např. TOMEK, Prokop: „Špionáž“ v normalizačním Česko-
slovensku. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 3, s. 5–24.
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Konec Heipertzova působení v Praze se začal ohlašovat v roce 1971. Od jara tohoto 
roku probíhaly mezi Spolkovou republikou Německo a Československem rozhovory 
o uzavření smlouvy, která by oběma státům umožnila navázat standardní diplomatic-
ké styky. Dokument vešel do historie jako Pražská smlouva a byl slavnostně podepsán 
na Pražském hradě 11. prosince 1973. Tímto dnem se z dosavadního obchodního za-
stoupení stalo velvyslanectví. Současně byl vedením tohoto úřadu až do příchodu 
prvního velvyslance pověřen Otto Heipertz.30 Poněkud odlišná situace nastala pro 
diplomatické zastoupení ČSSR v západním Německu. Nově zřízené velvyslanectví ne-
sídlilo jako obchodní zastoupení ve Frankfurtu nad Mohanem, ale v hlavním městě 
Bonnu. Úřadu velvyslance se ujal Jiří Götz,31 dosavadní náměstek ministra zahranič-
ních věcí.32

V širším mezinárodním kontextu byla Pražská smlouva jednou z tzv. východních 
smluv, které Spolková republika uzavřela se socialistickými zeměmi ve snaze alespoň 
částečně normalizovat vztahy s Východem a připravit půdu pro úspěch Helsinské kon-
ference.33 Již dříve byly podepsány podobné smlouvy se Sovětským svazem (1970), Pol-
skem (1970) a Německou demokratickou republikou (1972). Tuto tzv. novou východní 
politiku (Ostpolitik) prosazovala od roku 1969 v návaznosti na proces détente mezi 
USA a SSSR vláda kancléře Willyho Brandta. Právě on a ministr zahraničních věcí Wal-
ter Scheel34 vedli německou delegaci, která v prosinci 1973 přicestovala do Prahy.35

Po podpisu smlouvy následovaly rozhovory s nejvyššími představiteli ČSSR, při 
kterých Brandt nepřímo otevřel také otázku bezpečnostního zajištění německého vel-
vyslanectví. Zeptal se generálního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka36, kdy se bude 
moci zastupitelský úřad přestěhovat z hotelu Jalta do Lobkovického paláce. O jeho 
předání do užívání obchodnímu zastoupení se jednalo již od roku 1968, ale potřeb-
né stavební úpravy objektu prováděné českými podniky se táhly neúměrně dlouho. 
Husák na to odpověděl, že za pomalý postup stavebních prací mohou pražští památ-
káři, kteří ve věci Lobkovického paláce terorizují federální vládu.37 Následně přislíbil, 

30 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 637664 MV, Otto Heipertz – osobní svazek „Dub“, Vyhodnocení osobního 
svazku a. č. 637664 MV, 23. 4. 1982, s. 301–302.

31 Jiří Götz (1921–1995) byl prvním velvyslancem ČSSR v Bonnu v letech 1974–1983. Srov. např. 
DEJMEK, Jindřich – NĚMEČEK, Jan – MICHÁLEK, Slavomír: Diplomacie Československa. Díl II., s. 333.

32 NA, f. KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Předsednictvo ÚV KSČ 1971–1976, sv. 107, a. j. 108/7, Jmeno-
vání velvyslance ČSSR v Německé spolkové republice, 31. 1. 1974, s. 1–6.

33 Více k významu Helsinské konference pro státy sovětského bloku např. VYKOUKAL, Jiří – LITERA, Bohu-
slav – TEJCHMAN, Miroslav: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Libri, Praha 2004.

34 Po odchodu z postu ministra zahraničních věcí, který zastával v letech 1969–1974, se stal Walter  
Scheel (1919–2016) v pořadí čtvrtým prezidentem SRN (1974–1979). Patří k nejvýraznějším osobnos-
tem v historii německé Svobodné demokratické strany (FDP).

35 PLŠKOVÁ, Jaroslava: Východní politika Brandtovy vlády v letech 1969–1974, s. 127–128.
36 Gustáv Husák (1913–1991), v letech 1969–1987 generální tajemník ÚV KSČ a v letech 1975–1989 

prezident ČSSR.
37 Gespräch des Bundeskanzlers Brandt mit dem Generalsekretär der KPČ, Husák, in Prag, 12. 12. 1973. 

In: Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, 1973 (sv. 3, dokument č. 415). Olden-
bourg Verlag, München 2004.



„Dub“ v „Oboře“

183

se
cu

ri
ta

s 
im

p
er

ii
S

T
U

D
IE

že v průběhu příštího roku mají být úpravy hotovy a máme zájem, aby to bylo ještě dříve.38 
Evidentně nešlo o vážně míněnou odpověď. Němečtí diplomaté zůstali v „hotelovém 
provizoriu“ i v následujících třech letech.39

Novoroční přípitek s Gerhardem Ritzelem

Gerhard Ritzel (1923–2000) patřil podobně jako Otto Heipertz ke zkušeným diplo-
matům, kteří plně podporovali Brandtovu Ostpolitik. Pracoval pro ministerstvo za-
hraničních věcí již od jeho založení v roce 1951 a v různých funkcích postupně pů-
sobil na diplomatických misích na Srí Lance, v Indii, USA, Lucembursku a od roku 
1970 v Norsku. Není bez zajímavosti, že jeho příchod do Prahy v roce 1974 byl spo-
jen s drobnou personální rošádou, v jejímž rámci převzal uvolněný post velvyslance 
v Oslu právě Heipertz. Ritzelův politický profil byl s ohledem na jeho nové poslání 
na Východě zcela nezávadný. Pocházel z tradiční sociálnědemokratické rodiny, která 
před nacisty uprchla z Německa v roce 1935. Část svého života tak strávil ve švýcar-
ském exilu a navždy zůstal přesvědčeným antifašistou.40

S odstupem mnoha let hodnotil Ritzel své působení v Praze jako období velmi 
chudé na příjemné, natož pak zábavné zážitky.41 S dramatickým obdobím let 1968–
1969, které v ČSSR zažil jeho předchůdce Otto Heipertz, se polovina 70. let neda-
la vůbec srovnávat. Na zřízení západoněmeckého velvyslanectví reagovalo federální 
ministerstvo zahraničních věcí (FMZV) vydáním Instruktáže ke stykům ČSSR – NSR, 
která zapovídala jakékoliv kontakty československých státních úřadů, médií a všech 
zájmových organizací s velvyslanectvím SRN, pokud nebyly předem schváleny tímto 
ministerstvem. Všechny pokusy ze strany velvyslanectví tato pravidla obejít měli ob-
čané neprodleně oznámit FMZV.42 Značná izolovanost ambasády a nemožnost rozvíjet 
takřka jakoukoli vlastní iniciativu byla slovy Gerharda Ritzela natolik frustrující, že 
ho často dovedla až na práh rezignace.43 Přesně toho chtěla československá strana 
dosáhnout. S výjimkou hospodářské spolupráce a komerčně výhodné prezentace čes-
koslovenské kultury v SRN neměla vláda ani KSČ v 70. letech zájem na prohlubování 
vztahů se západním Německem. Výše zmíněné obtíže také přispěly k tomu, že Praha 
rychle získala mezi německými diplomaty pověst značně neoblíbené destinace.44

38 NA, f. KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Předsednictvo ÚV KSČ 1971–1976, sv. 103, a. j. 103/2, Zápis 
z jednání mezi ČSSR a NSR na Pražském hradě dne 12. prosince 1973 v 10:00 hodin, 12. 12. 1973, s. 17.

39 Více k tématu navázání diplomatických styků mezi SRN a ČSSR např. PLŠKOVÁ, Jaroslava: Východní 
politika Brandtovy vlády v letech 1969–1974 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.

40 AMZV, f. Teritoriální odbory – tajné (dále jen TO -T), 1970–1974, NSR, k. 3, Podkladový materiál pro 
přijetí velvyslance NSR v ČSSR dr. G. Ritzela, nedatováno, s. 12–13.

41 RITZEL, Gerhard: Soweit ich mich erinnere… Aufzeichnung eines Dieners der Diplomatie über Länder, Erlebtes, 
Gehörtes, Empfundenes und Gedachtes. Stadt Michelstadt, Michelstadt 1998, s. 160.

42 AMZV, f. TO -T, 1970–1974, NSR, k. 3, Instruktáž ke stykům ČSSR – NSR, 9. 7. 1974, s. 1.
43 RITZEL, Gerhard: Soweit ich mich erinnere…, s. 146.
44 Způsob „izolace“ západoněmeckého velvyslanectví se příliš nelišil od praxe uplatňované vůči amba-

sádám ostatních západních zemí. Více k tématu např. BÁRTA, Milan: Akce „Isolace“. Snaha Státní 
 bezpečnosti omezit návštěvnost zastupitelských úřadů kapitalistických států. Paměť a dějiny, 2008, 

roč. 2, č. 4, s. 41–50.
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„Dub I“ a nového velvyslance monitorovala hned od jeho příjezdu do ČSSR. Záhy se 
ovšem ukázalo, že zaplnit tento svazek dostatečným množstvím zpravodajsky zají-
mavých informací bude problém. Gerhard Ritzel byl velice disciplinovaným diploma-
tem, který většinu svých kroků předem konzultoval s Bonnem. Směrem k českoslo-
venským úřadům se vždy snažil vyvarovat chování, které by mohlo být chápáno jako 
provokace. Jeho nekonfliktní vystupování dokonce vedlo kontrarozvědku ke speku-
laci, zda není na západoněmeckého diplomata až příliš pokrokový!45 Selhaly i pokusy 
dostat z něj za pomoci nastrčených spolupracovníků StB informace o kancléři Brand- 
tovi, s kterým Ritzel na konci 60. let spolupracoval jako jeho osobní referent a s nímž 
ho pojilo přátelství.46

Jeden z mála otevřených konfliktů Ritzela se Státní bezpečnostní nastal až v roce 
1976 a souvisel s jeho velkou zálibou v klasické hudbě. Na jaře toho roku přicestoval 
do ČSSR západoberlínský filharmonický orchestr pod vedením světoznámého diri-
genta Herberta von Karajana. Ritzel chtěl členy orchestru osobně přivítat na letišti 
v Ruzyni, ale bylo mu v tom zabráněno za použití fyzického násilí dvěma neunifor-
movanými příslušníky Státní bezpečnosti.47 Incident měl potom dohru v podobně 
stížnosti, kterou na ministerstvu zahraničních věcí přednesl sám postižený. Zásah byl 
následně odůvodněn výhradami československé vlády k „oficiálnímu“ setkání velvy-
slance SRN s reprezentanty Západního Berlína, který východní blok nepovažoval za 
součást Spolkové republiky, ale za „samostatnou politickou jednotku“.48

Mnohé indicie naznačují, že Ritzelova nekonfliktnost navenek mohla být do ur-
čité míry krycím manévrem pro aktivity některých zaměstnanců velvyslanectví. Není 
příliš pravděpodobné, že by velvyslanec netušil, že se několik jeho podřízených pravi-
delně stýká s československými disidenty. Ve svých pamětech uvádí pouze jeden pří-
pad, kdy se sám zapojil do akce namířené proti československému normalizačnímu 
režimu. V prosinci 1976 údajně obdržel od tehdejšího švýcarského velvyslance v Praze 
Waltera Jaeggiho (1913–1982) asi 10 nebo 12 exemplářů Prohlášení Charty 77 s pros-
bou o jejich tajné doručení do Spolkové republiky. Ritzel všechny exempláře pod zá-
minkou služební cesty do bavorského Weidenu vyvezl za hranice a pak rozeslal na ad-
resy redakcí několika západoevropských novin.49 Pokud se opravdu vše odehrálo tak, 
jak ve svých pamětech popisuje, šlo o dokonale provedenou akci. StB totiž o zapojení 
německého velvyslance do dění kolem Charty 77 neměla nejmenší ponětí.50

45 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 659342 MV, Gerhard Ritzel – osobní svazek „Dub I“, Zpráva – Dr. Ritzel 
Gerhard, 4. 4. 1977, s. 411.

46 Tamtéž, Informace – velvyslanec NSR Ritzel, 30. 3. 1976, s. 246–247.
47 RITZEL, Gerhard: Soweit ich mich erinnere…, s. 147.
48 Tamtéž, s. 148.
49 Tamtéž, s. 161–162.
50 Služeb diplomatické pošty, jež nepodléhala kontrole československých úřadů, využíval disent relativně 

často. Zaměstnanci západních velvyslanectví, kteří spojení udržovali, se přitom vystavovali riziku odha-
lení ze strany StB a vyhoštění. Diplomatická pošta někdy též sloužila k pašování západního spotřební-
ho zboží do ČSSR. Státní bezpečnost odhalila v 70. a 80. letech hned několik takových případů, v nichž 
figurovali zaměstnanci velvyslanectví SRN. Srov. např. MALÍNEK, Tomáš: Akce „Klen“. Odhalení zápa-
doněmeckého „špióna“ na velvyslanectví SRN v Praze. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 4, s. 16–25.
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Závěr Ritzelova působení v ČSSR byl pro Státní bezpečnost spojen s ještě jed-
nou velkou změnou. V průběhu roku 1976 se západoněmecké velvyslanectví konečně 
přestěhovalo z hotelu Jalta do Lobkovického paláce na Malé Straně. StB si s velkým 
předstihem pronajala několik bytových prostor v domech naproti ambasádě za úče-
lem jejího sledování, montáže průmyslových kamer a také jako zázemí pro zpracová-
vání odposlechů, které byly v prostorech Lobkovického paláce naistalovány.51 Právě 
k odposlechům se váže jedna z mála humorných příhod, které Gerhard Ritzel s pří-
slušníky StB zažil. Správně předpokládal, že i přes všechna bezpečnostní opatření 
německé strany bude většina obytných i kancelářských prostor v budově napojena 
na odposlech. Na Štědrý den 1976 se proto rozhodl operativní techniku Státní bez-
pečnosti prověřit. V místnosti, u které se dalo předpokládat napojení na odposlech, 
nahlas prohlásil, že by si na Silvestra rád připil se svými „strážci“ na šťastný nový rok. 
Krátce před půlnocí z 31. prosince 1976 na 1. ledna 1977 si pak s manželkou stoupli 
k oknům s výhledem na domy naproti Lobkovickému paláci a čekali, co se bude dít. 
Přesně o půlnoci se zvedly v protějším domě rolety a službu konající příslušníci StB se 
sklenkami sektu v ruce je na dálku pozdravili. Oba jejich pozdrav opětovali a násled-
ně si připili s hlasitým „Prost“ a „Na zdraví“. Jak k celé příhodě později Ritzel dodal, 
s výjimkou tohoto „silvestrovského setkání“ by na všechny ostatní viditelné projevy 
přítomnosti StB ve své blízkosti nejraději zapomněl.52

Československo Gerhard Ritzel opustil po tříleté službě v květnu 1977. Z Prahy 
odcestoval rovnou do svého nového působiště v Teheránu. Sotva tehdy mohl tušit, 
že se íránská mise stane vrcholem jeho diplomatické kariéry. Zažil tam dramatické 
období islámské revoluce a bylo především jeho zásluhou, že Spolková republika vel-
mi brzy navázala kontakty s novou íránskou vládou.53 Ritzel také poskytl nejednu 
cennou informaci americkým diplomatům v době, kdy Írán po útoku na velvysla-
nectví USA zadržoval několik desítek amerických rukojmích.54 Bývalý velvyslanec pak 
na krátký čas znovu zaměstnal pozornost Státní bezpečnosti. V roce 1981 nastoupil 
do úřadu spolkového kancléře Schmidta55 ve funkci vedoucího oddělení pro koor-
dinaci práce německých tajných služeb.56 Možná, že StB v 70. letech opravdu dobře 
neodhadla, koho vlastně měla ve svém hledáčku.

51 ABS, f. Správa sledování (IV. správa) 1948–1990 (A 25), inv. j. 603, Charakteristika OB – Les, 
14. 11. 1972, s. 3. Pozn. autora – StB používala pro akci sledování velvyslanectví SRN v Praze krátce 
dvě krycí jména současně, a to „Les“ i „Obora“. Později již jen „Obora“.

52 RITZEL, Gerhard: Soweit ich mich erinnere…, s. 167–168.
53 GENSCHER, Hans -Dietrich: Erinnerungen. Siedler Verlag, Berlin 1995, s. 412.
54 Američtí rukojmí byli íránskou vládou zadržování více než rok (od listopadu 1979 do ledna 1981). 

K jejich propuštění došlo po inauguraci prezidenta Ronalda Reagana 20. ledna 1981.
55 Helmut Schmidt (1918–2015) byl členem německé sociální demokracie (SPD) a v letech 1974–1982 

spolkovým kancléřem.
56 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 659342 MV, Gerhard Ritzel – osobní svazek „Dub I“, Zvláštní informace  

č. 27, 24. 2. 1981, s. 414–415.
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Také druhý velvyslanec v Praze, Jürgen Diesel (1926–1993), patřil k velmi zkušeným 
členům západoněmeckého diplomatického sboru. Své první zkušenosti sbíral na ně-
meckých misích v Chile a Venezuele, později se na bonnském ministerstvu zahranič-
ních věcí věnoval problematice odzbrojení. V letech 1973 až 1977 působil jako velvy-
slanec Spolkové republiky ve Švýcarsku.57 Na rozdíl od svých předchůdců nepocházel 
z rodiny s politickou tradicí. Jeho otec byl spisovatelem a děd z otcovy strany Rudolf 
Diesel (1858–1913) se zapsal do historie jako jeden z nejvýznamnějších německých 
vynálezců a konstruktér vznětového (dieselového) motoru.58

Do Prahy přijel Diesel v době, kdy byly vztahy mezi ČSSR a SRN na nejhorší úrov-
ni od navázání diplomatických styků. Hlavní podíl na tom měla podrážděná reak-
ce normalizačního režimu na mezinárodní kritiku zásahu proti Chartě 77. V tomto 
ohledu se Diesel po celou dobu svého působení v Československu důsledně držel 
oficiální zahraničněpolitické linie Bonnu. U ministra zahraničních věcí Bohuslava 
Chňoupka59 několikrát intervenoval za dlouhodobě vězněného signatáře a mluvčího 
Charty 77 Rudolfa Battěka (1924–2013)60, pravidelně se setkával s bývalým ministrem 
zahraničních věcí z období Pražského jara Jiřím Hájkem (1913–1993)61 a udržoval vel-
mi přátelské vztahy s kardinálem Františkem Tomáškem (1899–1992).62

Přestěhování ambasády z hotelu Jalta do Lobkovického paláce přineslo na počát-
ku roku 1977 hned několik změn v práci StB. V rekonstruované budově se nacházel 
dostatek reprezentativních prostor, které velvyslanectví začalo využívat k pořádání 
různých společenských akcí, například recepcí nebo koncertů klasické hudby. Téměř 
na každou takovou akci se Státní bezpečnosti dařilo dostat tajného spolupracov-
níka, jenž následně odevzdal podrobnou zprávu o jejím průběhu včetně seznamu 
pozvaných hostů.

Poněkud sofistikovanějším způsobem sběru informací bylo nasazování tajných 
spolupracovníků kontrarozvědky mezi československé zaměstnance ambasády. Jejich 
pracovních výsledků si StB dlouhodobě velmi cenila, což potvrzuje i průběžné hod-
nocení akce „Obora“ z roku 1979, které konstatuje, že je možné dosáhnout solidních 
agenturních pozic v prostředí Z[astupitelského] Ú[řadu] tzv. poziční agenturou získanou 
z řad čs. zaměstnanců. Tímto se nám podařilo seznámit se s celkovým životem a činností pra‑
covníků ZÚ, poznat vzájemné vztahy a mentalitu jednotlivých osob. Některou agenturou se 

57 AMZV, f. TO -T, 1975–1979, NSR, k. 3, NSR – informační materiál pro přijetí velvyslance NSR Diesela, 
nedatováno, s. 23.

58 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 754008 MV, Jürgen Diesel – osobní svazek „Dub II“, Zpráva, 12. 5. 1977, s. 12.
59 Bohuslav Chňoupek (1925–2004) byl ministrem zahraničních věcí ČSSR v letech 1971–1988. Po roce 

1989 vydal o svém působení v domácí i mezinárodní politice paměti – viz CHŇOUPEK, Bohuš: Memo‑
áre in claris. Belimex, Bratislava 1998. Srov. např. DEJMEK, Jindřich – NĚMEČEK, Jan – MICHÁLEK, 
Slavomír: Diplomacie Československa. Díl II., s. 379–381.

60 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 754008 MV, Jürgen Diesel – osobní svazek „Dub II“, Poznatky k disidentovi 
Battěkovi, 19. 2. 1981, s. 1–2.

61 Tamtéž, Setkání velvyslance ZÚ NSR Diesela s čs. občanem Jiřím Hájkem, 11. 2. 1980, s. 1–2.
62 Tamtéž, Vyhodnocení a návrh rozpracování akce DUB II, č. sv. 13218, 21. 12. 1979, s. 253–254.
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i podařilo získat písemné materiály zpracované některými pracovníky tohoto úřadu pro potřeby 
bonnského MZV.63 Počty takto legalizovaných agentek a agentů v pozicích úřednic, 
údržbářů, zahradníků nebo uklízeček dosáhly do roku 1989 několika desítek. V sou-
vislosti s Jürgenem Dieselem je vhodné připomenout aspoň jedno jméno: Ludmila 
Homolková.64 Tato agentka s krycím jménem „Vanda“ pracovala na ambasádě jako 
hospodyně ve velvyslancově domácnosti a byla ve všech ohledech nejúspěšnějším 
spolupracovníkem StB, který kdy působil na západoněmeckém velvyslanectví. Počty 
zpráv, které jednou týdně předávala svému řídícímu důstojníkovi, výrazně převyšují 
výkony všech ostatních agentů z Lobkovického paláce. Téměř neuvěřitelná je i délka 
jejího nasazení, která trvala více než 18 let! Německé ostraze ambasády se jí přesto ni-
kdy nepodařilo odhalit. Jako hospodyně nastoupila v bubenečské rezidenci Otty Hei-
pertze 1. března 1969 a až do května 1984 „vedla“ domácnost všech velvyslanců SRN 
působících do té doby v Praze.65 Různé další úkoly související s akcí „Obora“ plnila 
„Vanda“ až do roku 1987.66 V případě Jürgena Diesela podala StB nesčetné množství 
informací nejen o velvyslancově pracovním programu a politických záležitostech, ale 
i o jeho osobním životě a rodině. Bez jejího přispění by byly znalosti Státní bezpeč-
nosti o něm sotva poloviční.

Značné úsilí, které StB do sledování velvyslance Diesela vkládala, dlouhou dobu 
nepřinášelo adekvátní výsledky. Kromě Bonnem schválené solidarity se signatáři 
Charty 77 a kontaktů s představiteli římskokatolické církve vlastně Praha neměla 
nic, za co by velvyslance Diesela mohla kritizovat. Z německého pohledu přineslo 
jeho působení v ČSSR výraznější pokrok pouze v hospodářských vztazích a v rozvoji 
cestovního ruchu. V atmosféře konce détente a počátku 80. let spolková vláda lepší 
výsledky pravděpodobně ani neočekávala. Sám Diesel ostatně v depeších adresova-
ných do Bonnu vždy hodnotil československou zahraniční politiku jako politiku zcela 
podřízenou sovětským cílům.67

Dieselova diplomatická mise v ČSSR skončila 22. října 1982. Více než pětileté 
působení na pražské ambasádě tak z něj činí nejdéle sloužícího západoněmeckého 
velvyslance v komunistickém Československu.68 Zároveň šlo o posledního velvyslance 
jmenovaného koaliční vládou sociálních demokratů (SPD) a liberálů (FDP). Na po-
čátku října 1982 došlo v Bonnu k velkému přeskupení politických sil, které určovalo 
zahraniční politiku SRN až do pádu železné opony. V úřadě spolkového kancléře vy-
střídal Helmuta Schmidta konzervativec Helmut Kohl.69 Jeho křesťanští demokraté 

63 ABS, f. 34/1, inv. j. 128, Informace k ZÚ NSR v Praze – podklady k jednání s orgány MV BLR (Bulhar-
ská lidová republika – pozn. aut.) ve dnech 21. 5.–24. 5. 1979, 11. 5. 1979, s. 12.

64 Ludmila Homolková (1920–?) byla vedena jako spolupracovnice StB v letech 1965 až 1987.
65 ABS, f. MV -TS, svazek a. č. 786236 MV, Ludmila Homolková – krycí jméno „Vanda“, Vyhodnocení 

spolupráce s TS VANDA, č. sv. 2806 za rok 1984, 11. 2. 1985, s. 148–149.
66 Tamtéž, Návrh na ukončení spolupráce, 3. 7. 1987, s. 187–189.
67 Botschafter Diesel, Prag, an das Auswärtige Amt, 12. 9. 1981. In: Akten zur Auswärtigen Politik der Bun‑

desrepublik Deutschland, 1981 (sv. č. 2, dokument č. 254). Oldenbourg Verlag, München 2012.
68 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 754008 MV, Jürgen Diesel – osobní svazek „Dub II“, Vyhodnocení akce 

DUB-2 a návrh na uložení do archivu FMV, 11. 5. 1984, s. 454–459.
69 Helmut Kohl (nar. 1930) vykonával úřad spolkového kancléře v letech 1982–1998.
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tilo v zahraniční politice výraznou kontinuitu, protože ministrem zahraničních věcí 
zůstal předseda FDP Hans -Dietrich Genscher.70 CDU se naopak snažila alespoň réto-
ricky nastolit vůči Východu ostřejší kurz, než bylo zvykem za vlád vedených SPD. Pro 
ČSSR to znamenalo, že se v žebříčku priorit západoněmecké zahraniční politiky pro-
padla na ještě nižší pozici, než jakou měla v 70. letech. Brzy se ukázalo, že se všechny 
tyto změny promítnou i do výběru Dieselova nástupce v Lobkovickém paláci.

Potyčka s Klausem Meyerem

Nový velvyslanec Klaus Meyer (1928–2014), který přišel do Prahy v prosinci 1982, byl 
pro federální ministerstvo zahraničních věcí i StB zpočátku téměř neznámou osobou. 
Nikdo neznal jeho politickou orientaci, osobní vazby na politiky v Bonnu ani úkoly, 
které měl v ČSSR plnit. Meyer sice pracoval pro spolkové ministerstvo zahraničních 
věcí již od roku 1959, ale jako zkušený ekonom strávil větší část své kariéry v Bruselu 
v různých úřadech Evropských hospodářských společenství. Před příchodem do Čes-
koslovenska nikdy žádné velvyslanectví nevedl.71

Záhy se ukázalo, že ani on nevěděl, co jeho služba na ambasádě ve východním 
bloku bude obnášet, a trvalo mu několik měsíců, než se v nové situaci zorientoval. 
Výrazem jeho počátečního optimismu byla snaha rozšířit počet kulturních akcí 
a zpřístupnit je co největšímu počtu československých občanů. Na akce byli zváni 
i lidé z okruhu signatářů Charty 77. StB tuto iniciativu pochopila jako zkoušku své 
pozornosti a v dalších měsících věnovala dění na velvyslanectví zvýšenou pozornost. 
Rychle rozpoznala, že nový velvyslanec není diplomatem orientovaným na Ostpolitik 
jako jeho předchůdci, ale velmi konzervativním římským katolíkem sympatizujícím 
s Kohlovou CDU.72

Meyer i jeho žena byli od počátku velmi nedůvěřiví ke všem československým ob-
čanům pracujícím na ambasádě. Proto ostraha Lobkovického paláce přistoupila k ra-
zantnímu zostření bezpečnostních opatření včetně výměny zámků a omezení volného 
pohybu českého personálu po budově. Pokud už se směli Češi a Slováci po paláci 
pohybovat, byli vždy pod dozorem někoho z německých zaměstnanců.73 Ačkoliv se 
tato podezřívavost mohla na první pohled zdát poněkud paranoidní, cílila v podstatě 
správným směrem a StB značně zkomplikovala práci.

Nový velvyslanec pokračoval v Dieselově snaze pomáhat protirežimní opozici. 
Tyto aktivity veskrze podporované Bonnem ale posunul na mnohem vyšší úroveň než 
jeho předchůdce. Velmi se zajímal o dění v římskokatolické církvi a rychle se spřá-
telil s kardinálem Tomáškem74. V únoru 1983 například pomohl zorganizovat jeho 

70 Hans -Dietrich Genscher (1927–2016) byl nejdéle sloužícím ministrem zahraničních věcí v historii  
Německa. Úřad zastával v letech 1974–1994.

71 Archiv Kanceláře prezidenta republiky (dále jen AKPR), f. NSR, protokol 200 000, Agrément velvyslanci 
Německé spolkové republiky, 12. 11. 1982, s. 1–2.

72 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 791131, Klaus Meyer – osobní svazek „Dub 82“, Vyhodnocení a návrh  
na uložení do archivu spisu PO DUB 82, č. sv. 24801, 22. 7. 1986, s. 125–127.

73 Tamtéž, Zavedení bezpečnostních opatření na ZÚ NSR v Praze, 15. 3. 1984, s. 230.
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setkání se spolkovým ministrem zahraničních věcí Genscherem, který byl tou dobou 
na oficiální návštěvě ČSSR. Schůzce se tehdy dostalo značné publicity v západoně-
meckých médiích (československá o něm neinformovala).75 Osobní zbožnost a důvěra 
k lidem působícím v církvi bohužel mohly přivést Meyera také do nemalých problé-
mů. Krátce po svém příchodu do Prahy začal hledat kněze, který by pro něj a jeho ro-
dinu mohl zajistit pravidelné konání bohoslužeb v německém jazyce. O Velikonocích 
1983 se náhodně seznámil s farářem Vladimírem Bendou (1927–2010), agentem StB 
vedeným pod krycím jménem „Podolský“. Ten mu konání mší v němčině ochotně 
přislíbil a v následujících měsících se s ním a s jeho rodinou často stýkal.76 Svazek 
s krycím jménem „Podolský“ byl bohužel v prosinci 1989 skartován, a proto není 
možné spolehlivě určit, z jakých pohnutek Benda s StB spolupracoval. Z jeho docho-
vaných hlášení je nicméně patrné, že k němu velvyslancova rodina pojala silnou důvě-
ru, kterou mohla Státní bezpečnost dle libosti zneužít. Že k tomu nedostala mnoho 
času a příležitostí, bylo zásluhou kardinála Tomáška, který Meyerovu manželku před 
styky s farářem Bendou důrazně varoval. Meyerovi pak na sklonku roku 1983 kon-
takty s Bendou opravdu značně omezili.77 Zda měl Tomášek k Bendovi pouze osobní 
a profesní výhrady, nebo tušil jeho napojení na StB, zůstává otázkou. Každopádně 
svým zásahem překazil Státní bezpečnosti velmi slibně rozběhnutou akci.

Ještě více než styky s oficiálními představiteli katolické církve znepokojovaly 
StB Meyerovy četné kontakty s lidmi z okruhu Charty 77. Kromě novinářky Anny 
Marvanové78 to bylo především přátelství s Jiřím Hájkem, které československé úřa-
dy dráždilo nejvíce. Meyer zval Hájka často na různé akce na velvyslanectví, někdy 
jej navštěvoval i doma.79 Meyerův syn Peter navíc fungoval jako spojka mezi Hájkem 
a předsedou SPD Willy Brandtem, který se angažoval v případu Hájkova syna Jana, 
jemuž bylo znemožněno vysokoškolské studium v ČSSR. Až po několikaletém ur-
gování mnoha význačných západoevropských politiků dostal Jan Hájek povolení 
k vystěhování do Norska, kde později vystudoval architekturu.80 Opravdové zděšení 
vyvolalo u Státní bezpečnosti v prosinci 1983 zjištění, že se Meyer chystá zorganizo-
vat „náhodné“ setkání Hájka s Hansem -Dietrichem Genscherem při jeho další pra-
covní návštěvě Československa. Tomu chtělo vedení federálního ministerstva vnitra 

74 František Tomášek (1899–1992), od roku 1976 kardinál (veřejně oznámeno 1977), arcibiskup pražský 
a primas český, se krátce před Genscherovou návštěvou dostal na podzim 1982 do vážného konfliktu 
s československou státní mocí, když podpořil vatikánský zákaz hnutí Pacem in terris, které sdružovalo 
katolické kněží loajální ke komunistickému režimu.

75 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 791131, Klaus Meyer – osobní svazek „Dub 82“, Návštěva ministra zahra-
ničních věcí NSR Genschera u kardinála Tomáška – poznatek, 9. 2. 1983, s. 51.

76 Tamtéž, Meyer, Klaus, velvyslanec NSR v Praze – zpráva, 21. 4. 1983, s. 102.
77 Tamtéž, Informace o styku Meyerové s kardinálem Tomáškem a farářem Bendou, 5. 1. 1984, s. 187.
78 Anna Marvanová (1928–1992), bývalá novinářka Československého rozhlasu, patřila k prvním signa-

tářům Charty 77. V letech 1982–1984 byla její mluvčí.
79 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 791131, Klaus Meyer – osobní svazek „Dub 82“, DUB 82 – vyhodnocení 

akce, 29. 1. 1985, s. 56–58.
80 Tamtéž, Hájek Jiří – kontakt se synem velvyslance NSR v ČSSR – zaslání dopisu Willy Brandtovi – po-

znatek, 14. 10. 1983, s. 149. Srov. např. BRANDT, Willy: Erinnerungen. Propyläen, Frankfurt am Main 
1989, s. 474.
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v únoru 1984 do Černínského paláce na „pohovor“ s ředitelem německo -rakouského 
teritoriálního odboru Milanem Kadnárem.82 Ten podal Meyerovi stručnou rekapitu-
laci jeho styků s protistátními živly a upozornil ho na to, že pokud všechny kontakty 
nepřeruší, bude čelit velmi tvrdým opatřením. Naznačil i možnost ukončení Meyervoy 
diplomatické mise v ČSSR.83 Nutno dodat, že vznesené pohrůžky velvyslance od jeho 
dosavadních aktivit neodradily. Spíše naopak.

Dalším „prohřeškem“, kterým si Meyer znepřátelil Černínský palác, byl jeho pří-
stup k občanům NDR, kteří na ambasádě žádali o vydání západoněmeckých cestov-
ních pasů a následné vystěhování do Spolkové republiky. Pokusy o útěk do SRN přes 
pražskou ambasádu nebyly ničím novým a objevovaly se od doby, kdy se velvyslanectví 
přestěhovalo do Lobkovického paláce. Dlouho se jednalo pouze o jednotlivce či menší 
skupinky. V roce 1984 ale došlo ke skokovému nárůstu a v závěru téhož roku se na 
velvyslanectví skrývalo již 160 lidí. Uprchlíci očekávali, že v brzké době dostanou po-
volení k odjezdu do SRN. To se ovšem ukázalo jako nereálná iluze. Velvyslanectví sice 
mohlo bez problémů vystavit všem občanům NDR západoněmecké cestovní doklady, 
ale československá pasová kontrola by je na hranicích odmítla uznat. Po opuštění am-
basády by tedy uprchlíky čekalo zadržení a vyhoštění zpět do NDR. A tomu se chtěli 
za každou cenu vyhnout. Federální ministerstvo zahraničních věcí několikrát Meyera 
upozorňovalo, že československé úřady budou v této věci jednat nekompromisně.84 
Přesto velvyslanec příjem nových uprchlíků do Lobkovického paláce neomezil až do 
okamžiku, kdy byla kapacita velvyslanectví zaplněna doslova do posledního místa.

Jednání mezi SRN a NDR o situaci na pražské ambasádě trvala několik měsíců 
a dlouho byla zcela bezvýsledná. Československo do nich nijak nezasahovalo, protože 
řešení problému považovalo za „vnitroněmeckou“ záležitost. Nakonec byla uprch-
líkům nabídnuta pouze jedna kompromisní možnost: dobrovolný návrat do NDR 
a následné podání žádosti o legální vystěhování do Spolkové republiky. Východní 
Berlín sliboval uprchlíkům beztrestnost a kladné posouzení jejich žádosti o vystěho-
vání. Tomu ale téměř nikdo z nich nevěřil. Ambasádu opouštěli postupně a po dlou-
hém přemlouvání. Došlo i na protestní hladovku.85 Krátce před Vánocemi přiletěl do 
Prahy dokonce i sám ministr zahraničních věcí Genscher, aby lidem přebývajícím na 
ambasádě osobně vysvětlil složité politické souvislosti, které nedovolují jejich oka-
mžitý odchod na Západ. Situace se uklidnila až počátkem roku 1985. Uprchlíci se po 
dlouhém zvažování odhodlali k návratu do NDR a v souladu s uzavřenou dohodou 

81 Tamtéž, dopis náčelníka II. správy SNB Karla Vrby adresovaný náčelníkovi X. správy SNB Zdeňkovi 
Wiederlechnerovi z 8. 12. 1983, s. 178–179.

82 Milan Kadnár (1936–2009) zastával mimo jiné v letech 1977–1983 funkci velvyslance v Rakousku 
a v letech 1989–1990 byl posledním „nomenklaturním“ velvyslancem v SRN jmenovaným vládou 
Ladislava Adamce (1926–2007). Srov. např. DEJMEK, Jindřich – NĚMEČEK, Jan – MICHÁLEK, Slavo-
mír: Diplomacie Československa. Díl II., s. 406.

83 AMZV, f. TO -T, 1980–1989, NSR, k. 2, Záznam o rozhovoru velvyslance NSR v ČSSR Meyera s vedou-
cím 4. teritoriálního odboru FMZV Dr. M. Kadnárem, 10. 2. 1984, s. 1–5.

84 Tamtéž.
85 Botschafter Meyer, Prag, an das Auswärtige Amt, 13. 12. 1984. In: Akten zur Auswärtigen Politik  

der Bundesrepublik Deutschland, 1984 (sv. č. 1, dokument č. 337). Oldenbourg Verlag, München 2015.
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opravdu směli v brzké době odejít do SRN. Bonnské vládě bylo ale od samého začátku 
jasné, že se jedná pouze o dočasné zažehnání krize, která se může kdykoliv opakovat. 
Události následujících let tyto obavy bezezbytku potvrdily.86

Zároveň je třeba připomenout, že československé bezpečnostní složky velvysla-
nectví situaci s uprchlíky nijak neulehčovaly. Kolem Lobkovického paláce bylo sice 
rozmístěno značné množství uniformovaných policistů, ale ti zasahovali proti vý-
chodoněmeckým občanům snažícím se přelézt plot kolem ambasády a vniknout na 
její pozemek jen sporadicky a nedůsledně. Zcela absurdně naopak působilo počíná-
ní stálé hlídky Veřejné bezpečnosti (VB) u hlavního vchodu do velvyslanectví, která 
důsledně kontrolovala každého západoněmeckého návštěvníka, jenž měl v úmyslu 
ambasádu navštívit. Tento postup Meyer považoval za úmyslnou provokaci. Na konci 
května 1984 situace dokonce vyústila v otevřený konflikt velvyslance s jedním z pří-
slušníků zmíněné hlídky. Policista zastavil dvě osoby chystající se vejít do Lobkovic-
kého paláce a požádal je o předložení cestovních pasů. Pravděpodobně šlo o někoho 
z Meyerovy rodiny. To velvyslance rozlítilo natolik, že vyběhl z budovy a razantně se 
do situace vložil. Nejdříve odvedl své hosty dovnitř a pak se vrátil pro jejich pasy, které 
měl příslušník VB stále u sebe. To se neobešlo bez menší fyzické potyčky. Meyer v ní 
byl úspěšnější a se získanými dokumenty rychle zmizel v bráně paláce. Dle úředního 
záznamu byla celá událost doprovázena ze strany velvyslance řadou hlasitých nadá-
vek na adresu Veřejné bezpečnosti. Jejich obsah se v zápise nedochoval. Nikdo z členů 
přítomné hlídky VB neuměl německy…87

Zmíněný incident byl příznačným epilogem dvouapůlletého Meyerova působení 
v Praze. V květnu 1984 se velvyslanec dozvěděl, že bude brzy z ČSSR odvolán a na-
stoupí v Paříži na místo stálého zástupce SRN u Organizace pro hospodářskou spolu-
práci a rozvoj (OECD). Československá kontrarozvědka předpokládala, že důvodem 
jeho odvolání bylo právě nezvládnutí situace s východoněmeckými uprchlíky na pře-
lomu let 1984/1985.88

Poklidné intermezzo Wernera Schattmanna

O zklidnění vztahů mezi Bonnem a Prahou se měl postarat Meyerův nástupce Wer-
ner Schattmann (1924–2014). Rodák z Olešnice v bývalém pruském Slezsku dispono-
val na rozdíl od Meyera bohatou zkušeností z diplomatických misí v mnoha zemích 
světa. Od 50. let působil na různých nižších pozicích v Buenos Aires, Londýně, Limě 
a v jihoafrické Pretorii. Jako velvyslanec vedl ambasády v Zairu a v Portugalsku.89 Pra-
ha měla být jeho posledním zahraničním působištěm před odchodem do penze.

86 REHLINGER, Ludwig A.: Freikauf. Die Geschäfte der DDR mit politisch Verfolgten 1963–1989. Mitteldeuts- 
cher Verlag, Halle/Saale 2011, s. 201–205.

87 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 791131, Klaus Meyer – osobní svazek „Dub 82“, Úřední záznam, 29. 5. 1985, 
s. 118.

88 Tamtéž, Vyhodnocení a návrh na uložení do archivu spisu PO DUB 82, č. sv. 24801, 22. 7. 1986, 
s. 125–127.

89 AKPR, f. NSR, protokol 200 000, Informace k přijetí nového velvyslance NSR Dr. Wernera Schatt- 
manna prezidentem ČSSR s. Gustávem Husákem, nedatováno, s. 5–6.
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ru v Lobkovickém paláci i vztah ambasády k československým úřadům. Nový velvysla-
nec měl od svého působení v ČSSR celkem realistická očekávání a snažil se maximál-
ně soustředit na precizní plnění svěřené agendy. Navíc musel organizačně připravit 
dlouho očekávanou první návštěvu spolkového kancléře Helmuta Kohla v Českoslo-
vensku v lednu 1988.90 Kontrarozvědka po krátkém čase konstatovala, že Schattmann 
na ambasádě zavedl ovzduší klidu, zdvořilosti a důstojnosti.91 Nekonfliktním způsobem se 
snažil prezentovat svůj úřad i směrem navenek. Obnovil a rozšířil tradici koncertů, 
divadelních představení a dalších kulturních akcí v Lobkovickém paláci. Některé byly 
otevřené i pro československou veřejnost.

Ve svazku vedeném na Wernera Schattmanna nejsou dochovány žádné zprávy 
o jeho kontaktech s disidenty ani jiné činnosti explicitně namířené proti režimu. Kon-
trarozvědka nezískala také žádné poznatky naznačující [jeho] příslušnost ke speciálním 
službám.92 Schattmann na své předchůdce navázal pouze v dobrých vztazích k vedení 
římskokatolické církve.

Ačkoliv to Státní bezpečnost neměla ve zvyku, všímala si i dobrých vazeb 
Schattmanna na představitele vlády a KSČ. Z politického hlediska je velmi zajímavé 
jeho přátelství s federálním ministrem zahraničních věcí Bohuslavem Chňoupkem, 
který měl tradičně velmi dobré vztahy s mnoha západními politiky a diplomaty včet-
ně těch německých.93 Doba Schattmannova pobytu v Praze se přitom kryla s obdo-
bím, kdy Chňoupek jako příznivec Gorbačovovy zahraniční politiky94 postupně ztrá-
cel vliv, až byl na podzim 1988 odvolán a nahrazen Jaromírem Johanesem.95

Na jaře 1987 do života Wernera Schattmanna zasáhla tragická dopravní nehoda, 
při které utrpěla vážná zranění jeho manželka. Ačkoliv jí byla v pražských nemocni-
cích poskytnuta nejlepší dostupná péče, léčení trvalo několik měsíců. Událost se vý-
razně podepsala na velvyslancově schopnosti nadále plnit úkoly, které úřad obnášel. 
To bylo pravděpodobně hlavním důvodem, proč Schattmann v září 1988 předčasně 
ukončil své působení v ČSSR. Po návratu do Bonnu byl penzionován.96

90 ABS, f. A 34/1, inv. j. 128, Vyhodnocení agenturně -operativních poznatků získaných v průběhu oficiál- 
ní návštěvy spolkového kancléře NSR H. Kohla v ČSSR, nedatováno, s. 1–11.

91 Tamtéž, f. MV -KR, svazek a. č. 842875 MV, Werner Schattmann – osobní svazek „Dub 85“, Vyhodno-
cení a návrh na uložení do archivu spisu PO Dub-85, reg. č. 30431, 22. 12. 1988, s. 96–98.

92 Tamtéž, s. 98.
93 Tamtéž.
94 Bohuslav Chňoupek kopíroval po celou dobu svého působení v čele MZV bez velkých odchylek zahra-

ničněpolitickou linii SSSR. Činil tak i po nástupu Michaila Gorbačova (nar. 1931) do čela sovětské ko-
munistické strany. Zásadní výhrady vedení KSČ k liberálním ekonomickým i společenským reformám 
prováděným Gorbačovem v SSSR přispěly k odvolání Chňoupka z postu ministra v říjnu 1988.

95 Jaromír Johanes (nar. 1933) byl dlouholetým zaměstnancem ministerstva zahraničních věcí a po-
sledním ministrem v čele Černínského paláce nominovaným KSČ. Úřad vykonával jen krátce – od 
října 1988 do prosince 1989. Později působil na československém (následně českém) velvyslanectví 
v turecké Ankaře. Do penze odešel v roce 1994. Srov. FMZV např. DEJMEK, Jindřich – NĚMEČEK, 
Jan – MICHÁLEK, Slavomír: Diplomacie Československa. Díl II., s. 398–399.

96 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 842875 MV, Werner Schattmann – osobní svazek „Dub 85“, Vyhodnocení 
a návrh na uložení do archivu spisu PO Dub-85, reg. č. 30431, 29. 12. 1988, s. 96–98.
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97 Hlavní město Demokratické republiky Kongo bylo v roce 1966 přejmenováno na Kinshasu.
98 AKPR, f. NSR, protokol 200 000, Podkladové materiály k přijetí nového velvyslance NSR Hermanna 

Hubera, 29. 11. 1988, s. 1.
99 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 610364 MV, Hermann Huber – osobní svazek „Habr“, Akce Habr – vyhod-

nocení, 1. 9. 1970, s. 181.
100 Tamtéž, svazek a. č. 914920 MV, Hermann Huber – osobní svazek „Dub 88“, Huber Hermann – cha-

rakteristika, nedatováno, s. 4.
101 Tamtéž, Záznam, 7. 11. 1988, s. 14–15.
102 AKPR, f. NSR, protokol 200 000, Podkladové materiály k přijetí nového velvyslance NSR Hermanna 

Hubera, 29. 11. 1988, s. 1.

Hermann Huber a otevřená brána Lobkovického paláce

Pokud bychom hledali mezi německými diplomaty osobu, pro kterou se Českoslo-
vensko stalo v nejlepším slova smyslu osudovou zemí, byl by jí bezpochyby poslední 
předlistopadový velvyslanec Hermann Huber (nar. 1930). Když v listopadu 1988 pře-
vzal svůj úřad v Lobkovickém paláci, věděl toho o Československu více než kterýkoliv 
z jeho předchůdců.

Vystudovaný právník Huber vstoupil do diplomatické služby roku 1955. Nejpr-
ve vystřídal různé funkce na bonnském ministerstvu zahraničních věci. Několik let 
strávil na velvyslanectvích v Curychu, Reykjavíku, Římě a konžském Léopoldville.97  
Do Prahy poprvé přijel v lednu 1968 a až do roku 1970 zde působil jako legační rada 
na tehdejším obchodním zastoupení SRN. Patřil tedy k jeho zakladatelům. Kromě 
ekonomických témat se zabýval i otázkami československo -německé kulturní spo-
lupráce a získal tak velmi dobrý přehled o společenské a politické situaci v ČSSR 
na konci 60. let.98 Pozorovací svazek s krycím názvem „Habr“, který na něj tehdy 
StB založila, charakterizuje Hubera jako bystrého a inteligentního člověka, který si velmi 
rychle vytvořil stykovou základnu mezi čs. občany.99 Počínání Hubera v roce 1968 je pak 
charakterizováno větou: Při srpnových událostech se silně angažoval a informoval průběžně 
své nadřízené o situaci v Praze.100 Aktivitu ve svěřeném úřadě Státní bezpečnost často 
považovala za známku možné příslušnosti diplomatů k západním zpravodajským 
službám. Proto zůstal v hledáčku StB i po svém návratu do Spolkové republiky. V le-
tech 1970 až 1973 pracoval na bonnském ministerstvu zahraničních věcí v oddělení 
pro komunikaci s tiskem a dalšími sdělovacími prostředky. Československá rozvědka 
tehdy využila několika svých tajných spolupracovníků, se kterými se Huber dobře 
znal z doby svého působení v Praze. Při několika naaranžovaných „neformálních“ či 
„náhodných“ schůzkách se od něj tito jeho „staří známí“ pokoušeli získat informace 
o fungování ministerstva zahraničních věcí a o některých jeho zaměstnancích. Byli 
neúspěšní.101 Huber si ve styku s československými občany v SRN vždy počínal velmi 
obezřetně a zcela profesionálně. Akci v roce 1973 přerušilo jeho vyslání na ambasádu 
v Mexiku, kde pobýval jako stálý zástupce (ständiger Vertreter) až do roku 1976. V le-
tech 1980 až 1984 pak působil ve stejné funkci na velvyslanectví v Moskvě.102 Když se 
na sklonku roku 1988 znovu objevil v Praze jako nový velvyslanec, měla StB k jeho 
osobě nashromážděno již několik stovek spisových stran.
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tečně103 – některé jeho části byly skartovány 4. prosince 1989.104 Z dochovaných doku-
mentů se nicméně dá odvodit, že v posledním předrevolučním roce již StB nestihla 
připravit žádnou akci speciálně zaměřenou na nového velvyslance. Zápisy z odposle-
chů i hlášení tajných spolupracovníků kontrarozvědky spíše naznačují, že se veškerá 
pozornost československých bezpečnostních složek soustředila na dění kolem znovu 
zesíleného přílivu východoněmeckých uprchlíků na západoněmeckou ambasádu.

Ještě v prvním pololetí roku 1989 se počty občanů NDR současně se zdržujících 
na ambasádě pohybovaly v řádu maximálně několika desítek. V srpnu téhož roku 
(tj. v době školních prázdnin a dovolených spojených s cestami východoněmeckých 
rodin do ČSSR a Maďarska) došlo k rapidnímu nárůstu počtu uprchlíků. Do konce 
září se jich v areálu Lobkovického paláce a v přilehlé zahradě tísnilo již kolem 4000.105 
Bonnskému ministerstvu zahraničních věcí se za přispění velmocí podařilo s NDR 
vyjednat přímý odchod těchto lidí z Prahy do Spolkové republiky.106 To byl zásad-
ní diplomatický průlom, ještě před několika měsíci nemyslitelný. Šťastnou zprávu 
o volné cestě na Západ přijel do Prahy uprchlíkům oznámit ministr zahraničních 
věcí Hans -Dietrich Genscher. Jeho krátký projev přednesený 30. září 1989 z balkonu 
Lobkovického paláce se bez nadsázky zařadil k nejdůležitějším milníkům německé 
poválečné historie. Zatímco uprchlíci organizovaně opouštěli ve zvláštních vlacích 
vypravovaných z pražského hlavního nádraží Československo, zdejší bezpečnostní 
složky byly již jen v roli pasivních přihlížejících.107 Během října a listopadu zaplavi-
ly Malou Stranu další tisíce východních Němců. Teprve 3. listopadu 1989 federální 
ministerstvo zahraničních věcí oficiálně potvrdilo, že občané NDR nacházející se na 
území ČSSR mohou bez jakýchkoliv překážek překročit hranice do Spolkové repub-
liky. Maďarská vláda, která se v létě téhož roku dostala do podobné situace na své 
hranici s Rakouskem, učinila stejný krok již 11. září. Do pádu Berlínské zdi zbývalo 
3. listopadu ještě šest dnů, ale přes Československo a Maďarsko již vedla zcela volná 
cesta za železnou oponu.108

Krizová situace druhé poloviny roku 1989 znamenala pro všechny zaměstnance 
ambasády enormní pracovní vypětí. Zajištění dostatku jídla, místa na přespání a lé-
kařské péče patřilo ke každodenním úkolům, které odsunuly běžnou agendu velvy-
slanectví na vedlejší kolej.109 Přesto velvyslanec Huber i jeho podřízení dokázali situaci 

103 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 914920 MV, Hermann Huber – osobní svazek „Dub 88“, Návrh na založení 
spisu PO, 25. 10. 1988, s. 1.

104 Tamtéž, Protokol o skartaci, 4. 12. 1989, s. 167.
105 Prag.diplo.de, von Botschafter a.D. Hermann Huber: DDR ‑Flüchtlinge in der Botschaft 1989 – viz http://

www.prag.diplo.de/contentblob/1796820/Daten/141437/erinnerungen_botschafterhuber_1989_d.
pdf (citováno k 10. 4. 2017).

106 GENSCHER, Hans -Dietrich: Erinnerungen, s. 18–21.
107 Více k tématu např. PREČAN, Vilém (ed.): Ke svobodě přes Prahu. Exodus občanů NDR na podzim 1989. 

Československé dokumentační středisko, Praha 2009.
108 Prag.diplo.de, von Botschafter a.D. Hermann Huber: DDR ‑Flüchtlinge in der Botschaft 1989 – viz http://

www.prag.diplo.de/contentblob/1796820/Daten/141437/erinnerungen_botschafterhuber_1989_d.
pdf (citováno k 10. 4. 2017).

109 Tamtéž.
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v rámci svých možností organizačně zvládnout. StB v posledních měsících roku 
1989 již jenom zpovzdálí pozorovala Huberovo počínání a vyčkávala, jakým směrem 
se chaotická situace vyvine. Poslední záznam v jeho svazku nese datum 24. listopa-
du 1989.110 Státní bezpečnost pak definitivně propustila německého velvyslance ze 
svého pomyslného hledáčku.

Hermann Huber zůstal v Praze jako velvyslanec znovusjednoceného Německa až 
do srpna 1992.111 Během tří následujících let měl společně s prvním porevolučním 
ministrem zahraničních věcí Jiřím Dienstbierem (1937–2011),112 prezidentem Vác-
lavem Havlem (1936–2011), spolkovým prezidentem Richardem von Weizsäckerem 
(1920–2015)113 a novým československým velvyslancem v Bonnu Jiřím Grušou (1938–
2011)114 velký podíl na položení zcela nových základů československo -německých 
vztahů. Po odchodu z Prahy ještě vedl v letech 1992–1995 německé velvyslanectví 
v Madridu a následně opustil diplomatickou službu. Dnes žije na odpočinku nedale-
ko bavorského Mnichova.

Závěr

Západoněmečtí velvyslanci, kteří v 70. a 80. letech působili v Československu, byli 
takřka pod nepřetržitým dohledem Státní bezpečnosti. Metody sledování se v letech 
1968–1989 téměř neměnily. Kontrarozvědka hojně využívala prostorové a telefonní 
odposlechy, které byly nainstalovány v budově velvyslanectví. Jejich informační hod-
nota však byla omezená. Velvyslanec i ostatní zaměstnanci ambasády předem s jejich 
nasazením počítali. Podobně tomu bylo s osobním sledováním. Mnohem více uži-
tečných informací se dařilo StB získávat pomocí tajných spolupracovníků dosaze-
ných na velvyslanectví jako „místní pracovní síla“ z řad československých občanů. 
Tito spolupracovníci měli především v 70. letech velmi dobré „pracovní výsledky“. 
Podrobně referovali o dění na ambasádě a mnohdy se jim podařilo z Lobkovického 
paláce vynést i zpravodajsky cenné dokumenty. Tento zdroj informací značně zeslábl 
v první polovině 80. let, kdy byla na velvyslanectví zavedena přísná bezpečnostní opat-
ření omezující československému personálu volný pohyb po budově. Samostatnou 
kapitolu pak tvoří agenti, kteří měli za úkol navázat s velvyslanci „přátelské“ vztahy 
a následně dle instrukcí StB ovlivňovat jejich pracovní i soukromý život. Pouze malé 
procento takto připravených akcí se podařilo provést podle plánu.

110 ABS, f. MV -KR, svazek a. č. 914920 MV, Hermann Huber – osobní svazek „Dub 88“, Spekulace fran-
couzského a západoněmeckého velvyslance nad výsledky zasedání ÚV KSČ dne 24. 11. 1989 – poznat-
ky, 24. 11. 1989, s. 166.

111 Prag.diplo.de, Přehled německých velvyslanců v Praze a československých (do roku 1992)/ českých velvyslanců 
v Bonnu (do roku 1992)/ v Berlíně – viz http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/02/Botschafter/
seite__liste__botschafter__berlin__prag__cz.html (citováno k 10. 4. 2017).

112 Srov. např. DEJMEK, Jindřich – NĚMEČEK, Jan – MICHÁLEK, Slavomír: Diplomacie Československa. 
Díl II., s. 688–690.

113 Richard von Weizsäcker vykonával úřad spolkového prezidenta v letech 1984–1994.
114 Jiří Gruša zastával post československého (později českého) velvyslance v Bonnu a v Berlíně v letech 

1991–1997. Srov. např. DEJMEK, Jindřich – NĚMEČEK, Jan – MICHÁLEK, Slavomír: Diplomacie  
Československa. Díl II., s. 400.
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vání, která do akcí proti západoněmeckým velvyslancům StB vkládala. V případě ve-
doucího obchodní mise Otty Heipertze kontrarozvědka ještě kalkulovala s možností 
usvědčit diplomata ze špionážní činnosti. Po roce 1974 se v tomto ohledu soustředila 
spíše na níže postavené úředníky velvyslanectví a na československé občany, kteří jim 
mohli poskytovat informace.

Od druhé poloviny 70. let se velvyslanci SRN poměrně často angažovali ve pro-
spěch disidentů z okruhu Charty 77. Státní bezpečnost tyto aktivity „tolerovala“ 
pouze v míře, která korespondovala s oficiální zahraniční politikou Bonnu. Demon-
strativní osobní angažovanost velvyslance Meyera ve prospěch římskokatolické církve 
a bývalého ministra zahraničních věcí Jiřího Hájka naopak vyvolala těžký konflikt 
s československými úřady.

Poměr Státní bezpečnosti k sledovaným velvyslancům byl zpravidla dán aktuální 
situací v československo -německých vztazích. Otto Heipertz, Gerhard Ritzel a Jürgen 
Diesel byli zkušení diplomaté, kteří svou misi v Praze chápali v duchu Ostpolitik 
jako příležitost ke zlepšení vztahů s Východem. Důsledně se drželi pokynů z Bonnu 
a snažili se československé úřady nijak viditelně neprovokovat. V 80. letech naopak 
přistupovala západoněmecká diplomacie k ČSSR zcela bez iluzí o možnostech zá-
sadního zlepšení vzájemných vztahů. Klaus Meyer, který do Prahy přišel v roce 1982, 
postrádal vůli jakkoliv vycházet komunistickým politikům vstříc. Jeho nástupce Wer-
ner Schattmann se v letech 1985–1988 choval zcela opačně. Udržoval korektní vztahy 
s československými politiky a o opoziční hnutí v ČSSR se nezajímal. Pro působení 
posledního předlistopadového velvyslance Hermanna Hubera je příznačná pasivita 
a bezradnost Státní bezpečnosti v kontextu krize kolem uprchlíků na západoněmec-
ké ambasádě v Praze.

Do sledování západoněmeckých velvyslanců vložila Státní bezpečnost enormní 
množství času a úsilí. Reálná zpravodajská hodnota získaných informací tomu ale 
mnohdy neodpovídala. Jak na několika příkladech ukazuje tato studie, bez ohledu 
na vynaložené prostředky byl „absolutní“ dohled nad sledovanými osobami pro StB 
pouhým přáním, nikoliv dosažitelnou realitou.
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Osobní karta vedoucího západoněmecké obchodní mise v Praze Otto Heipertze z kartotéky Ministerstva vnitra
Zdroj: ABS, f. A 34/1, inv. j. 134

Vila v Heineho ulici č. 4, Praha 6, v letech 1969–1974 bydliště Otto Heipertze, v letech 1974–1976 rezidence 
prvního západoněmeckého velvyslance Gerharda Ritzela (dnešní stav)

Zdroj: archiv autora
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Gerhard Ritzel, v letech 1974–1977 první pováleč-
ný velvyslanec SRN v Praze
Zdroj: ABS, f. MV ‑SL, svazek a. č. SL‑1461 MV „Dub ‑I.“

Lobkovický palác objektivem StB, počátek 80. let minulého století
Zdroj: ABS, f. A 34/1, inv. j. 132

Jürgen Diesel, v letech 1977–1982 druhý a záro-
veň nejdéle sloužící velvyslanec SRN v ČSSR
               Zdroj: ABS, f. A 34/1, inv. j. 132
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Klaus Meyer, v pořadí třetí velvyslanec v Praze 
a zároveň první, kterého jmenovala vláda Helmu-
ta Kohla. Ambasádu vedl v letech 1982–1985.
Zdroj: ABS, f. MV ‑SL, svazek a. č. SL‑1462 MV „Dub‑82“

Momentka ze sledování: Werner Schattmann (zcela vpravo) na snímku pořízeném fotografem StB přímo 
před vchodem do Lobkovického paláce, 28. 10. 1987

Zdroj: ABS, f. MV ‑KR, svazek a. č. 842875 „Dub‑85“

Werner Schattmann, čtvrtý velvyslanec SRN 
v ČSSR v letech 1985–1988

Zdroj: ABS, f. A 34/1, inv. j. 132
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Osobní karta Hermanna Hubera z doby, kdy pracoval jako legační rada na obchodním zastoupení SRN 
v Praze (1968–1970)

Zdroj: ABS, f. A 34/1, inv. j. 134

Hermann Huber, pátý a zároveň poslední velvyslanec 
SRN v Československu v letech 1988–1992

Zdroj: ABS, f. MV ‑KR, svazek a. č. 914920 „Dub‑88“


