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Uŕod MaiBíMafivect;

Úvod
Československé povojnové dejiny v nijakom prípade nie je terra incognita. Pred
metnému obdobiu bolo venovaných množstvo publikácií, ktoré analyzovali 
mnohé udalosti, osobnosti či fenomény. Aj napriek relatívne dobrému stupňu 
poznania však stále ostáva nezmapovaná činnosť viacerých dôležitých úradov, 
a to aj vrátane ministerstiev. Podobne aj dejiny československej brannej moci 
v období po skončení 2. svetovej vojny a pred nástupom komunistického režimu 
k moci patria medzi oblasti, ktorým historici venovali patričnú pozornosť. Aj v tej
to oblasti sa však nájdu témy, ktoré doposiaľ neboli podrobnejšie spracované. Za 
takú považujem aj dejiny vojenského výzvedného spravodajstva (2. oddelenia 
Hlavného štábu, ďalej 2. odd. HŠ).1 Kým k dejinám vojenskej kontrarozviedky (ob
ranného spravodajstva) vyšli viaceré zásadné diela, za všetky spomeniem tvorbu 
prof. Františka Hanzlíka či Dr. DanieLa Povolného, dejiny vojenského výzvedného 
spravodajstva mapuje v podstate Len niekoľko prác,z najvýznamnejších spomeň
me diela Z.Titla a J.Štaigla.z novších spomeniem ešte dieLo V. Mohylu s názvom 
Rozvědky, vydané v roku 2018. Tieto dieLa sa sústreďujú primárne na popis orga
nizačnej štruktúry, resp. v prípade Mohylovej práce ide o „kompozíciu“ spomienok, 
popisu štruktúr a citovaných dokumentov. Nepomer záujmu o obranné spravo- 
dajsto a výzvedné spravodajstvo zrejme spočíva v reáínom vyhodnotení vplyvu 
oboch inštitúcií a ich možností zasahovať do hektického politického vývoja v po
vojnovom Československu.

Publikovanou prácou som sa pokúsil zmapovať dejiny čs. vojenského výzved
ného spravodajstva v rokoch 1945 - 1946.Tento krátky časový úsek som si zvolil 
primárne preto, že ide o prechodné obdobie, keď sa čs. vojenská spravodajská 
služba nachádzala v procese ďalekosiahlych zmien. Zmenila sa z jednotnej (t. j. 
zodpovednej za ofenzívnu aj defenzívnu prácu) na špecializovanú len na spravo
dajstvo v zahraničí, menila sa personálne, zmenami prechádzala samotná spra
vodajská činnosť, keď napríklad cez vojnu vyvinuté prostriedky boli technologic
ky efektívnejšie než predvojnové, zásadne sa v skúmanom období začalo meniť 
spravodajské zameranie, menila sa Európa, svet, ale aj vnútropolitická klíma 
v Československu. Samotný štát a ministerstvo národnej obrany však nedokázali

1 Činnosť 2. oddelenia Hlavného štábu sa najmä od roku 1946 označovala práve týmto termínom. 
V publicistike sa používajú aj iné termíny, ako napríklad ofenzívne spravodajstvo, vojenská rozviedka 
attf.
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na tieto zmeny efektívne reagovať. Štát, ministerstvo národnej obrany či hlavný 
štáb nedokázali v povojnovom období 2. oddeleniu Hlavného štábu dať jasné 
zadanie. V rokoch 1945 - 1946 samotné vedenie ešte len takpovediac hľadalo, čo 
by mohlo nadriadeným ponúknuť. Spolu so zmenami úloh sa v sledovanom ob
dobí razantne znížil počet pracovníkov. Káder príslušníkov 2. oddelenia Hlavného 
štábu (ďalej 2. odd. HŠ) spočiatku tvorili zväčša spravodajskí dôstojníci, ktorí sa 
tejto profesii venovali ešte v období pred 2. svetovou vojnou. Veľmi rýchlo ale 
prebiehala výchova nových, často mladých príslušníkov, ktorí obsadzovali posty 
dôstojníkov vojenského výzvedného spravodajstva. To platí najmä s ohľadom na 
2. oddelenia štábov vojenských oblastí, ktoré boli Prahe podriadené len po od
bornej stránke.

Publikácia vychádza primárne z materiáLov, ktoré sú dnes uložené v Archi
ve bezpečnostních složek v Prahe, gro pochádza z fondu 2. oddelenia Hlavného 
štábu 1945 - 1949. Zachovaná dokumentácia poskytuje, podľa môjho názoru, 
pomerne dobrú predstavu o činnosti vojenského výzvedného spravodajstva v po
vojnových rokoch. Som si však plne vedomý aj medzier. Ide totiž o materiál, ktorý 
bol značne poškodený povodňou v roku 2002. Kým strojopisné stránky sú aj po 
zmrazení a rozmrazení dobre čitateľné, oveľa horšie sú na tom dokumenty, ktoré 
boli písané rukou (neraz atramentovým perom), o fotografiách ani nehovoriac. 
Podstatná časť rukou písaných dokumentov sa dá prečítať len s veľkými ťažkosťa
mi, mnohé sú nečitateľné. Zmytie atramentových zápisov vinou zatopenia archív
nych dokumentov dnes historikovi znemožňuje prebádať hrubým odhadom päti
nu až štvrtinu materiálov. Voda taktiež zničila mnohé rukopisné záznamy, ktoré sa 
nachádzali na strojom písaných stranách (často išlo o poznámky,dátumy, podpisy, 
informácie o vnútornom obehu spisu a ďalšie poznatky, ktoré môžu osvetľovať 
rôzne zaujímavé okolnosti). Pokiaľ ide o fotografie, u väčšiny voda spôsobila zmy
tie fotografickej emulzie, prípadne sa zlepili viaceré fotografie dovedna a tak sa 
veľká časť z nich nenávratne zničila. Ako som však už uviedol, napriek tomu mož
no zo zachovanej dokumentácie poskladať približný obraz práce 2. oddelenia 
HŠ počas prvých povojnových rokov. Práve o to som sa pokúsil na nasledujúcich 
stránkach.

Na margo použitej terminológie by som ešte rád uviedol,že v texte sa nebu
dem striktne pridržiavať neskoršej terminológie a rozlišovať napr. medzi spravo
dajskou informáciou, informáciou, správou, hlásením, údajom, dátami, poznatka
mi a hláseniami. Budem používať primárne termín informácia, poznatok, hlásenie 
a správa, a to zo štylistických dôvodov ako synonymá, resp. slová podobného 
významu.

Za možnosť spracovať túto publikáciu by som rád poďakoval môjmu zamest
návateľovi - Vojenskému historickému ústavu. Na tomto pracovisku som našiel
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Úvod I Matej Medvecky

pokoj pre prácu na téme, ktorá svojím rozsahom presahuje slovenské hranice. To 
považujem za dôležité, nakoľko som presvedčený, že celoštátne - českosloven
ské témy majú patriť do portfolia aj slovenských historikov, ktorí by sa nemali 
obmedzovať len na slovenský kontext tém týkajúci sa bývalého Československa. 
Taktiež by som rád poďakoval oponentom publikácie, prof. Františkovi Hanzlíkovi 
a Dr. Miloslavovi Púčikovi,za podnetné a veľmi cenné rady. Napokon by som rád 
poďakoval kolegovi Dr. Milanovi Vyhlídalovi za prínosné diskusie a upozornenie 
na niektoré konkrétne dokumenty.

Veľká vďaka za Láskavé poskytnutie súhlasu na publikovanie fotografií patrí 
Archívu bezpečnostných zložiek a Vojenskému ústrednému archívu - Vojenské
mu historickému archívu v Prahe.

Matej Medvecký
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2. oddelenie 
Hlavného štábu
Obnovenie 2. odd. HŠ MNO a jeho činnosť do konca roka 
1945

Rok 1945 predstavuje v dejinách vojenského spravodajstva v Československu 
obdobie značných zmien. Po šiestich rokoch pôsobenia v britskej emigrácii sa 
spravodajská služba, resp. jej časť, vrátila na územie vlastnej krajiny. V dôsledku 
predchádzajúceho vývoja boli úlohy vojenského spravodajstva po novom roz
delené medzi dve organizačné zložky ministerstva národnej obrany, resp. hlav
ného štábu (ďalej HŠ). Išlo o obranné spravodajstvo, ktoré vzniklo na základe 
sovietskej iniciatívy z rozkazu veliteľa 1. čs. armádneho zboru brig. gen. Ludvíka 
Svobodu v januári 1945 a 2. oddelenie HŠ, ktoré aj naďalej pracovalo v Londýne 
a pri bojujúcich jednotkách. Toto rozdelenie sa zlegalizovalo dňom 15. apríla 
1945, keď vstúpila do platnosti nová organizácia Ministerstva národnej obrany. 
Definovala nielen vnútorné členenie ministerstva a československej armády, ale 
upravila aj pôsobenie oboch spravodajských služieb - Hlavnej správy obranného 
spravodajstva Ministerstva národnej obrany (HS OBZ MNO),2 ako aj 2. oddelenia 
Hlavného štábu, ktoré bolo v dokumente označené ako „spravodajské a styk s cu
dzinou“.3 Z pôvodných kompetencií 2. oddelenia Hlavného štábu z obdobia spred 
2. svetovej vojny tak na iné súčasti prešli dve veľmi dôležité - prestali vykonávať 
kontrarozviedne úlohy a taktiež prestali plniť úlohy súvisiace s monitorovaním 
domácej a dovážanej tlače (toto už vykonávali len pre vnútornú potrebu), otáz
kami propagandy a cenzúry, čo po novom zabezpečovala Hlavná správa výchovy 
a osvety.

Takéto rozdelenie vojenskej spravodajskej služby v roku 1945 bolo výsled
kom politického zápasu medzi londýnskym exilom a moskovským vedením 
KSČ, ktoré si s využitím vplyvu ZSSR dokázalo presadiť svoju predstavu. Vznikol 
tak nástroj na uplatňovanie vplyvu Sovietskeho zväzu vo vnútri čs. armády, ale

2 Viac o nej pozri napr.: HANZLÍK, František: Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc 
1945 -1950. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2003. ISBN 80-7312-028-3, 
HANZLÍK, František: Bez milosti a slitování. B. Reicin - fanatik rudého teroru. Praha: Ostrov, 2011, s. 89- 
100. ISBN 978-80-86289-72-4.

3 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28,Organisace M.N.O.,14.4.1945.
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s ohľadom na mimoriadne široké právomoci OZB v dobe brannej pohotovosti 
štátu, minimálne do konca roka 1945 aj mimo rezortu obrany.4

Ruka v ruke s organizačnými zmenami išli aj zmeny personálne. Na 2. oddelení 
HŠ (v priebehu vojny to bolo Hlavné veliteľstvo - HV) sa to týkalo predovšetkým 
jej veliteľa z čias vojny brig. gen. Františka Moravca, s ktorého ďalším pôsobením 
vo funkcii sa nerátalo.5 O novom prednostovi oddelenia rokovali politické strany 
koncom marca v Košiciach. Počas rokovaní o vládnom programe napokon padlo 
rozhodnutie, že novým prednostom spravodajského oddelenia sa stane pplk. An
ton Rašla, ktorý na svoje menovanie za „šéfšpióna“ spomínal nasledovne: „Keďže 
v armáde je po politickej stránke najdôležitejšou zložkou spravodajské oddelenie, 
vraj on [Gustáv Husák - pozn. M. M.] presadil, aby som bol ja dosadený do funkcie 
prednostu spravodajského oddelenia Hlavného štábu MNO,“6 Rašlove námietky Hu
sák odbil tým, že dôrazne, akoby veliteľský nariaďoval, že musím predsa pochopiť
vážnosť situácie, že zásada rovnosti dvoch štátotvorných národov Čechov a Slovákov 
môže byť uskutočnená, len keď budú najmä v centrálnej vláde a na ministerstvách 
a centrálnych úradoch v Prahe účastníci Slovenského národného povstania a že SNP 
je hlavný tromf, ktorý sme mali v rukách nielen pri jednačkách v Moskve, ale ktorým 
„musíme hrať“aj naďalej a pod.“7 Rašla bol pridelený k MNO dňom 14. apríla 1945 
a spolu s ním prišli s určením na pôsobenie vo vojenskom ofenzívnom spravo
dajstve aj ďalší slovenskí dôstojníci (mjr. Pavol Marcelly, škpt. Ján Korecký a por. 
Ondrej Michna).8 Súčasne pricestovali do Košíc spravodajskí dôstojníci z Londýna 
(napr. pplk. Karel Paleček,kpt. Rudolf Krzáka kpt.Josef Sússer).Týchto a aj ďalších 
dôstojníkov včlenili následne koncom apríla do Hlavného štábu ako zvLáštnu 
skupinu a až 4. júna 1945 boli včlenení do 2. oddelenia HŠ so spätnou účinnos
ťou od 15. mája, pričom týmto dňom sa Paleček aj stal Rašlovým zástupcom.9 
Zvláštna skupina a spravodajské oddelenie však zjavne spolupracovali, nakoľko 
aj Rašla na margo prvých dní svojho pôsobenia uviedol, že sa zblížil so svojím 
zástupcom plk. Karlom Palečkom (plukovník od 12.6.1945), ktorý bol ešte v prie-

4 HANZLÍK, František: Bez milosti a slitování. B. Reicin - fanatik rudého teroru. Praha 2011, s. 89. ISBN 
978-80-86289-72-4.

5 Pozri viac: ŠOLC, Jiří: Po boku prezidenta. František Moravec a jeho zpravodajské služba ve svetle 
archivních dokumentu. Praha: Naše vojsko, 2007, s. 300-324. ISBN 978-80-206-0880-2.

6 RAŠLA, Anton: Zastupoval som československý štát. Vyznanie. Prešov: Privatpress, 2000. ISBN 
80-96705 3-0-X, s. 43.

7 ŠOLC, Jiří: Po boku prezidenta. František Moravec a jeho zpravodajské služba ve světle archivních 
dokumentu, s. 44.

8 TITL, Zdeněk: Vývoj organisace a personálií československého vojenského zpravodajství v prvním roce po 
2. svetové válce (1945). Studijní pomůcka. Praha 1996, s. 7.

9 Tamže, s. 9.
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behu posledného mesiaca vojny značne vyťažený kontaktom s výsadkami, stále 
operujúcimi v tyle nemeckých vojsk a udržiavaním spojenia s Londýnom, kde sa 
vtom čase nachádzalo gro administratívy MNO. Ďalej Rašla ešte začiatkom apríla 
odcestoval do Bratislavy, kde sa sústreďoval na vyhľadávanie spiacich agentov10, 
ktorých určili na niektoré miesta pred potlačením povstania, a značnú časť času 
mu zrejme zaberala aj spolupráca s Národnou bezpečnosťou,resp. spravodajským 
oddelením Povereníctva vnútra. V tomto prípade zrejme do istej miery išlo o Ra- 
šlovu osobnú iniciatívu, resp. zaangažovanosť vyplývajúcu z predchádzajúceho 
pôsobenia a aktívnej účasti v SNP. Hlavnú náplň práce oddelenia totiž v tomto 
čase predstavovalo primárne monitorovanie vývoja na fronte. Začiatkom mája 
1945 sa presťahovali do Podivína, odkiaľ ešte počas bojov udržiavali kontakt 
s Prahou a v noci z 9. na 10. mája sa začal presun oddelenia do Prahy.11 Pokiaľ ide 
o prácu na 2. oddelení HŠ, Rašla sa do značnej miery spoliehal práve na Palečka, 
ktorého vplyv na činnosť oddelenia bol v tomto období výrazný. Aj úzke vzťahy 
s plk. Palečkom či ďalšími spravodajskými dôstojníkmi, ktorí počas vojny pôsobili 
vo Veľkej Británii, boli tŕňom v oku šéfa Hlavnej správy obranného spravodajstva 
Bedřicha Reicina, s ktorým sa Rašla dostal do konfliktu.12 Na margo prvých dní 
práce 2. oddelenia HŠ v Prahe Rašla v už citovanej spomienkovej knihe uvie
dol: „Pamätám si, akí sme boli po príchode do Prahy bezradní, pokiaľišlo o plnenie 
spravodajských úloh. Existovala totiž európska spojenecká protihitlerovská koalícia 
veľmocí a aj Československo bolo, prirodzene, v spojenectve s touto koalíciou. Viest 
a vykonávať vojenské ofenzívne spravodajstvo proti spojencovi je však neprípustné. 
Kto a čo teda malo byť objektom našej činnosti? Územie Hitlerovej ríše okupovali 
Spojenci, nijaký nemecký štát neexistoval, boli len okupačné zóny. Pravda, nemohli 
sme byt nečinní. Bolo si treba vymyslieť náplň práce - zamerať spravodajskú činnosť 
tým smerom, odkiaľ našej republike hrozilo nové nebezpečenstvo...“11 Rašla ďalej 
pokračuje, že zo Slovenska utiekla vláda, ktorá prostredníctvom prejavu Jozefa 
Tisu z konca apríla 1945 deklarovala odhodlanie pokračovať vo svojej politickej 
činnosti a tiež skutočnosť, že disponuje prostriedkami pre túto činnosť. Rašla

10 Rašla ich samotných ani ich činnosť nekonkretizoval. Uviedol len, že týchto ľudí ešte v priebehu 
Slovenského národného povstania vyslali na viaceré miesta, a tí sa mali po oslobodení dať 
k dispozícii československým úradom, resp. spojencom. To zodpovedá obvyklej charakteristike 
„spiaceho agenta“, teda osoby, ktorá síce absolvovala výcvik a má k dispozícii spojovacie možnosti, 
ale aktívnu činnosť má začať vykonávať až za určených okolností. ŠOLC, Jiří: Po boku prezidenta. 
František Moravec a jeho zpravodajské služba ve svetle archivních dokumentu, s. 60.

11 RAŠLA, Anton - ŽABKAY, Ernest: Proces s dr. J. Tisom. Spomienky obžalobou Antona Rašlu. Spomienky 
obhajcu Ernesta Žabkayho. Bratislava: Tatrapres 1990,s. 20. ISBN 80-85260-03-4.

12 HANZLÍK, František: Bez milosti a slitování. B. Reicin - fanatik rudého teroru, s. 117.

13 RAŠLA,Anton - ŽABKAY, Ernest: Proces s dr.J. Tisom,s. 20.
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aj pod vplyvom uvedeného prejavu zvolal do Plzne poradu s čs. repatriačnými 
dôstojníkmi pôsobiacimi v americkej okupačnej zóne v Nemecku a Rakúsku. Tu 
im vydal príkaz pátrať po archívoch, propagačných prostriedkoch a základniach 
slovenskej emigrácie. Repatriační dôstojníci mali možnosť vstupu do táborov, 
kde sa nachádzali zavlečené osoby (Displaced persons) a mohli tu uskutočňovať 
výsluchy. Takto sa podľa Rašlových slov podarilo lokalizovať značné množstvo 
dokumentová aj miest,kde sa nachádzali prominenti ľudáckeho režimu (mnohí 
už v internácii).

Vo svojich spomienkových prácach Rašla ďalej opisuje zlú atmosféru, ktorá 
v rezorte obrany, ako aj na 2. odd. HŠ, panovala. Vznikla najmä z dôvodu kontro
verzií medzi jednotlivými skupinami dôstojníkov, najmä medzi príslušníkmi od
boja a tými, ktorí sa odboja nedzúčastnili.ako aj na základe národnej príslušnosti, 
medzi Čechmi a Slovákmi. Situáciu komentoval nasledovne:„[Českí dôstojníci] Aj 
napriek svojej „úradníckej“ devótnosti ťažko skrývali nechuť a dešpekt voči mladým 
dôstojníkom, najmä Slovákom, ktorí sa dostali na MNO. Prirodzene, objektom takejto 
nevraživej pozornosti som bol aj ja (...) Z Košíc som si na oddelenie do Prahy pri
viedol dôstojníkov - Slovákov, ktorí sa zúčastnili povstania alebo odboja (napríklad 
mjr. J. Korecký kpt. J. Baláž, kpt. dr. Néčey, npor. dr. Bezák a i.) a aj tí ma upozorňovali 
na nezdravú atmosféru, aká vznikla na našom oddelení. Robil som, čo sa dalo, aby 
sa nám podarilo utvoriť súdružský a družný kolektív. Plukovníkovi Palečkovi som vy
svetlil, ako som sa dostal do funkcie prednostu spravodajského oddelenia a požiadal 
som ho o pomoc pri utváraní vzájomnej dôvery medzi príslušníkmi oddelenia. Sám 
som sa pokúšal pri služobnom a mimoslužobnom styku najmä so staršími a hodnos
ťou vyššími dôstojníkmi (mal som hodnosť podplukovníka) vystupovať bez zaužívanej 
strojenej vojenskej strohosti, rešpektoval som taktne ich názory na konkrétne veci 
(...). Toto moje správanie sa však znelú bilo šéfovi OBZ Bedřichovi Reicinovi, ktorý 
bol známy svojou podozrievavosťou, dryáčnictvom, netolerantnosťou a grobianstvom. 
(...) Reicin mi vždy vyčítal, že som voči svojim podriadeným mäkký, že neviem, koho 
tam mám a čo sa za mojím chrbtom robí, že si tam „reakcionári“ robia po svojom.“14 
Podľa Rašlovho názoru Reicinovi prekážal najmä plk. Paleček,s ktorým prednosta 
2. odd. HŠ udržiaval priateľské styky a dokonca sa v rámci rodín navštevovali.

Ukončenie 2. svetovej vojny a porážka Nemecka situáciu zmenila, pričom, 
ako to už vyjadril aj Rašla, perspektíva činnosti 2. oddelenia HŠ nebola jasná. 
Služba, ktorá prišLa o značnú časť kompetencií, sa nachádzala v akomsi organi
začnom zmätku vyplývajúcom zo sťahovania a hľadala budúce zameranie čin
nosti. Sťahovanie písomností z Veľkej Británie späť do Prahy sprevádzala „spisová 
rozluka“, keď archív 2. odd. HV po leteckom prevoze do Prahy prevzali pracovníci

14 Tamže, s. 21.
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HS OBZ, ktorí z neho vyňaLi písomnosti obrannej sekcie. Dokumenty ofenzívnej 
sekcie, naopak, prevzal nový prednosta 2. odd. pplk. Anton Rašla.15 Jedna vec bolo 
preberanie písomností, dlhodobejším procesom ale bola repatriácia personálu, 
o spojeniach ani nehovoriac. Približuje ich dokument nazvaný Pripomienky pre 
likvidáciu bývalého 2. oddelenia v Londýne (spracoval plk. Paleček pre náčelníka 
HŠ), ktorý opisuje situáciu v polovici júna 1945. Autor v ňom konštatuje, že po 
príjazde poslednej skupiny vojenských spravodajcov z Británie prevzala služba 
spojovacie pomôcky,ako aj spojenia s nasledujúcimi stanicami: ústrednou stani
cou v Londýne s veľmi čulou dennou prevádzkou, s denným priemerom približ
ne 50 depeší. Vyššia frekvencia komunikácie prebiehala aj s Moskvou, naopak, 
2. odd. HŠ malo obmedzené spojenie s Belehradom (približne 2 depeše denne), 
zlú počuteľnosť v Prahe mal napraviť odoslaný nový vysielač s výkonom 80 Wat- 
tov. Spojenie s Istanbulom bolo nadviazané až od 15. mája 1945, podobne spoje
nie s Teheránom a Švajčiarskom.16 Pritom spojenie so Švajčiarskom malo z pred
chádzajúceho vývoja nejedno špecifikum: „Rádiotelegrafní spojení se Švýcarskem 
nutno považovali za tajné, i když toto je prováděno mlčky s jakými souhlasem urči
tého výseku vojenských i civilních představitelů švýcarských úřadů. Sám jsem toto 
spojení a jeho udržení osobně v r. 1940 z jara ve Švýcarsku zařizoval. Je to věc velmi 
delikátní. Udržení tohto spojení je pro nás i v budoucnosti velmi žádoucí a dovoluji 
si upozornit, že jedině nám mlčky tato věc během války byla trpěna, nevyjímajě ani 
velké státy jako Anglie a pod.“17 Udržanie spojenia nemalo podlá názoru švajčiar
skych „protektorov“ po skončení vojny pokračovať, autor dokumentu, plk. Paleček, 
však navrhoval, aby v záujme udržania prevádzky vysielačky na pôde neutrálnej 
krajiny prišlo k vymenovaniu pplk. Karla Sedláčka za čs. vojenského atašé.Ten vo 
Švajčiarsku pôsobil počas celej vojny ako čs. spravodajský dôstojník londýnskeho 
MNO s využitím krycej identity občana Veľkej Británie.18

Paleček ďalej náčelníka HŠ informoval,že je potrebné vziať pri výkone spra
vodajskej činnosti ohľad na rozvoj rádiotelegrafie, kde došlo v priebehu vojny, 
ale aj pred ňou, k značnému rozvoju, ako aj o problémoch, ktorým čelil: „Převzetí 
nynější sítě dálkových spojení hl. štábu provedl jsem etapově Košicemi, resp. Bratisla
vou počínaje na moderní radiotelegrafní materiál, celkem s neškoleným personálem 
za pomoci škpt. Josefa Sussera, nyní и 3. odděl. hl. štábu, který se mnou v rámci zvi.

15 HANZLÍK, František: Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc 1945 - 1950, s. 313.

16 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Připomínky к likvidaci býv. 2. oddělení H.V. v Londýně, 
14.6.1945.

17 Tamže.

18 Z podobných dôvodov (teda najmä ohľadu na hostiteľskú krajinu) prišľo aj k menovaniu 
exponovaného spravodajského dôstojníka Aloisa Čásľavku do funkcie vojenského atašé vo Švédsku, 
a podobná situácia boľa aj v Turecku.
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skupiny ještě v Anglii jako instruktor při výcviku rádiotelegrafistů pro operace spolu
pracoval.“19 Paleček aj na základe dobrých skúseností žiadal o uvoľnenie Siissera 
z 3. oddelenia HŠ, pričom by prevzal do správy všetky diaľkové spojenia hlavného 
štábu, včítane konšpiratívnych a cvičných.

Ďalej bolo potrebné vykonať likvidáciu účtovníctva londýnskeho spravodaj
ského oddelenia, pričom boli doklady odovzdané čs. vojenskej misii v Británii. 
Menšie sumy valút, hlavne amerických dolárov, prevzala finančná súčasť („poklad
ňa“) 2. oddelenia HŠ. Bývalé spravodajské oddelenie tiež disponovalo kontom 
„Musil20 - Strankmuller“so sumou približne 14 000 libier:„Věcpodle mého názoru 
může se zatím připraviti tak, že gen. Moravec /Musil/ a pplk. Strankmuller vyhotoví 
formálně připiš pro uvedenou banku o dispoziční změně. Jména osob, které budou 
kontem disponovati v budoucnu na tento dokument můžeme vepsati dodatečně. Po
kud se tohto konta týče upozorňuji, že větší částka bude určena na platy žoldů osob, 
které provedli operaci do zázemí nepřítele, kteréžto částky pokladník 2. odděl. hl. 
štábu /pplk. Tauer/ po výplatě přejímal v hotovosti a připisoval á konto zpravodaj
ského paušálu. Tato částka z tohto konta bude muset být uvolněna.“21 Ďalej Paleček 
oznamoval aktuálnu („dnes 8. 6.1945“) prepravu najdôležitejšej časti konšpira
tívnych spisov a spojovacieho materiálu (vrátane plánov spojenia a šifrovacích 
kľúčov) z Londýna na letisko v Plzni.Jednalo sa najmä o prijaté a odoslané správy 
na konšpiračnej sieti (spojení) a odpisy všetkých vyhodnotených spravodajských 
produktov (dobovým jazykom „elaborátov“), pokiaľ boli postúpené spojencom. Na 
britskej pôde vtom čase stále ostával starší spravodajský materiál a osobný ma
jetok príslušníkov výsadkov. V Londýne po presťahovaní oddelenia tak mali ostať
len pomôcky22...pro udržení činnosti 2. odděl, mise“.1* Po prevezení dokumentácie
do Prahy bola rozdelená a OBZ si malo vziať spisy kontrarozviednej časti 2. odd. 
HŠ. Zo zachovaných informácií však vyplýva, že si vyberali zaujímavú dokumen
táciu aj nad rámec vecného rozdelenia.24

V júni na MNO vznikol aj návrh reorganizácie 2. oddelenia HŠ. Najvyšším 
funkcionárom bol náčelník (so systematizovanou hodnosťou „generál“, nie je špe-

19 ABS.f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Připomínky k likvidaci býv. 2. oddelení H. V. v Londýně,
14.6.1945.

20 Krycie meno gen. Františka Moravca.

21 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Připomínky k likvidaci býv. 2. oddělení H. V. v Londýně,
14.6.1945.

22 Nie je celkom zrejmé, či išlo len o spojovací materiál,alebo aj nejaké ďalšie špecializované pomôcky.

23 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Připomínky k likvidaci býv. 2. oddělení H. V. v Londýně,
14.6.1945.

24 HANZLÍK, František: Bez milosti a slitování. B. Reicin - fanatik rudého teroru, s. 122.
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dílkované, o akú generálsku hodnosť konkrétne ide), disponoval pobočníkom, 
mal zástupcu a k dispozícii dôstojníka účtovnej kontroly (pokladníka). 2. oddele
nie HŠ sa vnútorne malo členiť na šesť skupín - študijnú (ktorá okrem referentov 
mala k dispozícii aj prekladateľov a dôstojníka justičnej služby), pátraciu (opäť 
referenti a prekladatelia,ale pracovali tu aj vyšetrujúci I.triedy- na každej skupi
ne štábu jeden), výcvikovú (inštruktori vo výcvikovom stredisku a dôstojníci rôz
nych špecializácií),technickú (spojári,šifranti, chemik, personál fotoateliéru, mo
bilizační referenti), organizačno-osobnú skupinu (styk so zahraničím,styk s inými 
úradmi, osobný referent) a napokon skupinu pomocnú (autoslužba, kancelárska 
služba, archív atď.).25 V rámci čLenenia spadali do kompetencie zástupcu náčel
níka pátracia a technická skupina, ako aj uskutočňovanie všetkého výcviku, ale 
tiež mal zabezpečovať koordináciu spolupráce všetkých zložiek oddelenia.26 Na 
nižšej úrovni mali 2. oddelenia pôsobiť na vyšších veliteľstvách, a pri určených 
útvaroch spravodajskí dôstojníci, t. j. oddelenia pri veliteľstve oblasti, veliteľstve 
zboru a veliteľstve divízie, spravodajský dôstojník pri veliteľstvách plukov.27 Ak sa 
pozrieme bližšie na ich činnosť, je zrejmé, že návrh reflektuje jednak skúsenosti 
predvojnového obdobia,t. j. sústredenie sa na cezhraničnú činnosť,ale aj aktuál
ny stav, t. j. smernice hovoria len o vykonávaní ofenzívneho spravodajstva, teda 
získavania informácií o cudzích armádach (ako aj informácií o vojensko-politic- 
kom a hospodárskom vývoji krajín spravodajského záujmu), nie ochrane vlastnej.

Uvedená organizácia napokon schválená nebola a ešte za čias dočasne po
vereného prednostu A. Rašlu vznikol ďalší návrh, ktorý sa od uvedeného odlišo
val, aj keď len v detailoch. 2. odd. HŠ navrhoval rozdeliť na skupinu „A“ (študijnú, 
prednosta mjr. gšt. Josef Zuska),„B“ (pátraciu, mjr. František Aubrecht),„C“ (výcvi
kovú),,^“ (technickú), „E“ (organizačnú, pplk. Josef Svoboda), „F“ (pomocnú, npor. 
Josef Jaška28) a „G“ (referát osôb, ktorý však okrem doplňovania a vybavovania 
osobných záležitostí príslušníkov 2. odd. HŠ obsahoval aj jedno miesto pre pra
covníka zodpovedného za „vnútornú obranu“). Tento návrh je zaujímavý tým, že 
uvádza aj počty osôb v rámci jednotlivých skupín a oddelení, pričom stav 78 
dôstojníkov, 31 rotmajstrov, 8 príslušníkov mužstva a 16 civilných zamestnan-

25 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28,2. oddělení hlavního štábu (zpravodajské), příloha č. 2 
(ide o návrh reorganizácie).

26 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Poznámky k pracovně organisačnímu seskupení.

27 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organisace 2. oddělení /zpravodajského/ u vyšších 
velitelství a zpravodajských důstojníků u útvarů, príloha č. 1.

28 Mená podľa TITL, Zdeněk: Vývoj organisace a personálií československého vojenského zpravodajství 
v prvním roce po 2. svetové válce (1945), s. 19-20.
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cov považuje za minimálny.29 Začiatkom leta však prišlo k schváleniu členenia 
2. odd. HŠ na skupiny „A“ (študijná), „B“ (pátracia), „C“ (zahraničné), „D“ (organi
začná), „E“ (výcviková) a „F“ (pomocná). Skupiny A, C, D, F a finančné oddelenie 
(„pokladňa“) podliehali prednostovi, skupiny B a E jeho zástupcovi.30 Technická 
skupina napokon teda zriadená nebola a spojovacie prostriedky ostali súčasťou 
pátracej skupiny. Zo zachovanej dokumentácie nie je zrejmý presný deň schvá
lenia tejto organizácie, muselo to byť ešte v lete 1945, nakoľko Z.Titl vo svojom 
diele cituje smernice pre prácu, spracované v júli 1945 kpt. Dr. Kurtom Markusom, 
z ktorej jednoznačne vyplýva vyššie uvedené vnútorné členenie.

Pokiaľ ide o úlohy jednotlivých súčastí, študijná skupina „A“ ich mala urče
né s ohľadom na postavenie a možnosti ČSR. Primárne išlo o štúdium pomerov 
u susedov, ale obsahuje aj jasne určené obmedzenia: „Do středoevropské oblasti 
se dále počítá oblast německá a rakousko-madárská. V tom případě, že by tyto státy, 
nebo skupiny států byly odmilitarisované, je tu stále obava, že tam bude organiso- 
vána branná moc v různých organisacích /policie, četnictvo, let. doprava, fin. stráž, 
důchod ková kontrola, říční doprava, úřady, instituce, sociál, péče/ avšak bude v těchto 
státech také za potřebí sledovati celý život hospodářský, sociální a kulturní, nehle
díce к pátraní po ukrytých a poschovávaných osobách /váleční a političtí zločinci/ 
po zbraních a voj. materiálu. Bude tu třeba všemožně sledovat jakékoliv náznaky 
orientace, která by [byla] mocensky anebo politicky zaměřená proti základní linii naší 
zahraniční politiky/jde o zřejmou možnost, že např. Německo je ochotno přikloniti se 
kdykoliv, v jakékoliv koncepci, která je zahrocená proti SSSR/. Půjde tu tedy o úzkou 
a myslím si též vítanou spolupráci a pomoc, kterou přineseme orgánům SSSR. Z toho 
samého důvodu nebude předmětem ofensivních operací SSSR, aneb republiky, stojíc 
mezinárodně v právním společenství s SSSR.“31 Dokument sa ďalej dotýka dalších 
priestorov spravodajského záujmu, pričom konkrétne sú uvádzané Poľsko, juho
východ a západ (Európy), a USA:... jde tu ve větší míře o státy spojenecké, případně
neutrální, je jejich studium nutností. A kdybychom nezískali jiného materiálu, bude 
třeba čerpati z těchto znalostí mnoho zdokonalení, usnadnění a urychlení organisace, 
výbavy, výcviku a pod. naší armády.“12 Z geografického pohľadu teda vidíme zame
ranie študijnej skupiny primárne na celú Európu a USA. Blízky východ a východné 
krajiny (Čína, Japonsko) sú uvádzané až na poslednom mieste. Študijná skupina 
mala ďalej za úlohu, okrem spracovávania a vyhodnocovania výsledkov operácií, 
spracúvanie aktuálneho „spravodajského rozkazu“, ale aj prácu na inovácii pra-

29 VÚA-VHA, MNO-1945, šk. 44,čj. 678, Početní stavy 2. odd. hl. štábu MNO.

30 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29,Vnitřní chod služby 2. odděl. hl. štábu - směrnice.

31 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 28, Poznámky k pracovné organisačnímu seskupení.

32 Tamže.
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covných metód a postupov, či metód spojenia a jej pracovníci mali na starosti aj
kartotéku a archív. Skupina „B“ - pátracia - sa mala zameriavať len na...ofensivní
spravodajstvá protože podie nové organisace je tu služba obranného zpravodajství 
vypuštěna [a] přidělena к hlavní zprávě OBZ.“™ Jednotliví referenti „ofenzívnych 
operácií“ mali pridelené určené regióny.„Dispozície“ (pokyny) a smernice sa mali 
vydávať pre jednotlivé oblasti oddelene, rovnako ako inštrukcie a rozkazy pre 
ten-ktorý priestor. Prirodzene, referenti boli pravidelne upozorňovaní na nutnosť 
konšpirácie: Jednotliví referenti ofensivních operací si mohou výsledky akce sdělit 
jen ze služebních důvodů, a to vždy jen ústně a bez přítomnosti podřízených osob, 
agentů a referentů z jiných skupin.“™ Z vecného hľadiska sa snahy „pátračov“35 sú
streďovali na tradičných protivníkov (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko), až v ďalšom 
ostatné západné krajiny, Poľsko,severnú a južnú Ameriku. Súčasťou skupiny mala 
byť aj rádiová a odpočúvacia služba.36 Jej názov bol Naslouchací služba (podľa 
iného zdroja Naslouchací a zaměřovači služba rádiová37, s krycím názvom Vojen
ská meteorologická ústredňa).38 Pátracia skupina okrem samotného získavania 
informácií viedla centrálnu evidenciu („Ústřední sběrna zpráv“) a riadila činnosť 
spravodajských orgánov útvarov.39 Výcviková skupina („E“) mala dve zložky - jed
na sa zameriavala na odborné školenie riadiaceho personálu (velitelia a štáby) 
s cieľom dosiahnuť u nich požadovanú úroveň takticko-spravodajského vzdela
nia. Velitelia, spadajúci do uvedenej kategórie, mali byť s využitím vhodných ná
metov priebežne systematicky odborne školení. Druhá zložka sa zameriavala na 
vlastnú výchovu a odborné školenia výkonného spravodajského personálu, a to 
vrátane ostatných agentúrnych prostriedkov, či už pre vlastnú potrebu 2. oddele
nia hlavného štábu alebo pre potreby armády ako celku. Pritom ale:„7ofo školení 
bude míti na programu nejen dříve obvyklý výcvik zprav, agenturní sítě, ale i výcvik 
a výchovu personálu pro účely ofensivní propagandy, pro úkoly sabotážni a partyzán
ské v protivníkově týle. U hlavního štábu /и 2. odd./ by byl pro tento účel jen řídící

33 Tamže.

34 Tamže.

35 Ide o dobový termín. Úlohou pátračov malo byť získavanie poznatkov o brannom potenciáli možného 
protivníka a jeho úmysloch.

36 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, bez názvu, grafické znázornenie, k č. j. 162Да).1945.

37 LUDVÍK, Karel - LUDVÍKOVÁ, Marcela: František Franěk - radista vysílačky vojenské odbojové 
organisace Obrana národa.Zverejnené na: http://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/12/frantisek- 
franek-radista-vysilacky-vojenske-odbojove-organizace-obrana-naroda/ [prístup 14.11.2016]

38 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Přehled činnosti VMÚ od 1/7. do 30/9.1945.

39 ABS,f.2.oddelenie Hlavného štábu,šk.č.29,Vnitřní chod služby 2.odděl.hl.štábu -směrnice.
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orgán a vykonával by ho zástupce přednosty oddělení.“40 Oddelenie žiadalo zriadiť 
zvláštne výcvikové stredisko, kde sa mali cvičiť elitní vojaci - športovci. Nielen 
v telesnej zdatnosti,,.mravnej výchove“, výcviku s rôznymi druhmi zbraní či mo
derných spojovacích prostriedkoch, ale aj v ďalších odborných zručnostiach, ako 
boli fotografovanie, používanie tajného písma, šifrovanie, používanie padákov, 
sabotážneho materiálu atď. Týmto výcvikovým strediskom mali postupne prejsť 
všetci kmeňoví príslušníci 2. odd. HŠ; požiadavky na takýto výcvik u agentúrnych 
prostriedkov sa v dokumentácii nespomínajú, a na základe dokumentácie ne
považujem za pravdepodobné, že by prebiehal. Nutnosť urýchleného vyškolenia 
personálu podčiarkuje skutočnosť, že mnoho skúsených spravodajských dôstoj
níkov prevzalo OBZ a 2. oddelenie HŠ so svojimi podriadenými útvarmi muselo 
tabuľkové miesta zapĺňať vo viacerých prípadoch nováčikmi. Ďalšie zapracované 
kádre odišli zo spravodajskej služby úplne - či už na základe nesúhlasu OBZ s ich 
ďalším pôsobením, v dôsledku menovania do inej, prípadne vyššej funkcie či pre 
návrat do civilného života. Preto už na jeseň 1945 prebehol prvý spravodajský 
kurz, ktorým sa budem zaoberať nižšie.

Organizačná osobná skupina („D“) sa pôvodne mala členiť na dva referáty 
- styk s cudzinou (vojenskí atašé a misie) a osobný referát. Pokiaľ ide o spoje
nie s cudzinou: „Činnost vojenských attaché nemá býti jen representativné-diplo- 
matická, ale třeba jim dát přesně vymezené pracovní úkoly, aby v zahraničí sbírali 
zprávy - ovšem na podkladě přísně legálním - které může ČSR výhodně použít při 
organisaci armády, obrany vůbec a všech jiných složek politicko-hospodářských, které 
mají jakýkoliv vztah к vojenským věcem. Vojenské attaché bude nutno posílat do 
všech zemí, bez ohledu na jejich rozlohu a sílu a jediným vodítkem nechť je tu tá 
okolnost, zda uvedené státy prožívají nyní proces politické i sociální proměny, anebo 
které se stanou centrem diplomatické aktivity, anebo, kde se předpokládá, že se tam 
ilegálně uchýlila část vedení nacisticko-fašistického štábu, zda už politického, nebo 
vojenského. Vyjmenování států, do kterých je nutno určit attaché není proto možno 
stanovit definitivně, attaché budou určeni podle potřeby.“41 V praxi však prišlo k ich 
oddeleniu, keď existovala skupina „C“ (zahraničná), ktorá zodpovedala za činnosť 
čs. vojenských atašé a misií vzahraničí.a skupina „D“ (organizačná), ktorej pracov
níci sa zaoberali nielen organizačnými otázkami, ale viedli aj agendu osobných 
spisov, riešili mobilizačné otázky a zodpovedali za spojenie s úradmi, primárne 
ministerstvami a ďalšími ústrednými inštitúciami.42 2. oddelenie hlavného štábu 
disponovalo tiež pomocnou skupinou („F“), v rámci ktorej existovala podateľňa

40 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Poznámky k pracovně organisačnímu seskupení.

41 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 28, Poznámky k pracovné organisačnímu seskupení.

42 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 29,Vnitřní chod služby 2. odděl. hl. štábu - směrnice.
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a spisovna, ale tiež dopravný referát. Celkový stav priamo na 2. oddelení HŠ rátal 
s necelými 80 dôstojníkmi a približne piatimi desiatkami ďalšieho personálu (rot
majstri, mužstvo, civilní zamestnanci).45 Reálne činil v júni 1945 personáLny stav 
2. odd. HŠ 54 dôstojníkov, 14 rotmajstrov a 9 civilných zamestnancov.

Dočasnou súčasťou oddelenia bola tiež zvláštna skupina (v tom čase už v lik
vidácii), ktorej úlohou bolo vybavovanie všetkých záležitostí spojených s výsad
kami, ktoré vysadili ešte v priebehu 2. svetovej vojny, buď z Londýna, alebo zo 
ZSSR. Viedol ju pplk. Paleček, Rašlov zástupca. Išlo o mimoriadne obsiahlu agen
du, treba totiž vziať do úvahy,že skupina mala byť nápomocná nieLen samotným 
členom výsadkov z čias vojny, ale aj osobám, ktoré im pomohli, či už pri plnení 
poslania, alebo poskytnutím úkrytu a podobne. Išlo o pomoc nielen živým účast
níkom odboja,ale bolo nutné uvažovať aj v rovine vyznamenávania in memoriam 
(riešili sa aj konkrétne prípady exhumovania a prípravy slávnostného pohrebu), 
resp. pomoci pozostaLým. Pritom nešlo vždy len o finančnú pomoc či udeľovanie 
vyznamenaní: „Nyní přichází k MNO hl. št. 2. odděl, zvláštní skupině žádosti o pomoc 
a ochranu z titulu své činnosti a žádají různé zákroky и Národních výborů, Lidových 
soudů, nebo náhradu škod, které utrpeli během spolupráce se vzdušnými výsadky. Je
jich nároky na pomoc a ochranu jsou nediskutovatelnéď44 Typickými pre povojnové 
obdobie v ČSR však boli aj animozity medzi jednotlivými skupinami - napr. medzi 
výsadkármi z Východu a Západu, keď sa poukazovalo na zrady a zlyhania. Výsad
kári a im pomáhajúci odbojári tiež vyjadrovali nesúhlas s protěžováním partizá
nov v rétorike vládnych činiteľov. Poukazovali na to aj pri kontaktoch s pracov
níkmi zvláštnej skupiny. Mali: „...všeobecný pocit nedocenění té složky která brala 
význačnou účást v osvobozeneckém boji... Ve srovnání se složkou partizánskou, která 
v době, kdy illegální pracovníci z r. 1939 - 43 prožívali své martýrium, nebyla vůbec 
na scéně národního odboje, je poukazováno na to, že se strany presidenta republiky, 
vládních a veřejných činitelů nebyl projeven zájem o tuto složku a zejména že para
šutisté samotní nebyli dosud přijati presidentem republiky, ani hodnoceni jinak, ač
koli v zahraničí, v době potřeby byla jim věnována značná pozornost a jejich činnost 
vysoce hodnocena,“4S Je ale pochopiteľné, ako v citovanom dokumente podotýka 
aj jeho autor pplk. Paleček,že nebolo v možnostiach zvláštnej skupiny 2. odd. HŠ 
odškodňovať všetkých postihnutých a bolo potrebné, aby sa tieto otázky vyriešili 
vyššie - či už na úrovni MNO alebo vlády. Nešlo ale len o vybavovanie náležitostí

43 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Početní stavy 2. odd. hl. štábu MNO. Presné čísla 
78 dôstojníkov, 31 rotmajstov, 8 príslušníkov mužstva a 16 civilných zamestnancov: J tento počet 
považuji za minimálni.“

44 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 37, Pro náčelníka hl. štábu div. generála Bočka. Tento 
dokument vznikol ako reakcia na požiadavky osôb zapojených do pomoci skupiny CLAY.

45 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 37, Pro náčelníka hl. štábu div. generála Bočka.
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doma. Vo Veľkej Británii sa napr. vrátil materiál, pripravený na podporu posledné
ho výsadku Bauxite (kpt. PaveL Hromek),či vrátila väčšia časť výzbroje, ktorá bola 
určená pre 10 000 bojovníkov odboja.46

Pristavme sa tiež pri nižších zložkách. Ako som už uviedol, na štáboch veli
teľstva každej vojenskej oblasti taktiež existovalo 2. oddelenie, podriadené veli
teľovi oblasti a po odbornej stránke 2. oddeleniu HŠ. Vnútorne sa členilo na ope
račnú, výcvikovú, technickú a pomocnú skupinu, disponovalo tiež pokladníkom 
a archivárom. Operačné skupiny sa členili na referáty, konkrétne išlo o pátrací 
a študijný referát, ktoré pracovali „v prvom rade“smerom do pohraničného pásma 
a podľa záujmov 1. oddelenia (operačného) štábu.47 V júli 1945 boli menovaní 
prednostovia 2. oddelení oblastných veliteľstiev a pridelení k personálu. Vo VOl 
to boli pplk. gšt. Václav Kopačka (prenosta) s pridelenými dôstojníkmi mjr. Bohu
mil Dítě, škpt. Josef Matéjo, škpt.Jan Bičík a mjr. Karel Doležal. V prípade V02 to 
boli mjr. Karel Kopecký (prenosta), škpt. Josef Rybář, škpt. Bedřich Valenta, škpt. 
Bohumil Votava a kpt. Antonín Horník. Vo V03 základný káder spravodajských 
dôstojníkov tvorili pplk. gšt. Josef Verner (prednosta), npor. Václav Škarda, рог. 
Jín Pivoňka, рог. Emanuel Holoubek a škpt. Vladimír Sula. A napokon na VO 4 
pôsobili mjr. Pavol Marcelly (prednosta) s pridelenými dôstojníkmi škpt. gšt. Dr. 
Arnošt Mrazena, škpt. Václav Kočandrle, npor. Július Bello, рог. Andrej Michna 
a škpt.Ján Korenko.48 2. oddelenia na štábe velitelstva zboru už mali menej úloh, 
primárne uskutočňovali spravodajský výcvik podriadených jednotiek, podieľali 
sa na spravodajskej časti prípravy cvičení, zabezpečovali šifrovanie a „...případně 
věci 1. oddělení normálního štábu“.49 Prednosta 2. oddelenia štábu divízie bol 
z titulu funkcie aj zástupcom náčelníka 1. oddelenia a zvyčajne mali tiež pri
delený štát, ktorému sa venovali. Okrem toho bol na 2. oddelenie štábu divízie 
pridelený aj vyšetrovateľ 1. triedy. Jeden spravodajský dôstojník mal tiež pôsobiť 
na veliteľstve každého pluku.50

46 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Hlavní štáb - plk. Paleček, 10.8.1945.

47 V praxi je ale možné vidieť mierne odlišné členenie, napríklad v prípade hlásení 2. vojenskej oblasti 
organizačné členenie uvádza študijnú skupinu, pátraciu skupinu, tlačový referát, výcvik a pomocnú 
kanceláriu. ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organisace 2. oddělení štábu velit. oblasti 
(2 VO), č. j. 8/taj.-2.oddél.l945.

48 TUL, Zdeněk: Vývoj organisace a personálií československého vojenského zpravodajství v prvním roce po 
2. svetové válce (1945), s. 24-25.

49 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organisace 2. oddelení /zpravodajského/ u vyšších 
velitelství a zpravodajských důstojníků u útvarů. V inom dokumente sa uvádza,že veci 3. oddelenia 
(intendancia) normálneho štábu. ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organizácia 
zpravodajstva v čs. armáde.

50 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organisace 2. oddělení /zpravodajského/ u vyšších 
velitelství a zpravodajských důstojníků u útvarů.
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Z viacerých vyššie uvedených faktov aj z Logiky veci vyplýva, že medzi prvo
radé úlohy vojenského výzvedného spravodajstva, ktoré vyplývalo zo schválenej 
organizačnej štruktúry, bolo obnovenie štruktúry na nižšej úrovni - na úrovni 
oblastí,zborov, divízií a plukov.To, prirodzene, vyplývalo zo situácie, keď samotné 
oddelenie síce existovalo v Londýne, ale malo menej personálu, než bolo potreb
né po obnovení ČSR,a z pochopiteľných dôvodov nedisponovalo na českosloven
skom území žiadnymi podriadenými zložkami. Preto v lete 1945 prichádza k ich 
zriaďovaniu. Samotné 2. oddelenie HŠ však nemalo dosť personálu, preto bolo 
potrebné vybrať spoľahlivé osoby z radov dôstojníkov a rotmajstrov, ktorí už boli 
dočasne prevzatí do čs. armády. Preverenie ich štátnej spoľahlivosti zabezpečo
valo OBZ a národné výbory.

Súčasne mali veliteľstvá všetkých štyroch vojenských oblastí zriadiť dočasné 
predsunuté spravodajské ústredne (PZÚ), obzvlášť v pásme, ktoré bolo predtým 
obsadené Nemeckom a Maďarskom a pripraviť návrhy na zriadenie trvalých.51 Ich 
význam podčiarkuje skutočnosť, že mali zodpovedať za budovanie nielen „mie
rových“, ale aj „mobilizačných sietí“. Už v máji 1945 vyslali jedného dôstojníka do 
Plzne, kde potom bolo od 1. septembra 1945 zriadené PZÚ, podriadené priamo 
2. odd. HŠ.52 Vo všeobecnosti išlo o malé organizačné jednotky, obvykle tvorené 
jedným až troma dôstojníkmi, ktorým často asistoval jeden rotmajster, prípad
ne iný pomocný personál. Druhé oddelenia mali tiež nájsť styčných dôstojníkov 
zabezpečujúcich spojenie so sovietskou, americkou a britskou armádou a úzko 
spolupracovať s OBZ.55

V priebehu júna 1945 sa spolu s vytváraním vojenskej štruktúry dotvára
li aj nižšie zložky 2. oddelenia HŠ. Personálne najsilnejšie boli posty na štábe 
a podriadených útvaroch 1. oblasti, kde podľa hlásenia z polovice júna 1945 pô
sobilo necelých 70 spravodajských dôstojníkov, pričom ešte nešlo o definitívne 
počty.54 Čísla z júla 1945 uvádzajú ešte väčší počet personálu.55 Z konca októbra 
1945 sa zachoval sprievodný list k dotazníkom spravodajského personálu 1. ob
lasti, ktorý uvádza vyše 50 mien dôstojníkov a niekoľko osôb ďalšieho perso-

51 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organizácia zpravodajského oddelenia u veliteľstva 
oblasti a nižších jednotiek - stručné smernice, 14.6.1945.

52 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 31, PZU Plzeň,zriadenie.

53 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organizácia zpravodajského oddelenia u veliteľstva 
oblasti a nižších jednotiek - stručné smernice, 14.6.1945.

54 ABS,f. 2. oddeľenie Hľavného štábu, šk. č. 28, Odpověď na výnos MNO č. j. 191/taj.zvľ.sk.45,14.6. 
1945.

55 ABS,f. 2. oddeľenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Seznam zpravodajského personálu zařazeného u: 
velitelství 1. oblasti, velitelství l.a II. sboru a jim podřízených jednotek a PWP ke dni 31. července 
1945.
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náľu.56 Pokiaľ ide o PZÚ, v rámci prvej oblasti pracovali štyri (Cheb, Plzeň, České 
Budějovice a Jindřichův Hradec).57

V rámci 2. oddelenia štábu 2. oblasti zriaďovanie zložiek na nižšej úrovni 
prebiehalo s ohľadom na všeobecný nedostatok prostriedkov len pomalšie a so 
značnými komplikáciami. Okrem nedostatku miestností tu museli čeliť aj po
čiatočnému nedostatku pomocných síl, dopravných prostriedkov a absolútnemu 
nedostatku pohonných hmôt. Dostupné rádiopríjmače si neraz vyžadovali opra
vu, oddelenie tiež nemalo k dispozícii ani fotoateliér, ani laboratórium a mali 
v čase spísania správy k dispozícii len jeden písací stroj.58 Obdobným problémom 
čelili aj podriadené zložky. Prílohy pribLižujú aj personálne obsadenie. 2. odde
lenie štábu 2. oblasti malo 6 dôstojníkov a jedného rotmajstra, v rámci III. a IV. 
zboru a podriadených divízií tu pôsobilo 13 spravodajských dôstojníkov a nie
koľko tlmočníkov. V súvislosti s 2. oddelením štábu 2. oblasti boli v júli 1945 do
časne rozšírené kompetencie tamojších spravodajských dôstojníkov aj na úlohy 
viac-menej charakteru obranného spravodajstva a k zúženiu spolupráce medzi 
oboma zložkami.59

V prípade 3. oblasti rovnako prišlo ešte v priebehu júna k ustanoveniu pro
vizórnych veliteľov 2. oddelení pri štábe oblasti, zborov, divízií, ako aj 1. tankovej 
brigády, a rovnako aj ustanoveniu spravodajských dôstojníkov pri peších plukoch 
a pri práporoch tankovej brigády.60 Išlo spolu o štyri desiatky dôstojníkov, pričom 
pri výbere sa prihliadalo na to, či v minulosti pôsobili v spravodajskej službe, 
resp. sa zúčastnili odboja.Tento počet sa do konca júla 1945 takmer zdvojnásobil, 
zachovaný menný zoznam uvádza už aj existenciu Predsunutých spravodajských 
ústrední.61

Zoznam z 1. októbra 1945 uvádza vyše 50 mien dôstojníkov a rotmajstrov, 
ktorá pôsobili v štruktúrach vojenského výzvedného spravodajstva v rámci 4.vo-

56 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Dotazníky zprav, personálu. 30.10.1945.

57 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, PZÚ - žádost o schválení, 20. 9.1945. Z. Titl uvádza, 
že k 15. júlu 1945 prišlo na teritóriu VOl k zriadeniu dočasných PZÚ v Lounoch, Děčíne a Náchode, 
pričom už boli spracované návrhy na zriadenie trvalých ústrední v Tepliciach-Šanove, Liberci 
a Trutnove. TITL, Zdeněk: Vývoj organisace a personálií československého vojenského zpravodajství 
v prvním roce po 2. svetové válce (1945), s. 31. Pri ostatných oblastiach PZÚ neuvádza.

58 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 28, Organisace 2. oddělení, nedatované, približne z polovice 
júna 1945.

59 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 29,Spolupráce zprav, orgánu s OBZ- směrnice, 10.7.1945.

60 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Zprav, důstojníci velit. sborů, divisí, tank. brig. a pluků 
- ustanovení, 15.6.1945.

61 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 29,Seznam zpravodajského personálu zařazeného u vyšších 
velitelství a u útvaru podřízených V03 se stavem к 30/7 1945,30.7.1945.
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jenskej oblasti.62 Prvý zoznam PZÚ pre 4. vojenskú oblasť je zo septembra 1945, 
keď prednosta 2. odd. štábu oblasti pplk. Branislav Manica deklaroval existenciu 
8 PZÚ.63 K 1. októbru 1945 pôsobilo v Čechách a na Morave 12 PZÚ, na Sloven
sku 9. Ich informačnú produkciu môže napríklad priblížiť PZÚ Malacky z polovice 
septembra 1945. Hlásenie sa zaoberá pomermi medzi osobami, ktoré opustili 
ČSR (buď vyhnaní Nemci alebo dobrovoľní emigranti) a ktoré sa usadili v pri- 
hraničných obciach Rakúska.V hlásení sa konštatuje negatívna propaganda proti 
Československu („stavanie do nedemokratického svetla“) a tiež aktívne získava
nie informácií: „Vyhostení Nemci a kolaboranti úsil[ov]ne získavajú zprávy o uda
lostiach, nariadeniach a činnosti našich úradov a tieto potom podávajú angloame
rickým úradom - veleniu v Linzi.“M Hlásenie dopĺňajú poznatky o konkrétnych 
osobách, ktoré prekračovali hranice a prevádzali túto činnosť, prípadne boli po
dozrivé, ako aj údaje o zlikvidovanom výcvikovom tábore Wehrwolf. Zachovali sa 
aj zaujímavejšie hlásenia - napríklad o politicko-ekonomických ponukách, ktoré 
pred parlamentnými voľbami v Rakúsku predostreli prezidentovi Karlovi Renne- 
rovi reprezentanti ZSSR a západných spojencov, pričom tieto informácie získali 
spravodajskí dôstojníci veliteľstva 4. oblasti údajne priamo od zdrojov majúcich 
prístup do kancelárie prezidenta.65

V lete 1945 smernice hlavného štábu podriadeným 2. oddeleniam nariaďo
vali sústrediť svoje úsilie primárne na „pátranie“ po zvyškoch nemeckej a ma
ďarskej armády (skupiny aj jednotlivci), ale aj záškodníkoch a spiacich agentoch, 
zvyškoch vojenského materiálu, získavať poznatky o mínových poliach, skladis
kách delostreleckej munície a nemeckých a maďarských spolkoch, ktoré akokoľ
vek podporovali nacistický, resp. horthyovský či sálašiovský režim. 2. oddelenia 
oblastí mali tiež okamžite nadviazať spojenie so spojeneckými armádami, ktoré 
sa nachádzali na území ČSR, ale aj s orgánmi zabezpečujúcimi štátnu bezpeč
nosť. Mali systematicky prikročiť k budovaniu agentúrnej siete.66 Vyššie uvede
ná agenda bola detailnejšie rozpracovaná v Spravodajskej smernici (1. oblasti) 
z polovice júna 1945. Dozvedáme sa z nej, že medzi úlohy 2. oddelenia štábu 
1. oblasti patrilo podávanie správ o nepriateľskej činnosti v pohraničí (od lik
vidácie existujúcich nepriateľských skupín, t. j. zvyškov nemeckej armády, ale aj 
ďalších ozbrojených skupín), ale aj Wehrwolfe, vyhľadávanie po ilegálnych rá-

62 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32,Zadelenie dôst. zprav, služby - predloha, 1.10.1945.

63 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 31, PZÚ, označenie - hlásenie, 12.9.1945.

64 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 32,Činnosť proti ČSR v rakúskom pohraničí, 19.9.1945.

65 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Rakúsko - zprávy, 1.11.1945.

66 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organizácia zpravodajského oddelenia u veliteľstva 
oblasti a nižších jednotiek - stručné smernice, 14.6.1945.
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diostaníc či všeobecné správy o náladách nemeckého obyvateľstva. Dôležité tiež 
bolo pátranie po vojenských skladoch a skladoch ďalšieho materiálu.67 Pátra
či68 mali tiež zisťovať informácie o skladoch delostreleckej munície a mínových 
poliach.69 Veliteľstvo II. zboru malo navyše zisťovať poznatky o poľskej armáde. 
Získavať sa mali tiež správy o politicko-správnych pomeroch za hranicami ČSR, 
správy o evakuácii nemeckého obyvateľstva. Smernica ako zdroje poznatkov ur
čuje spravodajských dôstojníkov zborov, divízií a plukov, políciu a finančnú stráž, 
vlastnú dôverníčku sieť, výsluchy zbehov a členov nacistických organizácií, tlač, 
rozhlas a letáky, styky s osobami, ktoré sa vracali z Nemecka a spoluprácu so 
„susednými spravodajskými orgánmi“.70 Nemenej dôležitá v tomto období zrejme 
bola aj spolupráca s pohotovostnými plukmi v pohraničí, ktoré mali vlastných 
spravodajských dôstojníkov. Viaceré úlohy, uvedené v dokumente, však náležali 
do kompetencií OBZ a ich uvedenie na tomto mieste bolo negatívnym dôsled
kom ešte stále nevyjasnených kompetencií oboch vojenských spravodajských 
služieb.

Tu je dôležité si uvedomiť, že aj po kapitulácii nacistického Nemecka sa na 
území Československa stále nachádzali príslušníci nemeckej brannej moci. Títo 
sa síce hromadne vzdávali a odovzdávali zbrane, na druhej strane minimálne 
v prípade niektorých skupín vojakov či jednotlivcov existovala nechuť vzdať sa 
Červenej armáde a usilovali sa na vlastnú päsť dostať sa západnejšie. Zo zacho
vaných hlásení je zrejmé, že ani v júni 1945 neboli pohyby ozbrojených skupín 
nemeckých vojakov, ale aj prestrelky, sabotáže železníc,zakladanie požiarov a po
dobne, ojedinelými incidentmi. Na území ČSR sa však nachádzali aj príslušníci 
iných armád či civilisti, občania iných štátov,ako to dokladá záznam z konca mája 
1945, v ktorom spravodajský dôstojník posádky v Českej Lipe škpt.V. Kabeš uvie
dol: ...navštívil jsem dne 24. 5. 1945 majitele panství a zámku Zahrádky u České
Lípy prince Lichtensteina, příslušníka Lichtensteinského pod švýcarskou ochranou, 
abych zjistil, jaké osoby se и něho nacházejí. Nalezl jsem zde cca 160 osob a to: říš
ské Němce, domácí Němce, býv. zajatce anglické, francouzské a belgické. Mezi Němci 
byli osoby vojenské, které jsem předal přísl. divize kras. armády v Zahrádkách.“71 Na 
základe príkazu prednostu 2. oddelenia HŠ pplk.Antona Rašlu následne navštívil

67 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28,Zpravodajská směrnice, 13.6.1945.

68 T. j. orgán spravodajskej služby, pracujúci na úseku náboru a riadenia agentúrnych prostriedkov.

69 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28,1. Doplněk k zpravodajským směrnicím čj. 156/taj. 
zprav.45 vel.l.oblasti na základě výn. MNO hl.št. 2. odd. čj. 163/taj.1945,28.6.1945.

70 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 28,Zpravodajská směrnice, 13.6.1945.

71 Zrejme Červená armáda. ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 28, Hlášení prípadu Zahrádky, 30. 
5.1945.
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Okresný národný výbor, kde navrhol vyšetrovanie a zaistenie Lichtenšteina ako 
nemeckého spolupracovníka a zhabanie jeho majetku,ako aj ďalšie opatrenia.

Akýmsi „evergrínom“ prvých povojnových mesiacov bolo získavanie a ana
lyzovanie písomností vojenských či iných orgánov krajín bývalej Osi, primárne 
nemeckých a maďarských, ale aj slovenských a iných. Pracovníci oddelenia se
lektovali a v rámci rezortu obrany poskytovali mnohé písomnosti príslušným 
oddeleniam či útvarom, napríklad písomnosti zhrňujúce bojové skúsenosti, vý
cvikové príručky rôznych typov zbraní nemeckej brannej moci a pod. Ich využitie 
spočívalo primárne vo vyhodnocovaní a analýze skúseností nemeckej armády. 
Pritom nemuselo nutne ísť len o dokumenty, ale aj o informácie získané výsluch
mi. Napríklad sa počas výsluchu bývalého príslušníka podarilo získať relevantné 
informácie o špeciálnej divízii Brandenburg, ktorá až do roku 1944 podliehala 
Abwehru, pričom jej príslušníci vykonávali špeciálne operácie, často hlboko v tyle 
nepriateľských vojsk.72 Ich hlbšia analýza, doplnená o vlastné skúsenosti z vý
sadkových operácií, mohla mať pre ďalšiu spravodajskú činnosť pozitívny výz
nam. Medzi úlohy vojenského spravodajstva v máji 1945 patrilo aj získavanie 
informácií o odbojových aktivitách v čase vojny, primárne mapovanie existencie 
partizánskych jednotiek a vojenskej časti odboja. V dokumentácii sa nachádza 
aj viacero písomností zachytávajúcich dianie v určitých oblastiach, a to vrátane 
udalostí z tzv. divokého odsunu či rôznych proti nemeckých opatrení aj miestneho 
rozsahu, aktivít aj výčinov Revolučných gárd, partizánov, ale aj opisujúcich pome
ry v pásme obsadenom americkými vojskami a podobne.

Spravodajská služba v tejto súvislosti vydala príkaz na vypátranie a zaistenie 
všetkého dôležitého materiálu Wehrmachtu, Luftwaffe, SS, SA, Hitlerjugend či 
NSDAP, primárne spisy o fungovaní spravodajských služieb, kartoték dôverníkov 
a agentov, zoznamy členov gestapa a podobne, zaujímať sa mali aj o možnosť 
vypočúvať nemeckých dôstojníkov a podobne.75 V dokumentácii sa zachovalo 
pomerne dosť hlásení o situácii v jednotlivých okresoch, pričom mimoriadna po
zornosť sa venovala pohraničiu, o pátraní po wehrwolfoch,funkcionároch NSDAP 
a podobne. Tieto aktivity čoskoro narazili na vplyvného „mladšieho brata“, vo
jenské obranné spravodajstvo. Reicinovi sa podarilo dosiahnuť stav, keď 2. odd. 
HŠ malo povinnosť takúto dokumentáciu postúpiť OBZ. Na druhej strane sa však 
stretávame aj s prípadmi, keď OBZ úspešne pomohlo v náborovej činnosti, naprí
klad odporučením vhodného „typu“, teda otypovanej osoby.

72 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 36, Spec, škola býv. něm. divise „Brandenburg" - organisace, 
17.9.1945.

73 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Zpravodajský rozkaz č. 2, 3. 6. 1945 (ide o rozkaz 
velitelstva 1. oblasti).
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Ďalší dôvod, pre ktorý 2. oddelenie HŠ hľadalo tento druh dokumentov, spo
číval v ich využití pri retribučných procesoch. Časť získaných písomností, teda 
2. odd. HŠ, distribuovalo do civilného prostredia, napr. na národné výbory či polí
ciu. Tu sa treba zastaviť, pretože táto agenda bola v danej dobe značne dôležitá 
a za mimoriadne dôležitú ju považoval aj prednosta oddelenia pplk. A. Rašla, 
ktorý sa neskôr sám uplatnil ako prokurátor pri Národnom súde v Bratislave. Ľu
dové súdy si v mnohých procesoch vyžadovali znalecké posudky od príslušníkov 
armády. Aby táto činnosť neprebiehala živelne, vydal prednosta 2. odd. HŠ pplk. 
Rašla koncom septembra 1945 k veci záväzné pokyny. Na ich základe mali Hlav
ný štáb, ako aj vojenské oblasti a divízie, určiť spomedzi svojich spravodajských 
dôstojníkov (jeden od 2. oddelenia, jeden od OBZ) dvoch stálych súdnych znal
cov, ktorých úlohou bolo pripravovať znalecké posudky výlučne vojenského rázu 
o Wehrmachte, vojenských zložkách nacistickej strany a všetkých zložkách ne
meckej polície z čias tretej ríše, ako aj o vojenských aspektoch zákona na ochranu 
republiky, obrane štátu a branného zákona. V komplikovaných prípadoch či pri 
nejasnostiach sa mali znalci obracať priamo na 2. odd. HŠ.74

Dôležitou činnosťou nebolo Len získavanie informácií priamo o armáde, ale 
aj o podnikoch, ktoré sa v priebehu vojny podieľali na výrobe zbraní, ich súčastí 
či iných vecí pre potreby nemeckej armády za účelom zistenia zásob či zaiste
nia výrobných plánov a výkresov. Spomeňme napríkLad ventily pre balistickú 
strelu V-2 v severočeskej Chotyni, kde sa vo firme Herget a spol. okrem uvede
ného vyrábali tiež granáty kalibru 8 a 15-cm a tiež „... začata s výrobou novinky 
v automobilismu. Jde po pohonné zařízení, kde se rychlosti zařazují samočinné. 
Jde o vynález Dr. Ing. Boiera, šéfkonstruktéra firmy Brown-BoverF5 v Man[r\]heimu, 
který nyní u firmy u firmy Herget a spol. na příkaz čs. armády dále na výrobě spo
lupracuje. Jeden přístroj je zkoušen na autu vel. úseku v Liberci.“76 Do podobnej 
kategórie sa môže zaradiť aj intervencia zástupcu prednostu materiálneho od
delenia britského War Office gen. Evansa, ktorý sa dozvedel o tom,že František 
Janeček, zakladateľ fabriky na motocykle Jawa, čelil v ČSR obvineniu za nespL- 
nenie vojenskej povinnosti. Aby sa zabránilo jeho postihnutiu, britská strana 
informovala čs. vojenského atašé o tom, že sa Janeček podieľal na vývoji proti
tankových striel, čo britské úrady mimoriadne oceňovali - aj s ohľadom na fakt, 
že pracoval veľmi zanietene za minimálnu plácu: „Použili jsme jeho vynálezu 
při invazi do Evropy. Jeho střely přispěly z valné části к úspěchu invaze. Nevíme,

74ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Vojenští znalci u lidových soudů - určení a pokyny, 
27.9.1945.

75 Brown, Boveri & Cie.

76 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Souhrn zpráv do 18./6.45 do 10 hodin, 18.6.1945.
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jak by byla invase dopadla bez Janečkových střel. Jeho střely byly používány pro 
šestiliberní kanóny a pro 3,7 Ib,“77 Všetky uvedené okruhy mali však z pohľadu 
2. oddelenia len krátkodobé trvanie a rýchLo prešli do kompetencie Hlavnej 
správy Obranného spravodajstva MNO. Medzi aktuálne otázky doby patrilo aj 
získavanie informácií o vtedajšej horúcej novinke medzi zbraňami - atómovej 
bombe.78

Začiatkom júla 1945 sa realizovala ďalšia špecifikácia úloh podriadených 
zložiek. 2. oddelenie HŠ vydalo pre 2. oddelenia štábov všetkých štyroch vojen
ských oblastí smernice, ktorých sa mali držať pri získavaní informácií. Pokiaľ išlo 
o územie susedných štátov, mali spravodajskí dôstojníci získavať poznatky o spô
sobe stráženia štátnej hranice (kto to vykonáva a správanie týchto osôb), mali 
poskytovať správy o pomeroch v pohraničí, tamojšej politickej situácii, ale tiež si
tuácii vzásobovaní,situácii v komunikačných prostriedkoch a náladách obyvateľ
stva, o jednotkách americkej armády v pohraničných oblastiach a napokon infor
mácie o protičeskoslovenskej propagande, ktorá sa na danom území vyskytovala. 
V smernici sa tiež uvádzalo, aké informácie mali získavať z vlastného územia, 
ohľadom diania vo vnútri čs. armády či pri príprave hlásení o všeobecných pome
roch v tej-ktorej oblasti. Ďalej nariaďovala, aby sa hlavný dôraz pri „vyhľadávaní 
správ“ spoza hraníc zameral na oblasti Kladska, Hlubčicka, Ratibořská, Těšínská, 
Novobystricka a Mikulovská. Zrejmé je teda zameranie na sporné územia. V tej
to súvislosti ako zaujímavosť uvádzam, že v zmysle týchto smerníc koncipované 
hlásenie 2. oddelenia štábu veliteľstva 4. oblasti (teda slovenskej) venovalo prvé 
tri strany svojej situačnej správy z júla 1945, v rámci informovania o situácii na 
území susedných štátov,situácii vo Švajčiarsku.79 Maďarsku sú v správe venované 
dve strany.

V praxi sa informácie snažilo 2. oddelenie HŠ zistiť, resp. overiť priamo v te
réne aj prostredníctvom vlastného personálu. To zrejme malo v povojnovom 
Nemecku viac výhod ako nevýhod - „prieskumná cesta“ je síce spojená s výdav
kami a rizikom dekonšpirácie, na druhej strane však vo vojnou zničenej krajine 
výdavky neboli privysoké a dôstojník vedel lepšie posúdiť a vyhodnotiť infor
mácie, ktoré boli pre službu relevantné. Ukazuje to napríklad cesta pracovníka 
2. odd. HŠ škpt. Karla Vaněka do Nemecka (priestor Norimberg, Mníchov, Wies
baden, Frankfurt), ktorá sa uskutočnila v dňoch 10. - 17. októbra 1945. Sprá
va z nej je zaujímavá aj z toho ohľadu, že tu uviedol na pravú mieru viaceré 
informácie, ktoré boli 2. odd. HŠ postúpené HS OBZ. Cesta priniesla viaceré

77 ABS.f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 36, Ing. Janeček - činnost pro dobu války, 28.7.1945.

78 Viď napr.: ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 31,Atomická bomba, 18.9.1945.

79 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Situačná správa ku dňu 15. júla 1945.
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hodnotné poznatky. Škpt. Vaněk v nej priblížil, ako funguje stráženie nemeckej 
hranice, ktoré vtom čase na tomto úseku zabezpečovali americkí vojaci.V ďal
šom bode sa opisuje činnosť nemeckých štátnych orgánov, keď sa konštatuje, 
že z nemeckých úradov pracuje vLastne len poriadková polícia. Vaněk opísal 
aj hospodárske pomery (primárne poľnohospodárstvo, priemysel bol v úplných 
troskách) a komplikované dopravné pomery v krajine. Body 6 a 7 približujú si
tuáciu nemeckých vojnových zajatcov a „všeobecnú morálku nemeckého ľudu“. 
Posledné dve strany tejto správy sú zrejme aj dôvodom, pre ktorý k tejto ceste 
došlo a ukazujú metodiku overovania si vierohodnosti správ službou: „Prověřo
vání zpráv: a/„Freistadt: Bylo zde defilé SS oddílů. Nejlepší byli vybráni Američany 
a odtransportováni za západ jako instruktoři u americké armády.“ Skutečnost táto je 
velmi málo pravděpodobná. Informátor byl pravděpodobně uveden v omyl nějakou 
skupinou polských D.P./osob, čekajících na repatriaci do vlasti/, které žijí vorgani- 
sovaných táborech, b/ Freissing: Jsou zde vybíráni zajatci, specialisté zvláště řidiči 
turbínových letadel a obsluha dálkového vidění. Toto jest prováděno, jde o tech
nický zpravodajský výslech. Nikdo z těchto specialistůvšak není vzat do americké 
armády. Příslušníkem americké armády se může stát toliko americký státní přísluš
ník.“80 Ďalšia časť správy pojednáva o vojnových zajatcoch z Poľska a Juhoslá
vie,z ktorých časť Američania či Briti využívali na pomocné práce či vykonáva
nie strážnej služby v rámci svojej komunity, pričom motiváciou tu bolo nahradiť 
demobilizovaných vojakov. Vaněk teda záverom dodal, že „... se domnívám, že 
zprávy o t. zv. odpadkových jednotkách nejsou přesně stylizovány. (...) a je velmi 
málo proavděpodobné, že by Američané pomáhali organisovat a vyzbroj ovát drob
né vojenské jednotky na území Německa.“81

Je zaujímavé, že podobnú prieskumnú cestu, ale do Rakúska (Salzburg 
a oklie), vykonal začiatkom novembra 1945 vtedy už bývalý prednosta 2. odd. HŠ 
pplk. Rašla. Úradný záznam z tejto cesty obsahuje informácie o postojoch prís
lušníkov americkej armády k príslušníkom rôznych národov, ktoré žili v táboroch 
pod americkou správou a k všeobecným pomerom v oblasti. Rašla konštatoval, 
že Američania sa vôbec nevyznajú v komplikovaných pomeroch strednej Európy 
a majú záujem si pobyt v Európe spríjemniť a nie vybavovať zložité spisy a prípa
dy. Väčšina záznamu sa však týkala vo všeobecnosti možností vyhľadávania osôb, 
ktoré by mohli byť postavené pred retribučné súdy.82 Ukazuje to teda, aké úlohy

80 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 37,Zápis o služební cestě škpt. Vaňka Karla.hLšt. 2. odděl., 
vykonané ve dnech 10 - 17 října do prostoru Norimberk, Mnichov, Wiesbaden, Frankfurt, Německo.

81 Tamže.

82 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 40, Úradný záznam zo služobnej cesty vykonanej v dňoch 
7. a 9. nov. 1945 do priestoru Salsburgu v Rakúsku, 10.11.1945.
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Rašla považoval za dôležité, napokon v tomto duchu sa vyjadril aj vo svojej už 
citovanej spomienkovej práci.83

V súvislosti s obnovovaním štátnej autority na území ČSR sa v dokumen
tácii zachovali smernice pre vytváranie rôt pre zvláštne úlohy pri 2. oddele
niach štábu veliteľstva 2. a 4. divízie.84 Dokument je mimoriadne zaujímavý - aj 
keď ide len o koncept, ktorý sa napokon nerealizoval - a to nielen preto, že sa 
týka výlučne Slovenska. Roty zvláštneho určenia sa mali používať na uskutoč
ňovanie bojového prieskumu v pohraničnej zóne, pri podozrení alebo zistení 
ozbrojených či sabotážnych skupín, prípadne na vyčisťovacie operácie. Najza
ujímavejšia časť prichádza v bode rôzne: „V rote ZÚ zriadte exekutívne družstvo, 
za účelom vykonávania trestov. Proti nepriateľsky naladenému obyvateľstvu treba 
vystupovať bez provokácií, nevšímavo a pod prísnym trestom zakázať príslušníkom 
roty ZÚ akýkoľvek styk s madárským obyvateľstvom. Príslušníkom roty ZÚ je treba 
ustavične pripomínať zverstvá nemeckých a maddrských okupantov (silná a syste
matická propaganda, ktorú prevedú osvetoví dôstojníci). Do exekutívneho družstva 
brať mužov, ktorí majú dôvod k pomste nad fašistickými Maďarmi (buď ich rodinní 
príslušníci boli zabití, odvlečení, sami boli trestaní, vypálení a pod. - špeciálne ta
kých mužov je treba vyberať).“*5 Smernice ďalej pokračujú definovaním postihov, 
ktoré sa mali uskutočniť v prípade útoku na príslušníkov čs. brannej moci, ná
rodnej bezpečnosti, finančnej stráže či akejkoľvek úradnej osoby: za smrť jednej 
osoby malo nasledovať odstrelenie 10 osôb maďarskej národnosti (príslušníkov 
Nyilaskeresztes Párt a...podobných fašistických spolkov a v prípade nedostat
ku týchto akýchkoľvek obyvateľov mužského pohlavia v [správne z - pozn. M. M.] 
príslušnej obce alebo mesta.“*6 V prípade, ak sa v oblasti uskutočnil sabotážny 
čin, malo nasledovať zatknutie 10 „význačných obyvateľov Maďarov - rukojmých 
(napr. notár, lekár, starosta a pod.) a verejne vyhlásiť, že v prípade keď sa vinník 
nenájde, budú z rukojmých pre výstrahu odstrelené dve osoby.“*7 Inštrukcie ďalej 
určovali, že sa mali na neprístupných miestach zriaďovať zaisťovacie tábory, 
kam sa mali z každej obce, kde sa vyskytol prípad „nepriateľstva“, v noci odviesť 
jeden alebo dvaja muži. Ťažko uveriť tomu, že by sa v smerniciach uvedené

83 Ref. 3,s. 71-90.

84 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28,Smernice pre organizovanie čaty pre zvláštne úlohy u 2. 
oddelenia štábu veliteľstva 2. a 4. div., 14.6.1945. V názve sa spomínajú čaty, v texte sa však hovorí 
výlučne o rotách, ide teda zrejme o preklep v dokumente.

85 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk.č. 28,Smernice pre organizovanie čaty pre zvláštne úlohy u 2. 
oddelenia štábu veliteľstva 2. a 4. divízie, 14.6.1945.

86 Tamže.

87 Tamže.
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opatrenia (nie nepodobné opatreniam nemeckej okupačnej správy z Ukrajiny či 
Bieloruska) maLi aj skutočne zrealizovať.

Aj s uvedeným súvisia zvláštne smernice, ktoré vznikli pre činnosť pri zais
ťovaní hraníc. Vychádzali z predpokladu, že aj po porážke Nemecka a Maďarska 
bude štát čeliť pôsobeniu záškodníckych skupín,či už organizovaných z nejakého 
centra, ale aj neorganizovaných. Išlo teda o získavanie informácií v situácii, keď 
štát z objektívnych príčin nemal ešte plne v rukách svoju suverenitu - nachá
dzali sa u nás stále spojenecké armády, a organizovanie vlastných ozbrojených 
zborov ešte len prebiehalo. Spravodajskú činnosť pri zaisťovaní hraníc smernica 
charakterizovala ako činnosť medzi mierovým spravodajstvom a spravodajstvom 
v poli.88 Činnosť spravodajských dôstojníkov v tejto oblasti teda mala smerovať 
k eliminácii hrozby záškodníckej činnosti. S ňou spájali vzniká pôsobenie bánd, 
ich rušivé zásahy do života civilného obyvateľstva, ale aj dopravy či priemys
lu a vyvolávanie zmätkov v pohraničných oblastiach, vrátane „šepkanej propa
gandy“. V prípade vzniku centier ich maLa služba odhaľovať, nevyhnutné však 
bolo spolupracovať s ďalšími zložkami armády,teda s obranným spravodajstvom 
a Hlavnou správou výchovy osvety, ktorá zodpovedala za propagandu. V rámci 
2. oddelení divízií za týmto účelom mali vzniknúť už spomínané roty pre zvláštne 
účely, ktoré mali v hraničných oblastiach prevádzať bojové prieskumy, prečesá- 
vacie akcie a mali slúžiť ako pohyblivé zálohy. V smerniciach sú obšírne uve
dené spôsoby získavania a verifikovania informácií a ich zdrojov. Nachádzame 
tu systém kategorizácie spolupracovníkov, ktorý sa mierne odlišoval od katego
rizácie uvedenej vo vyššie citovaných smerniciach, ale ktorý úplne zodpovedal 
československej tradícii. Za agentov sú považované osoby, ktoré sú pre výzvednú 
činnosť vycvičené. Nevýhodou agentov, s ktorými mohli pracovať len dôstojníci 
z ústredného veliteľstva, bolo, že vinou zdržania strácali ich správy na význa
me. Ďalšími zdrojmi informácií boli informátori,teda Lojálne civilné obyvateľstvo 
v pohraničí, ktoré príležitostne dodalo informácie bez zadávania úloh. Ďalej dô
verníci, ktorí plnili zadané úlohy, pričom sa opäť zdôrazňovala potreba získavať 
ich na základe osobnej (vrátane pomsty) či ideovej motivácie. Dôležitými zdrojmi 
informácií, prirodzene, nemali byť len spolupracovníci, ale aj pozorovanie,získa
né dokumenty, zaistení členovia bánd, prieskum, odpočúvanie, a v neposlednom 
rade mali získavať poznatky počas samotných bojových zásahov. V dokumente 
sa ďalej načrtáva spolupráca s ďalšími zaangažovanými zložkami - jednak s HS 
OBZ MNO, osvetovými dôstojníkmi, ale aj s Národnou bezpečnosťou či Finanč
nou strážou. Zaujímavé sú pasáže, pojedávajúce o bojovom spravodajstve, kde

88 T. j. počas vojny. ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Návrh, Dočasné smernice pro výkon 
zpravodajské služby při ZH. V škatuli sa nachádza aj totožný návrh smerníc, v českej jazykovej mutácii.
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sa uvádzajú tieto prípady - prieskum v boji s banditami, obkľúčenie a prehliadky 
osád, výsluchy zaistených členov bánd a prebehlíkov a vlastný postoj k obyvateľ
stvu v pohraničí: „V boji s bcmditmi rozoznávame prieskum predbežný a bojový, b) 
Predbežný prieskum vzťahuje sa na prieskum terénu, na pr. stav ciest, mostov, druh 
terénu, porast a všetko, čo je dôležité pre pochod, ubytovanie, zásobovanie a pre boj. 
b/Vlastný bojový prieskum vztahuje sa na údaje o nepriateľovi, na pr. umiestenie, sila, 
činnost, čas, výzbroj, úmysel a pod. K tomu patrí i preskoušanie obyvateľstva, musí 
byt zistené jeho zmýšľanie. Je to dôležité, lebo z obyvateľstva musia byt vyhľadaní 
pomocníci, k obyvateľstvu možno zaujat správne stanovisko iba vtedy, keď si utvoríme 
správny obraz o jeho všeobecnom zmýšľaní.“89 Všeobecne sa v smerniciach kladie 
dôraz na získavanie informácií od obyvateľstva a zajatcov či prebehlíkov, a pod
nikanie prieskumných letov či prieskumov pátracími oddielmi považujú v danej 
realite len za menej účinné prostriedky. Odporúčalo sa kombinovať viaceré pro
striedky získania informácií o pozíciách, činnosti a možnostiach skupiny v pred
bežnej fáze pred začatím samotného bojového prieskumu. Účelom samotného 
bojového prieskumu malo byť vypátranie všetkých skrytých síl,zabrániť im v úni
ku a ochrana pred prepadnutím a úkladmi. Smernice ďalej poskytujú viacero vše
obecných rád, napríklad o prepadoch v noci, maskovaní (napr.zablatiť zbrane, aby 
sa neleskli v svetle mesiaca, ohľadom nehlučnej chôdze, stopovania či metodiky 
obkľúčenia a prehliadky osád, ale aj vecného spisovania hlásení a podobne). Zá
verom sa v smerniciach prízvukujeme aj keď sa na banditov nevzťahujú haagské 
a ženevské konvencie, nemajú sa okamžite strieľať, ale má sa s nimi zachádzať 
prísne, ale ľudsky a s ohľadom na okolnosti. Prvoradým, pravdaže, mal byť výsluch 
takejto osoby, ktorý mali uskutočňovať v tomto smere skúsení dôstojníci.

Z roku 1945 sa zachovali aj smernice pre výcvik pozorovateľov, ktorí sa mali 
stať efektívnymi pomocníkmi veliteľa a spravodajského dôstojníka pri vyhľadá
vaní správ.90 Išlo o poddôstojníkov, ktorých v zmysle smerníc mali školiť velitelia 
prieskumnej roty (spravodajskí dôstojníci a mali absolvovať približne 80 hodín 
technického výcviku) na témy význam pozemného pozorovania, práca s mapou, 
orientácia v teréne, odhadovanie vzdialeností a načrtávanie dĺžok, rozpoznávanie 
cieľov, chemický výcvik, styk a spojenie (a taktického výcviku) voľba a úprava pozo
rovateľne, hodnotenie terénu a jeho význam pre boj, pozorovanie a určovanie cie
ľov, písanie záznamov o pozorovaní a zostavovanie hlásení, vyhlasovanie poplachu).

Viaceré z vyššie citovaných dokumentov a smerníc potvrdzujú skutočnosť, 
že v celom sledovanom období vznikali nedorozumenia a v oboch vojenských 
spravodajských službách dochádzalo k prekračovaniu kompetencií.Tieto nedoro-

89 Tamže.

90 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 40, Výcvik pozorovatelů.
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zumenia vyplývali z mimoriadnych pomerov, nejasných či prekrývajúcich sa úloh 
doma a v zahraničí, ale aj ďalších okolností. Z dôvodu pretrvávajúcich problé
mov medzi oboma vojenskými spravodajskými službami vydal v polovici augusta 
1945 náčelník HŠ gen. Boček výnos o vymedzení kompetencií medzi 2. oddele
ním a HS OBZ, pričom prekračovanie právomocí („závady“,„nedorozumenia“) sa 
zistilo v oboch zložkách. Na základe vymedzenia tak do kompetencie 2. odd. HŠ 
náležali nasledovné oblasti: agentúrna a výzvedná činnosť v zahraničí, taktické 
spravodajstvo, výcvik kádrov pre taktické spravodajstvo (prieskum, pozorovatelia, 
diverzanti, parašutisti) a dočasne: „Vzhledem k tomu, že pohraniční území, jak v čes
kých zemích tak i na Slovensku lze považovat v současné situaci za území, na néchž 
se zdržují a operují zbytky nepřítele, plní v pohraničí orgány 2. oddělení ofensivní 
úlohy související s likvidací těchto nepřátelských sil. Na tomto poli pracují orgány 
2. oddělení s orgány OBZ v nejužším kontaktu.“41 HS OBZ naproti tomu maLa zabez
pečovať kontrarozviednu ochranu armády, likvidovať zvyšky nemeckej a maďar
skej agentúry, vnútornú ochranu armády, trestné záležitosti gážistov, monitoro
vanie nálad medzi vojakmi a sledovanie nespoľahlivých osôb spomedzi prísluš
níkov armády. Ďalej spravodajskú ochranu zbrojárskeho priemyslu, v súčinnosti 
s finančnou strážou spravodajsky chrániť hranice a zabezpečovať výchovu budú
cich kádrov. Obe služby mali v úzkej spolupráci zabezpečovať výchovu vyšších 
spravodajských kádrov. Napriek tomu je mimmo akúkoľvek pochybnosť, že HS 
OBZ pokračovala v získavaní informácií zo zahraničia aj naďalej.

Treba tiež podotknúť,že spolupráca v mnohých prípadoch prebiehala úspeš
ne a vidieť značnú odbornú kompetentnosť československých spravodajských 
dôstojníkov. Príkladom môže byť požiadavka HS OBZ na zistenie podrobností 
o protičeskoslovenskej „spravodajskej službe“ so sídlom v Magdeburgu, ktorej 
agenti údajne mali za úlohu propagovať dobrovoľné sťahovanie Nemcov z ČSR 
a tým „paralyzovať“ nariadenie vlády ČSR o ich odsune.92 Odpoveďou bol ob
siahlejší elaborát. V ňom na základe hlásenia dôverníka s prezývkou „Bezcitný“, 
ktorý priamo pôsobil ako článok tejto siete, oznamovali,že na čele tejto siete mal 
podľa dostupných informácií byť sudetonemecký sociálnodemokratický politik 
Wenzel Jaksch. Sieť pozostávala najmä z nemeckých komunistov a sociálnych 
demokratov, ktorí sa mali snažiť o získanie informácií o hospodárskej, politickej, 
vojenskej a dopravnej situácii v ČSR.

Jedným z dôsledkov uvedeného rozdelenia kompetencií sa stalo aj pria
me zasahovanie OBZ do chodu 2. oddelenia HŠ, ktoré sa prejavovalo primárne 
v ovplyvňovaní výberu kádrov, a to vrátane adeptov na funkcie v zahraničí.Typic-

91 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30,Vymezení kompetence mezi 2. odd. a OBZ - nařízení.

92 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 34, Magdeburk - sídlo zprav, služby proti ČSR, 20.12.1945.
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kou ukážkou môže byť prípis HS OBZ ohľadom členov čs. vojenskej misie v Juho
slávii: ...čs. voj. mise v Bělehradě skládá se skoro vesměs z osob majících nepřátelský
postoj к čs. vládě a jihoslovanskému lidu. Je pravděpodobné podle těchže zpráv, že 
tato mise pomocí tajné vysílačky stojí ve spojení s jistými osobami v Praze, doposud 
nezjištěnými, které mají být na MNO. Podle názoru kruhů z jugosl. vyslanectví v Praze 
tyto okolnosti jihoslovanům jsou známy, taktéž i to že většina členů čs. mise v Běleh
radě pracují pro angl. Intelligence Service, jejich vedoucím má být čs. let. důstojník Fi
šer, dříve u čs. mise v Istanbulu.“91 HS OBZ ďalej v podstate požiadala o ich charak
teristiky, začatie vyšetrovania vecí a nepriamo aj o súčinnosť pri výbere nového 
vojenského pridelenca. Nakoľko sa veci nevyvinuli podľa ich predstáv, začiatkom 
septembra 1945 odresoval mjr. B. Reicin na 2. odd. HŠ ďalší prípis, v ktorom ostro 
zaútočili proti veliteľovi misie vJuhoslávii plk. Františkovi Hiekemu.Je zaujímavé, 
že je v dokumente označovaný len jeho krycím menom z čias vojny ako plk. Stoj. 
V dokumente je obvinený z činnosti protiviacej sa záujmom ČSR, z podpory ko
laborantov a verbovania československých občanov za agentov pre „Angličanov 
a Američanov“, pričom dokument obsahuje návrh na jeho okamžité odvolanie.94

Podobne závažné obvinenia sa týkali aj pôsobenia čs. dôstojníkov v Británii 
a ich repatriácie. Na anonymné udanie musel reagovať obsiahlym Listom veliteľ 
misie gen. Bruno Sklenovský (krycie meno Bosý), pričom poukázal na mnohé vec
né chyby a klamstvá, ktoré sa v udaní dôverníka OBZ nachádzali.95 Prekračovanie 
kompetencií zo strany OBZ je zrejmé z množstva zachovanej dokumentácie. Ty
pickým príkladom môže byť nasledovná žiadosť: „HSOBZ získala prostřednictvím 
madárského agenta zpravodajský materiál týkající se organisace a dislokace maďar
ské armády a vedení početního stavu a evidence této armády. V příloze zasílám Vám 
opisy těchto dokumentu se žádostí o lask. přezkoušení, zda tento materiál je pravý 
a o urychlené podání Vašeho posudku.“96 Ďalšou formou ovplyvňovania kádrovej 
situácie na 2. oddelení HŠ sa stali obšírné osobné dotazníky pracovníkov.97 A na
pokon dôležitou formou podriaďovania si 2. oddelenia HŠ obrannému spravo
dajstvu sa stala aktívna náborová činnosť HS OBZ medzi pracovníkmi 2. odd. HŠ.

Aj ďalšie dokumenty ukazujú na to,že služba mala plné ruky práce s riešením 
aktuálnych otázok. Činnosť nižších štruktúr prinášala množstvo informácií z re
giónov, na ktoré bolo nutné reagovať, niekedy s mimoriadnou dávkou „taktu“. Na-

93 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Voj. mise v Jugoslávii - informace, 4. VI 1.45.

94 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 31, plk. Stoj-Hiickl - odvolání, 3.9.1945. Hieke post veliteľa 
misie v Juhoslávii skutočne opustil ku dňu 1.10.1945.

95 ABS.f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 33, Poměry u čs. jednotek v Anglii -zpráva, 2.11.1945.

96 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 33, Maďarský agent - navázání styku, 26.11.1945.

97 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Dotazník.zprav, personálu - vydání.
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príklad sa zachoval návrh letáka z mája 1945, reagujúceho na násilnosti pácha
né príslušníkmi Červenej armády (ČA) na civilnom obyvateľstve. V ňom sa malo 
tvrdiť, že uvedené činy spáchali nemeckí agenti a vlasovci. Podľa letáka mohli 
„agentov“ zatýkať nielen orgány ČA, ale aj orgány národných výborov, milície či 
čs. armáda. Vieme však, že takémuto postupu sa príslušníci ČA bránili, neraz so 
zbraňou v ruke, a ani sovietski velitelia nemali veľa pochopenia pre zadržiavanie 
svojich vojakov československými úradmi, takže sa v konečnom dôsledku otázka 
zaisťovania sovietskych previnilcov riešila pomerne komplikovane. V hláseniach 
sa tiež zachovali správy o častých rokovaniach s predstaviteľmi ČA: „Odpovědné 
československé vojenské, politické a bezpečnostní orgány jsou zcela zaneprázdňovány 
jednáním s ruskými vojenskými veliteli všech hodností o záchranu stát. majetku.“98 
Na inom mieste sa nachádzajú sťažnosti na príslušníkov americkej armády, ktorí 
sa podľa hlásenia mali správať príliš priateľsky k Nemcom, resp. nerozlišovať me
dzi Nemcami a Čechmi.

Nemenej aktuálnou otázkou však boli aj potýčky s poľskou armádou, ktoré 
súviseLi s ašpiráciami oboch krajín na niektoré sporné územia." Išlo o otázku, 
ktorá sa v materiáloch objavuje pomerne často a československé vojenské spra
vodajstvo venovalo pomerne dosť energie zisťovaniu postavení poľských jedno
tiek. Napríklad sa zachovalo hlásenie 2. oddelenia štábu vojenskej oblasti 3 o sú
streďovaní poľských síl na hraniciach: „Pro útok na Těšín (...) byly ze strany polské 
soustředěny asi 2 p[ěs\] p/[uky] a 1 tank[ová] brigáda/asi[ové] 60 tanků. Velitel pol
ské tankové brigády/ruského původu/ ujistil na ve/jitelství] 1. čs. tan[ ové] brig[á dy] 
v Morjavské] Ostravě, že hranice nebudou překročeny.Velitelem polských jednotek 
je brig. gen. Kimbara.“100 Podobné hlásenia, ako aj hlásenia o poľských agentoch, 
ktorí mali v sporných oblastiach vyvolávať nepokoje, sa objavujú v tomto období 
častejšie. Išlo však len o krátky časový úsek, keď vzájomné spory eskalovali. Kým 
vyhľadávanie informácií o poľskej armáde malo postupne znižujúcu sa tenden
ciu, čoraz väčšiu pozornosť, naopak, viazali udalosti súvisiace s Ukrajinskou po
vstaleckou armádou.

Dôležité bolo aj vyrovnanie sa so spolupracovníkmi z čias vojny, ako aj otáz
ka ich ďalšej spolupráce či jej ukončenie. Jedno z hlásení 2. oddelenia vojenskej 
misie v Londýne spomína tri konkrétne prípady spolupracovníkov čs. vojenskej 
spravodajskej služby. Prvým z nich bol bývalý nemecký štábny kapitán Hans Rit-

98 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Souhrnné hlášení čís. 2 podle zpráv získaných do 
10.6.1945 (Velitelství 3. oblasti štáb - 2. oddělení).

99 Pozri napr.: ŽÁČEK, Rudolf: Těšínsko v československo-polských vztazích v letech 1939-1945. Český 
Těšín: Muzeum Těšínská, 2000. ISBN 80-902355-6-5

100 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 28, Opis,Zpravodajské hlášení z 20.6.1945.
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ter, ktorý koncom 30. rokov pôsobil vo Švajčiarsku ako pomocník nemeckého 
vojenského atašé, neskôr dezertoval, a v priebehu vojny spolupracoval s česko
slovenským vojenským spravodajstvom (a v prvom rade s Britmi).101 Aj v prípade 
ďalších dvoch osôb ide o Nemcov, ktorí počas vojny pôsobili vo Veľkej Británii 
a prejavovali silné antipatie k nacizmu. Kým v jednom prípade služba ďalej po
čítala s jeho využívaním, v prípade druhom - išlo o publicistu a verejne anga
žovanú osobu - bola z iniciatívy československej strany spolupráca prerušená, 
s možnosťou jej obnovenia v prípade potreby v budúcnosti.102 Podobné prípady 
sú známe aj z iných krajín, zdá sa však, že služba, resp. československý štát, cel
kom nedoceňovala možnosť udržiavania ďalších kontaktov či aspoň riadneho 
„poďakovania sa“ za preukázané služby.

Z rovnakého obdobia sa zachovali aj smernice pre budovanie agentúrnej sie
te. Jej nová výstavba bola pre vojenské výzvedné spravodajstvo nevyhnutným 
predpokladom práce, nakoľko v podstate žiadnu agentúrnu sieť nemala a bolo 
potrebné ju vybudovať doslova na zelenej lúke. Konkrétne sa zachovali inštruk
cie pre VO 1, ide zrejme len o (upravený) prepis smerníc 2. odd. HŠ, ktoré postú
pili podriadeným zložkám. Ich adaptovanie na regionálnu úroveň je však zrejmé 
z niektorých častí, napr. keď ide o nábor na etnickom základe. Sieť agentúrnych 
prostriedkov je považovaná za jeden z najvýkonnejších prostriedkov spravodaj
skej činnosti (nielen) v dobe mieru. Rozlišovali sa dva hlavné druhy agentúrnych 
prostriedkov - dôverníci a agenti. Dokument uvádza,že do prvej kategórie patrili 
ľudia spolupracujúci z „vlasteneckých pohnútok“, agentov, naopak, motivovali pe
niaze. Pravdaže, otázka motivácie sa nedá určiť tak jednoducho a obvykle mo
tívov pre spoluprácu so spravodajskou službou bývalo viac, pričom tieto boli zo 
strany riadiacich orgánov vyhodnocované v rámci „agentúrnej hodnoty zdroja“. 
V zmysle uvedeného dokumentu sa však dôverníci (aj agenti) členili na štyri zá
kladné kategórie: rezidenti, chodci, spojky a typári: „Resident má tu výhodu, že zná 
místní poměry a že může hlásiti zprávy ihned a z vlastní iniciativy. Zprávy rezidentů 
můžeme obdržeti mnohem dříve, nežli od agenta-chodce, kterého musíme teprve 
na místo vyslat. Resident není tak nápadný jako agent-chodec, který pořicestuje do 
cizího prostředí. Důvěrník-chodec může vykonávati zprav, úkoly na různých místech. 
Aby jeho cestování nebylo nápadné, je dobře, vyhlédneme-li si pro tyto úkoly osobu, 
která musí cestovati za svým normálním povoláním. Důvěrník-spojka je osoba, která 
zprostředuje spojění medzi residentem a zprav, orgánem. Jde o předání zprav, úkolů,

101 Pozri napr.: HOFFMAN, Peter: Behind Valkyrie: German Resistance to Hitler. Documents. Lodnýn 
2011. ISBN 0773537694. VON KLEMPERER, Klemens: German Resistance against Hitler. The Search 
for Allies Abroad. New York 1992. ISBN 978-0198219408.

102 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28,Zprav, hlásení a odesláni zprav, materiálu, 14.6.1946.
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anebo o doručení zpráv. Proto pro tyto úkoly rovněž nutno volit osoby, и nichž častěj
ší cestování nevzbudí žádnou pozornost. Důvěrník-typař získává pro zprav, službu 
vhodné spolupracovníky:“103 Dokument ďalej poskytuje niekoľko základných rád, 
na verbovanie a prácu s dôverníkmi - spravodajskí dôstojníci ich mali získavať 
sami alebo prostredníctvom iných štátnych orgánov (polícia, četníci, finančná 
stráž), resp. s pomocou iných dôverníkov a typárov. Dôverníka mal poznať čo naj
menší okruh ľudí, v optimálnom prípade len dôstojník a osoba, ktorá ho získala. 
Dôverníci sa mali získavať primárne v rámci náborovej bázy „uvedomelí Česi“, 
v druhom rade spomedzi nemeckých komunistov a sociálnych demokratov, ktorí 
boli počas nacistickej éry prenasledovaní. Malo primárne ísť o osoby s motivá
ciou „pracovať“ z vlasteneckých pohnútok, a dôverníci mali mať reálne agentúrne 
možnosti. Ako príklad vhodných náborových báz smernice uvádzajú zamestnan
cov priemyselných podnikov, učiteľov, kňazov, Lesníkov, hájnikov či osoby, ktoré 
bývali neďaleko hraničného priechodu. Každý dôverník musel prejsť previerkou 
štátnej spoľahlivosti a ešte pred zaradením do siete a zaregistrovaním musel 
splniť niekoľko menších úloh. Formy spojenia riešili individuálne, všeobecne sa 
však predpokladalo podávanie správ osobne, písomne (prostredníctvom mŕtvych 
agentúrnych schránok a krycích mien/adries), prostredníctvom spojok, telefonic- 
ky (vždy šifrované), rádiotelegraficky a prostredníctvom poštových holubov.

V tejto súvislosti je zaujímavé porovnanie so smernicou, ktorou otázku agen
túrnych prostriedkov riešilo Obranné spravodajstvo. Jeho pracovníci mali budo
vať spravodajské siete informátorov, dôverníkov a agentov. Za informátorov boli 
považovaní primárne osoby, ktoré informácie podávali nevedomky, v rámci spo
ločenského styku. Dôverníkov smernica definovala ako osoby, ktoré majú dôveru 
spravodajského dôstojníka, teda národnostne, štátne a politicky spoľahlivé, ale aj 
disponujúce kladnými osobnými vlastnosťami (charakterný, čestný, pravdovrav
ný a mlčanlivý človek), u ktorého nebol predpoklad, že bude konať z osobnej 
nenávisti. Od dôverníkov sa očakávalo len plnenie jednoduchších úloh, úmer
né ich schopnostiam a možnostiam. Naopak, za agentov mali byť označené len 
osoby schopné plniť akékoľvek spravodajské úlohy v ktoromkoľvek priestore, na 
domácej pôde aj na území cudzej krajiny, a to „obyčajne“ za odmenu.104 Rozde
lenie agentov podľa úloh, ktoré plnili, v podstate zodpovedalo rozdeleniu, ktoré 
používalo 2. odd. HŠ. Mali agentov - rezidentov, chodcov, typárov, a v porovnaní 
s vojenským výzvedným spravodajstvom smernice uvádzajú aj kategóriu agent - 
provokatér. Chýbala, naopak, kategória agent - spojka. V oboch prípadoch to však

103 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Pokyny pro vybudováni důvěrnické /agentúrni/ sítě, 
9.6.1945.

104 ABS, f. 302,302-539-9.
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má logické vysvetlenie - kým výzvedné spravodajstvo nepotrebovalo „vyprovo
kovať a usvedčiť“ agentov cudzích spravodajských služieb, obranné spravodajstvo 
a jeho agentúrne prostriedky, naopak, na domácej pôde nemuseli čeliť riziku od
halenia a nebolo potrebné získavať či trénovať nenápadné spojky. Pri porovnaní 
oboch smerníc zaujme istá preexponovanosť smerníc Obranného spravodajstva 
v porovnaní s pomerne jednoduchým dokumentom 2. odd. HŠ. Nazdávam sa, 
že smernice, snažiace sa obsiahnuť všetky stránky problému, bývajú neraz kon
traproduktivně a môžu skôr zväzovať ruky, podlamovať iniciatívu či viesť k me
chanickej aplikácii do praxe.

Pre získanie predstavy, akým spôsobom pátrači zadávali svojim agentúrnym 
prostriedkom úlohy, uvediem príklad dôverníka Štefana Lukáča, vedeného pod 
prezývkou „RYBA“, ktorý spolupracoval so spravodajským dôstojníkom 10. divízie 
kpt. Pavlom Michalkom (0052) smerom do záujmového priestoru Maďarsko. Dô
verníka získal dôstojník 2. odd. 10. divízie por. Michal Martiňák (0135). Pátrač v už 
spomínanej časti „B“ agentúrny prostriedok charakterizoval ako snaživého a po
ukázal, že „na Maďarsko má zlosť, lebo bol od roku 1939 až do roku 1942 v maďar
skom výchovnom tábore pre mládež. V roku 1942 sa mu podarilo ujsť na Slovensko. 
Zdá sa, že bude dobrým spolupracovníkom.“105 Riadiaci dôstojník si počas schôdzok 
všímal rôzne javy, napríklad plynulosť prejavu dôverníka a snažil sa zisťovať, kto
ré poznatky má z vlastného zistenia a ktoré len z počutia. Po úvodnej schôdzke 
dôverníkovi vyplatil 200 Kčs, 20 ks cigariet a dal mu jednu „krvavú konzervu“, 
pričom výšku odmeny odôvodnil dobrými poznatkami, ktoré sa týkali priemyslu 
a dopravnej situácie v priestore Sátoraljaújhely - Miskolc (Miškovec). Ako druhú 
úlohu novopečený agentúrny prostriedok dostal zistiť, aká jednotka sa nachádza 
v Hidasnémeti, kto je jej veliteľom (hodnosť aj meno), aká je jej sila a zloženie, 
výstroj a výzbroj, či aká je morálka vojakov a kde bývajú rozostavané stráže. Ďalej 
informácie o jednotke v Miškovci, jej veliteľovi (meno a hodnosť), ak je tam pluk, 
aké má číslo, koľko má práporov, kde sú prápory dislokované, mená ich veliteľov, 
silu a zloženie práporov, výstroj a výzbroj pluku, ďalej získať poznatky o morálke 
a ubytovaní vojakov a čo sa medzi nimi rozpráva o Československu. Ako vedľaj
šiu úlohu „RYBA“ dostal zistiť,„čo je v Szikszo“. Išlo o pomerne rozsiahly komplex 
úloh a dôverníkovi sa ich podarilo splniť iba čiastočne. Obdobné konštatovanie 
opakoval Lukáč aj pri vyhodnotení poskytnutých poznatkov počas ďalšej schôdz
ky v marci 1946. Na dokumente sa navyše nachádza aj komentár: „Povšechné 
(nečitateľné slovo) zprávy, ale vidět dobrá snaha.“106 Prinesené správy pátrač po-

105 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, operatívne zväzky, a.č. 5246 (Štefan Lukáč), В/ 
„RYBA“, 29.1.1946.

106 Tamže, B/„RYBA“, 18.5.1946.
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važoval za dôveryhodné, nakoľko ich konfrontoval s poznatkami, ktoré získal od 
náhodných informátorov. Až v zázname po skončení aprílovej schôdzky Michalko 
po prvý raz konštatoval, že dôverník úlohy splnil a počas tejto schôdzky tiež pri
šlo k školeniu „RYBY“, ktorý taktiež dostal vyššiu odmenu (800 Kčs, 30 cigariet, 
1 „krvavá“ konzerva a 3 paštétové konzervy, s ohľadom na Veľkonočné sviatky).107 
Zaujímavé je, že vo vyhodnoteniach spolupráce (časť B) sa objavujú aj hodnote
nia typu „úlohy splnil na 75 %“, prípadne „správy na 70 % pokladám za pravdivé“, 
ako aj konštatovanie, že dôverník nemal zamestnanie a odmeny za správy pre 
neho predstavovali jediný zdroj príjmov. Vo všeobecnosti sa požadované správy 
týkali maďarskej armády, pohraničnej stráže, polície, priemyslu a dopravnej situ
ácie (najmä obnovy železničnej dopravy) a nálad v priľahlom priestre Maďarska, 
kam dôverník mohol a mal cestovať. V lete 1946 dva razy po sebe priniesol nedo
statočné a aj nepravdivé správy, čo mu pátrač vytýkal. Navyše sa situácia skom
plikovala mesačným „zaistením“ dôverníka v Maďarsku, pričom aj napriek tomu 
bol aj naďalej ochotný cestovať a plniť úlohy. Pátrač aj jeho nadriadení ho začali 
podozrievať z hry na obe strany. Problémom tiež boli povrchné správy, čo Lukáč 
riešil pohrozením: „Schôdzka trvala viac ako 4 hodiny. Bol poučovaný a bola mu 
tiež vytknutá povrchná práca. Pohrozil som mu, že keď nebude riadne a svědomitě 
pracovat prerušíme s ním styky a postaráme sa, aby nedostal nikde zamestnanie.“108 
V priebehu schôdzky pátrač dôverníka vypočul ohľadom okolnosti jeho „zavretia“ 
v Maďarsku, a po nátlaku sa „RYBA“ priznal, že bol na práci v sklárni v Čechách, 
kde dúfal, že zarobí viac. Klamstvo sa podarilo odhaliť aj pri jednom z predlo
žených dokumentov, ktorý zrejme dôverník sfalšoval. Navyše sa prezradil pred 
príslušníkmi finančnej stráže, a existovalo podozrenie,že si vymieňali informácie 
s dôverníkom „HRANIČNÝ KAMEŇ“. Nadriadení tiež pátračovi vo viacerých prípa
doch vytýkali výšku odmeny. Situácia eskalovala tak, že decembrovej schôdzky 
sa mal zúčastniť aj Michalkov nadriadený. Ten po skončení schôdzky, ktorá sa 
uskutočnila 19. decembra 1946, k časti „B“ pripojil rovno návrh na ukončenie 
spolupráce: „l./Je veľmi podozrivá okolnosť, že „Hraničný kameň“ ktorý bol zadržaný 
dňa 5.12.1946 v Miskolci bol o dva dni neskoršie odsunutý do Debrecen, kde už bol 
od 5.12.1946 väznený „Ryba“. -Po cca 14 dennom väzení boli spoločne vyhostení na 
naše územie/zákrok presídlovacej komisie v Nyíregyháza pokladám za lož/. Mám po
dozrenie, že obaja boli „nabúraní“. 2/„Ryba“ luhá, podvádza a je známy u našich pohr. 
orgánov a jeho doterajšia činnosť, ako i činnosť „Hran. kameňa“ nebola zvlášť hod
notná. V prípade vydania súhlasu k prerušeniu stykov s menovanými upozorním na

107 Tamže, B/..RYBA“, 18.4.1946.

108 Tamže, B/„RYBA“, 26.9.1946.
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oboch 5.oddel., aby zariadilo ich sledovanie.“109 Hlavné ústredie s vyradením oboch 
agentúrnych prostriedkov vyjadrilo súhlas žltým lístkom zo dňa 6. januára 1947.

Dňa 1. augusta 1945 boli v súvislosti s upokojením situácie v oblastiach na 
hraniciach vydané smernice pre vyhľadávanie správ v rámci 1. oblasti. Primárne 
boli spravodajskí dôstojníci upozornení na rozdelenie kompetencií medzi 2. od
delením HŠ a OBZ. Svoje úsilie teda mali smerovať do Nemecka, kde bolo potreb
né monitorovať veci vojenské (budovanie armády, ale aj bezpečnostných zborov), 
ale aj pomery politické, hospodárske, sociálne atď. Smernice definujú smer aj 
hĺbku, do akej mali spravodajskí dôstojníci l.aj 2. zboru pôsobiť.110

Ako zaujímavosť na tomto mieste uvediem aj informáciu, akým paušálom 
disponovali jednotlivé súčasti vojenského výzvedného spravodajstva. Podľa do
časných smerníc o spravodajskom paušále, ktoré vypracovali po porade s HS 
OBZ, malo samotné 2. odd. HŠ k dispozícii na obdobie troch mesiacov pol milióna 
korún, 2. odd. štábu vojenskej oblasti mali po 100-tisíc korún a nižšie útvary sumy 
od niekoľkých desiatok tisíc počínajúc až po 5 000 Kčs na úrovni 2. oddelenia ve
liteľstva brigády.111 Smernice tiež stanovujú limity na nákup materiálu a definu
jú okolnosti zriaďovania konšpiračných bytov. Po ustálení pomerov ministerstvo 
k 1. októbru 1945 paušál zvýšilo, ale len v prípade 2. odd. HŠ, na 1,5 Kčs, v prípade 
podriadených zložiek suma ostala rovnaká.112 Z uvedeného je zrejmé, že nešlo 
o žiadne obrovské sumy, najmä ak prihliadame na ceny (napríklad potravín) na 
čiernom trhu.

V rovnakom čase vznikli aj úvahy o možnosti vytvorenia spravodajských 
prvkov pri jednotlivých druhoch vojsk (pechota, tankové vojsko, delostrelectvo, 
letectvo, ženijné vojsko, spojovacie vojsko). Začiatkom augusta 1945 veliteľ le
tectva gen. Alois Vicherek adresoval 2. odd. HŠ prípis, v ktorom konštatoval: „Na 
poradě u hl.štábu o organizaci velitelství zbraní bylo vypuštěno u velitelství letectva 
zpravodajské oddělení.“111, V prípade letectva 2. oddelenia veliteľstva letectva a le
teckej divízie plnili primárne kontrarozviedne úlohy (v dobe mieru).114 Vicherek 
ale poukázal na nutnosť cvičiť už v dobe mieru personál pre operačné spravo-

109 Tamže, B/„RYBA“,21.12.1946.

110 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Směrnice pro vyhledávání zpráv, 1.8.1945.

111 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29,Zpravodajský paušál - směrnice, 10.7.1945.

112 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32,Zpravodajský paušál - směrnice.

113 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Organisace zpravodajství pro letectvo, 6. 8.1945. 
O problematike pozri tiež: VYHLÍDAL, Milan: Generál Jan Reindl (1902-1981). Letec, zpravodajec, 
účastník protinacistického odboje a velitel leteckých instruktorů v Egypte. Cheb: Svět krídel, 2018, 
127 s. ISBN 978-80-7573-034-3.

114 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30,Zpravodajský paušál - směrnice, 30.7.1945.
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dajstvo a ďalšie úlohy, ktoré počas vojny slúžia veleniu armády. Československé 
Letectvo malo k dispozícii na túto oblasť odborníkov, ktorí absolvovali výcvik vo 
Veľkej Británii. Išlo o oblasť (dnešným termínom IMINT), v ktorej bola Británia 
počas vojny priekopníkom.Tento druh spravodajstva využíval prieskumné lety na 
vyhotovovanie kvalitných fotografií požadovaných objektov,a ich následné spra
covanie a analýza priniesla cenné poznatky o vojensko-priemyselných a logistic
kých možnostiach Nemecka a ním obsadených území. Vicherek teda oprávnene 
poukázal na to, že by bolo na škodu veci premrhať ich potenciál a skúsenosti 
preradením k iným zložkám. Navrhoval usporiadať poradu, kde by si kompetentní 
dôstojníci 2. odd. HŠ a veliteľstva letectva objasnili formy spolupráce a ďalšie
ho cvičenia personáLu. Spravodajské oddelenie súhlasilo s nutnosťou spolupráce 
a podujalo sa poradu zorganizovať.115 V roku 1945 takéto oddeLenie pri veliteľ
stve letectva napokon zriadené nebolo. K zriadeniu špecializovaného oddielu 
však prišlo pri veliteľstve delostrelectva (išlo o delostrelecký spravodajský od
diel, ktorý sa skladal z topografickej batérie, zvukomerných batérií, pozorovacej 
čaty, mieričsej čaty pre zastrieľanie, fotogrametrickej čaty a „spojovacieho mate
riálu“)116.

Zaujímavé informácie sa nachádzajú aj v hlásení odpočúvacej služby117 (dnes 
SIGINT), ktorá,ako som už uviedol, pracovala pod krycím názvom Vojenská mete
orologická ústredňa. Jej veliteľom bol škpt. Josef Siisser, pod ktorým za uvedené 
obdobie (júl - september 1945) pracovalo „priemerne“ 24 rádiotelegrafistov. Na 
margo práce Siisser konštatoval: „Vzhledem k neznalosti manipulace jednotlivých 
států byla sledována veškerá slyšitelná korespondence než mohla býti zjištěna přís
lušnost stanic. Včelu bylo zjištěno, že během měsíce července byl příliš veliký chaos 
v provozu.“119 Sússer ďalej hlásil, že nemecké stanice, aj keď sa nachádzali pod 
kontrolou spojencov, naďalej obsluhovali bývalí príslušníci nemeckej armády, 
ktorí si ale často medzi sebou odovzdávali súkromné správy. V Poľsku sa činnosť 
vysielacích staníc podľa hlásenia začala až v auguste 1945, naopak, v prípade 
Maďarska sa nepodarilo zistiť žiadnu činnosť, resp. stopercente určiť príslušnosť 
takto pôsobiacich staníc. Vysielanie rádiostaníc v ČSR sa podarilo obnoviť v krát
kom čase, ale „V prvních týdnech byla však v provozu veliká nekázeň, neboť většina 
depeší byla vysílána v otevřené řeči. Tím se stalo, že byla prozrazena organisace 
jednotlivých velitelství a jména velitelů. Hlavně byla prozrazena skoro celá letecká

115 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 30, Organisace zpravodajství pro letectvo, 12.8.1945.

116 VUA-VHA, f. MNO, rok 1945, HL štáb, vel. delostrelectva, č. 1591, Materiál u děl. zprav, oddílu - 
hlášení, 6.9.1945.

117 Nemá to nič spoločné s nasadením informačno-technických prostriedkov.

118 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 32, Přehled činnosti VMÚ od 1/7. do 30/9.1945.
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rádiosíť.“119 Služba čelila viacerým problémom, primárne pokiaľ ide o vybavenie 
materiálom a personálom. Značným problémom bol i nedostatok dopravných 
prostriedkov pre presúvanie goniometrov, čo sťažilo zameranie a lokalizovanie 
stanovísk vysielacích staníc. V prílohe k hláseniu sa uvádzajú nasledovné objekty 
odpočúvania: britské vyslanectvo a konzulát120, americké vyslanectvo,121 poľské 
vyslanectvo,122 rozhlas Katowice123 a napokon „Fonie u stanice Beromunster“.124 
Zvláštne prílohy sú venované vysielaniu v ČSR, kde je rozobrané vysielanie vo
jenské, letecké, nepravidelné (zväčša tiež vojenské), Zboru národnej bezpečnosti, 
ale aj amatérske vysielanie. Zvláštne prílohy sú venované rádiovému vysielaniu 
na nemeckom území (20 strán) a v Poľsku (2 strany).

2. oddelenie HŠ muselo v roku 1945 riešiť otázky súvisiace s nedostatkom 
personálu. Pre nových spravodajských dôstojníkov,z ktorých nejeden nemal s ta
kouto prácou skúsenosti, bolo nutné pripraviť školenie. Už na jeseň 1945 pre
behli prvé krátkodobé kurzy spravodajských dôstojníkov a to vo všetkých VO. Ich 
účelom bolo oboznámenie personálu s činnosťou spravodajskej služby „v poli“, 
priblížiť im na základe dovtedy získaných správ vojenskú a politickú situáciu 
v okolitých krajinách a napokon ich prakticky usmerniť v ďalšej činnosti.125 Po 
skončení kurzov si vedenie služby vyžiadalo od veliteľov 2. oddelení jednotlivých 
oblastí spätnú väzbu, ktorú plánovali zohľadniť pri ďalších kurzoch.

Spravodajskí dôstojníci 1. vojenskej oblasti, odkiaľ prišla najstručnejšia re
akcia, oceňovali skutočnosť,že kurz sa neobmedzil na suché citovanie predpisov, 
ale prednášajúci poukazovali aj na praktické skúsenosti z nedávno ukončenej 
vojny či skúsenosti zo spravodajskej činnosti Červenej armády. Vedenie oblasti 
však považovalo za vhodné budúce kurzy viac špecializovať. V prípade spravo
dajských dôstojníkov vojskových telies na spravodajstvo v poľných podmienkach

119 Tamže.

120 „Okruh není soustavně sledován pro nedůležitost depeší.“

121 „Depeše jsou vyměňovány většinou v otevřené řeči anglické a jsou předkládány у denním hlášení."

122 „Depeše jsou předávány vesměs šifrované."

123 „Denně ve 20.00 hod. vysílá na frekvenci 295 Kc štvavé zprávy proti ČSR. Tento rozhlas je určen pro 
Poláky Zaolží. Jedná se o slabý náhradní vysílač, který je и nás špatně slyšitelný a rovněž fonie jest 
špatně srozumitelná."

124 Vysielala šifrované správy buď po nemecky alebo po francúzsky, určené pre dve prijímacie stanice 
a „Za celou dobu od 25. VII t.r. předáno je 8 šifr. depeší.“

125 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zpravodajský kurs 1945, 23. 9.1945. V rozvrhu sú
uvedené tieto konkrétne oblasti: spravodajstvo pri jednotkách v poli, činnosť 2. oddelenia štábu, 
chod spravodajskej služby Červenej armády, použitie parašutistov v spravodajskej službe, prehľad 
o vojenskej a politickej situácii v susedných štátoch, aplikačné spravodajské cvičenie v rámci pešej 
divízie a následná diskusia a práca s agentúrou. ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, 
Osnova pro zprav, kurs u velitelství oblasti, konaný v měsíci........1945.
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či praktické využitie prieskumných rôt, čiat a parašutistov, samostatné kurzy sa 
mali uskutočniť pre spravodajských dôstojníkov vyšších veliteľstiev, a prednosto
via pátracích skupín mali absolvovať pátracie kurzy. Konanie taktických kurzov 
sa malo oznamovať s dlhším časovým predstihom, aby sa dôstojníci mohli naň 
pripraviť. Upozorňovali tiež na vhodnosť písomného vydania prednášok.126

V prípade druhej oblasti náčelník štábu V02 plk. Josef Eret poukázaL na sku
točnosť, že pri predmete Spravodajstvo pri jednotách v poli, nemala čs. armáda 
zodpovedajúce predpisy (boli zastarané) a pre tento nedostatok „... který se však 
již projevoval v r. 1936-38 bylo použito též jednotlivých zpravodaj, zásad z řádu pol
ní služby štábu rudé armády. Předpis tento velmi podrobné řeší zpravodajské úko
ly v každé fázi boje, avšak systém provádění nelze aplikovati zcela nebo i částečně 
na naše poměry, které vzhledem k velkým početním stavům RA nejsou proveditelné 
a únosné v naší armádě.“127 Uvažovalo sa teda, do spracovania a vydania nových 
predpisov, s využitím skúseností, ktoré s „ofenzívnym spravodajstvom v poli“ zís
kali československé jednotky v rámci bojov či už na západnom alebo východnom 
fronte. Eret ďalej poukazoval na vhodnosť prednášok spravodajských dôstojníkov 
s bezprostrednými skúsenosťami z práve ukončenej vojny, ktorí by na základe 
týchto svojich skúseností vedeli priamo objasniť klady a zápory reálne uskutoč
nených spravodajských úloh. Z celého dokumentu vyplýva nedostatok dôrazu 
na prezentovanie praktických skúseností. Z toho možno usúdiť, že kurz pôsobil 
značne „sucho“ akoby bol postavený iba na teórii. Eret ďalej nadhodil vhodnosť 
výkladu využitia výsadkov v spravodajskej práci. Chýbalo mu tiež vysvetlenie vy
užitia spravodajstva v nemeckej či talianskej armáde, ako aj v armádach spoje
neckých, a na záver zhrnul svoje pohľady nasledovne: „1/Pro prvopočátek pořádati 
krátky zprav, kurs přímo u M N O-hl. št, ve kterém by se dostalo účastníkům jednotních 
směrnic, podle kterých by pak byly zřízeny kursy další v sídle oblasti a kterých by 
se zúčastnili podřízení zprav, orgánové. 2/ Ježto zpravodajství jako ofensivní složka 
byla odloučena od složky obranné a zásady této složky a způsob provádění nejsou 
ještě důkladně vžity, bylo by účelné nejdříve školení ve zpravodajství mírovém, které 
jako pevný základ by byl snadným přechodem ke školení ve zpravodajství и jednotek 
v poli.“12S

Dôstojníci 3. oblasti považovali témy prednášok za vhodne zvolené, najmä 
s ohľadom na kolegov s nižšími hodnosťami, ktorí dovtedy nemali žiadne skú
senosti s touto agendou. Ako problém vnímali jednak nedostupnosť prednášok

126 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zpravodajské kurzy - poznatky, 30. 11. 1945. Ide 
o hlásenie velitelstva VO 1.

127 Tamže,Zpravodajské kursy - poznatky, 23.11.1945. Ide o hlásenie velitelstva VO 2.

128 Tamže.
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v písomnej podobe,ale aj prikrátky čas trvania jednotlivých prednášok, ktoré po
tom boli veľmi zhustené a nebolo možné úplne rozobrať mnohé praktické otázky. 
Objavili sa aj viaceré sporné miesta: „Dnešní mírová organisace a činnost zprav, 
orgánu tak, jak byla vyřešena na poradě se zást.hl.št. nestačí ke vykonávání této funk
ce ve válce. Podle mírové organisace je zprav.důst.p.pluku současně velitelem průz
kumné roty, и motorizovaných jednotek je pakzprav.důst. velitelem rotysamopalníků. 
Při aplikačně prováděném použití průzkumné roty bylo shledáno, že velitel této roty 
nemůže zároveň provádět dvě funkce: jednak velit své rotě event, i mimo SV velitele 
pluku, jednak působit jako zprav, důstojník, patřící povahou své práce к štábu pluku. 
Je nezbytné и štábu pluku zvlášního zprav, důstojníka - kromě velitele průzkumné 
roty - nemá-li tříděním, ohodnocováním a využíváním zpráv, jakož i podrobným říze
ním zprav, služby být zatížen sám náčelník štábu.“129 V dokumente sa tiež konštatu
jeme nariadenie, podľa ktorého spravodajskí dôstojníci plukov už nebudú vyko
návať výzvedné spravodajstvo,130 bolo pre zainteresovaných veľkým sklamaním: 
„Zatím je všeobecné mínění, že nynější stavy průzkumných rot zdaleka nevyžadují 
stálé přítomnosti velitele, zejména v době výcviku jednotlivce a výcviku střeleckém. 
Nebylo by snad bez výhod ponechati těmto důstojníkům určitou možnost činnosti ve 
výzvědném zpravodajství. Takto by byly získány jisté zkušenosti a za vhodného vede
ní těchto důstojníků by byl jim dán řádný základ pro jejich případné zařazení jako 
důst. pátračů и vyšších jednotek.“111 Kurzy tiež ukázali potrebu praktického škole
nia nižších spravodajských dôstojníkov pri práci so zdrojmi (dnešným termínom 
HUMINT). Podľa názoru spravodajcov 3. oblasti sa ukazovala nutnosť budovania 
širšieho kádra spravodajských dôstojníkov a to v dobe mieru výlučne spomedzi 
dôstojníkov z povolania, nakoľko prítomnosť dôstojníkov v zálohe v spravodajskej 
službe hodnotili ako bezpečnostné riziko. Za prínosné považovali „aplikačné“ (t. 
j. praktické) cvičenie, ktoré však mohlo byť dlhšie: „Na těchto cvičeních je nutno 
probrat důkladně a methodicky činnost ž.odděl.št.vyšších jednotek ve všech fází boje, 
je však také zapotřebí věnovat více času organisaci průzkumu, pozorování, zřizování 
pozorovatelen vyšších jednotek a součinnosti těchto s pozorovatelnami dělostřelec
kými a pěchotními, jakož i spojení s použitím výkonných spojovacích prostředků.“111 

Mierne odlišná spätná väzba prišla z Bratislavy. 2. odd. štábu V04 hlásilo, 
že spravodajskí dôstojníci využívajú nadobudnuté poznatky v praxi, pričom ako 
dôležitú uvádzali prednášku o agentúrnej činnosti, nakoľko ... väčšina zprav.

129 Tamže,Zpravodajské kurzy - poznatky, 30.11.1945. Ide o hlásenie veliteľstva VO 3.

130 Spravodajstvo na taktickom stupni.

131 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zpravodajské kurzy - poznatky, 30. 11. 1945. Ide 
o hlásenie veliteľstva VO 3.

132 Tamže.
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dôstojníkov 4. oblasti i napriek tomu, že svoju službu vykonávajú s láskou a poro
zumením, nemali predbežného školenia ani praxe rázu zpravodajského a preto sa 
dopúšťali určitých chýb, týkajúcich sa hlavne spôsobu vyhľadávania zpráv v mieri, 
spolupráce s dôverníkmi, vyhľadávania a získavania dôverníkov a pod,“135 Poznatky 
o spravodajstve „v poli“ sa nemohli využiť, nakoľko sa v priestore VO 4 dovtedy 
nekonalo žiadne „aplikačné ani poľné“ cvičenie.134 Celkovo sa konštatuje pozitív
ny vplyv kurzu na prácu spravodajských dôstojníkov, aj keď krátkosť kurzu „ne
dovolila preberanú látku stráviť úplne“. Aj v prípade VO 4 sa značná časť odozvy 
týkaLa časti kurzu zameranej na spravodajstvo v poli: „Vzprav, kurze, poriadanom 
v mes. októbri 1945 na VO-4,2.odd. skoro polovina času bola vyhradená prednáškam 
o zpravodajstve v poli. Nakoľko však väčšia časť zprav. dost. 4. oblasti sú dôstojníci 
bez predbežného zprav, školenia a zprav, praxe a boli na svoje terajšie zaradení buď 
náhodile alebo výberom podľa určitých rečových schopností, je treba v prvom rade, 
aby boli sústavne školení o metodách zpravodajskej činnosti v mieri, hlavne však as
poň pre začiatok v činnosti agentúrnej.“115 Z Bratislavy rovnako zaznela požiadavka 
na písomné vydanie prednášky o práci s dôverníkmi a uskutočnenie ďaLšieho 
kurzu, na ktorom sa spravodajskí dôstojníci mali podrobne oboznámiť s celkovou 
činnosťou 2. oddelení v mieri, primárne pokiaľ ide o praktické zručnosti, ako boli 
vyhodnocovanie a preverovanie získaných informácií, vedenie kartoték, zazna
menávanie získaných informácií a ich zakresľovanie na oleáty,136 vedenie eviden
cie dôverníkov a v neposlednom rade používanie rôznych technických pomôcok 
či šoférovanie. V Bratislave za vhodné považovali aj konanie pravidelných porád 
dôstojníkov podriadených zborov a divízií, na ktorom sa mali analyzovať získané 
poznatky, týkajúce sa záujmových obiektov 2. oddelenia VO 4 a podriadených 
súčastí, a upozorňovať na nedostatky.

Na jeseň 1945 sa po zavedení mierových počtov armády obmedzila ofen
zívna činnosť spravodajských dôstojníkov pôsobiacich na veliteľstvách oblastí, 
zborov a divízií, pričom ich funkciou mal byť primárne prieskum, zrejme len na 
najnižšom taktickom stupni (v dokumente sa to ale presne nešpecifikuje). Za
čiatkom nasledujúceho roka sa realizovalo ďalšie spresnenie úloh jednotlivých

133 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zpravodajské kurzy - poznatky, 26.11. 1945. Ide 
o hlásenie velitelstva VO 4.

134 V dokumentácii sa však zachoval „predmet aplikačného cvičenia v rámci divízie“, ktoré sa malo 
konať v dňoch 22,- 26.10.1945 pri veliteľstve 4. oblasti. ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 
32, Aplikačné cvičenie v zprav, kurze 1945 - rozoslanie, 2.11.1945.

135 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zpravodajské kurzy - poznatky, 26.11. 1945. Ide 
o hlásenie veliteľstva VO 4.

136 Išlo o nákres na priesvitnom papieri. Používali sa pri spracovávaní máp a mapových podkladov,išlo 
o zakreslenie objektov spravodajského významu na mapu.
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zložiek, ktoré špecifikovala smernica z konca januára 1946. Podľa nej 2. odd. HŠ 
(ako riadiace centrum), veliteľstvá oblastí, zborov a divízií mali vykonávať spra
vodajstvo „taktické137 aj výzvedné“, a „priemyselná a technická činnosť výzvedná“ 
mala zostať výlučne v kompetencii 2. odd. HŠ. Naopak, 2. oddelenia štábov jed
notlivých zbraní (veliteľstva tankového zboru, delostreľeckej divízie, peších, tan
kových, deľostreleckých, ženijných brigád atď.) výľučne spravodajstvo taktické.138 
Všetky budúce školenia však mali zohľadňovať odlišné úlohy a výzbroj jednotli
vých útvarov. Uvedené opatrenia išli zrejme na margo neustále rastúceho vplyvu, 
ktorým v rezorte obrany disponovali OBZ, a B. Reicin osobne. Išlo o logický dô
sledok rozdelenia kompetencií medzi 2. oddelením HŠ a OBZ, ktoré sa udialo na 
základe smernice zo septembra 1945, podľa ktorej 2. odd. HŠ malo svoju činnosť 
vykonávať výlučne v zahraničí.139

Kým konkrétna činnosť 2. oddelenia HŠ sa v prvých mesiacoch po skončení 
2. svetovej vojny sústredila primárne na otázky súvisiace s práve ukončeným 
konfliktom, na jeseň 1945 sa situácia do istej miery stabilizovala. Aj preto 
2. odd. HŠ formou obežníka požiadalo 3.,4.,5.a 6. oddelenie HŠ,ako aj veliteľstvá 
pechoty, delostrelectva, tankového vojska, letectva, ženijného vojska, spojovacie
ho vojska, Vojenský technický ústav, Vojenský letecký ústav a Vojenský zdravotný 
ústav o to, aby aspoň vo všeobecných rysoch oznámili svoje spravodajské požia
davky, na ktoré by sa dal brať ohľad pri rozvrhu práce a využití spravodajských 
prostriedkov.140 Aj tu je treba odkázať na vyššie spomínané Rašlove spomienky, 
kde píše o hľadaní nového zadania.

S tým súvisia aj personálne zmeny, ktoré na jeseň 1945 nastali na 2. od
delení HŠ. Ich príčinu poodhaľuje dokument nazvaný Zpráva o situaci a činnosti 
2. oddělení štábu, datovaný dňa 3. septembra 1945, ktorý náčelníkovi hlavného 
štábu Bočkovi adresoval náčelník Hlavnej správy OBZ pplk. Bedřich Reicin. Reicin, 
zjavne v snahe ovplyvniť situáciu, hneď v úvode vyjadril názor na to, aké úlohy by 
malo 2. odd. HŠ plniť. Podľa jeho názoru malo vojenské výzvedné spravodajstvo: 
„1./ pátrat po zbylých, případně boudoucích kádrech německé armády a německé 
voj. kliky, s kým udržují styky, jakou činnost vyvíjejí, jaké jsou další perspektivy je
jich činnosti, jaké mají prostředky a pod. 2./sledovat politický, hospodářský, sociální 
a kulturní vývoj v Německu a ostatních sousedních státech. Je nesporné, že tyto dvě

137 Slovo taktické je v dokumente podčiarknuté vlnovkou a nad ním je ceruzkou napísané slovo 
„válečné“. Nazdávam sa, že zrejme išlo o operačný stupeň.

138 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 34, Zpravodajství u vyšších velitelství zbraní - úprava, 
29.1.1946.

139 HANZLÍK, František: Vojenské obranné zpravodajství, s. 90.

140 VÚA - VHA, f. MNO 1945, kr. č. 76,95/1/1, Zpravodajské požadavky vyžádání, 3.10.1945.
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první otázky mají nesmírně velký význam pro naši voj. politiku vůbec a pro budování 
armády. Další úkoly jsou: 3/ sledovat voj. politický a voj. technický vývoj v jiných ze
mích, 4./řídit výcvik zprav, složek pěchoty a spolupracovat pri usměrňování a řízení 
výcviku zpravod. složek ostatních zbraní, 5./s vynálezem t.zv. atomové bomby a jejím 
uplatněním vyvstal před naší zpravod. službou nesmírně vážný úkol zmocnit se tohto 
tajemství a dát je к dispozici velení čs. armády. Tento úkol vzhledem к tomu, co bylo 
dosud zjištěno, je primérní otázkou vlády a armády, nebot uplatněním atomové bom
by nepochybně znamená všeobecný převrat ve vedení války.“141 Pri pohľade na čin
nosť 2. odd. HŠ v nasledujúcom období môžem konštatovať,že uvedené okruhy sa 
skutočne stali osou činnosti jej pracovníkov. Isteže, nedá sa to výlučne pripočítať 
Recinovmu vplyvu v rámci rezortu či jeho machináciám. Išlo o vcelku prirodzené 
vymedzenie základných okruhov záujmu vojenského výzvedného spravodajstva, 
ktoré v sledovanom období dávali zmysel. Súčasne ale z takto vymedzených úloh 
jasne vyplýva istá nelogickosť - spravodajská služba asi ťažko mohla očakávať 
úspechy vo vzdialenejšom zahraničí (a ešte ťažšie v prípade získavania technic
kých poznatkov o atómovej bombe), keď bude väčšinu prostriedkov venovať su
sediacim krajinám. Takto formulované protirečiace si zameranie možno pova
žovať buď za dôsledok Reicinovej neskúsenosti v tom, čo to vlastne výzvedné 
spravodajstvo je a aké možnosti operovania v zahraničí čs. pátrači reálne mali, 
alebo za rafinovaný taktický ťah, ktorým ešte viac rozmazal zadanie 2. odd. HŠ, 
aby túto „konkurenčú“ zložku dehonestoval a pripravil o zdoje, prípadne s výhľa
dom na neskoršie absorbovanie.

Reicin v správe ďalej konštatuje, že 2. odd. HŠ úlohy uvedené v bodoch 1 
- 3 plní len v minimálnej miere a poukazuje na kvantitatívne aj kvalitatívne 
rozdiely medzi produkciou 2. odd. HŠ a Ministerstva informácií. Tento stav po
verený prednosta pplk. Rašla a jeho zástupca plk. Paleček odôvodňovali tým, že 
2. odd. HŠ môže získavať poznatky len prostredníctvom atašé, vojenských misií 
a s využitím agentúrnych prostriedkov. S pridelencami a misiami sa im ešte ne
podarilo nadviazať styk a inštruovať ich, agentúra sa nachádzala len v štádiu 
budovania. Paleček dokonca podľa Reicinových slov považoval dobu za „neprí- 
hodnú“, čo autor správy odmietol s tým, že práve naopak obdobie presunov veľ
kých más ľudí je na získavanie agentúrnych prostriedkov ideálnym obdobím: „Ve 
skutečnosti ovšem vypadá věc jinak. (...) Ve skutečnosti vyvíjí sice aparát 2. oddělení 
zdánlivě a formálně činnost, avšak žádný z jemu svěřených úkolů neplní. Hlavní pří
činy neúspěchů 2. oddělení nespočívají v objektivních podmínkách, ale především 
v neutešených poměrech, které panují na 2. oddělení hl. štábu samotném. 2. odd. Hl. 
štábu je přiděleno 117 gážistů, kteří se věčšinou zdržují v Praze, na hl. štábu. Tento

141 VÚA-VHA.MNO 1945,šk. 13,čj. 657,Zpráva o situaci a činnosti 2. oddělení štábu.
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nesmírně vysoký počet /podle mého názoru zcela zbytečný alespoň z 50% naprosto 
neodpovídá docilovaným výsledkům.“142 Mimoriadnu pozornosť vo svojej správe 
Reicin venoval viacerým osobám, ktoré boli približne o mesiac na základe rozka
zu náčelníka hlavného štábu Bočka prevelené inde. V prvom rade Rašlovi, ktorý 
podľa Reicina nemal žiadne spravodajské skúsenosti a nemal ani organisační 
schopnosti, iniciativu, energii, politický rozhled a svědomitost, aby mohl řídit zpra
vodajské oddělení,“143 Toto hodnotenie je paradoxné najmä preto, že aj samotný 
Reicin pôsobil ako spravodajský dôstojník ešte len krátko. Ďalej poukazoval na 
nelogickosť podriadenia pátracej skupiny zástupcovi prednostu, kým študijnú 
skupinu riadil prednosta. Podľa Reicinovho názoru to znemožňovalo prednostovi, 
aby bol dostatočne informovaný a súčasne sa oddeľovali dve súčasti, ktoré by 
mali intenzívne spolupracovať. Išlo však skôr o prejav Reicinovej bohorovnosti 
a jeho pracovných metód, keď mal zrejme pocit, že o čom nerozhodne on sám, 
to nepôjde dobrým smerom. Naopak, takéto rozdelenie nie je vôbec neobvyklé. 
A ďalej: „Pplk. Rašla se ovšem velmi málo zajíma o zpravodajštinu, zabýva se hlavně 
osobní politikou na Slovensku, aférami slovenských politiku, malichernými záleži
tostmi málo význačných osob /které jsou vesměs věcí obran, zprav./ přijmá skoro celý 
den návštěvy svých osobních přátel, interventů a pod. Na 2. oddělení je normálním 
zjevem, že přednosta konferuje se soukromými návštěvami, mezi tím co v před pokoji 
čekají vedoucí skupin, nebo zprav. důst. z oblastí.“144

Podobne nelichotivé vyjadrenia smerovali aj na adresu ďalších pracovníkov 
2. odd. HŠ, keď prácu zahraničnej skupiny („C“, rovnako podriadená prednostovi) 
označil za neuspokojivú. Prednosta skupiny pplk. Josef Svoboda nemal podľa 
Reicinovho názoru „politickú koncepciu“, chýbala mu iniciatíva a prácu skupiny 
vôbec neriadil a obmedzoval sa Len na prijímanie návštev. Naopak, agendu „vy
soko politického významu“vykonával podľa Reicinovej správy miesto neho pplk. 
koncipientskej služby Alois Moravec, údajne typ „agrárneho“ (rozumej spojený 
s agrárnou stranou, resp. prenesene využívajúci politické konexie) dôstojníka, 
ktorý pro státní zájmy nemá porozumění, odboje se nezúčastnil. Z důvěryhodné
ho pramene jsem zjistil, že jmenovaný se snaží zdržovat výměnu zahraň, personálu 
schopnými důstojníky. Ačkoliv 2. oddělení hl. štábu má t.č. skoro výhradní spojovací 
monopol do zahraničí, nedovedla zahraniční skupina do 50. srpna 1945 zjistit jme
novitě stav zahranič, personálu, ani v takových důležitých centrech, jako Londýn, 
Moskva, Paříž.“145

142 Tamže.

143 Tamže.

144 Tamže.

145 Tamže.
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Činnosť súčastí, podriadených zástupcovi plk. Palečkovi (pátracia, výcviková, 
zvláštna), považoval náčelník vojenskej kontrarozviedky za neporovnateľne horšiu 
než vskupinách podriadených Rašlovi .„Plk. Paleček si uvtoľtl v 2. oddělení své zvlášt
ní oddělení, má 2 pobočníky/прог. Galatik, npor. Hrabec/, kancelářského důstojníka, 2 
písařky, štábního rotmistra, který uvádí návštěvy, ze začátku vedl dokonce svůj zvláštní 
protokol. S přednostou oddělení se skoro vůbec nestýká, mezi ním a přednostou panuje 
napjaté ovzduší nedůvěry, žárlivosti, závisti, chytračení a napalování.“146 Toto tvrdenie 
je v rozpore Rašlovými spomienkami. Paleček sa mal podľa citovanej správy zao
berať prácou v zvláštnej skupine a zbieraním materiálu o dejinách a činnosti para
šutistických výsadkov z čias 2. svetovej vojny. Reicinovi prekážalo,že kým o prísluš
níkov výsadkov z Veľkej Británie sa staral, boli povyšovaní,dostávali vyznamenania 
a venoval sa zbieraniu materiálu pre dejiny, v prípade približne 120 príslušníkov 
parašutistických výsadkov z „východu“, dokázala skupina zmapovať len približne 
50 prípadov. Reicinovi ďalej prekážalo, že pod Palečka patrila spojovacia sekcia 
2. oddelenia HŠ, zodpovedná za zabezpečovanie rádiotelegrafického spojenia do 
zahraničia nielen pre 2. odd. HŠ.ale aj pre celé MNO,ako aj Ministerstvo zahranič
ných vecí a ostatné ústredné a hospodárske inštitúcie: „Tímto způsobem kontroluje 
plk. Paleček styk MNO a dosud i ZAMINI do zahraničí. Skutečnost, že 2. odděl, ovlá
dá všekeré spojění i šifru hlav. štábu naprosto neodpovídá předpisu. Nadto však hlav. 
správa OBZ má к této organisaci nedůvěru z důvodů zpravodajských.“147, pričom ďalej 
poukazuje na to,že niektoré vysielačky, ktorými boli vybavené výsadkové jednotky 
v Británii, pracujú aj naďalej. Nemilosrdná kritika dvoch najvyšších predstaviteľov 
2. oddelenia HŠ pokračovala: „Naproti tomu věnuje plk. Paleček výzvědné činnosti 2. 
oddělení jen velmi málo pozornosti. Tak jako předpokoj pplk. Rašly je střediskem mla
dých slovenských důstojníků, tak předpokoj plk. Palečky je střediskem schůzek vyšších 
důstojníků zvláštní skupiny, kteří nemají co dělat. Velmi málo je tam však vidět pra
covníků pátrací skupiny. Vím z vlastní zkušenosti, že plk. Paleček teprve na můj zákrok 
zařídil, aby činnost PZÚ byla prováděna do hloubky sousedních států. Není proto divu, 
že pátrací skupina pracuje velmi neúspěšně. Nepatrné množství cenných zpráv, získa
ných dosud 2. oddělením, bylo získáno náhodnými agenty, nikoliv systematickou prací 
pátrací skupiny. Přednostou pátrací skupiny je mjr. jezd. Aubrecht. V těchto dnech bylo 
zjištěno, že mjr. Aubrecht místo aby se zabýval ofenzivním zpravodajstvím zasahuje 
nezákonně do vyšetřování orgánů OBZ ve věcí některých zrádců a dovolil si jít dokonce 
tak daleko, že provedl výslechy těchto zrádců proti vyšetřujícímu je důstojníkovi OBZ, 
a to bez našeho vědomí. I jinak jsou tu příznaky toho, že mjr. Aubrecht si vide než třeba 
všímá právě záležitostí OBZ, navazuje s jednotlivými našimi orgány styky, plete se do

146 Tamže.

147 Tamže.
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našich záležitostí a není vyloučeno, že jeho úkolem je kontrolovat a diskutovat činnost 
orgánů OBZ.“us Na margo výcvikovej skupiny, taktiež v Palečkovej podriadenosti, 
sa v správe uvádza, že nevykazuje žiadnu činnosť a ani ešte nebola organizovaná, 
a 2. odd. HŠ ani nevenuje pozornosť spravodajskému výcviku, ktorý sa uskutočňuje 
v jednotkách. Záver dokumentu sa nesie v duchu podpásovej kritiky Palečka, ktorý 
je tu vykreslený ako starý praktik vo veciach spojenia, agentúry a v posledných 
rokoch výsadkov, ale súčasne ako dôstojník neschopný riadiť vojenské výzvedné 
spravodajstvo, pričom pre túto funkciu podľa Reicina nemal dostatočný politic
ký rozhľad, invenciu, rozvahu, iniciatívu a osobné kvality. Osobnostne ho náčelník 
vojenskej kontrarozviedky v liste náčelníkovi hlavného štábu charakterizoval ako 
dôstojníka chorobne ctižiadostivého, ktorý keď videl, že sa mu nepodarí obsadiť 
post prednostu 2. odd. HŠ, sa ďalej na činnosť v spravodajskej službe nesústre
ďoval, ale, naopak, začal s vytváraním výcvikového strediska pre zvláštne úlohy, 
veliteľom ktorého sa zamýšľal stať po vymenovaní do generálskej hodnosti.

Na záver listu Reicin navrhoval zrušiť určenie Rašlu, Palečka (v ich prípade 
úplne odstrániť z 2. odd. HŠ), Aubrechta, Moravca a Svobodu a ich miesta ob
sadiť pplk. Karlom Hanusom, pplk. Jandom, pplk. Černíkom, namiesto prednostu 
pátracieho oddelenia menovať plk. J. Zusku.149 Spis sa končí návrhom, aby nový 
prednosta vykonal revíziu zaradenia všetkých dôstojníkov.

V polovici októbra 1945 sa uskutočnili zmeny na viacerých významných 
postoch 2. oddelenia, vrátane prednostu a šéfov dvoch kľúčových súčastí. 
Dňom 15. októbra 1945 boli preložení viacerí dôstojníci, ktorí mali v deji
nách vojenského výzvedného spravodajstva zohrať dôležitú úlohu. Náčelník 
hlavného štábu div. gen. Bohumil Boček svojím výnosom menoval do funkcie 
prednostu 2. odd. HŠ plk. gšt. Karla Hanusa (dovtedy pôsobil na V02) a rovna
kým dňom pridelil na oddelenie plk. gšt. Františka Jandu (predtým pracovní
ka Vojenského historického ústavu), pplk. gšt. Josefa Černíka a škpt. del. Otta 
Bihellera (obaja predtým pôsobili na HS OBZ), mjr. pech. Ferdinanda Moravca 
(veliteľsvo pechoty) a škpt. pech. Miloša Fuseka (V03). Súčasne náčelník HŠ 
zrušil určenie pplk. just. Antona Rašlu za dočasného prednostu a plk. pech. 
Karla Palečka dočasného zástupcu prednostu 2. oddelenia HŠ, rozhodol o pre
ložení ďalších šiestich dôstojníkov a zrušení zvláštnej skupiny (výsadkárov),

148 Tamže.

149 Viac pozri: KREISINGER, Pavel - VYHLÍDAL, Milan: Životní osudy generála Josefa Zusky (1902 - 
1978). Od důstojníka dělostřelectva přes zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické 
káznice do Egypta. I. časť. Historie a vojenství, 2015, č. 1, s. 64-76. KREISINGER, Pavel - VYHLÍDAL, 
Milan: Životní osudy generála Josefa Zusky (1902 - 1978). Od důstojníka dělostřelectva přes 
zpravodajské oddělení Hlavního štábu a nacistické káznice do Egypta. II. časť. Historie o vojenství, 
2015, č. 2, s. 90-99.
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ktorej príslušníci boli daní k dispozícii príslušným veliteľstvám zbraní.150 Plk. 
Palečka vo funkcii nahradil pplk. Josef Černík151. Novomenovaný prednosta 
plk. Karel Hanuš zvolal na 30. októbra poradu funkcionárov,aby ich oboznámil 
s novou koncepciou práce. Porady sa okrem Hanusa zúčastniLi reprezentanti 
2. oddelení všetkých štyroch vojenských oblastí (prednosta, resp. jeho zástup
ca),ako aj novomenovaní prednostovia skupiny A (plk. František Janda) a sku
piny B (pplk. Josef Zuska). Hanus svojich podriadených hneď v úvode informo
val o viacerých zmenách, v prvom rade o znížení počtu personálu. Poukázal na 
nové - mierové - počty útvarov pechoty a novú systematizáciu, keď spravo
dajský dôstojník pešieho pluku súčasne zastával funkciu veliteľa prieskumnej 
roty, a spravodajský dôstojník motorizovaného pešieho pluku bol súčasne ve
liteľom roty automatčíkov, a napokon funkciu spravodajského dôstojníka sa
mostatného pešieho práporu zastával veliteľ prieskumnej čaty. Nebolo možné 
teda viac počítať s tým, aby títo dôstojníci vykonávali výzvedné spravodaj
stvo, naďalej však mali byť školení. Po novom sa počítalo s pôsobením dvoch 
spravodajských dôstojníkov pri veliteľstve pešej divízie. To platilo obzvlášť 
pre divízie dislokované pri hraniciach. V prípade vnútrozemských divízií bolo 
možné spravodajských dôstojníkov prideliť k 2. oddeleniu zboru, resp. oblasti, 
kde mali byť využití a kde bolo zabezpečené aj ich školenie.152 2. oddelenie 
zboru sa malo skladať z troch spravodajských dôstojníkov a kancelárskeho 
personálu (4 osoby). V prípade 2. oddelenia oblasti plk. Hanus odporúčal jeho 
rozdeLenie na tri skupiny - študijnú a výcvikovú, pátraciu a technickú. Hlav
nou výkonnou zložkou veliteľa 2. odd. oblasti mali byť predsunuté agentúrne 
ústredne (PAÚ), disponujúce niekoľkými dôstojníkmi, spojovacími prostried
kami a ďalším potrebným zariadením. V prípade VO 1 - 3 sa predpokladalo 
zriadenie 3 PAÚ, na Slovensku mali pôsobiť 4. Dôležitou zmenou mala prejsť 
spolupráca s ďalšími štátnymi orgánmi, keď sa v budúcnosti mali spravodaj
skí dôstojníci zaobísť bez spolupráce s národnou bezpečnosťou („spolupráca 
s nimi je v prvom rade vecou OBZ“).Typovať mali primárne spomedzi cudzin
cov, ktorí sa nachádzali v ČSR alebo čs. občanov, ktorí požiadali o vydanie 
cestovného pasu. Celkovú koncepciu práce plk. Hanus podľa záznamu vyjadril 
nasledovne: „... našim úkolem je pracovať výzvědně za hranicemi v sousedních 
státech, v území okupovaném americkou armádou všímat si t. zv. odpadkových for
mací, všímat si, neprojevuje-li se někde činnosti přívrženců býv. generála Prchaly;

150 VÚA - VHA,f. MNO 1945, šk. č. 48, č. 2413,2. odd. HL štábu - pridelení důstojníků, 10.10.1945.

151 Podľa informácií Pavla Minaŕíka: http://vojenstvi.cz/vasedotazy_48.htm [prístup 15.12.2016]

152 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 32,Zápis o jednání při zpravodajské schůzce u 2. oddělení 
hl. štábu dne 30. října 1945.
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pokud jde o Polsko, pracujeme výzvědně jen do té doby, dokud se Polsko nezbaví 
různých reakčních živlů.“15i

Rok 1945 teda predstavoval pre vojenské výzvedné spravodajstvo obdobie, 
keď sa začala jeho adaptácia na povojnové pomery v Československu. 2. odd. 
HŠ prechádzalo turbulentnými zmenami a dostávalo sa pod čoraz väčší vplyv 
Hlavnej správy OBZ. Z mimoriadne vplyvnej súčasti ozbrojených síl sa stáva 
organizáciou, ktorej význam nie je dostatočne doceňovaný. Značný pokles výz
namu tejto spravodajskej služby sa však do značnej miery dá chápať berúc do 
úvahy vnútropolitické a medzinárodné okolnosti - kým v ČSR sa rozostavovaLi 
figúrky pred zásadným politickým zápasom, na medzinárodnom poli Českoslo
vensko žiadnej veľkej hrozbe nečelilo. V tejto situácii si 2. oddelenie HŠ len 
hľadalo vhodné smery práce. Z dokumentov nie je zjavný vplyv toho či onoho 
politika na činnosť oddelenia, aj keď politické rozhodnutia sa ho týkali. Jasne je 
rozpoznateľný záujem Bedřicha Reicina, najmä v podobe tlaku na odchod star
ších spravodajských dôstojníkov, ktorí zastávali význačnejšie funkcie (Paleček) či 
takých, ktorí neboli ochotní sa mu podriadiť (Rašla), ako aj jeho snaha o usmer
nenie činnosti oddelenia. Okrem toho Reicin zrejme slúžil aj ako sprostredkova
teľ sovietskych požiadaviek smerom na 2. odd. HŠ. V zachovanej dokumentácii 
som síce nenašiel žiadne zjavné priame zásahy Sovietov do práce 2. odd. HŠ 
v tom zmysle, že by si kládli požiadavky na plnenie určitých úloh. Ako poukázal 
F. Hanzlík, inštrukcie či požiadavky na vykonanie určitej akcie Sovieti dávaLi B. 
Reicinovi alebo Karlovi Vášovi. Títo ich vykonávali vo vlastnej réžii alebo, ak na 
ich vykonanie potrebovali súčinnosť 2. odd. HŠ, navonok vykonanie takejto po
žiadavky zdôvodnili potrebami HS OBZ.

153 Tamže.
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Reorganizácia 2. oddelenia HŠ MNO a problémy jeho pôso
benia v roku 1946

Kým v roku 1945 sa čs. vojenské výzvedné spravodajstvo menilo najmä v perso
nálnej oblasti a v smere práce, v roku 1946 vznikla definitívna systematizácia, 
uskutočnila sa adaptácia v otázkach zadania, metodológie a ďalších praktických 
stránok činnosti. Tieto zmeny podmieňovala najmä bezpečnostná situácia v oko
litých krajinách.Tá sa síce od skončenia vojny postupne zlepšovala, predsa však - 
a to najmä v krajinách primárneho záujmu 2. oddelenia Hlavného štábu,t. j. v Ne
mecku, Rakúsku a Maďarsku - ani zďaleka ešte stabilizovaná nebola. Odhliadnuc 
od prítomnosti vojsk okupačných mocností, porazené krajiny sa len pomaly zo
tavovali z vojny, na ich území sa nachádzalo množstvo utečencov či zavLečených 
osôb. Vyhodnotiť smerovanie budúceho vývoja bolo prakticky nemožné. Takéto 
pomery však súčasne mohli poskytovať dobré možnosti pre prácu. Ich naplnenie 
sťažovaL menší záujem politikov o produkty a predovšetkým znížený rozpočet 
(Ministerstvo národnej obrany vyčlenilo na výzvedné spravodajstvo 16 miliónov 
vtedajších korún).

V dôsledku reštrikcií vznikol na začiatku roka 1946 návrh novej systematizá- 
cie služby, ktorá predpokladala pokles počtu zamestnancov na 164 osôb. Z toho 
103 malo byť zaradených priamo na 2. oddelení HŠ (1 generál, 24 dôstojníkov 
generálneho štábu, 51 dôstojníkov zbraní a služieb, 10 rotmajstrova 17 civilných 
zamestnancov) a podriadených zložkách doma a 61 v zahraničí (3 generáli, 17 
dôstojníkov generálneho štábu, 18 dôstojníkov zbraní a služieb, 19 rotmajstrov 
a 4 civilných zamestnancov).154 Generálske hodnosti mali byť podľa tohto návr
hu systematizované pre posty prednostu 2. odd. HŠ a miesta vojenských atašé 
v Moskve, Washingtone a Londýne. Oproti požiadavkám služby z augusta 1945 
mal teda počet zamestnancov klesnúť o 31 osôb, z ktorých až 23 išlo z navrho
vaného stavu pátracej skupiny. Tento posun zrejme odráža pozmenenú koncep
ciu vojenského výzvedného spravodajstva, keď sa primárnymi pátracími orgánmi 
mali stať Predsunuté agentúrne ústredne (PAÚ) a spravodajskí dôstojníci niž
ších zložiek (od vojenských oblastí po divízie), kým v centre sa maL klásť dôraz 
na analytickú činnosť. Takýto model dokLadá aj navrhované posilnenie študijnej 
skupiny o 12 dôstojníkov: Jednotlivé sekce studijní skupiny byly podle původního 
návrhu neúměrně poddimensovány takže již nyní, ačkoliv výzvědná síť ještě zdaleka 
není vybudována, nestačí zpracovat zpravodajský materiál, který je jí dodáván. Ani 
prodloužení pracovní doby o dvě až tři hodiny denně nedovedlo dosud к uspokoji-

154 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010, Systematisace důstojníků, rotmistrů a civ. 
zaměstnanců - návrh, předkládání.
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vému výsledku. Jediná možnost řešení je tedy zvýšení počtu důstojníků této skupiny, 
zejména sekcí sousedných států, které podle tohto návrhu boudou mít 9 důstojníců 
místo původně navržených 4 důstojníků. Je na první pohled jasné, že tento počet byl 
nedostatečný. Nedostatečně dotovány byly podle návrhu ze dne 50/8 [19]45 také 
sekce jiných států, kde máme zprav, zájmy nebo sledujeme důležitý pro nás vojensko 
- politický vývoj.“155 Návrh tiež reflektuje prehodnotenie personálneho vybavenia 
kancelárskeho personálu, keď predpokladal odbremenenie dôstojníkov od kan
celárskej agendy:...v našich těžkých poválečných poměrech nemůže si vojenská
správa dovolit, aby vyšší důstojníci zbraní a gen. štábu zabývali se pracemi, které při 
patřičné organisaci mohou být konány nižšími důstojníky kane. služby.“156 Na základe 
toho prišlo v citovanom návrhu k nahradeniu 7 dôstojníkov generálneho štábu 
a zbraní v hodnostiach kapitán a major siedmimi dôstojníkmi kancelárskej služby 
v hodnosti poručík až kapitán. Aj návrh systematizácie oficiálneho zastúpenia 
čs. armády v zahraničí označil plk. Hanus ako minimálny, keď sa prihliadalo len 
„...k požadavku representace rep u bii kyve velkých spojeneckých státech а к našim zpra
vodajským zájmům и ostatních. Pokud jde o dosud okupované země, nastane v bližší 
budoucnosti pravděpodobně nutnost, aby tam byly zřízeny vojenské orgány, které bu
dou podřízeny 2. oddělení hl. štábu.“157

Išlo však o návrh značne optimistický a vojenskému výzvednému spravo
dajstvu sa uvedené personálne požiadavky presadiť nepodarilo. Hanus sa to ofi
ciálne dozvedel dňa 13. marca 1946 na porade o organizácii 2. odd. HŠ, ktorá sa 
konala za prítomnosti náčelníka Hlavného štábu gen. B. Bočka. Rokovania o bu
dúcnosti služby sa ďalej zúčastnili podnáčelník Hl. štábu gen. Karel Janoušek, 
úsporný komisár MNO gen. Bedřich Neumann158, prednosta 2. odd. HŠ plk. Ka
rel Hanus, náčelník HS OBZ plk. Bedřich Reicin, prednosta organizačnej skupiny 
4. oddelenia HŠ plk. Podroužek a prednosta organizačnej a osobnej skupiny 
2. odd. HŠ škpt. Markus. Výsledkom porady bolo rozhodnutie náčelníka HŠ znížiť 
početný stav 2. oddelenia na systematizovaný počet 55 dôstojníkov,teda na polo
vicu navrhovaného stavu. Ešte drastickejšie náčelník HŠ skresal stav dôstojníkov 
na úradoch pridelencov v zahraničí, kde namiesto predtým navrhovaných vyše 
60 malo po novom pôsobiť len 15 dôstojníkov.159 Náčelník Hlavného štábu ďalej 
nariadil 2. odd. HŠ viesť evidenciu a uskutočniť kontrolu všetkých dôstojníkov, 
ktorí sa nachádzajú služobne v zahraničí. Služba bola po novom zodpovedná

155 Tamže.

156 Tamže.

157 Tamže. Vojenské misie nepodliehali v tomto období 2. odd. HŠ.

158 V dokumente sa uvádza ako gen. Najman.

159 ABS.f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4284-4498, Systematisovaný počet důstojnických míst.
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za to, aby všetci dôstojníci v zahraničí boli náležíte využití aj pre účely vojen
ského výzvedného spravodajstva a dostala za úlohu zariadiť, aby boli stiahnutí 
tí dôstojníci, ktorí neboli v zahraničí potrební, aLebo ktorí boli neschopní či ne
mali potenciál byť nápomocní 2. odd. HŠ pri plnení služobných úloh. Za týmto 
účelom mala dočasne vzniknúť samostatná podskupina, vybavená personálom 
(4 dôstojníci a pisárka) a pričlenená k 2. oddeleniu HŠ.Táto súčasť sa ďalej mala 
podieľať na tom, aby repatriační dôstojníci Ministerstva ochrany práce a sociál
nej starostlivosti, ktorým boli prepožičané dôstojnícke hodnosti, boli nahradení 
profesionálnymi dôstojníkmi. Na porade tiež padlo rozhodnutie o zrušení 6. od
delenia HŠ (priemyslové a styk so spojeneckými armádami) a jeho pričlenenie 
k 2. oddeleniu ako novej skupiny. A napokon mala byť mimo budovu Hlavného 
štábu fyzicky premiestnená skupina zahraničných stykov 2. oddelenia HŠ. Prílo
hou k dokumentu je systematizácia miest na 2. oddelení HŠ, ktorá obsahuje aj 
menné obsadenie. Prednostom oddelenia bol plk. gšt. Karel Hanuš. Prednostom 
študijnej skupiny („A“) ostal plk.gšt. František Janda. Skupina pozostávala zo šies
tich teritoriálnych sekcií (Nemecko - škpt. gšt. Josef Vágner a npor. pech. Miloš 
Němec; Rakúsko a Maďarsko - mjr. gšt. Vojtěch Špotz a kpt. pech. Rostislav Mrá
zek; Poľsko - škpt. gšt. Josef Musil a škpt. pech. Václav Brych, sekcia Západ - ne
obsadené a npor. pech Karel Tichý, sekcia juh a juhovýchod - mjr. gšt. Josef Kužel 
a sekcia ZSSR - škpt. pech. Karel Kotek. Stavy študijnej skupiny dopĺňali traja 
prekladatelia (dôstojníci). Pátracia skupina („B“) bola početnejšia a tvorilo ju 25 
dôstojníkov. Prednostom skupiny bol ppLk. gšt. Josef Zuska. Skupina sa delila na 
viacero podskupín. Podskupina I. (vedúci mjr. gšt. Dr. Arnošt Mrazena) pozostávala 
z výzvednej sekcie (traja majori pechoty Miloš Fusek.Jindřcih Krátký a František 
Štumpf,tri miesta v čase spísania dokumentu obsadené neboli) a pátracej sekcie 
(neobsadených šesť miest). II. podskupina (ktorej úlohy tu nie sú nijak špecifiko
vané)160 mala tiež systematizovaný stav 6 dôstojníkov (mjr. gšt. Vladimír Malina, 
škpt. del. Oto Biheler, npor. pech. R. Balaštík, tri miesta neobsadené). Technická 
podskupina pozostávala z dvoch dôstojníkov (mjr. pech. Bedřich Junger a škpt. 
pech. J. Strandel), rovnaký počet dôstojníkov pracoval aj vo fotografickom a che
mickom laboratóriu (šrtm. Karel Wejchart, neobsadené) a skupina mala k dispo
zícii aj poručíka kancelárskej služby Jozefa Zvolenského. Skupina zahraničných 
stykov („C“) pozostávala z piatich dôstojníkov (prednosta mjr. gšt. Jaroslav Sucho- 
zel, škpt. pech. Viktor Perner, škpt. pech. Stanislav Staněk, škpt. tank. J. Chrastný),

160 Pod [a J. Štaigla išlo o podskupiny B/v s úlohou riadiť prostredníctvom PAÚ a 2. oddelení oblastí, 
zborov a divízií agentúrnu činnosť na území susedných štátov a podskupinu B/z, ktorej úlohou 
bolo riadiť činnosť rezidentúr a agentov priamo v záujmových krajinách a oblastiach. ŠTAJGL, Jan: 
Organizácia a hlavné smery činnosti čs. vojenského výzvedného spravodajstva (rozviedky) v rokoch 
1945 - 1967. Historie a vojenství, 2001, č. 2, s. 420.
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z nich škpt. hosp. Heřman Weis zabezpečoval likvidáciu náležitostí zahraničné
ho personálu. Organizačná a osobná skupina („D“) pozostávala z prednostu škpt. 
pech. Karola Markusa, miesto prideleného dôstojníka nebolo obsadené. Obsade
né nebolo ani miesto prednostu Výcvikovej a predpisovej skupiny („E“), kde ako 
referent pre predpisy a ZH plány pracoval škpt. gšt. Jaroslav Říha, ako referent pre 
výcvik spravodajských zložiek, pechoty a tankového vojska škpt. tank. Jozef Halm 
a referent pre spravodajský výcvik zvláštnych jednotiek mjr. del. Rudolf Pernický. 
Zázemie služby ďalej tvorili pomocná kancelária (systematizovaní 3 dôstojníci, 
v apríli 1946 mali k tomu ešte dvoch nadpočetných) a pokladňa a likvidatúra (1 
dôstojník).161 2. odd. HŠ malo taktiež systematizovaých 59 osobných áut.

Zachoval sa aj dokument (avšak z augusta 1946), ktorý prináša podrobnejšie 
informácie o štruktúre a personálnom obsadení skupiny A. Na čele stál prednosta 
skupiny, ktorú po odchode plk. Jandu z 2. odd. HŠ viedol pplk. gšt. Rozmar, ktorý mal 
prideleného pobočníka. Študijná skupina pozostávala z výcvikovej sekcie (škpt. gšt. 
Jaroslav Říha s prideleným jedným ďalším dôstojníkom generálneho štábu a jed
ným spravodajským - „dôst. sprav.“) a štyroch teritoriálnych sekcií: sekcia Nemec
ko (škpt. gšt. Josef Vágner, škpt. del. Heintz, škpt. del. Pleschmied a vrchný oficiál 
Jedlička), Rakúsko - Maďarsko (mjr. gšt. Vojtech Špotz, škpt. pech. Karel Vágner, 
škpt. v. v. Solar, škpt. pech. Rostislav Mrázek, škpt. v. v. Rédl), sekcia Západ a Ďaleký 
východ (konkrétne sú uvádzané krajiny Francúzsko, Švajčiarsko,Španielsko,Talian
sko, Grécko, Stredný východ a Amerika (zrejme USA), Veľká Británia, Japonsko, Čína, 
Nórsko, Švédsko), v ktorej pracovali (mjr. gšt. Josef Kužel, npor. pech. Karel Tichý 
a kpt. let. Ing. Plíhal) a napokon sekcia Spojenci a iní (ZSSR, Poľsko, Juhoslávia, 
Rumunsko, Bulharsko), v nej pôsobili (škpt. gšt. Josef Musil, škpt. pech. Václav Brych 
a škpt. pech. Kotek). V rámci skupiny okrem toho pôsobila pisáreň a šrtm. Tlustoš, 
ktorého úlohy (zväčša administratívneho charakteru) sú špecifikované na inom 
mieste.162 Citovaný dokument ďalej približuje dennú rutinu pracovníkov študijné
ho oddelenia. O 10.00 ráno prednosta rozdeľoval poštu medzi jednotlivé sekcie 
a pracovníci v popoludňajších hodinách študovali a vyhodnocovali správy, ako aj 
pripravovali návrh ich využitia. Tieto návrhy, spolu s ich hodnotením, potom pre
rokovali prednostovia sekcií s prednostom skupiny. Následne sa vybavené správy 
dávali pobočníkovi prednostu skupiny, ktorý poštu odnášal do pisárne a. o 14.00 
na podpis prednostovi. Správa sa následne rozosielala zainteresovaným, ale tiež 
k pracovníkom sekcie na ďalšie spracovanie a zaevidovanie. Pracovníci skupiny 
si menšie preklady zabezpečovali sami, väčšie prostredníctvom prekladateľa. Mali

161 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4284-4498, Systematisovaný počet důstojnických míst.

162 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Záznam o poradě, konané dne 20. 8.1946 
v místnosti 11, II. posch, budova A.
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dbať, aby štylizácia správ neumožňovala identifikáciu zdroja správ. Proces vyhod
notenia správ prebiehal nasledovne: skupina dostáva správy bez čísla jednacieho 
a následne ich prednosta skupiny rozděloval sekciám. Pracovníci správy študovali 
a poznámkami hodnotili stupeň vierohodnosti, ale aj potrebu overenia, rozšírenia, 
ďalšieho „pátrania“ a vyznačili dôležité pasáže, o ktorých následne prednosta sek
cie referoval nadriadenému. Preštudovanú správu následne odstúpili k pátracej 
skupine (B), ktorá na základe zhodnotenia klasifikovala agentúrny prostriedok a jej 
pracovníci uskutočňovali ďalšiu operatívnu činnosť podľa potreby. Následne sa 
správa vracala analytickej sekcii na ďalšie využitie a evidenciu. V prípade pravidel
ných mesačných správ, podávaných vojenskými oblasťami, mali pracovníci študij
nej skupiny po pridelení a vyhodnotení správy o nej referovať prednostovi sekcie, 
ten navrhoval k správe odpoveď s uvedením kritiky alebo pochvaly a súčasne aj 
s návrhmi na prehĺbenie „pátrania“. Správa sa tiež posúvala skupine B pre prípad 
možnej požiadavky rozšírenia/doplnenia „pátrania“ a následne po podpísaní sa ďa
lej študovala a evidovala. Pokial ide o súhrnné správy, ktoré spracúvali a zasielali 
pridelenci a misie, resp. boli vypracované inými rezortmi, postup bol obdobný ako 
v prípade agentúrnych správ. Práca s novinami (súčasný termín OSINT) prebiehala 
doobeda, keď pracovníci študijnej skupiny tlačoviny čítali a vyhodnocovali nové či 
zaujímavé poznatky. Špeciálne inštrukcie boli v prípade tajných písomností a po
dobne aj v prípade cudzojazyčných tlačovín, ktorých obsah sa najprv posudzoval 
a až v prípade,že išlo o zaujímavú publikáciu, dávaL sa na preklad. Pokiaľ ide o po
žiadavky správ, dokument konštatuje, že „Hlavním úkolem 2. oddělení je zjišťovat 
a sledovat té které země, ať již jde o armádu vnitřní nebo okupační. Spojenecké armá
dy nebudiž sledovány.;“165 Z uvedeného vyplýva, že už v lete 1946 československé 
vojenské výzvedné spravodajstvo nepovažovalo americkú, britskú a francúzsku, 
prípadne belgickú armádu za spojenecké. Analytici študovali a vyhodnocovali aj 
všetky politické a hospodárske správy, najväčšia pozornosť sa však mala venovať 
tým, ktoré mohli ovplyvniť vojenskú situáciu (zbrojársky priemysel, zásobovacia 
a výživová situácia, vnútorná a zahraničná politika). Staré a opakované správy sa 
nemali tolerovať. Súčasne si mali pracovníci študijnej skupiny ponechať „rezervu“, 
umožňujúcu kontrolu výsledkov práce pátračov. Požiadavky sa teda mali štylizovať 
tak, aby nebolo treba vypísať všetky poznatky, ktoré boli o predmetnej veci známe. 
Z dokumentu sa tiež dozvedáme,že 2. oddelenia pri veliteľstvách zbraní hlavného 
štábu boli taktiež orgánmi 2.odd.HŠ,pričom viete 1946 sa ešte len začali zriaďovať 
a „...pobočník zjistí, u kterých zbraní už tato oddělení již pracují.“16* Tieto oddelenia 
sa mali špecializovať na vyhodnocovanie správ, ktoré sa týkali určitého typu vojsk,

163 Tamže.

164 Tamže.
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resp. vyhodnocovanie zahraničných publikácií v tejto problematike. Nadviazanie 
stykov s týmito oddeleniami sa taktiež ešte len malo upraviť. Dokument okrem 
toho dokladá prebiehajúcu evidenciu starých správ, ktorá mala byť ukončená do 
októbra 1946 a prednostovia sekcií si mohli za týmto účelom žiadať výpomoc buď 
od poriadených úradov, alebo bývalých príslušníkov vo výslužbě.

So spomínanou reorganizáciou súviselo aj nové vymedzenie pôsobnosti
2. oddelenia HŠ. Vo vypracovanom návrhu sa uvádzalo päť základných okruhov 
pôsobnosti služby:

1. pracovníci 2. odd. HŠ mali za úlohu riadiť „ofenzívne výzvedné spravodaj
stvo“ v československej armáde. Spravodajskí dôstojníci získané správy študovali, 
vyhodnocovali a spracovávali, a to jednak v podobe periodicky vydávanými vše
obecných prehľadov správ, ako aj príležitostne vydávaných zvláštnych súhrnnov, 
štúdií či pomôcok,zameraných na určité javy, udalosti, odbory, osoby, organizácie, 
štáty a podobne. Ďalej jej pracovníci mali za úlohu spracúvať všetky vojenské 
plány (plány pre zabezpečenie hraníc (ZH), mobilizačné a iné) po stránke výzved
ného spravodajstva, ako aj spracúvať predpisy pre výzvedné spravodajstvo.

2. dôstojníci vojenského výzvedného spravodajstva mali ďalej za úlohu riadiť 
„vojnový spravodajský výcvik“, participovať na príprave všetkých predpisov, ktoré 
sa týkali spravodajskej činnosti počas vojny, starať sa o spravodajské školenia 
spravodajských dôstojníkov všetkých stupňov vo zvlášť na tento účel zriadených 
kurzoch a venovať sa štúdiu použitia všetkých zvláštnych spravodajských pro
striedkov.

3. ďalej malo 2. odd. HŠ za úlohu udržovať a sprostredkúvať prostredníctvom 
vlastných a cudzích vojenských atašé styk čs. armády s cudzími armádami, vyba
vovať požiadavky cudzích pridelencov a organizovať úrady čs. vojenských atašé 
v zahraničí, malo právo navrhovať ich členova povinnosť vybavovať ich osobné 
a peňažné záležitosti. Medzi povinnosti pracovníkov 2. oddelenia HŠ taktiež pat
rilo vedenie evidencie vojenských osôb, ktoré prišli zo zahraničia, alebo do zahra
ničia odchádzali, navrhovať alebo odsúhlasovať vojenské osoby, ktoré mali byť 
vyslané do zahraničia za účelom plnenia akýchkoľvek úloh, ale aj udeľovať súhlas 
zahraničným vojenským osobám k prekročeniu čs. štátnych hraníc a napokon jej 
pracovníci vypracúvali a riadili program oficiálnych návštev (napr. predstaviteľov 
cudzích armád) náčelníka hlavného štábu, resp. program takých vojenských osôb, 
ktoré neboli priamo hosťami ministra národnej obrany.

4. 2. oddelenie HŠ, ako centrálny orgán štátu zodpovedný za vykonávanie 
vojenského výzvedného spravodajstva, ďalej disponovalo podriadeným spravo
dajským personálom, príslušným zložkám MNO malo právo navrhovať určenie, 
zbavenie funkcie, pridelenie, premiestnenie, odvelenie či preloženie podriade
ného spravodajského personálu. Zložky MNO, ktoré viedli evidenciu vojenských
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osôb, mali, s výnimkou prípadu zásadného nesúhlasu, týmto návrhom vyhovieť. 
V dokumente sa na vysvetlenie konštatuje, že po odbornej stránke 2. oddele
niu HŠ podliehajú 2. oddelenia štábov oblastí, zborov, peších divízií, tankových 
jednotiek, spravodajskí dôstojníci pluková práporov (velitelia prieskumných rôt 
a samostatných čiat) a pracovníci šifrovacej služby. Z uvedeného teda jasne vy
plýva,že prednosta 2. odd. HŠ a určení funkcionári riadili len oddelenie samotné, 
a 2. oddelenia štábov oblastí, zborov či divízii spadali do veliteľskej právomoci 
príslušného veliteľa, a na tieto zložky sa personálne právomoci nevzťahovali. Me
todicky ich však viedli a toto metodické vedenie sa prejavovalo v oblasti školení, 
kontroly práce s agentúrou, s finančnými prostriedkami, usmerňovaním vedenia 
spisovej služby a podobne.

5. V poslednom bode sa konštatuje, že 2. oddeleniu HŠ je podriadená šifro
vacia skupina, do pôsobnosti ktorej spadá vybavovanie všetkej šifrovanej koreš
pondencie MNO a HŠ, spracovanie predpisov o šifrovacej službe a šifrovacích 
pomôcok pre čs.armádu a čs. vojenské úrady vzahraničí,výcvik v šifrovaní a kon
trola šifrovacej činnosti v čs. armáde, ako aj výcvik lúštiteľov cudzích šifier. Ďalej 
štúdium a vyhodnocovanie cudzej odbornej šifrovacej literatúry, ako aj pomôcok, 
prístrojov, predpisov a podobne, spolupráca s odpočúvacou službou a spolupráca 
so šifrovacími zložkami iných štátnych rezortov.165

Uvedené zmeny v štruktúre a personálnom zabezpečení vyplynuli z ťažkej 
ekonomickej situácie povojnového Československa, ako aj slabého postavenia 
československého vojenského výzvedného spravodajstva v rámci spravodajskej 
komunity, keď vedúci predstavitelia krajiny aj rezortu obrany preferovali produk
ty prinášané službami,zameranými na politické a obranné spravodajstvo. Spolie
hali sa na spojenecké väzby so ZSSR a po skončenej vojne považovali vnútorné 
hrozby za akútnejšie než hrozby spoza hraníc. Preto necítili potrebu investovať do 
drahého a zdĺhavého budovania výkonnej výzvednej spravodajskej siete vzahra
ničí (agentúrnej siete). Účinnosť prijatých opatrení dokladá zachovaný početný 
stav vojakov v činnej službe z 10. novembra 1946, podľa ktorého pracovalo na 
2.odd. HŠ 56 dôstojníkova 11 rotmajstrova na postoch vzahraničí pôsobilo 12 
dôstojníkov a dvaja rotmajstri,166 čo sú čísla približne zodpovedajúce výsledkom 
vyššie spomínanej porady a následného rozhodnutia náčelníka hlavného štá
bu. Na dokumente je súčasne rukou dopísaný aj ďalší stav, t. j. na 2. odd. HŠ 61 
dôstojníkov a 10 rotmajstov, a v zahraničí stav 11 + 2, nie je však zrejmé, k aké
mu dátumu sa tento stav viaže. Uvedená reorganizácia 2. odd. HŠ bezprostredne

165 ABS,f. 2. odd. HŠ.šk.č. MNO Taj. 1946 čj. 4284-4498, Působnost 2. oddělení Hlavního štábu (návrh).

166 ABS,f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Výkaz počtu osob v činné službě ku dni 10. 
listopadu 1946.
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súvisela s rozširovaním pôsobnosti HS OBZ aj smerom do zahraničia. Na zákla
de smerníc pre prácu OBZ z januára 1946 už medzi vedľajšie úlohy tejto zložky 
patrila aj „vlastná výzvedná činnosť v pohraničí“.167 Dokument síce špecifikuje,že 
výzvedná práca v pohraničí sa mala diať v najtesnejšej spolupráci s 2. odd. HŠ, 
len v rozsahu potrebnom pre potreby splnenia úloh obranného spravodajstva 
a obsahuje aj údaj o hĺbke pátrania do 30 km od hraníc. Vágnosť niektorých pa
sáží smerníc mala zrejme za cieľ nechať OBZ rozviazané ruky pre činnosť podľa 
vlastných potrieb a uváženia.

Pokiaľ ide o tieto teritoriálne súčasti vojenského výzvedného spravodajstva, 
prvý návrh predpokladal mierové počty nasledovne: 2. oddelenie štábu veliteľ
stva oblasti malo mať 27 pracovníkov (prednosta, 4 pracovníci študijnej a vý
cvikovej skupiny, 15 pracovníkov pátracej skupiny a 8 pracovníkov pomocnej 
skupiny, z toho 4 civilní zamestnanci), 2 oddelenie štábu armádneho zboru 5 
členov personálu (1 civilný zamestnanec, pisárka), 2. oddelenie veliteľstva divízie 
(4 pracovníci). Či boli tieto počty schválené, prípadne naplnené, nie je zrejmé. Po
važujem to však za nepravdepodobné, najmä s ohľadom na parciálne zachované 
personálne obsadenie regionálnych štruktúr (2. odd. štábov oblastí, zborov a di
vízií), ktoré obsahujú oveľa menej mien dôstojníkov (viď nižšie). V dokumentácii 
sa nezachovali podrobné rozpisy pre všetky štyri vojenské oblasti, resp. môže ísť 
o dokumenty, ktoré sú v dôsledku zaplavenia písomností počas povodní v roku 
2002 nečitateľné. Pokiaľ ide o teritoriálne vymedzenie práce dôstojníkov služby, 
máme k dispozícii dokument, ktorý v rámci VO 1 špecifikoval teritoriálne povin
nosti spravodajských dôstojníkov. V ňom obsiahnuté informácie sa dajú považo
vať vo všeobecnosti za aplikovateľné aj pre 2. oddelenia štábov ostatných oblastí. 
Prípis z 2. júna 1946 konštatoval, že „... náš zájem je hlavně v hloubce, nikoli v po
hraničí“.168 Pracovníci 2. oddelení štábov všetkých štyroch divízií dostali určené 
mestá v Nemecku, kde mali „umiestniť“ po jednom rezidentovi (neskôr viacerých). 
Išlo aj o mestá, značne vzdialené od hraníc Československa, keď napríklad spra
vodajskí dôstojníci štábu 14. divízie mali riadiť rezidenta, okrem iných, aj v mes
tečku Frankenstein, ležiace neďaleko nemecko-francúzskej hranice. Podobne aj 
4 PAÚ („SLUKA“ v Liberci,„SOJKA“, lokalizovaná mestami Děčín - Teplice-Šanov - 
Litoměřice a „STRNAD“), mali prostredníctvom svojich agentúrnych prostriedkov 
operovať po celom Nemecku. Jedine PAÚ „SKŘIVAN“ (Hradec Králové - Náchod) 
mal operovať v priestore spravodajského záujmu Poľsko. V prípade VO 2 takéto 
rozdelenie v tom čase ešte neexistovalo a návrh na určenie záujmových miest

167 ABS.f. 302,302-539-9.

168 ABS.f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6571-6655, Zájmový prostor - vymezení, 2.6.1946.
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mal byť predložený do 24. júna 1946.169 Z. Titl pre druhú polovicu roka 1946 
uvádza, že na teritóriu VO 2 pôsobili predsunuté agentúrne ústredne „GUSTÁV“ 
(Cheb), „TOMÁŠ“ (Plzeň), „XAVER“ (České Budějovice) a „KAREL (Jindřichův Hra
dec). V prípade VO 3 uvádza (nie je ale jasné,či boli už reálne zriadené) 3 PZÚ a to 
v priestore Olomouc - Šumperk - Frývaldov, Moravská Ostrava a Brno.170

Ďalšie podstatné informácie o práci 2. oddelení štábov oblastí ilustruje evi
dencia spravodajských dôstojníkov VO 3. Dokument je zaujímavý navyše aj tým, 
že uvádza aj krycie mená a pracovné zaradenie, na ktoré mali vystavený krycí 
doklad (občiansky preukaz), ako aj mená, ktoré používali pri práci (pod ktorými 
vystupovali či sa predstavovali agentúrnym prostriedkom).171 Podľa dokumentu 
pôsobili na štábe VO 3 štyria spravodajskí dôstojníci (škpt. gšt. Václav Bílek, škpt. 
gšt. František Gregor, škpt. pech. Antonín Komenda a kpt. pech. Jindřich Svoboda), 
na štábe V. zboru dvaja (škpt. pech. Alois Bartoš a kpt. pech. Josef Troják), VI. zboru 
traja (škpt. gšt. Mojmír Kříž, škpt. pech. Josef Havelka, kpt. pech. Karel Polach), na 
štábe 7. divízie taktiež dvaja (škpt. gšt. Josef Kubín a kpt. pech. Karel Pyšný), 8. 
divízie dvaja (škpt. pech. Jiří Horel a kpt. pech. Oldřich Hrabovský) a napokon na 
PAÚ „HELENA“ pôsobil škpt. pech. Alois Krejčíř. Dokument uvádza nielen mená, 
pod ktorými uvedení spravodajskí dôstojníci plnili svoje úLohy (v niektorých prí
padoch aj dve alebo tri172), ale aj ich krycie zamestnanie (konkrétne išlo o ob
chodníka a člena repatriačnej komisie Čs. Červeného kríža, úradníka mliekaren
ského družstva, redaktora, hospodárskeho adjunkta,tajomníka, úradníka-noviná- 
ra, obchodného zástupcu firmy Jaku“ z Olomouca, úradníka poisťovne, inšpektora 
poisťovne a súkromného úradníka, žurnalistu, úradník-žurnalista a inšpektor, 
v kolonke Pyšného sa tento údaj neudáva). V súvislosti s V03 máme k dispozícii 
aj dokument z apríla 1946 o kontroLe PAÚ „BOŽENA“ (zrejme išlo o jeden z PAÚ 
vojenskej oblasti 3, ktorá bola v krátkom čase premenovaná a obsadená novým 
personálom), inšpekciu činnosti ústredne vykonal mjr. pech. Miloš Fusek v dňoch 
1. - 10. apríla 1946, pričom v správe museL konštatovať značné nedostatky v práci 
PAÚ. K činnosti predsunutej agentúrnej ústredne všeobecne Fusek v správe uvie
dol, že: „1/ Není prováděna programově ani plánovitě a postrádá proto všechy znaky 
cílavědomé práce. 2/ Postrádá nutné průbojnosti a obětavosti pro věc. Je příliš často 
bržděna nemístnými ohledy a mylnými rozbory, jejichž důsledek je útěk od odpověd-

169 ABS,f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6571-6655, Zpravodajské prostory - přidělení, 13.6.1946.

170 TITL,Zdeněk: Vývoj organisace a personálií československého vojenského zpravodajství v prvním 
roce po 2. světové válce (1945), s. 73-75.

171 ABS,f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6781-6869, Evidence zprav, důstojníků - osobní doklady, 
28.6.1946.

172 V kartách v osobných zväzkoch príslušníkov je možné sa stretnúť aj s takými dôstojníkmi, ktorí 
používali ovela viac takýchto mien, dokonca aj 20.
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ností. 3/ Je omezena na myslitelně úzký okruh důvěrníků chodců nepatrných mož
ností, jímž je věnována často nemístná důvěra. 4/ Přípravě schůzek není věnována 
žádná péče. Týká se zejména npor. děl. Entlera. 5/Npor. děl. Entler nevěnuje rozboru 
zpráv podaných důvěrníkem nutnou péči. 6/ Školení důvěrníků je vůbec opomíjeno. 
7/ Denníky jsou vedeny nedbale a byly brány na schůzky s důvěrníky. 8/ Služební 
auto není účelně používáno. 9/ Zásad konšpiratívni práce není dostatečné dbáno. 
10/Činnost není ústředím v Brně dostatečně kontrolována ani řízena.“171 Fušek na 
margo jednotlivých „závad“ uviedol zlé plánovanie pracovného času a zlé pláno
vanie práce s pridelenými prostriedkami, ako aj: „Cílevědomé budování hodnotné 
sítě prostě neexistuje. Síť roste divoce tak, jak ji náhoda přináší. Toto je největší zápor 
práce npor. děl. Entlera. Npor. Mareček projevuje v tomto směru větší snahu, ale vyčer
pává se zbytečně na bezvýznamných případech.“174 Obom dôstojníkom podľa sprá
vy chýbala potrebná iniciatívnosť, väčšinu ich produkcie tvorili poznatky získané 
vďaka iniciatíve agentúrnych prostriedkov či získané od Zboru národnej bezpeč
nosti, a možnosti, ktoré boli na Tešínsku v tej dobe, dostatočne nevyužívali. Entler 
dokonca odmietal pracovať s protičesky orientovanými tam žijúcimi Poliakmi, 
ale dokonca aj s poľskými komunistami. Fusek ďalej pracovníkom PAÚ vytýkal 
nedostatok schôdzok s agentúrnymi prostriedkami, keď Entler z celkového poč
tu 21 dôverníkov uskutočnil schôdzku len so štyrmi a Mareček zo siedmich len 
s dvoma. Súčasne schôdzky npor. Entlera s dôverníkmi vedenými pod prezývkou 
„Tlmočník“ a „Flruška“, ktorých sa Fusek zúčastnil, prebehli bez akejkoľvek prípra
vy. Navyše: „Přesvědčil jsem se při schůzkách npor. Entlera, že přijímá surovou zprá
vu, aniž by jevil zvláštní snahu ji prohloubiti. (...) Přesvědčil jsem se osobně při všech 
schůzkách, že je školení důvěrníka vůbec opomíjeno.“175 Ani jeden zo spravodajských 
dôstojníkov si podľa názoru mjr. Fuseka neviedol správne denník176, chybou tiež 
bol pritesný kontakt so Zborom národnej bezpečnosti či poskytnutie domáceho 
telefónneho čísla istému dôverníkovi. Uvedené chyby však mjr. Fusek nepřikládal 
zlej vôli, ale vyplývali, podľa jeho názoru, z nedostatku odvahy, praxe a skúse
ností. Okrem toho bolo chybou, že dôstojníci sa pričasto rozptyľovali drobný
mi povinnosťami, ako bolo napríklad vybavovanie priepustiek, starostlivosťou 
o vozidlo a podobne. Navyše:....musí se také často ohlížeti na vlastní mimořádný

173 ABS,f. Spravodajská správa Generálneho štábu, operatívne zväzky, a.č. 2129 (Fusek Miloš),Zpráva 
o výsledku služební cesty, 15.4.1946.

174 Tamže.

175 Tamže.

176 Nie je úplne jasné o čo ide,zrejme o výkazy práce, ktoré boli vedené formou denníka,t. j. do ktorých 
spravodajský dôstojník zapisoval svoju činnosť za každý deň.
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služební příspěvek pro důstojníky PAÚ, který je v vynější drahotě nedostačujícíУ 
Na základe výsledkov vlastného pozorovania následne Fušek navrhol čiastočnú 
reorganizáciu uvedenej PAÚ, kam mal byť pridelený jeden skúsenejší spravodaj
skí dôstojník, taktiež pridelenie spoľahlivého vojenského penzistu na odľahčenie 
od drobných prác, ďalej mali spravodajskí dôstojníci na závažnejších prípadoch 
pracovať spoločne, a napokon zvýšenie odmien.

Menný zoznam, avšak bez údajov o krycích menách či zamestnaniach, sa za
choval aj v prípade VO 4.178 Prednostom 2. oddelenia VO 4 bol mjr. Ján Baláž (vo 
funkcii od novembra 1945 do októbra 1946). Jeho podriadenými boli škpt. v zá
lohe Anton Tomeček179 (pátrač so zameraním na Rakúsko), škpt. Ladislav Staško 
(pátrač so zameraním na Maďarsko), kpt. Karol Strapák (pátrač so zameraním na 
Poľsko), škpt. Július Morávek (študijná skupina, zameraný na Poľsko), kpt. Rudolf 
Plachý (študijná skupina, zameraný na Rakúsko), por. v zálohe Rudolf Varga (štu
dijná skupina, zameraný na Maďarsko), por. v zálohe Dezider Baláž (pôsobil ako 
autoreferent a tlmočník do ruštiny), a oddelenie malo k dispozícii dvoch kan
celárskych dôstojníkov. To znamená 10 spravodajských dôstojníkov, z toho traja 
pátrači a rovnaký počet analytikov. V rámci predsunutých agentúrnych ústred
ní pôsobilo 5 spravodajských dôstojníkov: kpt. Alojz Ňaňák (PAÚ „ALENA“), kpt. 
Imrich Hajdu (PAÚ JANA“ od januára prevelený k 9. divízii), kpt. Ján Vigaš (PAÚ 
„PAULÍNA“, mal byť prevelený na post prednostu 2. odd. štábu 4. divízie), npor. 
Peter Kleskeň (PAÚ „PAULÍNA“) a npor. v zálohe Vladimír Kleskeň (PAÚ „VIERA“, 
požiadal o aktiváciu). Na veliteľstve VII. zboru pôsobili nasledovní spravodajskí 
dôstojníci: kpt. Juraj Meško (prednosta, od 1. 2.1946 mal začať pôsobiť ako PAÚ 
JANA“).Okrem neho tu slúžili npor.vzálohe (žiadal o aktiváciu) Alexander Bohuš 
a škpt. Jozef Sokol (preložený z 2. odd. štábu 9. divízie). Na štábe 4. divízie pôsobil 
ako prednosta 2. oddelenia kpt. Gejza Kelemen (v januári 1946 daný k dispozícii), 
por. Florian Riška (v januári 1946 ale pôsobil na východnom Slovensku v zvlášt
nej skupine proti banderovcom), por. v zál. Štefan Horánsky (pridelený), por. v zál. 
Andrej Rís (spravodajský dôstojník pešieho práporu 39) a čatár ašpirant v zál. 
Ľudovít Glonek (veliteľ prieskumnej čaty pri 45. prápore). Na štábe 9. divízie po 
Sokolovom preložení pôsobili kpt. Imrich Hajdu,npor.vzál.Jan Horňáček,por. Pe
ter Marko (veliteľ prieskumnej roty pešieho pluku 7) a por. Ľudovít Matúš (veliteľ 
prieskumnej roty pešieho pluku 17), npor. Alexander Junas (veliteľ prieskumnej 
roty pešieho pluku 23). Na štábe VIII.zboru pôsobili nasledovní spravodajskí dôs-

177 Tamže.

178 ABS,f. 2. odd. HŠ.šk.č. MNOTaj. 1946 čj. 2290-4010,Zpravodajskí dôstojníci - hlásenie, 25.1.1946.

179 O jeho osudoch pozri viac: KINČOK, Branislav: Perzekúcia bývalých sociálnych demokratov. Prípad 
Antona Tomečka. Pamät národa 2016, roč. XII, č. 4, s. 22-44.
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tojníci:funkciu prednostu 2.odd.zastávalškpt.EmilČapLovič,okrem něhotu slú
žili kpt. vzál. (žiadal o aktivovanie) Julius Beviaqua (pátrač a zástupca prednostu), 
рог. Štefan Pajerský (v tom čase už daný k dispozícii) a ppor. v zál. Tibor Lehotský. 
Na štábe 2. divízie pôsobili kpt. Jozef Urban (prednosta 2. oddelenia) a ako veli
telia prieskumných rôt npor. Štefan Drábek (prieskumná rota 12) a por. Mojmír 
Krejčír (prieskumná rota 26). Na štábe 10 divízie pôsobili kpt. Pavel Michalko 
(prednosta) a por. Michal Martiňák (pridelený). V rámci 10. divízie operovala aj 
predsunutá agentúrna ústredňa proti banderovcom.na ktorej pôsobili kpt.Viliam 
Polák a por. Ondrej Briškár a v jej rámci boli aj štyri prieskumné roty, ktorým ve
lili kpt. Arnošt Flachbart (prieskumná rota p. pl. 32), por. Vojtech Loš (pridelený 
k prieskumnej rote p. pl. 32), npor. Štefan Lukáč (prieskumná rota pri pešom pluku 
20) a rtm. Vincent Peregin (prieskumná rota pri p. pi. 14). V dokumente sú súčas
ne uvedení ďalší 5 dôstojníci, ktorí boli vyžiadaní pre službu v rámci uvedených 
štruktúr 2. oddelenia veliteľstva VO 4.180

Nad rámec mierovej štruktúry bolo s ohľadom na vpády oddielov Ukrajinskej 
povstaleckej armády koncom apríla 1946, na základe rozkazu veliteľa oblasti, 
zriadené 2. oddelenie štábu pri veliteľstve skupiny OCEĽ (skupina zložená z prís
lušníkov armády a bezpečnostných zložiek s úlohou zlikvidovať prenikajúce sku
piny Ukrajinskej povstaleckej armády,tzv. banderovcov). Funkciu prednostu obsa
dil škpt. Július Morávek, ktorému podliehal kpt. Pollák a počítalo sa s pridelením 
ďalších troch spravodajských dôstojníkov. Mali sa špecializovať na „pátranie“ po 
skupinách UPA v priestore východnej časti Poľska za účelom spoločnej akcie čs. 
a poľskej armády pri ich likvidovaní.181 Čs. predstavitelia uzavreli 26. apríla 1946 
v Krajnej Poľane dohodu o spolupráci s Poliakmi a na jej základe vstúpili do styku 
(telefónna linka) aj dôstojníci vojenského výzvedného spravodajstva. Prvý kon
takt sa uskutočnil 10. mája 1946, keď škpt. Emil Čaplovič, ktorý pôsobil v Krajnej 
Poľane (smerom do záujmového priestoru Poľsko operoval do 1. októbra 1946), 
nadviazal styk s prvým pomocníkom 2. oddelenia štábu poľskej 2. divízie, ktorý 
operoval v dedine Barwinek, por.Zywenom. Po porovnaní mapy pohybu jednotiek 
UPA za apríl 1946 Čaplovič v hlásení 2. odd. HŠ MNO s uspokojením konštatuje,
že nebolo žiadneho rozdielu medzi jeho zprávami a zprávami velit. Oceľ, až na to,
že v jeho zprav, mape mal kusé zakreslenia,“182 Por. Zywen následne poskytol škpt. 
Čaplovičovi všetky informácie, ktoré mali význam len pre veliteľstvo OCEĽ, tieto 
poznatky boLi zo strany čs. spravodajských dôstojníkov hodnotené ako menej dô
ležité. Obe strany si súčasne vymenili styčných dôstojníkov. Čs. stranu pri poľskej

180 ABS,f. 2.odd.HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010,Zpravodajskí dôstojníci - hlásenie, 25.1.1946.

181 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 5191-6335,Telegram, 29.4.1946.

182 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6333-6567, Styk s Poľskom - hlásenie, 21.5.1946.
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operatívnej skupine v Rzesowe zastupoval škpt. gšt. Jozef Musil. V máji 1946 bol 
tiež zvýšený počet spravodajského personálu zameraného na objekt spravodaj
ského záujmu UPA (krycie označenie Oceľ - 9) na sedem spravodajských dôstoj- 
níkov-okrem Morávka sú uvádzaní Čaplovič(2.odd.štábu VIII.zboru),kpt.lmrich 
Hajdu (2. odd.štábu 9. divízie),kpt.Viliam Pollák (PAÚ „VIERA“),npor. Florián Riška 
(2. odd. štábu 4. divízie), por. Michal Martiňák (2. odd. štábu 10. divize) a por. On
drej Briškár (PAÚ JANA“).183 Čaplovič, ktorý operoval v Krajnej Poľane, mal k dis
pozícii auto, šoféra, telefonistu a spojku.184 Uvedení spravodajskí dôstojníci mali 
za úlohu jednak pracovať „po vzore predsunutých agentúrnych ústrední“, ale sú
časne aj zastávať post na 2. odd. štábu, t. j. „funkciu spravodajského orgána pre 
taktické spravodajstvo“.

V júli 1946, v rámci presunu nových jednotiek na východné Slovensko za úče
lom zaistenia hraníc, sa znova upresnenila spravodajská činnosť v tomto priesto
re. Pri predpokladaných 5 práporoch, ktoré mali zaistenie hraníc zabezpečiť, mal 
v úseku každého práporu taktické spravodajstvo riadiť náčelník štábu práporu, 
eventuálne aj sám veliteľ. Orgánom vojenského výzvedného spravodajstva bol 
veliteľ prieskumnej čaty práporu. Dva z uvedených práporov mali byť dislokované 
západne od duklianskeho priesmyku a tri východne. V rámci týchto úsekov mali 
v zmysle pokynov 2. odd. HŠ, resp. 2. oddelenia štábu VO 4, pracovať ďalší dvaja 
spravodajskí dôstojníci. 2. oddelenie štábu veliteľstva zostavy zabezpečujúcej za
istenie hraníc pozostávalo z prednostu oddelenia, prideleného dôstojníka, šifro
vacieho dôstojníka, pisára a spojky. Dokument ďalej uvádza,že 2. oddelenie štábu 
skupiny OCEĽ-9 pozostávalo z prednostu škpt. pech.Júliusa Morávka, prideleného 
dôstojníka kpt. pech. Viliama Polláka a predsunutých orgánov pri podskupinách: 
npor. pech. Floriana Rišku (podskupina „ŽELEZO“), por. pech. Michala Martináka 
(skupina „ZLATO“) a por. pech. Ondreja Briškára (skupina „RUKA“). Kpt. del. Imrich 
Hajdu pôsobil ako styčný orgán v Krajnej Poľane. Veliteľom 2. oddelenia formova
nej zostavy zaistenia hraníc sa mal stať kpt. pech. Viliam Pollák, ktorému mal byť 
pridelený por. Briškár, prevelený od skupiny RUKA.185 Teda v krátkom čase sa reali
zovali viaceré zmeny v obsadení postov. Úlohou 2. odd. veliteľstva budúcej zosta
vy malo byť plnenie „výzvedno-taktických“ opatrení. Mali informovať veliteľa: „... 
o všetkých správach o ilegálnej práci na území priľahlom z celého úseku ve//f[eľstva] 
zostavy na podklade získaných správ cestou agentúrnou. Súčasne bude orgánom ve-

183 ABS.f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6333-6567,Zprav. dost. VO-4, přidělení к jednotkám proti 
bandám UPA, 14.5.1946.

184 ABS.f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6333-6567, Personálne obsadenie u 2. odděl. Štábu „ОсеГ, 
17.5.1946.

185 ABS.f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6781-6869, Chod služby u 2. odděl, velit. budúcej sostavy 
ZH na vých. Slovensku (odpis), 12.7.1946.
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liteí'a po stránke taktického spravodajstva z priestoru jednotiek zostavy /mimo zálož
ných práporov/. (...) 2. oddelenie bude sprostredkovať tiež prípadný potrebný styk so 
susednými štátmi - ich voj. pohraničnými orgánmi podľa potrieb a pokynov veliteľa 
zostavy a v rámci smerníc platných pre orgánov výzv. spravodajstva.“186 Odtiaľ ná
sledne prúdili informácie nielen v rámci relevantného veliteľstva,ale aj do Prahy, 
a to vrátane informácií z výsluchových protokolov zadržaných príslušníkov UPA.

Zámer personálnej „optimalizácie“ 2. oddelenia HŠ si vyžadoval užšiu spolu
prácu so špecializovanými vojenskými ústavmi. Nakoľko služba zodpovedala za 
výzvednú činnosť i v oblasti vojenskej techniky a zbrojárskeho priemyslu, nebola 
s ohľadom na systemtizovaný stav a značný rozvoj techniky počas vojny takéto úlo
hy schopná kvalifikovane plniť a v dôsledku toho sa spolupráca pri vyhodnocovaní 
poznatkov technického rázu s Vojenským technickým ústavom a Vojenským le
teckým ústavom stala nevyhnutnou. Služba preto potrebovala preveriť u všetkých 
veliteľstiev zbraní, na veliteľstve hlavného tylu a pri II. odbore MNO dôstojníkov, 
ktorí mali sledovať technické pokusy a zhodnotiť poznatky týkajúce sa rôznych 
zbraní, najmä s ohľadom na ich taktické použitie a či budú schopní sledovať za
hraničnú literatúru, zaoberajúcu sa vývojom vojenskej techniky a zaznamenávať 
technické a výrobné novinky, zdokonalenia, všetky dôležité údaje, výpočty, náčrty 
a podobne.VTÚ a VLÚ mali 2. odd. HŠ informovať o tom, ktoré periodiká jej pracov
níci odoberajú a čítajú. Obe inštitúcie tak po novom mali plniť funkciu analytické
ho pracoviska a vyhodnocovať tieto správy po stránke technickej či zabezpečovať 
kontakt s ďalšími relevantnými úradmi. Spolupráca mala vyzerať tak, že správy 
technicko-odborného charakteru malo 2. odd. HŠ poskytnúť priamo VTÚ alebo 
VLÚ, a správy technicko-taktického charakteru 1. oddeleniu HŠ, ktoré rozhodovalo 
o ďalšom osude tej-ktorej správy.187 Súčasne bol prednosta 2. odd. HŠ v súčinnos
ti s VTÚ a VLÚ zodpovedný za to, že poznatky o nových zbraniach budú využité 
v prospech celej armády a zabrániť situácii, keď sa poznatky o pokroku v zbrojnej 
technike mohli stať „tajomstvom“ príslušníkov tej-ktorej zbrane. Skrátka zabezpe
čiť, aby takéto poznatky mohli byť využité aj pri výcviku jednotlivých druhov vojsk.

S ohľadom na nevyhovujúci personálny stav vedenie služby považovalo za 
nevyhnutné vychovať nový káder spravodajských dôstojníkov. V priebehu vojny 
totiž jednak Nemci časť skúsených spravodajcov popravili a súčasne vojna „... 
rozšírila jak prostředky, tak i způsoby získávání zpráv a jejich využití“188 Okrem toho 
časť dôstojníkov po skončení vojny preferovala odchod do civilu, o služby niekto
rých iných dôstojníkov v oblasti spravodajstva prestával byť zo strany vedenia

186 Tamže.

187 ABS.f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6333-6567,Technické zpravodajství - úprava, 24.5.1946.

188 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010, Zpravodajský výcvik v r. 1946 - směrnice.

63



2. odd. HŠ či rezortu z politických dôvodovzáujem.189Vzáujme plnenia nových úloh 
a vychovania nového kádra spravodajských dôstojníkov pripravili pracovníci 
2. odd. HŠ v januári 1946 kurz pre veliteľov prieskumných rôt, ktorý sa mal konať 
v prvej polovici marca 1946. Celodenné prednášky (8 - 18 h) zahŕňali nasledovné 
témy: výzvedné a obranné spravodajstvo, bojový prieskum, správa (jej hodnote
nie), výsluch (zajatca,zbeha, utečenca, občana), hĺbkový prieskum, partizánsky boj, 
styk a spojenie, utajená komunikácia (kódovanie, šifrovanie), výsadkári, bojové 
skúsenosti, pozorovanie a odpočúvanie, záškodnícka činnosť a prieskum a vý
pad, pričom teórii sa venovali prvé štyri dni kurzu. Zvyšné štyri dni kurzu, ktorý 
sa konal vo vojenskom tábore v Miloviciach, mali účastníci stráviť „aplikačným“ 
cvičením.190 2. odd. HŠ ďalej pripravilo dva „behy“ kurzu pre spravodajských dôs
tojníkov podriadených súčastí, ktorý sa mal konať vo februári 1946 a v marci ešte 
jeden pre veliteľov prieskumných rôt. Následne mali prebehnúť aj aplikačné cvi
čenia. V prípade dôstojníkov 2. odd. HŠ bolo účelom tohto cvičenia štúdium pou
žitia výsadkárov a partizánov, ako spravodajských prostriedkov hlavného veliteľ
stva, súčinnosť s Hlavnou správou obranného spravodajstva a Hlavnou správou 
výchovy a osvety, či činnosť 2. oddelenia, armády a armádnych zborov počas prí
pravy ofenzívy a po jej začatí. Rovnako aplikačné cvičenia mali prebehnúť aj na 
nižších súčastiach,s rôznymi scenármi (činnosť 2. oddelenia divízie či armádneho 
zboru pri ústupových bojoch, pri stretnutí, pri prielome a prenasledovaní a pri 
bojoch v horskom teréne a prechode do obrany). Ďalšie kurzy, ktoré sa podarilo 
zdokumentovať, bol týždenný kurz pre pátračov, ktorý sa konal v prvej polovici 
februára 1946. Dlhší (trvajúci mesiac) kurz pre pátračov sa potom konal až na 
prelome januára a februára, ako aj februára a marca 1947.Tieto kurzy pomôžu do 
istej miery aj poodhaliť odpoveď na otázku, či a do akej miery sa 2. odd. HŠ dotkla 
očista. Ešte v roku 1945 do oddelenia nastúpili viacerí dôstojníci, ktorí na poli vo
jenského spravodajstva pôsobili pred a počas 2. svetovej vojny, na základe mnou 
preskúmaných materiálov sa zdá, že ich počet bol nízky a ich „životnosť“ nebola 
dlhá. Služba sa z väčšej sčasti budovala na nových kádroch. Aj preto vojenské 
výzvedné spravodajstvo muselo v krátkom čase zorganizovať prvé „vstupné“ krát
kotrvajúce kurzy a až následne po získaní skúseností sa pri postupoch do vyšších 
funkcií či pred povýšením do vyššej hodnosti určení pracovníci oddelenia „školili“ 
na dlhších, mesačných kurzoch.

V priebehu školení spravodajskí dôstojníci dostali aj nejednu praktickú radu, 
ktorej sa však v praxi nie vždy držali. Súčasťou školení boli upozornenia vyvaro-

189 VYHLÍDAL, Milan: První ze tří konšelů. Zpravodajský důstojník štábní kapitán František Fárek (1894- 
1973). Vojenská história, 2019, roč. 23, č. 1, s. 123-145. ISSN 1335-3314.

190 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 £j. 2290-4010, Kurs pro velitele průzkumných rot, 29.1.1946.
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vať sa akýchkoľvek provokačných akcií. Zrejme neprekvapíme aj napriek tomu sa 
v praxi opakovali prípady, keď sa dôstojníci odvažovali riešiť prípady stretnutia 
s orgánmi cudzej spravodajskej služby vlastnými silami. V dôsledku takýchto prí
padov 2. oddelenie HŠ sformulovalo nariadenie, upozorňujúce na povinnosť kaž
dý takýto incident hlásiť čo najkratšou cestou a rozhodnutie o ďalšom postupe 
ponechať na centrálnej zložke. Každé takéto hlásenie malo obsahovať opis okol
ností styku, kto predstavuje styčný bod, položené požiadavky a ponuky, v záujme 
ktorého štátu alebo politického smeru sieť pracuje, postoj k ČSR a aká zámienka 
bola použitá za účelom získania potrebného času. Spravodajskí dôstojníci boli 
povinní vyvarovať sa akejkoľvek samostatnej činnosti a vyčkať na pokyny 2. od
delenia Hlavného štábu, pričom celá akcia mala prebehnúť výlučne podľa poky
nov hlavného ústredia, aj keď: „Do těchto hlásení uveďte vždy svůj názor na věc, jak 
se jeví z Vašeho bezprostředního styku a podejte návrh na další postup,“191

V rámci obnovy vojenských štruktúr československého štátu adresovalo Ve
liteľstvo spojovacieho vojska začiatkom marca 1946 spravodajskému oddeleniu 
HŠ (rovnaký prípis obdržali aj ďalšie súčasti MNO a HŠ) prípis, v ktorom žiadalo 
špecifikovanie ich požiadaviek na všetky druhy spojovacieho materiálu, ktorý po
važovali za potrebný pre svoju prácu. Na základe toho deklarovalo 2. oddelenie 
HŠ záujem o vývoj a zlepšenie rádiostaníc pre výsadkárske skupiny a spravodaj
ské skupiny hĺbkového prieskumu, ktoré by mali byť vysielané do tyla nepriate
ľa. Nakoľko služba nedisponovala odborníkom, ktorý by bol schopný vypracovať 
technickú špecifikáciu takéhoto prístroja, uviedli len všeobecné požiadavky: Jež
to jde v každém případě o i Hegá In í práci, jsou na tyto stanice kladeny tyto požadavky: 
Stanice musí býti pokud je to možno malých rozměrů, lehká, pevná, elektricky i me
chanicky, lehce obsluhovatelná a přenosná. Pro přenášení je na pí dobřým řešením 
rozdělení stanice na několik samostatných celků /příjmač, vysílač, eliminátor a pod./ 
jak je tomu и dále uvedených stanic „Nábla“ a „Para seť. Toto má i tu výhodu, že pro 
případ opravy a hledání poruchy jsou součástky lépe dostupné a porucha se dá lépe 
určit.“192 Stanice mali byť schopné napájania zo siete ako jednosmerným, tak aj 
striedavým prúdom s rôznym napätím a rovnako aj z bateriek alebo ručným ge
nerátorom. Stanice pre výsadkárov mali mať dosah 100 - 1 200 km, pre skupiny 
hĺbkového prieskumu cca 300 km s čo možno najmenším výkonom potrebným 
na nadviazanie spojenia s rozsahom 8 - 100 m. Služba mala k dispozícii niekoľ
ko osvedčených prístrojov, pre parašutistov stanicu „Náble“ amerického pôvodu, 
využívanú aj sovietskymi partizánskymi skupinami a britskú Mk II,typ 3,pre sku-

191 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 5191-6333, Provokační akce proti cizímu zpravodajství, 
13.4.1946.

192 ABS, f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020 - 4269, K Vašemu čj. 480 Taj.hLšt.spoj Д946.

65



I oddelenie Hlavného štábu / Matej Medvecký

piny hĺbkového prieskumu mali k dispozícii britskú stanicu „Para Set“ a sovietsku 
„Severka“.

V priebehu roka 1946 pristúpilo vedenie 2. odd. HŠ k úprave viacerých 
kľúčových interných predpisov. Už vo februári 1946 boli vydané smernice upra
vujúce hospodárenie so spravodajským paušálom, konkrétne sa zmeny týkali 
účtovania paušálu: „Ukázalo se jako výhodné nevymezovat výši zpravodajského 
paušátu veLiteLstvím oblasti a jejich PAÚ, velitelstvím armádních sborů a divisi a to 
proto, že režijní výlohy jsou dnes zhruba dány a známy a jsou při každoměsíčním 
předkládání výpisů zpravodajského paušálu kontrolovány jak velitelstvím oblastí 
tak i 2. oddělením hl. štábu a pak proto, že že by vyměřování paušálu omezovalo 
nebo brzdilo agenturní vydání, pro která je zpravodajský paušál v prvé řadě určen. 
Proto každé nadřízené velitelství přiděluje ze svého paušálu podřízeným velitelst
vím podle potřeby tolik, aby podřízená velitelství mohla z přidělovaných částek jed
nak krýt svá vlastní vydání a jednak dotovat svá podřízená velitelství.“191 Výhoda 
nového systému účtovania spravodajského paušálu oproti predchádzajúcemu 
systému využívania finančných záloh mala spočívať v jednoduchosti účtova
nia, odpadala nutnosť doplňovania paušálu na predpísanú výšku finančných 
prostriedkov, vďaka ktorému sa predkladanie vyúčtovaní zdržovalo a stávalo 
sa príčinou nedorozumení a pochybení. Pritom ale: Je ovšem třeba požadovat 
každoměsíční předkládání výpisu z pokladního denníku zpravodajského paušálu 
ode všech 2. oddělení oblastí, armádních sborů a divisí a od PAÚ velitelství oblastí 
a tyto měsíční výpisy se všemi přiloženými stvrzenkami důkladně přezkoušet. Získá 
se tím zároveň i obraz o zpravodajské práci toho kterého 2. oddělení, PAÚ a jed
notlivých důstojníků.“194 Súčasťou dokumentu je aj návrh nových smerníc hos
podárenia so spravodajským paušálom. Tie upúšťaLi od stanovenia mesačnej 
čiastky spravodajského paušálu pre podriadené zložky, pričom potrebnú čiast
ku si mali žiadať v predstihu, pred vyčerpaním pokladne („jakmile jim pokladní 
hotovost docházľ).19S Základné zásady zahŕňali šetrenie na režijných nákladoch, 
výška odmeny mala zohľadňovať hodnotu správy, ale tiež poskytnuté nefi
nančné benefity, ako boli naturálie či rôzne výhody a úľavy. Neobvykle vysoké 
odmeny museli byť schválené, v prípade nebezpečenstva z omeškania aspoň 
dodatočne. Nižšie zložky si nemohli meniť valuty vo vlastnej réžii. Spravodajskí 
dôstojníci vykonávali služobné cesty bez cestovných rozkazov a prihlasovania 
sa, ako to bolo v tom čase v prípade vojenských osôb povinné. Cestovný účet 
musel obsahovať odôvodnenie cesty, s „prezývkami“ agentov či stručne uviesť

193 ABS.f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010,Zpravodajský paušál - směrnice,4.2.1946.

194 Tamže.

195 Tamže.
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vec, v ktorej sa konalo - návrh smerníc vyslovene uvádza, že je to lepšie, než 
uviesť len číslo jednacie spisu. Všetky 2. oddelenia štábov veliteľstiev oblas
tí, armádnych zborov a divízií museli viesť pokLadničný denník spravodajské
ho paušálu, predsunuté agentúrne ústredne ho viedli vo forme voľných listov 
s rovnakými rubrikami. Pokladničný denník musel byť stále aktuálny („o jour“) 
a hotovosť v pokladni neustále korešpondovať s rozdielom medzi príjmami 
a výdavkami. Príjmy a výdavky vo valutách sa do denníka zapisovali v korunách, 
avšak inou farbou a boli doplnené o príslušnú skratku valuty. Vždy posled
ný deň v mesiaci sa robila uzávierka pokladničného denníka a vykonával sa 
rozbor výdavkov, ktorý „...je bilancí a přehledem zpravodajské činnosti každého 
účtujícího místa za uplynulý měsíc. (...) Uzavřený pokladní denník zpravodajské
ho paušálu a výpis z něho přezkouší a podpíše náčelník štábu vyšší jednotky.“196 
2. oddelenie veliteľstva oblasti malo následne za úlohu skontrolovať tieto vý
pisy po účtovnej, ale aj vecnej stránke, pripojiť k nim výpis z vlastného pok
ladničného denníka a rozbor výdavkov v rámci celej oblasti, a celý elaborát 
následne predložiť 2. oddeleniu HŠ.

Posledná časť citovaného dokumentu sa zaoberá spravodajským príspevkom, 
ktorý spravodajskí dôstojníci dostávali vyplatený k platu. Jeho vyplácanie ne
malo byť viac automatické. Išlo o sumy vo výške sa od 300 (šoféri) po 2 000 Kčs 
(prednostovia), pričom vzhľadom „k vyšší cenové hladině na Slovensku zvyšují se 
tyto zpravodajské příspěvky pro důstojníky, rotmistry a civilní zaměstnance 4. oblasti 
na neurčito, ne však déle než do 1. října 1946 o 30%.“197 Spravodajskí dôstojníci 
tiež dostávali príspevok 100 Kčs na predplatenie 2 denníková 2-3 týždenníkov, 
ktoré mali v rámci sebavzdelávania čítať v mimopracovnom čase.

Na vrub neskúsenosti časti kádrov ide aj nedodržovanie zásad konšpirácie, 
na ktoré prednosta 2. odd. HŠ plk. Karel Hanuš upozorňoval svojich podriadených 
v prípise z konca februára 1946. PoukazovaL v ňom na nutnosť rozlišovať medzi 
bytom spravodajského dôstojníka a konšpiračným bytom, určeným na konanie 
schôdzok s agentmi. Prax, keď konšpiračné byty súčasne slúžili aj pre ubytova
nie kádrových príslušníkov zakázal a nariadil preskúšanie účelnosti a odôvod
nenosti všetkých konšpiračných bytov: „Nemám námitek, aby zprav, důstojník, zej
ména důstojník PAÚ, si najal konšpiratívni byt, nemá-li jiných množností pro schůz
ky s agenty; zde nutno postupovat vždy podle místních poměrů. Nutno však bráti 
v úvahu, že místa schůzek se mají střídat, a proto bude třeba uvažovat o tom, co je 
výhodnější, zda stálý konšpiratívni byt nebo najímání hotelového nebo jiného pokoje 
případ od případu. V žádném případě nesmí konšpiratívni byt sloužit též pro uby-

196 Tamže.

197 Tamže.Toto zvýšenie boLo zrušené v apríli 1946.
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tování toho neb onoho zprav, důstojníka. O tom, může-li být stálý konšpiratívni byt 
najat, rozhodují přednostové 2. oddělení oblastí.“198

2. odd. HŠ plánovalo na svoje účely využiť aj akciu osídľovania pohraničia. 
V dôsledku vyháňania a neskôr odsunu nemeckého obyvateľstva nachádzalo 
množstvo prázdnych objektov a hospodárskych zariadení, pričom štát organizo
val vnútornú kolonizáciu týchto území. Štátna osídľovacia akcia spravodajskej 
službe poskytovala možnosť zaistiť si vhodné objekty (za ideálne sa považovali 
jednoposchodové vilky s malými záhradkami), ktoré následne mohli slúžiť na 
ubytovanie exponovaných spravodajských dôstojníkov, ubytovanie osôb, ktoré 
by poskytovaním ubytovania činnosť exponovaného spravodajského dôstojníka 
kryli a napokon mohlo ísť o objekty, ktoré sa dali využívať ako konšpiračné byty. 
Konkrétne mali spravodajskí dôstojníci z VOl za úlohu vybrať z voľných objektov 
v mestách Teplice-Šanov, Ústí, Děčín, z V02 Karlovy Vary, Cheb, Mariánske Lázně, 
Klatovy, Český Krumlov a napokon V03 Znojmo a Břeclav.199 Pokiaľ išlo o získa
vanie osôb, ktoré mali buď činnosť spravodajcov kryť alebo vlastniť konšpiratív
ne byty, takíto ľudia sa mali primárne vyberať spomedzi zaslúžilých odbojárov. 
S tým, že v prípade ich osvedčenia v práci sa im objekty mohli neskôr predať do 
osobného vlastníctva.

Zachovalo sa aj viacero dokumentov, ktoré sa už týkajú priamo situácie okolo 
konšpiračných bytov vojenských oblastí. Už ú.septembra 1946 hlásil pplk. Kopač
ka z 2. odd. štábu VO 1 možnosť získať v Děčíne nehnuteľnosť, ktorá v minulosti 
patrila istému agentovi 2. odd. HŠ. Druhý objekt, pri získaní ktorého prisľúbil po
moc škpt. Bedřich Pokorný z MV, mal byť v krátkom čase získaný v Ústí nad Labem 
alebo v blízkom okolí.200 Už o deň neskôr je datovaný prípis mjr. gšt. Antonína 
Raděja, prednostu 2. odd. štábu VO 2, podľa ktorého sa v Klatovoch vhodný objekt 
nenachádzal, dalo sa uvažovať o využití menej vhodných objektov v Nýrsku ale
bo Železnej Rude, pričom dokument konkretizuje aj osobu (bývalého partizána), 
ktorá mala zabezpečovať krytie. Hľadanie vhodných objektov v Českom Krumlove, 
Chebe, Karlových Varoch či Mariánskych Lázňach ešte nebolo ukončené. V sú
vislosti s akciou však do Prahy hlásil: „a/S výše jmenovanou akcí bylo započato 
příliš pozdě, neboť většina vhodných objektů jest již obsazena. Při pátrání se naráží 
na spletitou sít místních intrik duchem malých lidí, kteří ve všem vidí podvody, ob
zvláště když se im neřekne vše „po lopatě“, b/Pátrání postupuje velmi pomalu, neboť

198 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020-4269, Ubytování zprav, důstojníků a konšpiratívni 
byty, 19.2.1946.

199 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk.č. MNO Taj. 1946 čj. 6870-8360,Státní osídlovací akce v pohraničí -zpravodajské 
využití, 19.8.1946.

200 ABS.f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6870-8360, Státní osídlovací akce v pohraničí, 6.9.1946.
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hlavní důraz kladu na naprosté utajění veci, vyhýbaní se úřadním místům a vyhle
dávám jako informátory osoby naprosto mlčanlivé a pravý účel věci jim zastírám 
důvody poloúředními.“201 Ešte konkrétnejšie je hlásenie plk. gšt. Rudolfa Bulandra, 
prednostu 2. odd. štábu V03. Ten uviedol nielen konkrétnu adresu vily, ale aj 
informácie o rokovaní s osobou, ktorá si už o odkúpenie vily požiadala, a dekla
rovaní ochoty odpredať ju po niekoľkých rokoch vojenskej správe. Pozitívne sa 
vyvíjala aj situácia vZnojme. Na základe skúseností plk. Bulandr ďalej hlásil,že je 
vhodné, aby o prideľovaní nehnuteľnosti vždy rokoval dôstojník, ktorý je súčasne 
členom niektorého zo združení bývalých odbojárov či politických väzňov, ktorí 
bývali vybavovaní prednostne, resp., aby išlo o osobu českej národnosti, ktorá 
bola v rokoch 1938 - 1945 majetkovo poškodená buď na Podkarpatskej Rusi, 
alebo na Slovensku. A napokon sa mal úrad pripraviť aj na prípadnú nutnosť in
tervenovať na Fonde národnej obnovy, nakoľko politické strany a ich intervencie 
mohli „zamiešať kartami“ aj v prípade dobre pripravenej akvizície.202 Pre V04 sa, 
žiaľ, obdobný doklad nezachoval.

Paradoxne, v tejto súvislosti sa riešil aj byt, ktorý si 2. odd. HS „vybavilo“ ešte 
v roku 1945 formálne na meno istého obyvateľa Prahy. Keďže táto osoba mala 
pridelený aj iný byt, mesto mu nechcelo vydať dekrét na trvalé užívanie bytu 
a, naopak, on svoj nárok odôvodňoval spravodajským záujmom. Následne túto 
osobu navštívil pracovník 2. odd. HŠ, ktorý sa predstavil ako pracovník bytového 
odboru magistrátu. Dotyčný však odmietol vysvetliť podrobnosti týkajúce sa spi
su vojenského výzvedného spravodajstva, ktoré boli udané bytovej revízii: „Proto 
jsem mu ukázal destičky zprav, legitimace, bez udání jména a žádal o vysvětlení, 
kdo bytu používá a komu patří. Vypověděl, že byt pronajal na jeho jméno pplk. Rašla 
a používal ho pro služební účely našeho oddělení. Pplk. Rašla prý ještě nyní občas 
bytu používá, když přijede některá návštěva ze Slovenska. Pplk. Rašla dal též s odvo
láním na naše oddělení zřídit telefon 30989. On sám pracoval a pracuje mimo svoje 
zaměstnání pro pplk. Rašlu - co neříkal./: Npor. Němec z osobní skupiny zná dobře p. 
Valeriana a mohol by se eventuelně vyjádřit jaké má zaměstnání:/ Mimo jiné řekl, že 
on organizoval recepci na rozloučenou při odchodu pplk. Rašlyz oddělení/: souhlasí, 
poznal jsem ho, on to byl, který nás pak doprovázet do noční vinárny na Starém městě, 
kde se choval jako doma.:/Prohlásil, že mu pplk. Rašla věc zařídil, aby byt zůstal jeho. 
[...] Prosil mne, abychom se s pplk. Rašlou domluvili a nedělali mu obtíží, jelikož byt 
na svůj náklad zařídil. Můj soukromný dojem: Valerian byl společník pplk. Rašly při

201 ABS,f. 2.odd. HŠ.šk.č.MNOTaj. 1946 čj.6870-8360,Státní osídlovací akce v pohraničí -zpravodajské 
využití, 7.9.1946.

202 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6870-8360, Státní osídlovací akce v pohraničí - zprav, 
využití, 12.9.1946.
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různých nočních výletech /:snad pro něho též pracoval:/ Pod titulem konspirativního 
bytu byl byt zabrán a nyní při bytové revisi [...] operoval čj. 226/taj.45 hlav št. 2. 
a proto se nás bytový úřad dotazuje.“201, V krátkom čase však prednosta 2. odd. HŠ 
s ohľadom na to,že byt pre neustále obsadenie oddelenie nemohlo používať ako 
konšpiračnýa s ohľadom na budúce potreby takýchto bytov, uvedený výnos zrušil 
a mestu oznámil, že vojenská správa už byt pre svoje potreby nežiada.

Zachovalo sa tiež viacero dokumentov ilustrujúcich dobové problémy pri 
práci s agentúrnymi prostriedkami. Prednosta 2. oddelenia štábu 1. oblasti v hlá
sení adresovanom na 2. odd. HŠ konštatujeme jeho podriadení sa dopúšťajú pri 
práci viacerých chýb. V prvom rade išlo o príliš časté konania schôdzok s „agent
mi“.204 Stal sa dokonca prípad, keď jeden zo spravodajských dôstojníkov vykázal 
v priebehu jedného mesiaca 4 schôdzky s tým istým agentúrnym prostriedkom, 
ktorý však úlohu nesplnil: „Několik dnů k vyplnění úkolu je jak pro residenta, tak 
i pro chodce velmi málo. Naříkáte na nemožnosti přechodu přes hranice a při tom 
chcete, aby agenti přechádzali přes hranice často. Nebudou-li schůzky s agenty tak 
časté, ušetříte čas pro sebe к jiným úkolům, agent splní úkol, nebude přecházet často 
přes hranice, nehledíc к zbytečným finančním nákladům a pohonným hmotám.“205 
Spravodajskí dôstojníci tiež boli povinní vypracúvať si každý mesiac program 
práce pre nadchádzajúce mesiace, pričom kostrou programu boli stanovené 
schôdzky a do nej si mali za povinnosť dopĺňať ďalšie aktivity. Ako to malo vyze
rať v praxi, uvádzal konkrétny príklad: „Na pi 5. III. schůzka se „Skokanem“v Tepli
cích-Saňově. Další schůzka 9.III.S „Netopýrem“ v Děčíně. Mezeru mezi 2 schůzkami si 
doplní důstojník vlastním programem. Zůstane v Teplicích a okolí po vykonané schůz
ce, zjistí si poštovní úřad, zřídí podle potřeby poštovní schránku, zjistí hotely a jejich 
jména, možnosti ubytování, hledá nové typy, zajde к hranici zjistiti si nové přechody, 
zjistí příjezdy a odjezdy vlaků, autobusů, přečte si místní noviny, a.t.d. Každý důstojník 
musí znát dokonale prostor v němž se pohybuje a poznat všechno, co potřebuje к vý
konu služby. Kromě vlastního programu si vypracuje každý důstojník náhradní 
program pro případ, že se agent nedostaví na schůzku. Stává se, když se agent nedo
staví, že se důstojník vrátí do místa svého působiště a tím úkol skončil. Vyplýtval 
benzin, čas, započítá si cestovné a diety a výsledek práce je nula. [...] Zpravodajské 
cesty nejsou zábavné výlety.“206 Programy práce a ich náhradné programy mali 
spravodajskí dôstojníci za povinnosť vypracúvať bez akejkoľvek výnimky a tieto

203 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020-4269, Úradní záznam, 1.3.1946.

204 Občas sa v dobových prameňoch tento termín objavuje ako akýsi strešný termín. Konkrétne delenie 
viď vyššie.

205 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020-4269, Zprav, poznatky, 22.2.1946.

206 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020-4269, Zprav, poznatky, 22.2.1946.

70



Na prahu studenej vojny. Československá vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 - 1046

sa predkladali nadriadenému na požiadanie alebo pri kontrolách. Spravodajskí 
dôstojníci mali prísne zakázaný styk s príslušníkmi Finančnej stráže207 alebo Zbo
ru národnej bezpečnosti, avšak ani vzťahy s OBZ neboli vždy „na výške“. Nemenej 
zaujímavé sú tiež ďalšie nedostatky. Jeden zo spravodajských dôstojníkov VO 1 
podľa tohto hlásenia podával nepravdivé poznatky, doslova „leňošil a aby dokázal 
nejakú činnosť posielal mi vymyslené správy“. V dokumente sa konštatuje, že pri 
ďalšom opakovaní falšovania hlásení bude nasledovať súdny postih previnilca. 
Nemenej výpovedný je aj ďalší zjav: „Důstojník si stěžuje, že nemůže dostat agenty 
přes hranice. Má však agenta, o němž hlásí, že je určen ku převádění osob přes hra
nice. Buď lže o činnosti tohto agenta, nebo neumí využít možností svých agentů,“208 
Medzi často vyskytujúce sa chyby patrilo nedodržiavanie zásad konšpirácie. 
Spravodajskí dôstojníci v niektorých prípadoch dokonca konali schôdzky s agen
túrnymi prostriedkami priamo u „agenta“ doma, prípadne ich nevyužívali dosta
točne: Jeden důstojník pracuje s agentem již přes půl roku. Dostává od něj jen novi
ny. Navštěvuje agenta každý týden. Najednou po půl roce hlásí, že získává onoho 
agenta pro opatřování průmyslových zpráv z určitého prostoru, kde má agent mož
nosti a přístup. Co dělal onen důstojník půl roku? Asi se jen z agentem bavil a popíjel. 
Tentýž důstojník měl residenty, nedával jim vůbec úkoly a necvičil je. Jedině činností 
se agent nejvíce učí a získává stále zkušenosti. Učí se přitom nejen agent, ale i zprav, 
důstojník. Někdy se stane, že nemůže agent po určitou dobu pracovat, pak to ohlaste 
v časti В a ušetříte mi zbytečnou práci.“209 Pri práci s agentúrou sa vyskytovali aj iné 
formy nedostatkov - zlé, resp. nedostatočne premyslené zadávanie úloh. V doku
mente sa uvádza konkrétny príklad - rezident poskytne spravodajskému dôstoj
níkovi pri schôdzke zaujímavý typ a na základe toho spravodajský dôstojník 
okamžite začal proces „búrania“ tejto osoby (teda jej získavanie pre spoluprácu). 
Správny postup mal ale byť iný - nedať rezidentovi vôbec záujem o túto osobu, 
ale informáciu si zapamätať a neskôr poznačiť.Tohto „typa“ mal následne s istým 
odstupom kontaktovať špecifický typ agenta - búrač, ktorý bol na takúto činnosť 
vyškolený a pripravený. Treba si uvedomiť, že na rozdiel od neskoršej praxe ne
podliehalo verbovanie agentúrnych prostriedkov schvaľovaniu hlavného ústre
dia (obzvlášť, ak išlo o agentúrne prostriedky 2. oddelení štábov oblastí, zborov 
a divízií) a zjavne sa v tomto období vykonávalo na základe lokálnej iniciatívy 
bez centrálnej evidencie.210 Išlo zrejme o agentúrne prostriedky získavané na

207 S finančnou strážou na základe iniciatívy B. Reicina.Viď: HANZLÍK, František: Bez milosti a slitování, 
s. 172.

208 ABS.f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020-4269,Zprav, poznatky, 22.2.1946.

209 Tamže.

210 Viď nižšie pasáž o vyhotovovaní centrálnej evidencie agentúrnych prostriedkov.
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území ČSR. V opačnom prípade rezident mohol jednak byť prezradený, kompro
mitovaný, prípadne v prípade úspechu búrania,„reťaziť“ osoby, ktoré sa poznajú. 
Neustále sa opakovali problémy s vypĺňaním časti B spravodajského hlásenia.
V niektorých prípadoch spravodajskí dôstojníci nezaznamenali ani len čas 
a miesto schôdzky s agentúrnym prostriedkom alebo dátum spracovania hláse
nia či dohodnutý dátum budúcej schôdzky. „Část B je pro Vás vodítkem při spolu
práci s agentem. Zapisujte si proto do ní všechno, со pro službu potřebujete. Před 
schůzkou prostudujte nejen poslední, ale i všechny předcházející části В a vyžadujte 
splnění daných úloh i splnění všeho toho, co Vám agent slíbil. Kromě toho vyberte 
z části В to, co dáte ku provedení jiným agentům nebo jiným vhodným osobám.“211
V časti B spravodajského hlásenia sa tiež evidovali odmeny pre agentúrne pro
striedky (potvrdenky) či cestovné doklady a všetky činnosti museli súhlasiť s den
níkom činnosti. Veliteľ tiež poukazoval na nutnosť práce do hĺbky prideleného 
územia, aby sa spravodajskí dôstojníci nesústreďovali len na prácu v prihranič- 
nom pásme. Záverečný bod dokumentu napokon priniesol aj výčitku na margo 
práce jednej z Predsunutých agentúrnych ústrední: „Bylo zjištěno, že jedna PAÚ 
rozdělila si svůj zájmový prostor, takže jeden pracoval na západě, druhý na východě 
a vedoucí se o svého přiděleného důstojníka málo staral. Práce PAÚ musí býti společ

ná. Proto jsou pohromadě, aby pracovali společně své programy, vymýšleli společně 
nové náborové metody, způsob spojění, přechod přes hranice, jak veškerou práci uta
jit a.t.d. Zvláště vedoucí musí být poradcem přiděleného důstojníka. Oba důstojníci 
pracují v celém zájmovém prostoru. Ovšem chybou by bylo, kdyby oba jezdili společně 
na schůzky s agenty. Každý jedná se svými agenty sám. Jen ve výjimečných případech 
se mohou schůzkyzůčastniti oba.“212 Podobné nedostatky kritizoval aj prednosta 2. 
odd. 4 VO mjr. Baláž z januára 1946. Skonštatoval niekoľko základných nedostat
kov, ktoré mali byť podľa jeho názoru zapríčinené nevšímavosťou a „malým zau
jatím“ spravodajských dôstojníkov pre „výzvedné spravodajstvo“, ktoré je samo 
o sebe pre štát „... dôležitým činiteľom a preto sa za každých okolností musí vykoná
vat s láskou a porozumením, i keď sú t. č. určité ťažkosti dopravné, personálne, hmot
né, technické a pod. Zprav, dôstojník, ktorý sa nevie odosobniť, nevie sa preniesť nad 
týmito dočasnými ťažkosťami, nevie si poradiť v každej situácii, svoju službu nekoná 
s láskou a porozumením pre vec, nemôže zastávať svoju, tak dôležitú funkciu úspeš
ne.“211 Problematické boli v tomto prípade písomné záznamy zo schôdzok, ktoré 
sa predkladali na zvláštnom formulári s časťami A (vecná časť) a B (osobná časť).

211 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020-4269, Zprav, poznatky, 22.2.1946.

212 Tamže.

213 ABS.f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010, Zprávy od agentov, predkladanie - závady, 23. 
1.1946.
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Mjr. Baláž uviedol, že aj napriek vydaným smerniciam a inštruovaniu podriade
ných dôstojníkov boli tieto záznamy vypĺňané povrchne, nepresne, nevecne a ne
vojensky, bez rešpektu k platným smerniciam: „Nebol doteraz predložený ani jeden 
záznam o schôdzke, o ktorom by sa dalo povedať, že je vypracovaný presne a dôsled
ne podľa citovaných písomných rozkazov a príloh k týmto, ako i podľa ústnych rozka
zov i poučení, doteraz vydaných..“21* Pritom ale zdôrazňoval,že spravodajskí dôstoj
níci sa nemusia doslova pridržiavať smerníc, skôr dodržiavať ich ducha. Ako naj
častejšie chyby mjr. Baláž uvádzal, že jeho podriadení správy predkladajú len 
v jednom exemplári, napriek tomu, že boli povinní ich odovzdať dvojmo. Obe 
časti záznamu boli v 95 % prípadov podpísané prednostom alebo zodpovedným 
spravodajským dôstojníkom, napriek tomu,že podľa smerníc prílohy mali byť bez 
podpisu, ich podpisovanie nikde nebolo nariadené. Problémové tiež bolo nedo
držiavanie predpísaných náležitostí, keď do časti „A“ spravodajskí dôstojníci vpi
sovali poznatky, ktoré sa týkali osoby agenta a, naopak, do časti „B“, kde by boli 
takéto poznatky náležité, písali správy, ktoré sa mali nachádzať výlučne v časti „A“. 
Ako nešvár sa hodnotilo aj používanie nespisovných a vulgárnych slov. Ešte väč
ší problém však predstavovala skutočnosť, že „...názvy a pomenovania jednotlivých 
veliteľstiev, útvarov, osôb, miest a p. sú ako po stránke pravopisnej i výslovnosti sko
moleninou slovenčiny a úradnej reči toho-ktorého štátu...“ a ďalej že...v hláseniach
sa vyskytujú rôzne neznáme zkratky, ktorým často zprávy študujúci zprav, orgán ani 
pri najlepšej vôli nemôže rozumieť a nevie si ich vysvetliť, v dôsledku čoho môže prísť 
k rôznym omylom...“215 Stávali sa prípady, keď si spravodajskí dôstojníci, obzvlášť 
v časti „A“, odseky označovali spôsobom, ktorý bol známy len im (A 6, C 3, B 4). Za 
závažný a opakujúci sa nedostatok treba považovať aj skutočnosť, že v niektorých 
prípadoch bolo zistené...podľa obsahu predložených hlásení, že jednajúci zpravo
dajský] dfôstojník] ide na schôdzku nepripravený ako po stránke zpravodajskej/ne
znalosť už známych získaných zpráv/ tak i po stránke zemepisnej a miesto p is nej toho 
ktorého štátu proti ktorému je namierená jeho činnosť, pri jednaní s agentom nechá 
sa viest a poučovať a podľa toho tiež preložená zpráva vyznie. Je často nepravdivá, 
neúplná, menejcenná a z celého záznamu sa nedá vybrať ani jeden konkrétny údaj. 
Vyskytujú sa tiež prípady, že agent sám si navrhuje výšku odmeny!/216 Častou chy
bou tiež bolo, že spravodajskí dôstojníci prideľovali svojim agentúrnym pro
striedkom (v sledovanom období sa pokračovalo v zaužívanej praxi, že „prezývku“ 
agentúrnemu prostriedku prideľoval konkrétny spravodajský dôstojník) ako „pre
zývky“ také názvy a mená, z ktorých bolo možné usúdiť povolanie, telesný znak či

214 Tamže.

215 Tamže.

216 Tamže.
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iný identifikačný údaj tejto osoby, nehovoriac už o používaní „prezývky“ vo forme 
priezvisko spolu so skratkou krstného mena či krstné meno so skratkou priezvis
ka, resp. iniciály skutočného mena osoby s číslom. Dokonca sa stávali prípady, že 
niektorí spravodajskí dôstojníci dostatočne neovládali ani základné pravidlá „vo
jenskej korešpondencie vyplývajúce z podriadenosti, takže potom sa vyskytujú pri 
predkladaní hlásení výrazy ako:„posielam“ „vraciam“a pod. miesto „hlásim“„predkla
dám“ a pod.“217 V citovanom dokumente sa následne nariaďuje spravodajským 
dôstojníkom dodržiavať rozkazy týkajúce sa hlásení od agentov. Ďalej mali tieto 
hlásenia podpisovať len iniciálami a to až do vydania riadnych legitimácií. Ná
sledne už len číslom svojej legitimácie spravodajského dôstojníka. Dokument 
ešte raz určuje, čo mal spravodajský dôstojník uvádzať v rámci časti „A“ a „B“ hlá
senia: „Do záznamu o schôdzke s agentom časť „A“ píšte zásadne vždy len konkrétnu 
správu, ktorú Vám ten-ktorý agent dodal. Sem nepatrí vznik zprávy a rôzne poznámky, 
ktorými agent svoje dodané zprávy objasňuje, napr.: videl osobne tú-ktorú vec, o kto
rej podáva zprávu, bol pri určitej udalosti, počul od osoby X a pod. Záznam časť „B“ je 
vlastne „obrazom“agenta, Táto časť musí ostať za každých okolností utajená. Do tejto, 
okrem vlastného ohodnotenia dodanej zprávy a bodov uvedených v prílohe časť „B“ 
k v/[astnému] číslu 90.797/Taj.2.oddel.l945, je treba uviesť: odkiaľ agent dodanú 
zprávu má, videl, počul od...., bol pri tej a tej udalosti a pod. Je treba zásadne vyzve- 
diet, kedy bola zpráva získaná na tvári miesta a kým. Ďalej je sem treba vpísať, kde 
bola schôdzka, ako dlho trvala, aké známosti a možnosti má dôverník. Veľmi závaž
nou okolnosťou, ktorá v časti „B“ musí byt uvedená je vlastný posudok jednajúceho 
zpravodajského] c/jostojníka] o jeho dojmoch z vypočutia agenta, napr.: agent ho
voril určite, s istotou, vyhýbavo, odpovedal len na otázky, hovoril plynné a pod. U kaž
dej zprávy je treba vždy napísať presne kedy bola získaná. Do časti „B“ uveďte vždy 
okrem peňažnej odmeny tiež odmeny hmotné ako benzín, cukor a pod. u ideových 
[spolu]pracovníkov.“21& Aby sa zabránilo spomínanému komoleniu názvov veliteľ
stiev, ministerstiev, úradov, geografických názvová pod. mali spravodajskí dôstoj
níci uvádzať názvy v materskom jazyku a v zátvorke v našom štátnom jazyku a pri 
menších sídlach aj ho bližšie geograficky určiť. Ďalej sa mali vyhýbať skratkám 
a ak sa v praxi s nejakou stretli, mali venovať svoju pozornosť aj jej objasneniu. 
Správy v časti „A“ mali byť číslované podľa odsekov a v každom odseku sa mala 
uvádzať len správa, týkajúca sa jednej veci. Spravodajskí dôstojníci si tiež mali 
byť vedomí vlastnej zodpovednosti za činnosť svojich agentov, a teda ich mali aj 
zodpovedne viesť a inštruovať. Rovnako niesli zodpovednosť za vyplácanie pri
meraných odmien a mjr. Baláž svojich podriadených súčasne varoval, aby si zo

217 Tamže.

218 Tamže.
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svojich agentúrnych prostriedkov nerobili akýchsi „osobných pobočníkov“, teda: 
„...nedávat mu úlohy, ktoré si musí zjpravodajský] dfôstojník] vykonat sám, napr. 
nesmie mu dávat úlohy: doveďte mi x agentov, ktorí budú pre mňa pracovat a podob
ne. Agentov si vždy a za každých okolností hľadá sám zjpravodajský] c/[ôstojník] 
pomocou „typara“, u ktorého musí potom „zmazať všetky stopy, aby tento nemal ani 
tušenia, koho z dodaných „typov“si z[pravodajský] dfôstojník] získal do svojich slu
žieb. Každý agent zo zásady plní len jednu funkciou: nemôže byt súčasne „typarom“ 
i „rezidentom“ a pod.“219 Pri výbere prezývok mali použiť fantáziu, pričom v žiad
nom prípade sa nemali inšpirovať žiadnym osobným znakom agentúrneho pro
striedku.

Ani uvedený komplex prijatých opatrení nevyriešil problémy, ktoré na Slo
vensku naďalej pretrvávali: „Napriek doteraz vydaným smerniciam /kurzy, pracovné 
porady/ o predkladaní potrebných dat pre vedenie evidencie dôverníkov, vyskytu
jú sa všeobecne veľké závady, ktoré nasvedčujú povrchnosti, nedôslednosti a nepo
rozumeniu pre vec jednotlivých zprav, dôstojníkov.“210 Mjr. Baláž preto v ďalšom 
„prípise“, datovanom dňa 19. marca 1946, upozornil na nutnosť podávať dosta
točne obsiahle informácie o agentúrnych prostriedkoch (dokument konkrétne 
hovorí o dôverníkoch221), t. j. v prvom hlásení o získaní nového dôverníka bolo 
treba okrem jeho „prezývky“ uviesť aj občianske meno danej osoby, presný dá
tum a miesto narodenia, domovskú a štátnu príslušnosť, ale aj jeho spravodajské 
možnosti, kto, ako a kedy ho získal a kto s ním pracuje (číslo novej spravodajskej 
legitimácie) a napokon aj spôsob, akým mal byť novozískaný dôverník využitý 
(teda, či mal pracovať ako chodec, rezident, spojka, typár alebo inak). V prípa
de spojky bolo potrebné uviesť aj to, na koho je napojená. Ak dôverník podával 
správy s mimoriadnou hodnotou, považovalo sa za potrebné, aby sa schôdzky zú
častnil aj nadriadený dotyčného spravodajského dôstojníka, čo prípis odôvodňo
val nutnosťou dôverníka správne využiť. Spravodajskí dôstojníci nemali zabúdať 
ani na dokladanie ďalších náležitostí, ako napríklad bola fotografia (dvojmo) či 
ukážka jeho písma. Spravodajskí dôstojníci boli ďalej povinní uvádzať aj všetky 
zmeny, t. j. napríklad,že sa agent chodec presťahoval a v inej krajine bude pôsobiť 
ako rezident, alebo sa kompromitoval a môže ďalej slúžiť len ako typár, či že sa 
pri plnení úloh neosvedčil a spolupráca končí a podobne. Ďalej bolo potrebné 
hlásiť odovzdávanie a preberanie agentúrnych prostriedkov pri prebratí funk-

219 Tamže.

220 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 5191-6333, Data pre evidenciu - predkladanie, 19.3.1946.
221 Rozdelenie agentúrnych prostriedkov viď vyššie. Pre prehľadnosť pripomínam, že v predmetnom 

období sa pod pojmom dôverník chápala osoba, ktorej motivácia k spolupráci spočívala v ideovej 
(vlasteneckej) rovine, v prípade agenta, naopak, prevažoval finančný záujem.
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cie. Súčasne platila aj zásada,že spravodajský dôstojník pracuje s agentúrou len 
sám a osobne. Ako konkrétne to vyzeralo v praxi (a tiež to, že sa pokyny ani nie
koľko mesiacov po vydaní úplne nevžili) sa dá ilustrovať napríklad na správach 
dôverníka s prezývkou „Korsár“z augusta 1946 o tzv. odpadkových formáciách 
v Nemecku, čo bola z pohľadu čs. vojenského výzvedného spravodajstva prioritná 
problematika. V časti A sa nachádza v prvej osobe písaná správa o tom, čo dô
verník prežil (uväznenie americkou políciou pre nedovolené prekročenie hraníc, 
informácie o tom s kým zaujímavým sa vo väzení zoznámil a čo sa tam dopočul), 
ako aj vyhodnotenie pátrača. Ďalšie časti sa týkajú Poliakov a Ukrajincov, sčasti 
poľskej „polície“, pôsobiacej v Selbe,„poľských rôt“ (zrejme išlo o súčasti 1. poľskej 
tankovej divízie) pri Norimbergu a Ukrajincov, ktorí žili v tábore pri Schwandorfe. 
Pri týchto informáciách sa posudok nenachádza, len rukopisná poznámka „zná
mé“ alebo „Sekce 4, Evidjence]“.222

V dôsledku opakovane sa vyskytujúcich chýb vydalo velenie služby začiat
kom mája 1946 ďalšie obdobné nariadenie, v ktorom prednosta plk. Hanus 
inicioval školenie agentúry aj príslušníkov v oblastiach, kde sa vyskytovali ne
dostatky. V prvom rade sa malo uskutočniť školenie agentúrnych prostriedkov, 
ktorého cieľom bolo zvýšiť ich bezpečnosť. V tom čase sa bežne uskutočňovali 
kontroly osôb, ich osobných dokladov, a kontrolované osoby zámerne dostávali 
od vypočúvajúcich otázky, ktoré mali vzbudzovať dojem, že sú v danej úradovni 
o poslaní agenta informovaní. Agentúrne prostriedky teda mali byť riadiacimi or
gánmi inštruované, aby mlčali a držali sa schválenej legendy, napríklad návštevy 
obchodného rokovania, lekára či inak, pričom túto reálne aj mali vykonať. Pritom 
ale: „Školte agenty tak, aby byly vždy pohotoví, nebojácni a nedali se ničím zastrašit. 
Při školení však nemluvte o zatčení, co by dělal v případě zatčení a pod., protože tím 
by ste i agenta odradili od spolupráce s Vámi. Nemluvte vůbec o nějaké nebezpečné 
práci. Volte vhodný způsob i vhodnou formu, jak agenta připravíte na nebezpečí, které 
mu event, hrozí a jak by se „z toho dostal“. Záleží při tom na inteligenci a povahovém 
založení agenta a i na tom, jak mu to pátrač podá. Za poslední války žilo v Evropě 
v illegalitě miliony lidí. Mnozí z Vás z vlastní zkušenosti mohou vykládati konkrétní 
případy, příklady z novin nebo knih o tom, jak byly bezpečnostní orgány bezmocné 
proti promyšlené a připravené činnosti. Školením agentů v tomto smyslu je povinen 
každý pátrač jak v zájmu agentově tak i v zájmu zpravodajství.“221 Dokument v ďal
šej časti konštatuje, že ústredná evidencia a ani evidencie vojenských oblastí 
nemôžu v duchu dovtedajšej praxe fungovať ani rýchlo, ani spoľahlivo. Prišlo 
teda k usmerneniu evidenčnej práce, keď sa po novom mali mená a dáta nových

222 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6870-8360, Část A, Korsár, 5.8.1946.

223 ABS,f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6333-6567,Zpravodajské poznatky, 2.5.1946.
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agentov hlásiť na zvláštnom liste. Pátrači mali pri spojení s agentom dbať o to, 
aby menili spôsoby spojenia. Prednosta tiež svojich podriadených upozorňoval, 
aby sa vyvarovali dovtedy bežnej praxe, keď nebol stanovený ani len približný 
termín a miesto budúcej schôdzky s agentúrnym prostriedkom, s tým, že sa mala 
dohodnúť písomne. Týmto opatrením sa malo zamedziť situáciám, keď agentom 
vyvolaná schôdzka mohla narušiť pracovný harmonogram pátrača. Mali si zria
ďovať v určených priestoroch schránky (z dikcie dokumentu nie je jasné, o aký typ 
schránky išlo), nakoľko ich platenie vychádzalo lacnejšie a bolo efektívnejšie, než 
reorganizácia mesačného rozvrhu práce a zdĺhavé cestovanie.

2. oddelenia štábov vojenských oblastí a im podriadené súčasti poukazovali 
taktiež na okolnosti, ktoré ich agentúrnu činnosť brzdili. Napríklad 2. odd. VO 
4 v prípise z novembra 1946 poukazovalo na nedostatočné personálne zabezpe
čenie,224 ale aj na nedostatočné zabezpečenie autami - PAÚ „PAVLÍNA“ a „VIERA“ 
mali po dvoch dôstojníkoch, ktorí sa museli deliť o jedno auto a PAÚ „ALENA“,,,... 
keďže je viac-menej viazaná na Bratislavu, používa starého voza Opel - Adam,“225 

Prácu ďalej komplikoval nedostatok písacích strojov a fotoaparátov. 2. oddelenie 
VO 3,zrejme Lepšie materiálne zabezpečené, v súvislosti so zriadením PAÚ „OĽGA“ 
a „HELENA“ a zvýšením činnosti v Rakúsku žiadalo väčšie zásoby cigariet, jedno 
z najrozšírenejších „platidiel“ prvých povojnových mesiacov.226

Pritom je ale zrejmé, že náborová činnosť pátračov prebiehala na kvantita
tívne veľmi dobrej úrovni. Pátrači, ktorých osobné zväzky som v rámci výskumu 
preštudoval, získali, resp. riadiLi v priebehu relatívne krátkeho časového úseku 
desiatky agentúrnych prostriedkov. Aj keď niektorých len kratšie časové obdobie. 
Napr. Antonín Komenda má na svojej karte zaznamenaných 44 agentúrnych pro
striedkov, pričom v rámci vojenského výzvedného spravodajstva pôsobil len päť 
rokov (1945 - 1950).227 Osobné zväzky umožňujú tiež priblížiť každodennú realitu 
pátračov.Tá je zachytená v denníkoch, ktoré boli povinní si viesť. Prvé denníky, kto
ré som pri štúdiu dokumentácie našiel, zachytávali prácu pátračov až v roku 1947. 
Pátrač v nich zaznamenával každý deň týždňa, vrátane nedele a vrátane voľného 
času (ktorého skutočne veľa nemali). Nie je však jasné, či išlo o nové opatrenie, 
alebo sa staršie len nezachovali. Bežný deň pátrača sa začínal obvykle medzi 6

224 „Tu doplňky ťažko dostanem. Či by nebolo možné doplniť mladšími dôstojníkmi z českých oblastí, 
ktorí aspoň čiastočne ovládajú maďarský jazyk. Bolo by dobre, keby MNO - Hl. št. poslal prípis na 
V04, aby boli trochu benevolentnejší pri prideľovaní vyhliadnutých dôstojníkov.“ ABS, f. 2. odd. HŠ, 
šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Pracovná schôdzka, dotazy - hlásenie, 15.11.1946

225 Tamže.

226 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Pracovní schůzka u 2. oddělení hlavního 
štábu, 14.11.1946.

227 ABS,f.ZS GŠ,operatívne zväzky,a. č. 2264 Komenda Antonín.
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a 7 hodinou ráno a končieval medzi 18 a 19 večer. Pracovalo sa aj v sobotu a ne
zriedka aj v nedeľu. Práca obnášala značné množstvo cestovania, v podstate na 
dennej báze. Rovnako stretávanie s ľuďmi, pričom pátrači si často vo vlastnej réžii 
a vo vlastnom pracovnom čase zabezpečovali aj „ošetrenie auta“. V nejednom prí
pade schôdzka s agentúrnym prostriedkom trvala niekoľko hodín, niekedy aj celý 
deň. V ojedinelých prípadoch som sa v denníku stretol s informáciou,že schôdzka 
dokonca pokračovala na druhý deň ráno. Takisto sa vyskytovali prípady, keď pátrač 
v priebehu jedného dňa absolvoval schôdzky s dvoma dôverníkmi. Nechýbala, pri
rodzene, ani práca v kancelárii, spracovanie písomnej agendy, ktorú však často 
bolo potrebné vykonávať priamo v teréne. Napríklad záznam zo schôdzky s dôver
níkom, ktorá sa natiahla do večerných hodín, pátrač spracoval ráno v hoteli.

Priblížim tiež konkrétny prípad, ktorý predstavuje sondu do dobovej práce 
pátrača a v ktorom sa odzrkadľujú viaceré typické črty činnosti 2. oddelenia HŠ. 
Ilustruje podľa môjho názoru vcelku dobre úroveň vtedy využívaných agentúr
nych prostriedkov, ako aj náročnosť práce s nimi. V novembri 1946 bol pri prekra
čovaní hraníc zadržaný František Adolf Rejzek,228 ktorý pracoval ako dôverník pre 
pátrača, škpt. Otakara Fejfara229 (s osobným agentúrnym číslom spravodajského 
dôstojníka „0031“) pod prezývkou „BAKALÁR“. Medzi jeho bežné úlohy patrilo zis
ťovanie poznatkov o priemysle v Nemecku.

Dôverníka zadržali spolu s ďalšou osobou, Rudolfom Khaurom (pracoval pod 
prezývkou „Fízl“), a začalo sa vyšetrovanie pre čierny obchod a spravodajskú čin
nosť. Príslušníci Národnej bezpečnosti uňho našli viacero dokumentov, ktoré sa 
týkali jeho spravodajského pôsobenia. Konkrétne išlo o dotazník vypracovaný 
riadiacim dôstojníkom, ktorý mal dotyčnému ozrejmiť, čo všetko treba o urči
tom priemyselnom podniku zistiť, ďalej dôverníkove poznámky o úlohách, ktoré 
mal na základe zadania plniť v britskom okupačnom pásme Nemecka, dôverníkov 
denník s prieklepmi odovzdaných správ (časť z nich 2. odd. HŠ skutočne obdržalo, 
časť dôstojník neposlal vyššie, nakoľko išlo o správy buď príliš všeobecné, alebo 
už boli uverejnené vtlačí) a napokon listinný materiál, ktorý sa netýkal spolupráce

228 V prvom zo záznamov (časť B) je celkový dojem opísaný nasledovne: „Bakalářpřijal spolupráci velmi 
rád, chce sej í věnovati plně jako hlavnímu zdroji prijmú,jelikož po repatriaci Čechů bude pravděpodobně 
prosperita jeho překládatelské kanceláře špatná. Bakalář je velmi inteligentní, má postřeh a velmi dobré 
možnosti, vyplývající z pohavy jeho zaměstnání. Bakaláře bude pravděpodobně možno použití též jako 
typaře." ABS, f. ZS GŠ, operatívne zväzky, a. č. 2946, František Adolf Rejzek, dokument bez názvu 
paginovanýako strana 2, č.j. 807/taj.l946.

229 V tejto súvislosti vraj Rejzek: „Nějaký čas pracoval pro ministerstvo informací. Sledoval tisk a důležité 
zprávy vystřihoval. Za každý výstřižek čítal asi 5 Kčs. Ministerstvo informací po prvním předložení účtu 
Rejzka uznalo neúnosnost této spolupráce a od další upustilo.“ ABS, f. ZS GŠ, osobní spisy, a. č. 2292 
(Krátký Jindřich), dokument bez názvu (záznam zo služobnej cesty do Berlína). Rejzek mal prezývku 
„Bakalá”.
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s vojenskou spravodajskou službou, o ktorom ešte bude zmienka.230 „Zuvedeného 
a ze záznamu u 2. oddělení hl. štábu je zrejmé: - že vojenské výzvědné zpravdajství 
pracovalo až do nedávné doby agenturně v sovětském okupačném pásmu v Německu, 
při čemž byly vyhledávány a požadovány jen zprávy týkající se německého živlu, - že 
byla v nedávné době upuštěno i od této práce v sovětském okupačném pásmu, do kto
rého nyní vojenské výzvědné zpravodajství agenturně vůbec nepracuje, -že proniknutí 
této nové směrnice až к výkonným orgánům výzvědného zpravodajství, t. j. к agentům 
si při nesnadnosti spojení vyžádá delší dobu, bylo, resp. je samozřejmé,“231 Pátrač 
sa dopustil viacerých odborných zlyhaní a porušení predpisov - jednak nehlásil 
všetky získané správy, ale sám rozhodoval o ich dôležitosti, taktiež neupozornil 
okamžite nadriadených, že sa dohodnutá schôdzka nekonala a taktiež obratom 
nenahlásil správu o zatknutí dôverníka.232 Fejfar v rámci interného šetrenia opí
sal svoj spôsob práce s dôverníkom, pričom v protokole uviedol,že dôverník nikdy 
nedodržiaval dohodnuté termíny schôdzok. V duchu známeho hesla „šedivá je 
každá teória, ale večne zelený je strom života“ si teda vo vzájomnom kontakte 
zvykli dohovárať stretnutia písomne. Agentúrny prostriedok po prekročení hraníc 
riadiaceho dôstojníka informoval písomne alebo telegrafom, nasledovalo ubyto
vanie dôverníka a napísanie správy. Túto správu následne obaja muži podrobne 
prebrali, Fejfar ju spracoval a zničil: „Při první schůzce jsem zjistil, že si důvěrník 
pořídil opis. Opis jsem mu odebral a další pořizování opisů dodaných zpráv zaká
zal. (...) Této příležitosti jsem využil ke školení a poučil jsem důvěrníka, že se jedná 
o jeho vlastní bezpečnost...“211 Ďalšie okolnosti, ilustrujúce činnosť čs. spravodaj
ských služieb v povojnovom období, taktiež odcitujem: ,Asi 7. nebo 8. 11. mně 
řekl přednosta 5. odděl, štábu 12. divize, že můj důvěrník Rejzek byl zatčen 13.10. t.r. 
KreispoLizei v Pirně. Kreispolizei v Pirně měla v této věci vyjednávat s našimi bezp. 
orgány v Dol. Poustevně. Přednosta 5. odděl, důvěrníka znal, poněvadž mně sám ten
to typ předal. Na základě těchto zpráv odjel jsem do Dol. Poustevny případ vyšetřit. 
U důstojníka OBZ v Kr. Lípě а и majitele hotelu „Český mlýn“ v Zadní Doubici, který 
v téže věci byl vyšetřován orgány pn. stráže v Dol. Poustevně jsem zjistil: Důvěrník 
byl ve spojení s min. vnitra. Od tohto ministerstva měl dostat velký počet německých 
knih, kderé jsou uskladněny v Praze a které chtěl důvěrník převést do Německa auty 
nebo lodí. Jako protihodnotu za předané knihy měl důvěrník dodávat z Německa pro

230 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Rejzek - zpravodajský deník - šetření, 22. 
11.1946.

231 Tamže.

232 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Rejzek - zpravodajský deník - šetření, 19. 
11.1946.

233 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Protokol sepsaný se škpt. pěch. Otakarem 
Fejfarem, 12. divize.
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min. vnitra postupně osobní automobily. Dodaná auta měl přebírat na hranici kpt. od 
min. vnitra, jehož jméno si přesně nepamatuji. (...) Z uvedeného usuzuji, že důvěrník 
byl ve styku s min. vnitra a že v předloženém propisovacím bloku jsou kopie zpráv, 
předávaných min. vnitra.“234

V rámci „medzirezortného“ prerokovania veci predstavitelia rezortu vnútra 
Štěpán Plaček a Bedřich Pokorný na 5. odd. HŠ vyjadrovali najmä nespokojnosť 
s tým, že vojenské výzvedné spravodajstvo malo agentúrne pôsobiť v soviet
skej okupačnej zóne, nakoľko Rejzek na základe požiadavky spravodajského 
dôstojníka získal informácie o produkcii tamojších cukrovarov. Dokonca: „...ří
dící orgán vojenského zpravodajství přijímá zprávy, týkající se průmyslové kapacity 
sovětské okupačné zóny Německa, a že tyto zprávy byly získány patrně methodami 
výzvědnými také od sovětských komandatur, ba přímo v Karlshorstu,“235 V ďalšej 
komunikácii o veci MV tvrdilo, že autá Rejzkovým prostredníctvom získavali 
Legálne a so súhlasom Ministerstva financií. Záležitosť s knihami bola taktiež 
oficiálnou záležitosťou, tentoraz Zväzu spisovateľov. V dokumentácii sa tiež na
chádza protokol o výpovedi Khaura, z ktorého vyplýva, že ešte pred začiatkom 
spolupráce spravodajsky pracoval pre osobu, ktorá používala meno Ján Žižka“ 
(pátrač 0065, ktorý Khaura získal ešte len v lete 1946)236. Samotný protokol nie 
je výnimočný až na jedno z vyjadrení vyšetrovaného, ktorý opísal prevzatie od
meny od „Žižku“ nasledovne: Jelikož já ani Fousek nebyli jsme spokojeni s částou 
1.000 Kčs, kterou nám Žižka za naši práci vyplatil, dal nám Žižka najevo, že ví, že 
jest to málo, ale že náš stát je chudý, že více nám dáti nemůže, ale že nemá námitek, 
když si něco přividěláme pokoutními obchody v Německu se zbožím, kterého jest 
и nás nadbytek.“217 ApeLovanie na šľachetnosť a súcit agentúrneho prostriedku 
s „chudobným štátom“ je skutočne neobvyklý argumentačný prostriedok. Zále
žitosť sa skončila vskutku podivuhodne - Fejfar dôverníkovi vypovedal spolu
prácu, ale v krátkom čase ho „pre dobré možnosti v budúcnosti“ navštívil iný 
dôstojník (škpt. Slabihoudek s agentúrnym číslom 0016) a dohodol s ním spo
luprácu a „...je v našem zájmu vzhledem k další spolupráci s ním, aby věc usnula,“238

234 Tamže.

235 ABS, f. 2. odd. HŠ. šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000. Rezek a spot, 8. 11.1946. V žltom lístku 
k tejto akcie stojí: „...ve zrpávě z 9.8. t r. podal hlášení o cukrovarech v ruském okupačním pásmu. 
Má-li důvěrník možnost, at zjistí místa v kterých zůstali cukrovary v provozu. Rovněž nás zajímají místa 
v Durynsku, kde jsou umístěny podniky pro výrobu jabloneckého zboží.“ ABS.f. ZS GŠ, operatívne zväzky, 
a. č. 2946, František Adolf Rejzek, Žltý lístok, 2.9.1946.

236 ABS,f. Spravodajská správa Generálneho štábu, operatívne zväzky, Khaur, Rudolf, arch. č. 3463.

237 ABS,f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Dodatkový protokol sepsaný na ministerstvu 
vnitra s Rudolfem Khaurem dne 13. listopadu 1946.

238 ABS, f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Záznam k spisu čj. 17126/Taj.l949.
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Za týmto účelom obrana vykonala aj intervenciu v rezorte vnútra, kde sa vec 
stále šetrila. Z ďalších zachovaných dokumentov vyplýva, že spolupráca s Rejz- 
kom pokračovala ešte v máji 1947, keď ho v Berlíne navštívil opäť major Fifka 
(0017), pričom spolupráca trvala až do roku 1949. A to napriek tomu, že už kon
com decembra 1946 vojenskému výzvednému spravodajstvu tento agentúrny 
prostriedok v podstate komplikoval život: „Škpt. Fejfar podal dnes dálnopisem 
zprávu, že Adolf Rejzek byl propuštěn na svobodu. Finanční ředitelství v Liberci 
žádá, aby zaplatil za pašování kávy do Německa a za převezení automobilu do ČSR 
pokutu 30.000 Kčs. V případě, že nebude moci pokutu zaplatit, mění se trest v sed
mi měsíční vězení. Škpt. Fejfar žádal, zda by bylo možno intervenovat и ministerstva 
financií, aby pokuta byla zrušena, nebo povoleno pokutu splácet v měsíčních splát
kách. Jelikož z uvědeného bylo zjištěno, že Rejzek zneužíval spolupráce ke „šmeli
naření“ ve velkém a je odůvodněné podezření, že pracuje jěště pro někoho jiného, 
pravděpodobné pro miniserstvo vnitra, odmítl jsem intervenci a nařídil jsem další 
spolupráci s Rejzkem přerušit.“219

Zaujímavá na tomto prípade je skutočnosť, že sa nejednalo o prvý prípad 
takéhoto druhu, ktorému musel Fejfar čeliť. Už v lete 1946 po tom, ako požia
dal o umožnenie prechodu hraníc svojho „agenta“ čs. colníka, bol tento zadržaný 
colníkom nemeckým, ktorému agentúrny prostriedok oznámil svoje úlohy, ako aj 
množstvo peňazí, ktoré od Fejfara dostal: „Německý colník se přišel zeptat našich 
colníků, со má v tomto případě dělat. Naši colníci mu řekli, aby se rozhodl sám podie 
svého. Podle dalšícho zjištění se zdá, že německý colník mlčel a RA [Červenej armáde 
- pozn. M. M.] nie nehlásil z toho důvodu, že RA by obsadila hranice. To však nemohl 
něm. colník potřebovat, protože prochází к nám hranice, obstarává si potraviny a růz
né jiné věci. Obsazením hranice by o to všechno přišel. Další důvod asi bude, že chtěl 
krýti svého soukmenovce,“240 Viaceré prípady z tohto obdobia teda svedčia o pri
veľkom zbližovaní sa pátračov s agentúrnymi prostriedkami, ktoré sa následne 
prejavovali v hodnotení podaných poznatkov či výške odmeny.

Nešlo však o jedinú indiskréciu pri agentúre 2. odd. HŠ. Druhý, značne od
lišný prípad, mal takisto politický náboj, ba dokonca ešte väčší a odzrkadľoval

239 ABS, f. ZS GŠ, operatívne zväzky, a. č. 2946, František Adolf Rejzek, dokument bez názvu, odpoveď 
na žltý lístok, adresovaná 0001, 3.12.1946. Ešte jednoznačnejšie je spolupráca pomenovaná vo 
vyhodnotení zväzku z roku 1958: Jedná se o důvěrníka - podvodníka, který celé spolupráce využil 
k zajištění osobního prospěchu. K této činnosti byl, možno říci, vědomě veden tehdejšími pátrači, kteří 
jeho činnost schvalovali /nevyjímajě ani HÚ/. Důvěrník dodal zprávy čerpané většinou z tisku neb 
z osobního pozorování, malé hodnoty. Byl ve spojění s anglickou CIC [sic!] za pomocí migrantů z ČSR, 
jeho získavací orgán /pátrač/utekl na západ v roce 1946 [správne v r. 1948, pozn. - M. M.]. Důvěrník byl 
vězněn celkem 3x, z toho naposled v Německu, kde se dekonspiroval před německými policisty. Přenášek 
zprávy od emigrantů z Německa do ČSR za souhlasu HÚ.“ Tamže,„BAKALÁŘ", 16.6.1958.

240 ABS,f.ZS/GŠ - operativní svazky, a. č. 2113, Fejfar Otakar.
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jednak atmosféru v armáde a jednak aj politické pomery v krajine. A napokon 
dominanciu (a to aj za hranicami) vojenskej kontrarozviedky. V prípise zo dňa 18. 
novembra 1946 HS OBZ svojej sesterskej službe hlásila: „Mjr. Gold Zdeněk, který 
byl doposud v Brémách, má býti důvěrníkem 2. odděl. hl. štábu. Jest důvodné podezře
ní, že informuje CIC, po případě s ním spolupracuje. Jeden kapitán od CIC vyzradil 
v podnapilém stavu v Brémách našemu informátoru poslední informaci mjr. Golda 
Zdeňka, podle níž и nás v armádě jest zřízena zvláštní komise, sestavená výhradně 
z komunistů, která povyšuje pouze s podmínkou, vstoupí-li důstojník do komunis
tické strany. Komise bude rozhodovali o přijímání důstojníků do armády. Budoucí 
armáda musí býti sestavena z komunistů, ostatní budou propuštěni. Mjr. Gold Zdeněk 
byl v Anglii zpravodajským orgánem. Nenávidí dnešní režim v ČSR, je velmi chytrý 
a nebezpečný.“241 V odpovedi prednosta rozviedky uvádzal, že mjr. Gold sa na 2. 
oddelení HŠ hlásil pred odchodom do Brém (kde sa nachádzala čs. jednotka), ne
bol však dôverníkom služby. Oceňovali jeho energickú povahu, s ktorou dokázal 
jednotku so značne pokleslou morálkou zdisciplinovať, ostatné body boli vzaté 
na vedomie a „...bezprostředních důsledků z nich však zatím nevyvozujľ.242 Avšak 
celá situácia, najmä s ohľadom na znižovanie personálneho stavu a poukázanie 
využívať informačné schopnosti každého dôstojníka v zahraničí, ponúka obraz 
značne rozháraných poměrová špicľovania, ktoré bolo,žiaľ,v povojnovom Česko
slovensku značne rozšírené.

Pokiaľ ide o prácu s agentúrnymi prostriedkami, zachovaná dokumentácia 
prezrádza aj ďalšie problematické momenty. Nie vždy sa podarilo viazať vhod
ný typ. Napríklad agentúrny prostriedok 2. oddelenia štábu 11. divízie Aloisa P. 
zaistilo OBZ. Po zatknutí nasledovala intervencia 2. oddelenia štábu 11. divízie 
v prospech zaisteného muža a jeho prepustenie. Služba s ním nakoniec prerušila 
spoluprácu z dôvodu jeho dobrodružnej povahy. 5. oddelenie štábu 2. oblasti 
k priebehu celého prípadu uviedlo: „Muž, který se vydává za důst. OBZv Regensbur- 
gu je důvěrníkem 2. oddělení 11. divize, který pracoval asi od července r. 1945 nejprve 
s kpt. Petákem [...] později škpt. gšt. Beitlem/kterýsi ho pozval dokonce na velitelství 
diviseZ později se škpt. Morgensternem [...]. Uvedený důvěrník kryl se pod jménem 
Jansen [...] V Rozvodově žil nákladným životem, měl dosti lihovin, cigaret a peněz 
a tím si získal i členy SNB a MSK243. Udržoval styky s Němkami a jedné z nich [...], jejíž 
otec byl lidovým soudem odsouzen к smrti a matka к dlouholetému žaláři, umožnil 
illegální přechod přes hranice. Na základě zpráv od důvěrníka z Bavorska, že se Jan-

241 ABS, f. 2. odd. H$, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Mjr. GOLD Zdeněk - činnost v Brémách, 18. 
11.1946.

242 Tamže.

243 Zboru národnej bezpečnosti a miestnej správnej komisie.
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sen pohybuje mezi Američany a Poláky byl podezřelý ze spolupráce s nimi a proto byl 
vydán rozkaz к jeho zajištění. Dne 18.4.1946 navštívil vel. 11. divise 2. oddělení [...] 
a po sledování po městě Plzni byl na nádraží v Plzni těsně před odjezdem do Žel. Rudy 
zadržen a 5. odd. štábu 11. divise vyšetřován. Vyšetřoval ho osobně v civilu přednosta. 
Zprávy o něm získal získal přednosta 5. odd. št. 11. divise od svého známého Čestmíra 
Amorta /partyzána/. [...]. U sebe měl notes s více adresami a poznámkami pro 2. od
děl. [...] Poněvadž měl u sebe 2.200 RM a Kčs 10.000 a maličkosti /sacharín, známky 
ČSR, voňavky/je jasné, že zprav, službu pro 2. odděl, využíval pro sebe šmelinařením. 
[...] Jmenovaného jsem na přání přednosty 2. oddělení škpt. Morgensterna propustil 
s doporučením, aby s ním pracoval opatrně, neboť je podezření z práce dvojstranné. 
Podle vyjádření škpt. M. je to jejich nejlepší důvěrník. “244 Dôverník sa pri ďalšom 
zatknutí políciou dňa 20. apríla 1946 odvolával na to, že spolupracuje s OBZ, aj 
keď bol agentúrnym prostriedkom 2. odd. štábu 11. divízie. Až na základe toho, 
informácií o prebiehajúcom trestnom stíhaní pre retribučný trestný čin a odpo
rúčaniu OBZ, sa spolupráca ukončila.

Riskantný spôsob práce s agentúrou ilustruje aj prípad nezvestného dôver
níka Jaroša“ (išlo o v ČSR žijúceho Poliaka), ktorý spolupracoval s PAÚ „Anna“ od 
augusta do októbra 1945. V prvej polovici mesiaca október 1945 dostal za úlohu 
odcestovať do poľského Sliezska a zistiť, či sú podminované železničné výhybky 
a most v meste Rasselwitz (dnes Roctawiczki) a z cesty sa už nevrátil. Správa 
o jeho zatknutí nebola na 2. odd. HŠ predložená, nakoľko sa v tom čase (koncom 
októbra 1945) ešte ústredná evidencia dôverníkov neviedla. Dôverník tiež krátko 
pracoval ako spojka iných dvoch dôverníkov, ktorých mohol ohroziť. Na prelome 
rokov 1945 a 1946 však jeden z nich, vedený pod prezývkou „Predseda“, už trikrát 
úspešne prekročil hranice do ČSR a nebol zatknutý. Preto ho vhodne upozornili 
na situáciu s cieľom znížiť riziko činnosti na minimum. S druhým z dotknutých 
dôverníkov, ktorého viedli pod prezývkou „Šofér“, sa mala v krátkom čase spolu
práca prerušiť a to na základe neustále sa zvyšujúcich nárokov dôverníka, ktorým 
však nezodpovedala kvalita dodaných správ.245

Naopak, úspešnejší proces získavania informácií neformálnym stykom môže 
priblížiť úradný záznam o pohostení istého poručíka, ktorý v roku 1946 vykonával 
funkciu veliteľa čaty maďarskej pohraničnej stráže v dedine Nagybajcs, ktorý mal 
na Slovensku príbuzenské kontakty. Zúčastnil sa ťaženia proti ZSSR, kde padol 
do zajatia, neskôr absolvoval partizánsky výcvik a bojoval spolu so Sovietmi. Po-

244 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010, Důst. OBZ - závadné vystupování v Rezné, 
7.6.1946.

245 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020-4269, Agenti čsl. a pol. zpravodajství - zpráva, 
25.2.1945.
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čas posedenia, pri ktorom sa zo zásob 2. oddelenia 4 VO minuli 2 litre slivovice, 
4 malé konzervy a bolo vyfajčených alebo daných na cestu 120 cigariet Lipa, 
dotyčný poručík československým spravodajcom uviedol, že mesačný plat 800 
pengô mu vystačí tak na 5 dní slušného žitia. Vďaka skutočnosti,že bol majiteľom 
dvoch nákladných áut, prostredníctvom ktorých vyvážal do Rumunska ryby a do
vážal odtiaľ soľ, však zarábal oveľa viac. Kritizoval mizerné zásobovanie maďar
ských pohraničníkov a „spolustolovníkov“, informoval o nedávnej reorganizácii 
a posilnení pohraničnej stráže v Maďarsku, ako aj o niektorých personáliách. De
bata sa ďalej viedla o jeho vedomostiach o maďarskej armáde, o vplyve ZSSR na 
maďarské hospodárstvo, o protisovietskych náladách v krajine a podobne. A na
pokon: „Pri posedení bola snaha získať menovaného pre nás. Zatiaľ bolo dosiahnuté 
len toľko, že s menovaným sa budeme na hranici stretávať a snáď postupne sa ho 
podarí získaťi“246 Takéto kontakty potom pomáhali overovať informácie, ako bola 
napríklad čiastočná demobilizácia, nariadená koncom roka 1945 v 1. a 6. ma
ďarskom armádnom zbore.247 Napokon sa stávali aj prípady, keď služba musela 
čeliť práci „dubléra“. V prípise z konca mája 1946 5. oddelenie HŠ (OBZ) upozor
ňovalo na pôsobenie dôverníka Jiřího Odbauera, ktorý mal byť podľa informácií 
kontrarozviedky použitý proti americkej armáde a ktorého mala podľa informácií 
kontrarozviedky preverbovať americká CIC.248

V dôsledku neexistujúcej centrálnej evidencie agentúrnych prostriedkov roz
hodol prednosta 2. odd. HŠ v novembri 1946 o nutnosti spracovať prehľad siete 
dôverníkov a zriadiť ich obsiahlu evidenciu. Spravodajskí dôstojníci boli vyzvaní, 
aby do 15. decembra 1946 predložili oleátu dôverníckej siete, pričom na nej malo 
byť zaznačené rôznymi farbami bydlisko dôverníka, príslušný úsek hraníc a hra
nice pôsobnosti podriadených veliteľstiev, ako aj miesto služobného pôsobenia 
pátrača. Taktiež jednotlivé kategórie dôverníkov (rezident, chodec, typár, spojka) 
mali byť odlíšené farebne. Na náčrtku mal vyniknúť okamžitý stav aktívnej siete 
dôverníkov, pohotovosť dôverníckej siete v prípade mobilizácie a spôsob spoje
nia pátrača s dôverníkom. Okrem toho mali dôstojníci služby stručne a výstižne 
zodpovedať dotazník, z ktorého malo vyplynúť, čo ten-ktorý pátrač podnikol pre 
vybudovanie dôverníckej siete z vlastnej iniciatívy a na základe iniciatívy iných 
osôb, ktorá z týchto akcií bola najúspešnejšia a prečo. Ďalej uviesť, ktorý dôverník 
je „najlepší“ a ako bol získaný,ale aj ktorá z akcií nebola úspešná.Taktiež koľko ty-

246 ABS,f.2.odd. HŠ,šk.č. MNO Taj. 1946 čj. 5191-6333, Úradný záznam. Ako ma po prečítaní rukopisu 
upozornil jeden z recenzentov, takýto urýchlený postup, t. j. snaha získať ho už pri prvom stretnutí 
sa v súčasnosti považuje za „riadne agentúrne faux-paux“.

247 ABS,f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6333-6567,Zpráva - preverenie, 30.12.1945.

248 ABS,f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6571-6655,ODBAUER Jiří - agent provokatér - upozornění, 
28.5.1946.
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pov pátrač navštívil (z vlastnej iniciatívy,z popudu úradných miest či náhodných 
informátorov), koľko typov sprostredkovali typári (koľko z nich bolo získaných 
typármi priamo, koľko prostredníctvom iných osôb a koľko priamo pátračom), 
ale aj koľko typov spoluprácu odmietlo a aké mali dôvody. Pátrači mali rovnako 
informovať o tom, koľko dôverníkov pracuje, koľkých zo siete vyradili a z akého 
dôvodu. Ďalej analyzovať, ktoré spôsoby náborovania dôverníkov sa ukázali ako 
najúspešnejšie s ohľadom na príslušnosť k spoločenskej či sociálnej vrstve, aká 
je celková hodnota siete dôverníkov pátrača (jej klady a zápory a ich príčiny), ale 
aj hodnota siete pre prípad mobilizácie či mali uviesť vlastné chyby a nedostatky 
a spôsoby, akým sa im v budúcnosti vyvarovať.249 Pritom opäť uvádzam, že jed
notliví pátrači riadili siete, ktoré mávali aj 10 - 20 dôverníkov. Ich „životnosť“, t. j. 
dĺžka ich práce pre vojenské výzvedné spravodajstvo značne kolísala, od niekoľ
kých mesiacov až po roky.

Záverom časti o agentúrnej práci ako kuriozitu a ilustráciu povojnových po
merov uvádzam žiadosť adresovanú Národnej banke Československa. Prednosta 
2. odd. HŠ žiadaL o „rozmenenie“ 2 150 dolárov. Išlo o služobné prostriedky bý
valého HV v Londýne, pričom bankovky boli v nominálnej hodnote 30 - 500 do
lárov. Plk. Hanus žiadal rozmeniť peniaze na bankovky v hodnote 1-10 dolárov, 
nakoľko bankovky v nominálnej hodnote viac ako 20 dolárov boli v tom čase pre 
potreby služby takmer nepoužitelné.250

V roku 1946 sa tiež začali pripravovať a následne boli vydané základné 
dokumenty, ktoré sa mali stať vodítkom pre prácu služby v jej najdôležitejších 
priestoroch záujmu. Prvé vyšli Smernice pre výzvedné spravodajstvo proti Maďar
sku. Smernica vychádza z konštatovania,že armáda v krajine sa nachádza v stave 
neustálych zmien a polícia je v počiatočnom štádiu organizovania. S ohľadom 
na aktuálnu situáciu mali spravodajskí dôstojníci za úlohu „pátrať“ po správach, 
ktoré sa týkali doplňovania armády (najmä dĺžka služby, odvody, povolávanie 
a podobne), organizácie maďarskej armády (zriaďovanie armádnych zborov a ich 
organizácia, zriaďovanie nových vyšších jednotiek, organizácia a personálne 
obsadenie veliteľstiev a štábov vyšších jednotiek, kmeňové telesá maďarskej 
armády, organizácia peších plukov a práporov, vojenské výcvikové tábory), ako 
aj „pátrať“ po vyšších jednotkách než boli pre oddeLenie už známe pohraničné 
strážne roty,zistiť formovanie vyšších pohraničných strážnych útvarov (práporov, 
plukov), ako aj zistiť úseky pohraničných strážnych rôt, ich výzbroj, zásobova
nie, výcvik). Ďalej bolo dôležité získať poznatky o všetkých relevatných druhoch

249 ABS.f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Přehled důvěrnické sítě - předloha, 11.11. 
1946.

250 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020-4269, Amer. dolary - výměna za drobné, 21.2.1946.
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vojsk, vrátane informácií o vyzbrojení špeciálnymi zbraňami a bojovou techni
kou (v tom čase sa za také považovalo napríklad aj „motorizované delostrelec
tvo“ či prúdové lietadlá), typoch, dislokácii, bojovej hodnote a počtoch, ale aj 
o vojenskom školstve a predvojenskej výchove, zbrojárskej výrobe, polícii, ako 
aj ďalších relevantných súvislostiach (maskovanie armádnych súčastí pod iné 
rezorty, zahraničné pôžičky a ich použitie či spôsob prevádzania „odfašizovania“ 
krajiny).251 Dôležité tiež bolo sledovať pomer Maďarov k ČSR a obzvlášť k Slo
vákom, ale žiaduce boli aj poznatky z hospodárskeho života krajiny či akékolvek 
iné využiteľné poznatky.

Rovnako boli vypracované aj smernice pre Poľsko. Vychádzali z poznatkov 
získaných do začiatku februára 1946. Obsahujú menné obsadenie funkcií na mi
nisterstve obrany, hlavnom štábe, ale aj väčšinu veliteľov siedmich vojenských 
oblastí, umiestnenie 18 peších divízií pLánovaného mierového stavu a ich orga
nizáciu. Od pátračov vyžadovali, aby sa zamerali na získavanie poznatkov o dislo
kácii ďalších jednotiek (plukov, práporov), veliteľoch, vnútornej organizácii a vý
zbroji. Zvláštna pozornosť sa mala venovať horským a motorizovaným jednotkám, 
sledovaniu presunov a zisťovaniu podriadenosti vyšším jednotkám. Dokument 
tiež opisuje organizáciu poľských tankových vojsk - členenie tankovej brigády, 
dislokáciu a výzbroj nižších jednotiek s úlohou zisťovať informácie o ďalších jed
notkách a sledovať,či neprichádza k akýmkoľvekzmenám.V podobnom duchu sa 
nesú aj pasáže o jazdectve a delostrelectve. V ďalšej časti dokumentu sa konšta
tuje zámer poľského velenia vybudovať silné letectvo, informuje o sériovej výro
be ľahkého lietadla domácej konštrukcie Szpak 2 a práci na prototype lietadla 
Szpak 3. Pátrači sa mali teda sústrediť na sledovanie organizácie poľského letec
tva, organizáciu štábov leteckých divízií a plukov, mená veliteľov a relevantných 
dôstojníkov, výzbroj, ako aj pátranie po jednotkách neuvedených v smerniciach či 
overenie už získaných technických dát o lietadlách Szpak 2. Podobne dokument 
obsahuje aj informácie a stručné špecifikácie požiadaviek o poľskom ženijnom, 
spojovacom a automobilovom vojsku, ako aj o „ženských vojenských jednotkách“ 
námorníctve, vojenskom školstve, službách a, podobne ako v prípade Maďarska, 
požaduje zisťovanie podrobných poznatkov o doplňovaní armády, predvojenskej 
výchove, zaistení hraníc a finančnej stráži.252 Smernice, prirodzene, neobišli ani 
ďalšie oblasti, ako boli poznatky o hospodárstve, poľnohospodárstve, obchode, 
výžive obyvateľstva,zdravotnej situácii,doprave,aLe aj kuLtúre, politickej situácii, 
bezpečnostných zboroch krajiny, aktívnych ilegálnych organizáciách, či srdečnosť

251 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4284-4498, Směrnice pro výzvědné zpravodajství proti 
Maďarsku.

252 ABS,f.2.odd.HŠ,šk.č. MNO Taj. 1946 čj. 4284 - 4498, Polsko. Směrnice pro výzvědné zpravodajství.
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poľsko-českosLovenských vzťahov. Súčasťou dokumentu sú aj spracované prehľa
dy poľských jednotiek. V tejto súvislosti sú zaujímavé aj niektoré parciálne hláse
nia dôverníkov, napríklad o práci „poľského repatriačného úradu“ vo Viedni, ktorý 
mal poskytovať krytie pre operácie poľskej spravodajskej služby proti armáde 
generála Andersa v Taliansku.253

Čs.-poľské vzťahy sa však v priebehu roka 1946 menili, obe krajiny sa zbli
žovali, a preto sa - pokiaľ ide o vojenské výzvedné spravodajstvo - toto odzr
kadľovalo aj vtom,čomu sa mali spravodajcovia venovať. Narastajúci vplyv ko
munistov na službu a intervencie zo strany prednostu 5. odd. HŠ pplk. Bedřicha 
Reicina dokladá aj materiál, týkajúci sa prípadu spravodajského dôstojníka V04 
npor. Alexandra Boguša, ktorého na Téšínsku zadržali príslušníci Zemského od
boru bezpečnosti. Počas prehliadky sa u neho našli správy z poľského priesto
ru, ktoré sa okrem iného zaoberali stavom posádok sovietskej armády, NKVD či 
členov Poľskej robotníckej strany „...tedy údajů, které sbírají především živly proti- 
sovětské, jako Armija Krajova a pod. Při předběžném šetření bylo zjištěno, že nelze 
zde vyloučiti určité postranné úmysly ze strany npor. Alexandra Boguše, nebo jeho in
formátora, který podle charakteru dodávaných zpráv pracuje patrně též pro živly pro- 
tisovětské,“254 S ohľadom na nežiaducu činnosť a za účelom objasnenia navrhoval 
šéf vojenskej kontrarozviedky pplk. B. Reicin uskutočniť kontrolu písomností na 
2. oddelení štábu oblasti v Bratislave, ktorá sa mala týkať dodávania požadova
ných správ z priestoru Poľska, ako aj správ neoficiálnych, ktoré sa týkali sovietskej 
armády a bezpečnostných zložiek, ako aj „poľských socialistických strán“. Razia 
mala objasniť, nakoľko spravodajskí dôstojníci, resp. ich agentúrne prostriedky, 
vykonávajú „nežiaduce“ spravodajstvo. Rovnaké opatrenie sa malo na základe ná
vrhu 5. oddelení HŠ uskutočniť aj na 2. oddelení VII. armádneho zboru v Trenčíne. 
B. Reicin tiež vyjadril názor, že funkcia zástupcu veliteľa 2. odd. zboru nie je pre 
npor. Boguša vhodná, nakoľko ide o dôstojníka v zálohe, ktorý požiadal o aktivá- 
ciu a je to pre neho „príliš samostatné a zodpovedné miesto“. A napokon žiadal, 
aby sa kontrola písomností uskutočnila za prítomnosti orgánu 5. odd. HŠ. Po jej 
vykonaní dňa 2. júla 1946 sa ukázalo, že „... předpoklady vyslovené ve spise nebyly 
potvrzeny.“2SS

V dôsledku uvedenej záležitosti okolo npor. Boguša boli vydané nové smer
nice o agentúrnej činnosti v priestore spravodajského záujmu Poľsko, ktorá sa 
mala „po novom“ obmedziť len na prenikanie do „protištátne zameraných zlo-

253 ABS.f. 2. odd. HŠ.šk. í. MNO Taj. 1946 čj. 5191 - 6333.

254 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6656-6780, Npor. Alexander Boguš - nežádoucí 
zpravodajství, 24.6.1946.

255 Tamže, rukopisná poznámka na zadnej strane dokumentu.
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žiek a ilegálnych organizácií“. Iné úlohy vo vzťahu k tomuto priestoru nemali 
byť agentom zadávané a už vôbec nie honorované. Pritom ale prácou v tomto 
priestore mali byť na VO 4 poverení len dôstojníci 2. oddelenia štábu žilinskej 
4. divízie a velitelstva TEPLICE (predtým OCEĽ). Všetky ostatné 2. oddelenia 
mali svoju pozornosť zamerať na prácu v priestore spravodajského záujmu Ma
ďarsko: Agenturní práce proti Maďarsku nabývá čím dále tím více na důležitosti, 
je tedy třeba věnovat se jíplně na všech velitelských stupních.“2™ Smernice ďalej 
upravovali, že agentúrnu prácu v priestore spravodajského záujmu Rakúsko 
z čs. územia (z teritória VO 4) vykonával len jeden dôstojník na PAÚ dislokova
nom v Bratislave. Prednosta 2. odd. štábu VO 4 sa mal ďalej sústrediť na vyu
žitie obnovujúcej sa dunajskej paroplavby, kde sa mali spravodajskí dôstojníci 
sústreďovať na získavanie osôb, ktoré poskytovali perspektívu vypracovať sa 
na agentúrny prostriedok s reálnymi možnosťami získavať v budúcnosti dobré 
správy.

Kým teda zo Slovenska mali prúdiť najmä informácie o Maďarsku, hlavným 
orgánom na získavanie poznatkov z Rakúska mali byť 2. oddelenia pôsobiace 
na teritóriu VO 3. Aj ich agentúrna práca smerom do Poľska sa mala obmedziť 
v podobnom duchu, ako na Slovensku a gro ich úsilia malo smerovať do oblasti 
spravodajského záujmu Rakúsko. Prednosta 2. odd. štábu VO 3 teda podľa po
kynu prednostu 2. odd. HŠ spočiatku zodpovedal typovanie, držanie neustáleho 
dohľadu nad každou jednou akciou a dozeranie na to, aby sa aj spravodajskí 
dôstojníci, ktorí dovtedy smerom do Rakúska nepracovali, dostatočne oboznámili 
so situáciou v krajine.257

Obdobne aj spravodajskí dôstojníci pôsobiaci v rámci VO 1 mali upustiť od 
agentúrnej práce v priestore sovietskej okupačnej zóny v Nemecku a obmedziť 
sa len na prenikanie do protištátne zameraných zložiek a ilegálnych organizácií. 
Preto sa všetky zložky, s výnimkou 2. oddelení štábu II. zboru a 14. divízie (Hradec 
Králové), začali zameriavať na činnosť v priestore spravodajského záujmu ame
rická a britská okupačná zóna v Nemecku. Uvedené 2. oddelenia mali pôsobiť 
v priestore Poľsko, pričom „..jejich prací zůstává vyslíchání vhodných osob z proudu 
židovských uprchlíků z Polska. Při této práci funguje přednosta 2. oddělení štábu sbo
ru v Hradci Králové jako řídící orgán a usměrňovatel tak, aby byla zajištěna kontinuita 
a systematičnost práce ve střediscích pro uprchlíky.“2™ Súčasne padlo rozhodnutie 
o zriadení novej PAÚ, ktorá mala konšpiratívne pracovať v americkej a britskej 
zóne v Nemecku. Táto mala vzniknúť postupne, s ohľadom na personálne mož-

256 ABS, f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823J.0000,Velitelství 4. oblasti 2. oddělení.

257 ABS,f. 2. odd. HŠ.šk.č. MNO Taj. 1946 čj. 9823_10000,Velitelství 3. oblasti 2. oddělení.

258 ABS,f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823 10000, Velitelství 1. oblasti 2. oddělení.
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nosti. Súčasne mali aj spravodajci VO 1 začať s využívaním obnovenej lodnej 
dopravy po Labe.

Za najvýznamnejšie považujem smernice pre agentúrnu činnosť vojenského 
výzvedného spravodajstva v priestore spravodajského záujmu Nemecko, ktoré 
taktiež vznikli v roku 1946. V dokumente sa hneď v úvode konštatujeme Nemecko 
bude aj po vojenskej porážke jednou z najdôležitejších úloh „výzvedného spravo
dajstva“. Upozorňuje sa na nutnosť vybudovania siete rezidentov, pre čo aktuálne 
prebiehajúci odsun Nemcov vytváral ideálne podmienky - osoby určené na vy
sídleme sa stále nachádzali na čs. území a uvedomovali si nezvratnosť odchodu 
do horších materiáLnych pomerov. V tejto situácii mohla možnosť ďalšieho zdroju 
príjmov byť značným lákadlom. V dokumente sa pomerne lakonicky konštatuje, 
že „Při získavaní agentů z řad těchto tidí nejde v podstatě o nic jiného, než o vy
hlédnutí inteligentnějších a přístupnějších lidí, vylíčení možnosti vedlejších příjmu 
a udání adresy /poštovní schránky/, na kterou se může agent i po dlouhé době přihlá
sit, nebude-li získán pro okamžitou spolupráci. (...) Při této akci není třeba hledat 
důvěrníky výlučne v řadách antifašistů, i nacisté mohou být agenty.“259 Agenti mali 
byť inštruovaní, aby po príchode do nového bydliska vstupovali do politických 
strán (nezáležalo na tom, do ktorej), spolkov (najmä krajanských) a zúčastňovali 
sa verejného života. „Upozornil jsem na důležitost akce již jednou, upozorňuji na ni 
znovu, přestože jsem si vědom práce dosud vykonané. Do skončení odsunu Němců se 
dá ještě vykonat mnoho, bude-li si každý důstojník vědom toho,

• že pracuje pro celek, že i když mu - což je v případě důstojníků, kteří proti 
Německu nepracují samozřejmé - bude agent vzat a přidělen jinému důstojníku, 
vykonal pro celek záslužnou práci,

• že jde o práci na léta dopředu, že nebude-li tato práce vykonána dnes, bude 
musit být konána po létech za daleko horších podmínek.“260

Na základe tejto úvahy boli všetci spravodajskí dôstojníci obLastí opätovne 
poučení o nutnosti sústrediť sa (za spolupráce dôstojníkov 5. oddelení štábov) na 
nábor agentúrnych prostriedkov spomedzi Nemcov určených na vysídlenie. Pri
tom nebolo potrebné agentom dávať dôležité úlohy. V prvom rade mali dostať za 
úlohu podať správu o tom, kde a ako sa uchytili, kde žijú a v akých pomeroch, a po 
nadviazaní kontaktu sa mali odovzdávať do riadenia dôstojní kov z VO 2.Zdá sa,že 
sa táto stratégia dobre uplatnila. Z neskorších parciálne zachovaných zoznamov 
dôverníkov je zrejmé, že v rokoch 1948 a 1949 tvorili dôverníčke siete 2. odd. HŠ 
v značnej miere osoby s nemeckými menami a bydliskami v Nemecku a Rakúsku. 
A to aj napriek tomu, že sa pátrači neraz stretávali s odmietnutím, odôvodneným

259 ABS.f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6781-6869, Výzvědné zpravodajství - pokyny, 26.6.1946.

260 Tamže.
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nutnosťou postarať sa o vlastné životbytie a neistou perspektívou v povojnovom 
Nemecku. Odvrátenou stranou tohto procesu, ktorá sa prejavila práve v období 
eskalujúcej studenej vojny, bola nevynutnosť vyradiť značné množstvo agentúr
nych prostriedkov zo sietí.Tí, ktorí boli náborovaní práve v čase povojnového vy
hnania Nemcov,totiž po zmene spravodajského záujmu neboli schopní saturovať 
požiadavky čs. vojenského výzvedného spravodajstva, nakoľko išlo obvykle o ľudí 
z nižších sociálnych vrstiev, ktorí nemali v novej situácii dostatok možností; na 
nábor schopnejších však pátrači často nemali dostatočné prostriedky. Problema
tickou sa ukázala byť aj relatívne silná sieť agentúrnych prostriedkov, v dobo
vej terminológii obvykle označovaných ako dôverníkov-rezidentov, ktorí bývali 
v prihraničnom pásme a po vybudovaní železnej opony už svoje úlohy ďalej plniť 
z objektívnych príčin nemohli. Vystytli sa tiež viaceré zbehnutia spravodajských 
dôstojníkov a ich následné svedectvá pred súdmi (napr. už spomínaný O. Fejfar) 
a mnoho ďalších problémov. Vráťme sa však k skúmanému obdobiu.

Citovaný dokument ďalej vymenúva nedostatky zo strany spravodajských 
dôstojníkov, ktorí v niektorých prípadoch nedodržiavali rozkazy. Poukazuje na prí- 
pad(y), keď dôstojníka počas schôdzky s agentom zadržali príslušníci Zboru ná
rodnej bezpečnosti, pričom tento fakt nie je v časti B hlásenia o schôdzke zazna
menaný. Iný spomínaný prípad sa týka uchovávania úradných písomností. V nie
ktorých prípadoch dôstojníci PAÚ, ktorí nemali možnosť bezpečného uLoženia 
písomností (rozkazov, prehľadov, technických inštrukcií a podobne), tieto držaLi 
doma. Pritom v zmysle platných rozkazov mali nepotrebné dokumenty okamžite 
ničiť a také, na ktorých bolo uvedené, že sa majú vrátiť, sa mali vracať bez zby
točného zdržovania. Spravodajskí dôstojníci si nemali uchovávať ani prieklepy 
vlastných hlásení a mali si viesť len najnutnejšie záznamy. Problematické prípady 
tiež nastávali v prípade zadržania agenta pri prechode hraníc, keď títo nemali 
možnosť informovať svojho priameho nadriadeného. Agenti tak mali dostať mož
nosť svojho riadiaceho dôstojníka kontaktovať nielen cez kryciu adresu,261 ale aj 
prostredníctvom telefónneho čísla, ktoré však nemalo byť zaznamenané v tele
fónnom zozname. Takéto čísla plk. Hanus nariadil zriadiť vo veliteľstvách oblastí, 
zborová divízii a tieto nezverejnené čísla mali byť poskytované agentom pre prí
pad neočakávaného prekročenia hraníc alebo zadržania. Nasleduje upozornenie, 
aby ani súkromné telefónne stanice spravodajských dôstojníkov sa neuvádzali 
v telefónnych zoznamoch, čo sa malo kontrolovať. A napokon zaujímavosť: „Něk
teří důstojníci v poslední době iniciativně hledali nové možnosti a nové agenty in-

261 Nie je jasné, či bola myslená len poštová, alebo aj iná forma krycej adresy (napr. agent - krycia 
adresa). Opäť, jeden pátrač mohol mať takýchto adries niekoľko, stretol som sa aj s tým, že 
„obhospodaroval“ aj okolo 20 krycích adries.
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sercí. Inseráty byly vhodně a dobře stylizovány a přinesly v několika případech slibný 
výsledek. Těmto důstojníkům tlumočne mé ocenění jejich iniciativnosti.“262

Ako reálne typovanie mohlo v danej dobe vyzerať, približuje správa Jindři
cha Krátkého z 10. septembra 1946 s názvom Typaření, z ktorého jasne vyplýva 
zámer z priateľského rozhovoru so známym získať poznatky relevantné pre čin
nosť spravodajskej služby: „Dne 8. 9.1946 setkal jsem se v Krášeném Březně u Ústí 
n/L. s obchodníkem [s] ovocem Josefem Duškem, s kterým jsem seděl několik roků 
v koncentračním táboře. V nenápadním rozhovoru o známých získal jsem tyto typy.“261 
Je istou kuriozitou, že vo všetkých piatich prípadoch ide o osoby, s ktorými sa 
osobne spoznal v koncentračnom tábore Dachau, alebo ktorých odtiaľ poznal 
z počutia. „Typmi“ boli nasledovné osoby: istý nemecký sociálny demokrat, ktorý 
mal byť od roku 1939 v koncentračnom tábore a ktorý sa v roku 1946 mal anga
žovať pri odsune nemeckých antifašistov do americkej okupačnej zóny. V prípade 
ďalšej otypovanej osoby - úradníka poisťovne Slávia - sa Krátkému nepodarilo 
získať jeho súkromnú adresu, išlo však o osobu, s ktorou sa takisto poznal z tábo
ra a odhadoval ho ako potenciálne „dobrého typára“, ktorý by to „rád robil“. Ďal
šie tri osoby spadali do kategórie uvedomelý, prípadne zúrivý komunista. Iným 
spôsobom, ktorý sa ale začal intenzívne využívať až po nastolení komunistického 
režimu, bolo uverejňovanie inzerátov, ponúkajúcich prácu.

Zlá materiálna situácia v povojnovom Nemecku viedla v niektorých prípa
doch bývalé agentúrne prostriedky ktomu,aby čs.vojenskému výzvednému spra
vodajstvu znova ponúkli svoje schopnosti. Začiatkom marca 1946 sa na 2. odd. 
HŠ listom nakontaktoval prostredníctom misie pri USFET jej bývalý agentúrny 
prostriedok J. C. Postěn, ktorý bol v 30. rokoch vedený pod prezývkou „de Sucre“. 
Z dôvodu neexistujúcej dokumentácie požiadalo 2. odd. HŠ o konzultáciu pplk. 
gšt. Emila Strankmiillera264, ktorý potvrdil, že si na túto osobu pamätá, ale ozná
mil,že si nepamätá,že by agentove správy z rokov 1937 a 1938 boli príliš hodnot
né a že v priebehu vojny sa odmlčal. O jeho činnosti v rokoch 1934 - 1937 vraj 
mohli viac informácií poskytnúť pplk. gšt.Tichý, plk. Fryč a pplk. Sedláček. Služba 
sa napokon rozhodla nadviazať s ním spojenie až v septembri prostredníctvom 
2. oddelenia štábu VO 2. Postenovi pridelili prezývku „Husár“, misia dostala prí
kaz spoluprácu odmietnuť a ďalší kontakt mal prebiehať výlučne na čs. území.265

262 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6781-6869, Výzvědné zpravodajství - pokyny, 26.6.1946.

263 ABS, f. Osobní svazky, Osobní svazek Krátký Jindřich, a. č. 2292, Typaření, 10.9.1946.

264 Nejde o ojedinelý prípad,v podobných prípadoch v dôsledku neexistencie relevantných dokumentov 
pracovníci 2. odd. HŠ obvykle kontaktovali a požiadali o konzultáciu bývalých kolegov, obzvlášť 
Strankmiiller a Sedláček patrili medzi často kontaktované osoby.

265 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6870-8360, vzložke č.j. 6869Aaj.l946 sa nachádza viacero 
dokumentov k prípadu, vrátane nemecky písaného originálu listu.
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Podobné prípady sa stávali častejšie, na bývalú spoluprácu s čs. vojenskou spra
vodajskou službou sa odvolávali aj viaceré osoby nemeckej národnosti určené 
na vysťahovanie, pričom z dokumentov, ktoré som v rámci výskumu prešiel, nie 
je zrejmé, či a v ktorých prípadoch bola spolupráca obnovená. V duchu vyššie 
spomínanej náborovej akcie sa dá predpokladať,že takéto prípady sa preverovali 
a brali do úvahy ako potenciálne agentúrne prostriedky za hranicami.

Obdobná situácia, t. j. možnosti získavania nových agentúrnych prostriedkov 
počas presunov obyvateľstva, existovala aj pri výmene obyvateľstva s Maďar
skom, keď akcia rovnako zlepšila možnosti typovania osôb vhodných pre činnosť 
v prospech čs. výzvedného spravodajstva a uskutočňovania náboru. Prednosta 
2. odd. štábu VO 4 v tejto súvislosti informoval o zámere získať dvoch až troch 
jazykovo zdatných dôstojníkov spomedzi veliteľov kolón a styčných dôstojníkov, 
ktorých by bolo možné poveriť vykonávať pre službu uvedené úlohy. Nakoľko pri 
technickej realizácii presídlenia boli zaangažované aj slovenské povereníctva, 
plánovalo sa zaradenie spravodajského dôstojníka s agentúrnym číslom 0040 
medzi ich zástupcov, ako aj vyslanie „0036“-ky na krátkodobé nasadenie do Ma
ďarska za účelom verbovania rezidentov. Okrem toho prednosta deklaroval plán 
vyzvať všetkých podriadených spravodajských dôstojníkov, aby hľadali budúcich 
rezidentov medzi Maďarmi, určenými na vysťahovanie. Jedným z kritérií mali byť 
zachované rodinné väzby na Slovensku. Spravodajskí dôstojníci sa mali tiež ak
tívne zaujímať o presídlencov z Maďarska v ich nových bydliskách a získavať od 
nich spravodajsky využiteľné poznatky. Po skončení výmeny sa taktiež mali sú
strediť na získavanie takých presídlencov, ktorých príbuzní ostali žiť v Maďarsku 
a ich prostredníctvom s týmito príbuznými nadväzovať styk, resp. ich verbovať. 
Prednosta 2. odd. HŠ plk. Hanus tento plán v celom rozsahu odobril s tým, že 
„Tento výčet nám ukazuje, jak dobré a četné možnosti nám přesídlovací akce skýtá; 
bylo by hříchem nevyužít jich. Pokud jde o důstojníky 0036 a 0040 podotýkám, že 
jejich hlavní a jedinou prací za jejich pobytu za hranicemi musí být nábor hodnot
ných rezidentů. Oba jsou к tomu dobře kvalifikováni svou znalostí řeči; jdou pracovat 
do prostředí, kde se dají penězi a materiálními prostředky otevřít i mnohé solidně 
vypadající dveře. Jejich postavení za hranicemi jim musí umožňovat styky, nesmí je 
však odvádět od jejich vlastní práce; tuto otázku je třeba dobře projednat s činitelem, 
kterému budou za svého působení formálně podřízeni.“266

Veľa sa dalo dozvedieť aj bežnou činnosťou. Napr. z dokumentu o spravodaj
ských poznatkoch z rokovaní o malom pohraničnom styku v Parkáni (dnešné Štú-

266 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6870-8360, Presídlenie Slovákov z Maďarska - organizácia 
techn. prevedenie, 28. 6.1946 a ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6870-8360, Přesídlení 
Slováků z Maďarska - využití, 15.7.1946.
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rovo) vyplývalo viacero zistení. Jeho autor mjr. Ján Baláž, přednosta 2. oddelenia 
4. vojenskej oblasti, relatívne podrobne priblížil maďarských účastníkov rokova
nia. Správa, ktorej súčasťou ešte nebola ani zápisnica z rokovania,tak prinášala in
formácie o rodinných väzbách účastníkov na Slovensku, o platoch štátnych úrad
níkov v Maďarsku, o zásobovacích probLémoch či o pomeroch v krajine všeobecne. 
Najviac pozornosti sa v správe venovalo npor. Beszerményimu, ktorý v tom čase 
vykonával funkciu veliteľa pohraničnej roty v Ostrihome. Baláž informoval, že ten
to nosí vyznamenania z čias maďarskej účasti na ťažení proti ZSSR (v Maďarsku 
mali byť, s výnimkou tých, ktoré sa udeľovali počas éry Ferenca Szalásiho, povole
né), rád sa zabáva, vyhľadáva spoločnosť. Jeho zadelenie na hranice vraj súviselo 
s tým, že sa mal zdokonaliť v slovenčine a po obnovení riadnych vzťahov medzi 
ČSR a Maďarskom mal byť pridelený k úradu vojenského atašé v Prahe.267

Koncom roka 1946 prichádza aj k vydaniu špeciálnych smerníc pre ofenzívne 
spravodajstvo zo strany veliteľstva 10. divízie pre veliteľa práporu „VLTAVA“. Ako 
priestor spravodajského záujmu mal vyhradené územie Važec - Hrubý Vrch - kóta 
2481 - Poronin - Nowy Targ - Ochotnica - Laczkov - Laczki - Str. Sacz - rieka 
Poprad po Mníšek nad Popradom - Matysová - PLavnica. Spravodajská zložka sa 
tu mala sústrediť na získavanie poznatkov o tvorení bánd (s dôrazom na priestor 
Bukovina - Murzasichle), zistiť a sledovať činnosť bánd, miesta presunov, smery 
presunov s ťažiskom na západnú časť územia, sledovať akcie poľského vojska,za
merané na likvidáciu bánd. Na plnenie spravodajských úloh mal veliteľ práporu 
určiť vhodného dôstojníka (odporúčaný mu bol veliteľ prieskumnej roty pešieho 
pluku 14), ktorý mal dostať potrebný personál a vybavenie práve od uvedenej 
roty. Následne mal pristúpiť k zriadeniu pozorovateľní, ktorých vhodné umiestne
nie malo zabezpečiť získavanie potrebných poznatkov. Využiteľné poznatky mali 
súčasne poskytovať aj dôverníci z radov miestneho obyvateľstva, ale aj z poľskej 
strany, od chytených pašerákov či ďalších vhodných zdrojov. V citovanom doku
mente však nadriadený úrad vyjadroval pochybnosti nad vhodnosťou sledovania 
poľského vojska a budovania dôverníckej siete na poľskom území.268 Praha (mjr. 
Fusek) k tomu na Slovensko ďalekopisom oznámila, že pohyby poľského vojska 
sa nemajú sledovať agentúrne, ale sa tieto správy dajú najlepšie získať styčným 
dôstojníkom. Okrem toho však zastávali na 2. odd. HŠ názor, že v tomto prípade 
nie je vhodné obmedzovať sa výkonom len v duchu smerníc pre mierové spra
vodajstvo. Spravodajský dôstojník z veliteľstva s krycím názvom „VLTAVA“ však

267 ABS.f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010, Zpravodajské poznatky z rokovania o malom 
pohraničnom styku - predloženie, 26.1.1946.

268 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Smernice pre offenz. spravodajstvo u vel. 
„VLTAVA“ - vydanie, 14.12.1946 (ide o prípis 2. odd. štábo VO 4).
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musí byť skúsený pátrač, ktorý musí poznatky získavať prostredníctvom vlastných 
informátorov bez toho, aby sa dotýkal mierovej agentúrnej siete.

A napokon vznikli v roku 1946 aj smernice pre prácu vojenského výzvedné
ho spravodajstva pri zaistení hraníc, ktoré sú však značne všeobecné a obsahujú 
v podstate len stručnú charakteristiku bezpečnostnej situácie v tej-ktorej sused
nej krajine a charakteristiku tam pôsobiacich skupín, ktoré pre zaistenie hrani
ce predstavovali nebezpečenstvo (napr. gerily, organizované pašerácke skupiny 
a podobne).

Pokiaľ ide o produkty služby, dali by sa vo všeobecnosti rozlíšiť dva základné 
druhy. Ide o periodické správy a správy podávané adresátom ad hoc. Pravidelné 
mesačné správy prichádzali od vojenských pridelencov a vojenských misií, ktoré 
sa na základe rozdeľovníka preposielali celé. 2. odd. HŠ preposielalo aj periodic
ké správy spracované na základe 10-dňových súhrnných správ, spracúvaných 2. 
oddeleniami štábov vojenských oblastí. Tieto sa týkali priestoru ich pôsobnosti 
a sumarizovali v nich udalosti vojenského, politického, hospodárskeho diania, 
ako aj o opatreniach, zameraných na denacifikáciu a demilitarizáciu Nemec
ka, ale aj nemeckých vysídlencov a DP, bezpečnostnej situácie či nevojenských 
formácií (napr. stráženie hraníc). V priebehu roka 1946 začali pracovníci na den
nej báze spracúvať spravodajské mapy americkej armády, v dokumentácii sa za
chovali v spracovaní spravodajského oddelenia štábu VO 2. Obdobnú činnosť 
považujem za nanajvýš pravdepodobnú aj v ostatných vojenských oblastiach, 
z ktorých sa vykonávala „pátracia“ činnosť smerom do okupačných zón Nemecka 
či Rakúska.

Pokiaľ ide o druhý typ, považujem za dostatočné charakterizovať, aké typy 
správ sú pre zachovanú dokumentáciu typické. Nachádza sa tu značné množstvo 
zaznamenaných presunov amerických vojsk v Bavorsku smerom k čs. hraniciam. 
Dokumenty sumarizujú presné alebo aspoň približné počty tankov, delostrelec
tva, ale aj mužstva a letectva, ktoré sa nachádzali v Bavorsku v relatívnej blízkosti 
čs. štátnej hranice. Tieto presuny vojsk a techniky sa vyhodnocovali a zväčša ich 
malo ísť o obvyklé presuny a striedania. V dokumentácii sa zachovali aj ďalšie 
poznatky o amerických vojskách v Bavorsku. Samozrejme, takéto hlásenia sa ne
venovali len americkej armáde, ale týkali sa aj vojsk ostatných mocností a kra
jín, s výnimkou ZSSR. Značná časť takýchto dokumentov neobsahovala potrebné 
podrobnosti, ktoré špecifikovali vyššie uvádzané smernice, a to najmä ak išlo 
o správy získané od agentúrnych prostriedkov. Veľa poznatkov na preverenie 2. 
oddeleniu HŠ odstupovali vojenská kontrarozviedka a zahraničná spravodajská 
služba MV. Spravodajskí dôstojníci 2. odd. HŠ z toho dôvodu neraz žiadali obsiah
nuté informácie dopĺňať, t. j., či bola napr. odsunutá domov celá, alebo len časť, 
pričlenenie jej súčastí k iným jednotkám,čiže viac konkrétností o ďalších osudoch
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útvarov a ich nižších súčastí. Takto odstúpené poznatky veľmi často pracovníci 
2. odd. HŠ preverovali, najmä ak sa týkali tzv. zvyškových formácií či formovania 
vojenských, polovojenských a bezpečnostných formácií v západných okupačných 
zónach Nemecka. Pre zaujímavosť uvádzam,že nejedno z bombastických hlásení 
5. odd. HŠ sa po preverení na mieste ukázalo byť nepresným, prípadne „nafúknu
tým“, či dokonca aj takmer úplne nepravdivým.

Podobne ako to bolo v prípade iných spravodajských služieb, aj dojstojníci 
čs. vojenského výzvedného spravodajstva získavali fámy o tom, že Hitler vojnu 
prežil a niekde sa ukrýva. Jeden z agentov napríklad informoval, že Hitler tesne 
pred kapituláciou opustil letecky Berlín a ukrýva sa v južnom Bavorsku, neďale
ko Utersbergu, kde sa nachádzala aj propagandou ospevovaná „alpská pevnosť“ 
a letné sídlo Berchtesgaden.Tu sa vraj podľa vzoru franského cisára Karola Veľ
kého hodlá schovávať a čakať na svoj slávny návrat. Podobný charakter mala 
informácia o Martinovi Bormanovi, ktorého mal istý informátor vidieť vo vlaku 
na trati Bern - Ženeva. Veľmi rozšírené taktiež boli rôzne ponuky na odkúpenie 
dokumentov o nemeckých zbraniach odvety, rôznych patentov či ponuky všako
vakých fantastických a zaručených informácií, ktoré sa v tomto prostredí zrejme 
vyskytujú bežne aj v menej hektických obdobiach než boli povojnové roky. Služba 
však,súdiac podľa tej časti dokumentácie, ktorú som preštudoval, mala tendenciu 
v takýchto prípadoch postupovať značne zdržanlivo.

Ďalšou obsiahlou skupinou materiálov, obvykle zdieľaných s OBZ a MV269, 
sa stali získané poznatky o ilegálnych nacistických organizáciách. Ako re
prezentatívnu vzorku som vybral niekoľko nasledovných prípadov - istý in
formátor 2. odd. HŠ ponúkol obsiahly dokumentačný materiál o aktivitách 
nacistov v Bavorsku.270 Z roku 1946 sa tiež zachoval dokument s poznatka
mi dôverníka s prezývkou „Hladová“ o tvorení organizácie združujúcej býva
lých príslušníkov SS (Organisation der ehemaligen SS Angehôrigen, ODESSA) 
v Hamburgu, ktorej prvé „zhromaždenie“ sa malo podľa správy konať 11. sep
tembra 1946.271 Otázky rôznych bývalých nacistických prominentov, skladov 
zbraní, teroristických organizácií a podobne sa obvykle riešili v spoluprá
ci s obranným spravodajstvom. V takýchto prípadoch sa prejavoval rozdiel 
medzi oboma službami, keď - vychádzajúc z dokumentov fondu 2. oddelenia 
Hlavného štábu - sa nazdávam, že dôstojníci vojenského výzvedného spra
vodajstva boli v porovnaní so svojimi kolegami takpovediac „viac pri zemi“

269 MV väčšinou buď postupovalo získané informácie vojenského charakteru, alebo zdieľalo informácie 
súvisiace s emigrantskými skupinami, ktoré boli považované za protičeskoslovenské.

270 ABS,f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020 - 4269, Obsah informace.

271 ABS, f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823 - 10000, lllegální organisace ODESSA - prověření.
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a ich „pátracia“ činnosť, resp. jej výsledky, boli neraz v rozpore s informáciami 
kolegov z obranného spravodajstva. Napríklad v apríli 1946 OBZ iniciovalo 
na základe správ Zemského odboru bezpečnosti opätovný výsluch Henriho 
(v inom dokumente Harry) Kleina,vtom čase internovaného vtábore v Hagibo- 
re, ktorý deklaroval, že je oboznámený s osudom záhadnej aktovky, v ktorej sa 
mali nachádzať plány vyvíjanej nemeckej tajnej zbrane V3. Podľa zachovaného 
hlásenia uskutočnil referent 2. oddelenia HŠ škpt. K. Markus výsluch Kleina, 
ktorý priznal, že dokumenty vôbec nevidel. Na základe toho, že obsah aktovky 
nevedeli svedkovia presvedčivo potvrdiť, navrhol zložité a časovo i finančné 
náročné „pátranie“ po aktovke ani len nezahájit.272 Už v tomto období vznikli 
niektoré pozoruhodné dokumenty, ktorých rétorika predznamenáva nadchá
dzajúce obdobie komunistického režimu. Bližšie nešpecifikovanou „dôvernou 
cestou“ získané správy o americkom spravodajstve uvádzali, že dôstojníci so 
skúsenosťou zo strednej Európy boli zaraďovaní do spravodajských kurzov. 
V dokumente sa spomína napríklad generál Louis Fortier (1892 - 1974), dl
horočný armádny spravodajský dôstojník alebo napríklad kpt. Boor, príslušník 
amerického vojenského spravodajstva (G-2), ktorý pracoval na americkej am
basádě v Prahe (jeho sestra bola manželkou Vladimíra Hurbana.čs. vyslanca vo 
Washingtone). Pozoruhodná je však záverečná analýza: „Do ČSR přijede značný 
počet amerických církevních hodnostářů s postáním charitativním nebo studijním. 
Jsou to většinou spolupracovníci americké zpravodajské služby, kteří mají značnou 
misionářsko-zpravodajskou praxi. Jejich orientace je většinou proněmecká a proti- 
sovětská. Arcibiskum Spellmann /nedávno jmenovaný Vatikánem kardinálem/ má 
značný vlyv a rostoucí počet stoupenců zvláště mezi důstojníky a tím silný vlyv na 
armádu. Vytváří základy širokého proněmeckého hnutí namířeného proti SSSR.“271 

Ako som už naznačil vyššie, medzi oboma vojenskými spravodajskými služ
bami existovala čulá interakcia a výmena poznatkov. Kontrarozviedka 2.odde- 
Leniu HŠ poskytovala získané poznatky zo zahraničia a v mnohých prípadoch 
žiadala asistenciu, zaslanie získaných súhrnných poznatkov či dávala spravo
dajské požiadavky. Dôstojníkov 5. oddelenia zaujímaLi primárne za hranicami 
pôsobiace ilegálne jednotky, „prchalovská akcia“ či informácie o výzvedných 
službách západných štátov. V zmysle týchto požiadaviek 2. oddelenie HŠ inštru
ovalo pridelencov a misie a na základe toho vznikli aj syntetizujúce elaboráty 
poznatkov o spravodajských službách západných krajín.274 Naopak, 2. odd. HŠ

272 ABS.f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 5191-6333, Plány a výkresy německé tajné zbraně V 3.

273 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6333-6567, Americké zpravodajství - zpráva, 10.5.1946.

274 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6571-6655, Zpravodajství USA, V. Británie, Francie 
a Švýcarska, 24.6.1946.

96



Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1345 - 1946

kolegov z kontrarozviedky požiadalo, aby sledovali a hlásili styky amerického 
vojenského atašé v Prahe.275 V rámci dokumentácie sa zachoval aj získaný ob
siahly materiál, pojednávajúci o nemeckej spravodajskej službe pred a počas 2. 
svetovej vojny, spracovaný pracovníkmi HS OBZ.276 Kontrarozviedka si tiež prí
pad od prípadu žiadala od 2. oddelenia HŠ informácie podľa vlastných potrieb. 
Napríklad v máji 1946 žiadali od kolegov z 2. oddelenia získať informácie ohľa
dom Poľska a Maďarska. V prípade Poľska išlo o získanie informácií o dislokácii 
poľských jednotiek vo Veľkej Británii, Taliansku a Nemecku, ich početných sta
voch, činnosti a umiestnení štábov, ich spravodajských orgánoch a propagačnej 
činnosti. Ďalej sa mali získavané informácie týkať na území Poľska operujú
cich ilegálnych partizánskych skupín WoLnošč i Niezawistošč a Narodowe Sily 
Zbrojné (velitelia, činnosť a spojenia do zahraničia), zaujímali ich podrobnosti 
o organizácii Intermarium v Ríme, ako aj o Čechoch a najmä Slovákoch, ktorí 
sa v nej angažovali či o ich kontaktoch na skupinu Lva Prachalu, ďalej o „spra
vodajskej kancelárii“ gen. Andresa v Salzburgu (operujúcej proti ČSR), načele 
ktorej, na čele ktorej mal stáť istý mjr. Žilinskí, a napokon mali pátrači 2. odd. HŠ 
zaobstarať tlačový materiál spravodajského obsahu - knihy a brožúry vydávané 
Andersovým zborom v Ríme a Bavorsku, ilegálne tlačoviny vydávané v Poľsku, 
ako aj tlačoviny vydávané o poľských ilegálnych ozbrojených skupinách (Armia 
Krajowa,Wolnošč i Niezawistošč).277 Pokiaľ ide o Maďarsko,získané poznatky sa 
mali týkať „spravodajskej ústredne“ v Budapešti (umiestnenie, štruktúra, perso
nál), maďarskej obrannej spravodajskej služby (umiestnenie, štruktúra, perso
nál), oblastné spravodajské štruktúry Maďarska, vrátane úradovní v čs.-maďar- 
skom pohraničí, ako aj informácie o maďarskej spravodajskej úradovni, ktorá 
mala pôsobiť vo Viedni, a napokon mali pátrači 2. odd. HŠ získať smernice a roz
kazy maďarskej výzvednej aj obrannej služby. Zo slovenského pohľadu je zau
jímavý posledný odsek požiadavky: „Pokuste se vsunouti agenta k býv. pplk. sLov. 
armády Antonínu Snaczkému, který bydlí v Budapešti, [...]. Snaczký je voj. zběhem 
a byl slov. vojenským soudem odsouzen k smrti in contumatiam. Jmenovaný by 
mohl dodati zprávy o maďarské výzvědné síti na Slovensku.“27* V spisovom obale 
sa žiadne ďalšie dokumenty nenachádzajú, na citovanom dokumente je však 
ďalej uvedené, že požiadavka týkajúca sa Snaczkého bola zariadená a ostatné

275 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Voj. attaché USA - společenské styky,
21.11.1946.

276 ABS,f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010, Německé zpravodajství.

277 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010, Polsko, Maďarsko - zpravodajský požadavek,
31.5.1946.

278 Tamže.
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boli postúpené skupine A na vybavenie.
Z ďalších relevantných poznatkov boli napríklad získané niektoré podklady, 

ktoré si Maďarsko pripravovalo na mierovú konferenciu. V tejto súvislosti je tiež 
zaujímavá skutočnosť, že denník Demokratickej strany Čas priniesol vo svojom 
vydaní z 3. júla 1946 článok „Slováci pred sto rokmi“, z ktorého vyplývala znalosť 
zmieneného elaborátu, dodaného službe dôverníkom, vedeným pod krycím me
nom „Novinár “-.„Poslední odstavce článku svedčí o tom,že autor článku znal elaborát 
dodaný „Novinárom“/Madársko-česká historická paralela. Návrh na rozřešení otázky 
slovensko-maďarské/ a že si neuvědomuje škodu, která vzniká, jestliže se prozrazuje 
znalost tajného elaborátu. Buďto je článek inspirován kruhy, které tento elaborát od 
nás dostaly, anebo jde o vědomosti získané z jiných, do jiných rukou prodaných exem
plářů tohto elaborátu. Předpokládám, že článek nebyl inspirován Vámi. Snažte se věc 
vyšetřit. Buďte skeptičtí k novinárovu tvrzení, že pracuje jen s Vámi a že elaboráty 
získal sám za přispění svých, výlučně pro něho pracujících informátorů.“279 Šetrenie 
ale výsledok neprinieslo, autor článku Dr. Juraj Palkovič pracoval v Slovenskej 
národnej rade a podklady čerpal z vedeckej knižnice a ochotne sa nimi preukázal: 
„Vec nie je v žiadnom spojení s Novinárom. (...) článok nemá žiadnu bližšiu spojitosť 
s našimi prameňmi.“1*0 4 inom prípade služba na základe požiadavky Vojenského 
zemepisného ústavu „pátrala“ v Rakúsku po „veľmi cenných mapových originál
nych elaborátoch“, ktoré ČSR musela po okupácii odovzdať Maďarsku a ktoré sa 
mali podľa správ nachádzať v Rakúsku.281

Rok 1946 pre československé vojenské výzvedné spravodajstvo predstavo
val obdobie dynamického vývoja. 2. odd. HŠ sa značne dotýkala skutočnosť, že 
malo ísť o posledný rok povojnového provizória pred uzavretím mierových zmlúv. 
Komplikované povojnové pomery boli pre ňu výhodou aj nevýhodou súčasne. 
2. oddelenie HŠ sa síce ešte stále nachádzalo len vo fáze reorganizácie, ktorú 
spomaľovali viaceré vyššie spomínané faktory, pomery však umožňovali vybu
dovať soLídne základy pre budúcu spravodajskú činnosť. To, že vývoj európskych 
dejín napokon išiel iným smerom a že sa služba nedokázala ani v nasledujúcom 
období na medzinárodnom poli výraznejšie presadiť (alebo to zatiaľ aspoň do
terajšie výskumy nepotvrdili), je však už iná kapitola. Aj keď má tento stav nepo
chybne korene práve v období po skončení 2. svetovej vojny.

Značná redukcia personálu bola okrem finančných faktorov podmienená roz-

279 ABS,f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6781-6869, nariadenie č.j. 6868/Taj.hL.št.2.odděl.l946

280 ABS,f.2.odd.HŠ,šk.č.MNOTaj.l946 čj. 6781-6869, Nevhodné vyvracanie oprávnenosti maďarských 
územných požiadavkov, 15.7.1946.

281 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6781-6869, Mapový originálni materiál odevzdaný 
Maďarsku - zaslání, 1.7.1946.
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sírováním kompetencií OBZ. Hanuš si na rozdiel od Recina nedokázal presadiť 
svoje predstavy o práci 2. odd. HŠ a naopak musel sa prispôsobiť. Reicinovmu tla
ku sa podriadil taktiež z toho dôvodu, že k tomu smerovalo aj uznesenie vedenia 
Komunistickej strany Československa. Podľa názoru predstaviteľov strany totiž 
pracovalo v rámci štruktúr 2. odd. HS príliš mnoho „reakcionárov“ a „západňákov“.

Na záver by som ešte rád na margo reality československého spravodaj
ského pôsobenia v zahraničí uviedol citát, v ktorom jeden z problematických 
momentov veľmi výstižne zhrnul spravodajský dôstojník J. Krátký: „U odděle
ných skupin jako je mise, strážní oddíl, úředníci pro čs. obnovu a pod. se zpravidla 
najde najde nějaká osoba nebo několik osob, které mají zájem o zpravodajství ať 
už z jakéhokoliv důvodu. Na takové osoby se pak zpravidla obrací každý, kdo tam 
z vlasti přijede. Získané zprávy pak pocházejí všechny z jednoho pramene, protože 
iniciativní osoby se dají získat pro několik osob, t. j. pro 2., 5. oddělení, min. vnitra 
a nevím ještě pro koho. Event, si různé zpravodajské složky konkurují.“282 Táto veta 
podľa môjho názoru ilustruje realitu čs. spravodajského úsilia po 2. svetovej 
vojne všeobecne.

282 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, osobné spisy, a.č. 2292 (Krátký Jindřich), Záznam 
o kurími cestá do Německa ve dnech 20. - 26. ledna 1947.
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Československí 
vojenskí diplomati 
po skončení 
2. svetovej vojny
Adaptácia zahraničného aparátu v roku 1945

Pôsobenie československej vojenskej diplomacie v povojnovej Európe je téma, 
ktorá sa doteraz netešila zvláštnej pozornosti historikov. Kým o medzivojnovej 
ére existuje viacero prác285 a vojnová éra už okrem viacerých štúdií284 má aj vlast
nú monografiu285, povojnové Československo v tomto smere ostáva poľom neora

ným. Pritom malo v zahraničí viacero vojenských zastupiteľských úradov, ktorých 
činnosť v povojnovej Európe nebola vôbec nezaujímavá. Naopak, hektické povoj
nové roky a dramatický vývoj na medzinárodnej scéne dáva tušiť, že išlo o veľa.

Československá republika už krátko po svojom vzniku pristúpila k zriaďova

niu úradov vojenských pridelencov.286 Tí svojou činnosťou mali za úlohu prispie
vať k informovaniu vojenskej správy a politickej reprezentácie krajiny o vojen-

283 NĚMEČEK,Jan - KUKLÍK.Jan: Zpráva o činnosti úřadu československého vojenského atašé v Paríži 
po 15. březnu 1939. Historie a vojenství. Časopis Historického ústavu Armády České republiky. 
Praha: Historický ústav Armády České republiky, 2000,0018-2583 965 s. 49, č. 4 (2000) s. 780-805; 
NOWlNOWSKI.Stawomir M.: Politici, generálové a vyšší důstojnici meziválečné ČSR z pohledu polského 
vojenského atašé. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern 
Europe. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011 0037-6922 97, č. 3-4, (2011) s. 367-373.

284 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica: Československá vojenská zahraniční služba 1939-1945. Úvod do 
problematiky. Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939-1945. Sborník studií / 
[Ed.j: ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica - HOFMAN, Petr. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008 
Sešity Ústavu pro soudobé dějiny. 43. 388 s. 978-80-7285-105-8, s. 10-91; ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, 
Zlatica: Československí vojenskí diplomati a ich postoj k okupácii a kolaborácii. Okupace, kolaborace, 
retribuce / PEJČOCH, Ivo - PLACHÝ,Jiří a kol. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2010 327 
s. 978-80-7278-529-2, s. 41-53.

285 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica: Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938 - 
1945. Praha: MF 2011. ISBN 978-80-204-2165-4. Rád by som na tomto mieste zdôraznil, že ide 
o vydarenú a priekopnícku prácu tejto autorky.

286 V súčasnosti sa používa slovenský termín vojenský pridelenec, vojenský a letecký pridelenec či 
pridelenec obrany. V sledovanom období sa naopak používal oveľa viac výraz atašé. V texte ich 
budem používať ako synonymá, najmä pre štylistickú úroveň textu.
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sko-politicko-hospodárskom dianí v určených krajinách.Vojenskí atašé mali plniť 
prioritne úlohy spravodajského, diplomatického, reprezentačného,„propagandis
tického“ (v prospech čs. brannej moci; dnešnými slovami skôr propagačného) či 
dozoru nad československými vojenskými osobami, ktoré sa v danej krajine na
chádzali. Spektrum činnosti bolo pochopiteľne širšie, a nie vždy sa dali konkrétne 
úlohy určiť dopredu. Vojenských atašé menoval minister národnej obrany. Špeci
fikom ich pôsobenia bola skutočnosť, prijímali rozkazy od ministerstva národnej 
obrany (MNO) - náčelníka hlavného štábu, resp. 2. (spravodajského) oddelenia 
Hlavného štábu a súčasne vo veciach vojensko-diplomatických od vyslanca, resp. 
najvyššieho predstaviteľa zastupiteľského úradu. V roku 1923 vydalo Minister
stvo národnej obrany Služební instrukce pro voj. attaché Republiky Českosloven- 
ské.m V zmysle tejto inštrukcie vykonávali československí vojenskí pridelenci 
svoju činnosť počas celého medzivojnového obdobia, ako aj počas 2. svetovej 
vojny a bezprostredne po jej skončení. V priebehu 2. svetovej vojny malo Česko
slovensko vojenské misie a úrady vojenských atašé akreditované v krajinách Spo
jencov. Vojenské misie pôsobili v krajinách, kde sa nachádzali jednotky (napríklad 
vo Veľkej Británii či ZSSR). Okrem misií a atašé disponovala vláda, MNO, resp. 
2. oddelenie Hlavného veliteľstva československej brannej moci aj inštitútom 
exponovaných spravodajských dôstojníkov.288 Títo okrem vyslovene spravodaj
ských úloh,zameraných na monitorovanie situácie v danej krajine s ohľadom na 
vojenské a politické úsilie Nemecka na pôde danej krajiny a na priame agentúrne 
prenikanie smerom do Nemecka, Protektorátu Čechy a Morava a na Slovensko, 
do istej miery (zvyčajne s tichým súhlasom hostiteľskej krajiny) zabezpečovali 
aj neformálne diplomatické kontakty medzi exilovou československou vládou 
a vládou predmetnej (neutrálnej) krajiny.

Tak ako v predchádzajúcej kapitole aj tu si kladiem za cieľ priblížiť pôsobe
nie československých vojenských atašé doslova „na prahu mieru“, v rokoch 1945 
a 1946. Pokúsil som sa načrtnúť, na základe nekompletného,základný rozmer prá
ce a niektoré špecifické problémy, ktoré čs. vojenskí atašé v rokoch 1945 a 1946 
riešili. Pri hodnotení ich práce a postoja, ktoré k ich práci zaujímali ich nadriadení, 
teda Ministerstvo národnej obrany (MNO), si treba uvedomiť všeobecnú situáciu, 
v ktorej sa krajina po skončení vojny nachádzala. Československé hospodárstvo 
bolo v zlej hospodárskej situácii, obiehalo u nás niekoľko mien a na jeseň 1945 
pristúpila čs. vláda k devalvácii koruny; hospodárstvo aj infraštruktúra počas voj-

287 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Služební instrukce pro voj. attaché Republiky 
Československé, 3.7.1923.

288 Ide o dobový termín. Jednalo sa o spravodajských dôstojníkov či skupiny, ktorí boli geograficky
odlúčení a nachádzali sa v mimoriadnom postavení,t. j. v priestore,z ktorého bolo možné operovať 
priamo proti nepriateľovi (Nemecku). /£ к И / g
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ny utrpeli značné straty. Aj samotná armáda sa prakticky nachádzala len vo fáze 
budovania, pričom prioritou bola jej urýchlená výstavba. Znižovanie personálu, 
ktoré tak tvrdo zasiahlo celé 2. oddelenie Hlavného štábu, bolo v konečnom dô
sledku v zahraničí ešte markantnejšie než na domácej pôde. Práca vojenských 
pridelencov si vyžadovala značné množstvá valút, so získavaním ktorých Minis
terstvo financií malo problémy. A to už nehovoriac o tom, že Československo na 
reprezentácii už tradične šetrilo.

Už som uviedol, že ukončenie vojenského konfliktu, ohľady na rozpočet, ako 
aj obmedzené ambície ČSR na medzinárodnom poli, viedli k prehodnocova
niu diplomatických zastúpení ministerstva národnej obrany. Súviselo to nielen 
s novo definovanými prioritami štátu,ale nemenej dôležitá bola aj skutočnosť,že: 
...vláda národného frontu Čechov a Slovákov sa zásadne usniesla na výmene diplo

matického zastúpenia v cudzine“, a preto mal byť „...vymenený aj personál vojenských 
attaché.“2*9 V praxi sa teda realizovalo prevzatie už existujúcich postov, zníženie 
ich počtu a „povýšenie“ exponovaných spravodajských dôstojníkov na vojenských 
atašé, prípadne ich zrušenie. Všeobecný názor MNO ohľadom pôsobenia čs. dôs
tojníkov v zahraničí boL podmienený finančnými možnosťami (nutnosť úspory), 
doposiaľ neujasnenou koncepciou, ale aj názorom, že dôstojníci z povolania sú 
potrební doma a že dôstojníkom v zálohe treba umožniť vrátiť sa k pôvodným 
povolaniam a založiť si doma novú existenciu.290

V júni 1945 disponovala ČSR touto sieťou vojenských a leteckých atašé: 
vo Veľkej Británii, Nórsku, Francúzsku, Belgicku, Iráne, Číne, USA a Kanade. Vojen
ské misie boli zriadené v Taliansku, ZSSR, Albánsku, Juhoslávii a Egypte. Okrem 
toho pôsobila veľká vojenská misia vo Veľkej Británii,291 ktorej činnosť do istej 
miery kolidovaľa s činnosťou vojenského atašé, resp. medzi predstaviteľmi oboch 
úradov sa prejavila řevnivost a napäté vzťahy medzi veliteľom misie gen. Brunom 
Sklenovským („BOSÝ“) a vojenským a leteckým atašé plk. Josefom Káliom. Ďa
lej exponovaní spravodajskí dôstojníci pôsobili vo Švajčiarsku (ilegálne), Švéd
sku (pololegálně), v Turecku, Palestíne a v Jeruzaleme. K nim treba započítať aj 
styčné misie pri spojeneckých armádach v Európe, ktoré boli dočasné a aj od nich 
prichádzali spravodajské hlásenia. Po skončení vojny išlo o hodnotné poznatky 
jednak ohľadom demobilizácie spojeneckých armád, ale aj o situácii v okupova
nom Nemecku. Uvedené misie boli nástupcom čs. vojenskej misie pri Supreme

289 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Smernice pri ustanovovaní voj. attaché a náčelníkov 
vojenských misií v cudzine - vyžiadanie, 19.6.1945.

290 Tamže, šk. č. 30, Personál vojenského attaché ČSR v Paříži.

291 KUKLÍK.Jan - NĚMEČEK,Jan: Osvobozené Československo očima britské diplomacie. Praha 2013. ISBN 
9788024624044.
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Headquarters Allied Expeditionary Force (Vrchné veliteľstvo spojeneckých expe
dičných síl, SHAEF), ktoré zaniklo dňom 13. júla 1945. Veliteľom čs. vojenskej mi
sie pri SHAEF boľ plk. V. J. Rosík (v Londýne), pri „hlavnom slede“ mjr. Miksche, jej 
formálna likvidácia bola ukončená ku koncu septembra 1945.292 Úlohy styčných 
misií v sovietskej zóne suplovala čs. vojenská misia pri Kontrolnej rade a súčasne 
boli zriadené misie v Rakúsku a Maďarsku.293 Misie plnili úlohy najmä informač- 
no-spravodajského a intervenčného charakteru, neriadilo ich však 2. odd. HŠ, ale 
spadali do kompetencie 7. oddelenia Hlavného štábu.

Kým za ministerským stolom sa na papieri zmeny robia pomerne ľahko,v pra
xi sa zvyčajne komplikácie, na ktoré sa pri kancelárskej príprave nemyslí, objavia. 
V nových pomeroch nebolo dostatočne upravené postavenie exponovaných spra
vodajských dôstojníkov, ktorí vtom čase reálne žili v zahraničí a stále vykonávali 
činnosť, udržiavali toky informácií a siete spolupracovníkov a po skončení vojny 
sa ocitali v akomsi vákuu. Pri likvidácii londýnskeho spravodajského oddelenia 
dostala Československá vojenská misia vo Veľkej Británii k dispozícii obmedzený 
spravodajský paušál, z ktorého mali byť výdavky exponovaných spravodajských 
stredísk hradené,avšak ich ďalšie služobné pôsobenie vymedzené nebolo. Rezort 
mal ambíciu riešiť každý prípad individuálne, čo aj s ohľadom na situáciu doma 
zvyčajne trvalo dlhšie.

Vojenskí atašé a exponovaní spravodajskí dôstojníci vykonávali, ako som už 
uviedol, v prospech povojnového Československa niekoľko základných úloh - 
reprezentačnú, spravodajskú, diplomatickú a propagačnú. Spravodajská činnosť 
patrila medzi ich priority, atašé boli upozornení, že sa nemôžu obmedzovať len 
na vybavovanie bežnej agendy, ale musia „dobre a svedomité“ plniť aj spravo
dajskú úlohu. Ich úloha nemala byť,,...yen representativně-diplomatická, ate třeba 
jim dát přesně vymezené pracovní úkoly aby v zahraničí sbírali zprávy - ovšem na 
podkladě přísně legálním - které může ČSR výhodně použít při organisaci armá
dy, obrany vůbec a všech jiných složek politicko-hospodářských, které mají jakýkoliv 
vztah к vojenským věcem,“294 Najzákladnejším produktom práce vojenských atašé 
bolo vypracúvanie a zasielanie periodických súhrnných správ o vojenských a po
litických udalostiach v krajine svojej akreditácie (vždy k 5. dňu mesiaca). Tieto 
správy vznikali na základe informácií z tlače, z poznatkov, ktoré atašé získali na 
stretnutiach,z ďalších otvorených zdrojov, ale aj od kontaktov a dôverníkov. Práca

292 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 36, Likvidace čs. voj. mise u SHAEF a SHAEF REAR 
v Londýně a úprava podřízenosti a styku čs. voj. mise u BAOR a USFET, 21.9.1945.

293 VÚA-VHA, MNO 1945, HŠ/7. odděl., šk. č. 64, Čs. vojenské mise v Německu, Rakousku a Maďarsku, 
vzniká složení,24.11.1945.Tieto úrady boli na istý čas podriadené 7. oddeleniu HŠ.

294 Tamže, Poznámky k pracovně organisačnímu seskupení.
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s týmto typom zdrojov sa v spomínaných inštrukciách neuvádza, práca vojenských 
atašé s dôverníkmi má korene zrejme v období zostrenej medzinárodnopolitickej 
situácie koncom 30. rokov minulého storočia a v období počas 2. svetovej vojny. 
Pritom je ale dôležité,že v druhom prípade išlo o činnosť smerujúcu výlučne do 
priestoru spravodajského záujmu krajín Osi a nie proti krajine, kde exponovaný 
spravodajský dôstojník či atašé pôsobil. Súčasťou súhrnov, ako zákLadného infor
mačného produktu každého atašé, boli prílohy. Týkali sa dôležitých skutočností 
textu, ktoré mali rozšíriť, resp. doplniť. Obvykle sa jednalo o výstrižky z tlačovín, 
ale aj celé brožúry či knihy, dokumenty či ich kópie, ale aj fotografie a podob
ne. Atašé týmto spôsobom prispievali k budovaniu informačnej databázy služby. 
Hlavné ústredie pritom atašé opakovane upozorňovalo,že nie je nevyhnutné hlá
siť každú zmienku o ČSR; oveľa dôležitejšie bolo sprostredkovať názory, ktoré na 
ČSR prejaviLi autority či už z vojenskej, politickej alebo hospodárskej sféry. Dôraz 
sa tiež kládol na formálnu stránku veci. Ich úroveň totiž mala zodpovedať tomu, 
že slúžili na informovanie prezidenta, ministra a štátneho tajomníka národnej 
obrany, náčelníka a podnáčleníkov hlavného štábu či veliteľa operačného odde
lenia HŠ.

Periodické hlásenia museli dodržiavať predpísanú štruktúru pozostávajúcu 
z nasledovných bodov: 1 - vojenský prehľad (personálny - informácie o osobách, 
ktoré zastávali dôležité posty, ich životopis, fotografia, politické názory a pod.); 
vecný - (všeobecne, morálka, ubytovanie, výcvik, vzťah armády k ľudu, finančné 
zabezpečenie príslušníkov ozbrojených síl; organizácia - mierové počty, SV, dislo
kácia atď.; výzbroj a výstroj; výcvik; osvetová a mravná výchova; branná výchova; 
vojenská, resp. branná príprava žien; propaganda; demobilizácia; zbrojný prie
mysel; vojenské ústavy; spravodajské služby; rôzne); 2 - politický prehľad (poli
tika vnútorná,zahraničná, koloniálna, okupačná); 3 - národohospodársky prehľad 
(priemysel, poľnohospodárstvo, olej, ropa, uhlie, špeciálne odvetvia krajiny, ob
chod); 4 - prehľad sociálny; 5 - kultúrne správy; 6 - atómová bomba; 7 - doprava 
(letecká, železničná, cestná, lodná); 8 - pomer k ČSR; 9 - rôzne.295 Išlo o osnovu, 
ktorú bolo potrebné prispôsobiť miestnym pomerom a získaným poznatkom. 
V prípade, že sa o danej oblasti nepodarilo získať nové informácie, stačilo to 
uviesť. Hlásenia sa vo fonde,z ktorého čerpám,zachovali pomerne dobre.

V praxi sa vyskytli aj prípady nespokojnosti s prácou zástupcov armády v za
hraničí. V dokumente z druhej polovice decembra 1945 sa na margo toho uvá
dza: „Někteří vojenští přidělenci doposud tyto souhrny zpráv nepředložili, někteří je 
vypracovávali velmi povšechně, při čemž se opírali o zprávy tisku. Jiní opět hlásili 
čas od času drobné, nijak zvlášť důležité zprávy, které mohly a měly být pojaty do

295 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu,šk. č. 34, Príloha číslo 1 к £.].2998ДАк1112;1.2^Ьё1.1945
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souhrnu.“196 Dokument vyzdvihuje nutnosť klásť dôraz na spravodajskú činnosť 
atašé. Spočívať mala v monitorovaní vojenského, politického a hospodárskeho 
diania vtej-ktorej krajine. Prácu vykonávali atašé sami, ale viedli k tomu aj svo
jich podriadených a ako zdroje mohli využívať všetkých schopných dôstojníkov 
čs. armády, ktorí sa v danej krajine z akéhokoľvek dôvodu nachádzali.

V lete 1945 sa začala diskusia o zadefinovaní priestorov spravodajského zá
ujmu, v ktorých mali pridelenci pôsobiť. Napríklad v liste náčelníkovi hl. štábu 
gen. B. Bočkovi a prednostovi 2. odd. HŠ pplk. A. Rašlovi veliteľ vojenskej misie 
pri SHAEF pplk. V. J. Rosík navrhoval, aby Československo malo vojenského atašé 
v každej európskej veľmoci, v USA a v každej krajine, s ktorou mala ČSR spo
ločné hranice.297 Odporúčal tiež dôkladne sa riadiť jednou základnou zásadou: 
„Při uděíování akreditivu pro cizí vojenské atašé v našem státě je záhodno říditi se 
příkladem Norska, t. j. nedávati zásadně akreditiv cizímu vojenskému atašé, který 
nemá sídlo v Praze. Chceme-Li tuto zásadu apiikovati, musíme se dle ní říditi od 
počátku. Zde neplatí o po rtu ní pořekadlo: „výjimka potvrzuje pravidlo“ nýbrž zde sku
tečně každá výjimka poruší pravidlo. Na příklad se může státi, že některý stát bude 
žádati o akreditiv pro voj. atašé, který bude míti sídlo ve Varšavě, též pro Českoslo

vensko. Dodržíme-li výše uvedenou zásadu od počátku, bude to velmi snadné s jed
noduchým vysvětlením odmítnouti. Tato zásada bude jen к prospěchu naší vojenské 
prestiže. Rozhodně nesmíme připustiti, aby se opakoval případ, který znám osobně 
z doby předválečné, kdy italský letecký atašé měl své sídlo v Budapešti - tedy v zemi 
v podstatě nám nepřátelské - a současně byl akreditován pro Československo a Ju

goslávii.“19* Napokon bola prijatá zásada, podľa ktorej vo všeobecnosti: „Vojenské 
attaché bude nutno posílat do všech zemí, bez ohledu na jejich rozlohu a sílu a jedi
ným vodítkem nechť je tu tá okolnost, zda uvedené státy prožívají nyní proces poli
tické i sociální proměny, anebo které se stanou centrem diplomatické aktivity, anebo, 
kde se předpokládá, že se tam ilegálně uchýlila část vedení nacisticko-fašistického 
štábu, zda už politického, nebo vojenského. Vyjmenování států, do kterých je nut
no určit attaché není proto možno stanovit definitivně, attaché budou určeni podle 
potřeby.“199 S ohľadom na možnosti a ambície krajiny bolo vyšpecifikovaných 13 
priestorov spravodajského záujmu, kde mali pôsobiť misie a atašé: ZSSR (misia 
aj atašé), Veľká Británia, USA a Kanada, Francúzsko s Belgickom a Fío Lands kom300,

296 Tamže, Zprávy od vojenských zahraničních orgánu - předkládání, 19.12.1945.

297 Tamže, šk. č. 38, Vojenští atašé, určování a udělování akredity - případ Norska a všeobecně, 
1.9.1945.

298 Tamže, Vojenští atašé, určování a udělování akredity - případ Norska a všeobecně, 1.9.1945.

299 Tamže, šk. č. 28, Poznámky к pracovně organisačnímu seskupení.

300 Funkciu vojenského atašé v Holandsku vykonáva Iv roku 1945 pplk.Jaroslav Kašpar, ktorý až do leta
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Švajčiarsko, Taliansko301, Balkán (Juhoslávia, Grécko a Bulharsko, ale uvažovalo 
sa aj o zriadení úradu leteckého a vojenského atašé pre Juhosláviu, Albánsko 
a Grécko so sídlom v Juhoslávii), Rumunsko, Turecko (Blízky východ, uvažovalo 
sa aj nad Káhirou a Teheránom), Južná Amerika (v Brazílii), Škandinávia, Poľsko302 
a napokon Ďaleký východ a Čína.303 Prednosta 2. oddelenia HŠ pplk. Anton Rašla 
súčasne navrhol v rámci „racionalizácie“ zrušiť úrady vojenských atašé v Nórsku, 
Iráne a Kanade,304 posty exponovaných spravodajských dôstojníkov vTurecku, Pa
lestíne a Jeruzaleme a misií v Albánsku a Egypte. Rozhodnutie o zrušení úradu 
vojenského atašé v Mexiku padlo už skôr.

Po skončení vojny sa situácia čs. exponovaných spravodajských dôstojní
kov, ktorí pôsobili v zahraničí a v priebehu vojny zabezpečovali tok informácií 
z Nemecka či okupovaných oblastí, stala problematickou. Ako som už uviedol, 
vo viacerých prípadoch minimálne niektorí predstavitelia hostiteľskej krajiny 
predpokladali, že sa stanú vojenskými atašé. Pri riešení aktuálnych otázok doby 
však kompetentní v Prahe vnímali otázky zahraničného zastúpenia len ako me
nej dôležité, čo zainteresovaným prinášalo nemalé problémy. Vyriešenie otázky 
akreditácie vojenských pridelencov vo Švajčiarsku, Švédsku a Turecku bolo teda 
v lete 1945 nanajvýš aktuálne. Vo všetkých troch prípadoch išlo o chúlostivú zá
ležitosť. Vo Švajčiarsku už v priebehu vojny žil pod falošnou identitou na britský 
pas pplk. Karel Sedláček. Britská strana po skončení vojny požiadala o vrátenie 
tohto dokladu. Jeho menovanie za atašé odporúčal aj čs. vyslanec v Berne a podľa 
Rašlovho zástupcu plk. Karla Palečka sa to dalo ľahko zariadiť tak, že by mu lon
dýnske MZV v likvidácii vydalo diplomatický pas. Kým vo Švajčiarsku celý proces 
prebehol bez väčších komplikácií, inak to bolo na severe Európy. Od roku 1944 
pôsobil vo Švédsku pod vlastným menom pplk. Alois Čáslavka, pričom: „Švédské 
úřady předpokládaly že po navázání diplomatických styků zůstane pplk. Čáslavka na

1945 pôsobil ako vojenský atašé v Nórsku.V rozpočte MNO sa už na rok 1946 z funkciou vojenského 
atašé v Holandsku nepočítalo, funkciu mal zastrešiť vojenský atašé vo Francúzsku. Zrušenie úradu 
sa uskutočnilo k 31.10.1945.Tamže, šk. č. 37, Holandsko - zrušení úřadu voj. attaché ČSR.

301 Vojenský atašé sa mal funkcie ujať až po skončení práce vojenskej misie pri General Headquarters 
- Central Mediterranean Forces, ktorá mala na starosti repatriáciu vojakov českej (bývalí príslušníci 
Vládneho vojska) a slovenskej (bývalí príslušníci technickej brigády) národnosti.

302 Tamže,šk. č. 28, Voj. a let. attaché do Polska - ustanovení,4.6.1945. Do funkcie bol navrhnutý mjr. 
Stanislav Dvorský, ktorého menovanie odmietla Vojenská rada. Uvažovalo sa aj o menovaní mjr. 
Pavla Marcellyho.

303 Tamže, šk. č. 28, bez názvu, grafické znázornenie, k č. j. 162Aaj.l945.

304 Tu bola tiež v hre otázka výmeny plk. Jána Ambruša za jeho spolupracovníka škpt. Ľudovíta 
Sozanského, napokon však úrad bol zrušený, pričom jeho úlohy prevzal vojenský a letecký atašé 
v USA plk. Karel Lukas. Tamže, Jmenování voj. a let. attaché do Kanady, 4. 6.1945. Tamže, šk. č. 28, 
Vojenští attaché - změny, 15.6.1945.
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místě jako voj. přidělenec.“305 Po istých komplikáciách MNO nakoniec pristúpilo 
k menovaniu Čáslavku za vojenského atašé vo Švédsku a mal pôsobiť aj v Nórsku. 
Nóri mu však odmietli udeliť agrément. Dôvody vysvetľoval veliteľ čs. vojenskej 
misie pri SHAEF plk. V. J. Rosík v už citovanom liste adresovanom náčelníkovi 
hlavného štábu gen. B. Bočkovi a náčelníkovi 2. odd. HŠ pplk. A. Rašlovi. V do
kumente poukázal na to, že nórsky vojenský kontingent v Británii bol podobný 
ako československý a krajina navyše dala spojencom k dispozícii svoju početnú 
obchodnú flotilu, ktorá sa v dôsledku bojov znížila na polovicu predvojnového 
stavu. Počas vojny mali obe krajiny akreditovaných vojenských atašé. Žiadať od 
Nórov akreditáciu pre atašé vo Švédsku so sídlom v Štokholme teda Rosík označil 
za netaktné, a to nielen v kontexte vzájomnej histórie oboch krajín, ale tiež z dô
vodu švédskej neutrality počas vojny. Rosík napokon v tomto konkrétnom prípa
de, berúc do úvahy malý význam Nórska pre ČSR, odporúčal menovať atašé pre 
Nórsko so sídlom v Oslo, ktorý by však krajinu len niekoľkokrát do roka navštívil 
(pri štátnom sviatku či veľkých leteckých cvičeniach).506

Nemenej komplikovaná situácia bola v Istanbule, kde počas vojny pomer
ne veľkú spravodajskú expozitúru viedol pplk. Jaroslav Hájíček (používal krycie 
meno „Petr“). Rozviedna činnosť z tureckého územia sa skončila po obsadení 
Bulharska sovietskymi vojskami v roku 1944,507 pokračovala tu už len českoslo- 
vensko-sovietska spolupráca v kontrarozviednej oblasti. Podľa Palečkovho názo
ru nebolo nutné udržiavať v krajine dovtedajší stav personálu a opäť v prípade 
rozhodnutia ponechať Hájička v krajine považoval za nevyhnuté ho legalizovať. 
V rovnakej dobe Rašla uvažovať aj o úplne inej možnosti - v Turecku mal miesto 
exponovaného spravodajského dôstojníka pôsobiť atašé: „... so sídlom v Prahe, 
ktorý by občas do Istanbulu dochádzal“,308 Toto riešenie napokon nebolo prijaté. 
Hájíček vzhľadom na takmer úplné zastavenie spravodajskej činnosti navrhol 
listom z 9. júla 1945 personálne zoštíhlenie (odoslanie troch osôb do vlasti),309 
nakoľko plnili úlohy najmä administratívneho charakteru - zväčša sa zaobera
li zabezpečovaním transportov vojakov do vlasti. Hájíček bol ešte v Lete 1945

305 Tamže, šk. č. 28, Připomínky k likvidaci býv. 2. oddělení H. V. v Londýně, 14.6.1945.

306 Tamže, šk. č. 38, Vojenští atašé, určovaní a uděloévání akredity - případ Norska a všeobecně, 
1.9.1945.

307 ZTurecka bolo dovtedy možné cez bulharské územie udržovať priame spojenie do krajín v područí 
Nemecka. Železničné spojenie (nákladné aj osobné) sa využívalo napríklad na prevážanie 
vysielačiek či šifrovacích kľúčov, napríklad aj na Slovensko.

308 Tamže, šk. č. 28, Smernice pri ustanovovaní voj. attaché a náčelníkov vojenských misií v cudzine - 
vyžiadanie, 19.6.1945.

309 Tamže, šk. č. 35, Čsl. vojenská mise v Turecku - návrh na reorganisaci, 9. 7.1945. Z neznámeho 
dôvodu je pod dokumentom podpísaný krycím menom „PETR“.
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uvádzaný ako čs. vojenský zmocnenec v Turecku, funkciu atašé zastával od 1. 
septembra 1945.310 V lete 1945 padlo rozhodnutie o zrušení čs. vojenskej misie 
v Káhire a administratívneho štábu Jeruzaleme, čo bolo motivované vecne a fi
nančne. K tomu sa negatívne stavali britské úrady, ktoré poukazovali na nutnosť 
zabezpečovania starostlivosti o približne 600 československých žien a detí, na
chádzajúcich sa stále v Palestíne, ako aj vybavovaniu bežnej agendy v Egypte: 
„Bude-li nutno trvati na našem návrhu zrušení Čs. admin, štábu v Jerusalémě a styč. 
důstojníka v Cairu [Káhire], pak W[ar] 0[ffice] považuje za nutné přiděliti jednoho 
anglicky mluvícího důstojníka k čs. konsulátu v Jerusamémě a čs. vyslanectví v Cai
ru.“111 S ohľadom na finančnú náročnosť fungovania úradov v zahraničí sa však 
malo trvať na urýchlenej repatriácii čs. občanov. Do úvahy prichádzalo zrušenie 
administratívneho štábu v Jeruzaleme do 31. októbra 1945 s možnosťou pone
chať tam po tomto termíne jedného styčného dôstojníka (do konca decembra).312 
Problémom v tomto prípade však bola skutočnosť, že čs. administratívny štáb 
sa staral a vyplácal príspevky rodinám (cca 500 osôb) čs. vojakov a dôstojníkov 
z fondov poskytovaných britskou vojenskou správou v Palestíne. Odvolanie štábu 
pred ukončením repatriácie by znamenalo, že by títo rodinní príslušníci ostali 
bez prostriedkov, nakoľko Briti fondy poskytovali len špeciálnemu vojenskému 
úradu a nie čs. diplomatickému zastúpeniu. V tomto kontexte treba zdôrazniť, že 
samotná repatriácia bola závislá nie od čs. MNO, ale od toho, kedy britská strana 
poskytne nutné dopravné prostriedky.313

V niektorých prípadoch však striktné zrušenie úradu vojenského atašé pod
nietilo s ohľadom na diplomatické zvyklosti či iné dôvody intervenciu zo strany 
Ministerstva zahraničných vecí. MZV napríklad v prípade zrušenia úradu vojen
ského atašé v Kanade navrhovalo zvážiť ešte možnosť menovať zvláštneho atašé 
s nižšou vojenskou hodnosťou, resp. aspoň zariadiť, aby atašé v USA, resp. jeho 
zástupca, trávili časť roka v Kanade. V prospech tohto riešenia hovorila skutoč
nosť, že sa v krajine nachádzalo stále dosť čs. občanov a agenda odvodov a povo
ľovanie odkladov nástupov na prezenčnú vojenskú službu si mala vyžiadať prácu 
aspoň jedného úradníka a „Mimo to je Kanada státem s mladou moderní armádou, 
která se proslavila za války s moderním válečním průmyslem, který snad bude hod
ným studia a pozorování,“314 MZV vo svojom prípise ďalej poukazovalo na veľmi 
priateľský postoj Kanady k čs. armáde v priebehu vojny a na skutočnosť, že pri čs.

310 Ref. l.s. 212 -213.

311 Tamže, šk. č. 36, Čs. admin, štáb SV.- likvidace, 18.8.1945.

312 Tamže, Posudek lll./2.odděl.k čj. 1733 Dův.hl.št./2.odděl.l945.

313 Tamže, Posudek lll./2.odděl.k čj. 1733 Dův.hl.št./2.odděl.l945.

314 Tamže,Vojenský attaché pro Kanadu, 24.8.1945.
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armáde v Londýne bol dokonca akreditovaný zvláštny vojenský atašé Kanady...
což bylo se strany Kanady jistě velmi přátelským gestem a projevem zvláštní přízně, 
neboť tehdejší malý stav čsl. armády v zahraničí ustanovení vojenského attaché 
и nás jistě neodůvodňoval. Je-li na př v úmyslu míti zvláštního vojenského attaché 
v Moskvě, jistě by se doporučovalo, aby byl jím daleko spíše někdo v Kanadě,“315 

Povojnové pomery zaujímavo dokresľuje prípad Číny. Tamojší vojenský a le
tecký atašé mjr. gšt. Jaroslav Šustr ešte 3. júna navrhoval vyslať tam vojenskú 
misiu. Odôvodňoval to silným obdivom k Nemecku a nemeckej armáde, ktorý 
mal v tunajších vojenských kruhoch panovať. Misia mala okrem propagácie pri
spieť aj k„získaniu pôdy pre uplatnenie našich zbraní“,teda nadviazaniu obchod
ných kontaktov medzi Čínou a československými zbrojovkami. „Dalším důvodem 
je složka zpravodajská, která by měla veliký význam hlavně pro naše spojenectví 
s Ruskem. Rusové sami v přítomné době nemohou z důvodů politických /-.vnitřních 
i zahraničních:/nic podobného podniknout.“116 Táto jeho iniciatíva sa ale v Prahe 
s veľkým pochopením nestretla a ani jeho ostatná činnosť sa takpovediac „ne
tešila“ prílišnej pozornosti nadriadených. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že niekto
ré jeho požiadavky (resp. informácie, o ktorého ho žiadali predstavitelia čínskej 
armády) neboli vybavené ani dlhé mesiace po požiadaní. Šustr v liste do Prahy 
z júla 1945 na margo komunikácie s Ústredím trpko konštatoval: „Znovu prosím 
o pokud lze brzké, nebo alespoň o vyřizování vůbec mých spisů. Jsem-li úplně bez 
odpovědí, nemohu skutečné zde pracovat a veškeré náklady na zdejší úřad jsou na
prosto zbytečné.“117 Nezáujem Prahy však súvisel aj s úvahami o úplnom zrušení 
úradu vojenského a leteckého atašé v Číne - o tomto variante sa uvažovalo po 
podpísaní mierovej zmluvy s Japonskom. Šustr na tento pravdepodobný scenár 
reagoval začiatkom októbra 1945 listom. V ňom argumentoval v prospech po
nechania úradu na Ďalekom východe. Poukazoval na prestížne, politické, náro
dohospodárske a vnútorné dôvody. Podľa Šustra ponechanie siete zahraničných 
zastupiteľských úradov svetu demonštrovalo nezávislosť od ZSSR. Súčasne poli
tický príklon ČSR k Sovietskemu zväzu vyžadoval dobrú informovanosť domácich 
úradov o dianí, obzvlášť v Číne, kde vtom čase dochádzalo kzostrovaniu konfron
tácie záujmov USA,Veľkej Británie a ZSSR. Šustr ďalej poukazoval na to,že práve 
vojenský a letecký atašé má jedinečnú možnosť pomáhať aj v hospodárskej sfére, 
nakoľko v Číne, kde prebiehala občianska vojna, resp. sa schyľovalo k jej pokra
čovaniu, mala armáda mimoriadne postavenie a značný (oficiálny i neoficiálny) 
vplyv na priemysel a (zahraničný) obchod krajiny. Okrem toho sa na východe

315 Tamže, Vojenský attaché pro Kanadu, 24.8.1945.

316 Tamže, šk. č. 28,Čs.voj. mise v Číně - návrh na zřízení, 3.6.1945.

317 Tamže, šk. č. 30, Hlášení čís. 14,7.7.1945.
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Číny nachádzala menšina Čechov a SLovákov a krajania žili aj v ďalších krajinách 
regiónu - napr. v Indii.318 Kurióznejšou časťou dokumentu je tá, kde Šustr infor
muje o niektorých rozdielnostiach vyplývajúcich z odlišných tradícií a mentality. 
V liste apeloval na to, aby budúci atašé (v prípade zachovania úradu) bol aspoň 
plukovník: „...třeba i jen dočasným propůjčením hodnosti. Je to nutné aby bylo do
saženo rovnováhy mezi našimi attaché u malých a velkých států, dále pak proto, 
aby bylo dosaženo určité parity mezi ostatními attaché v Číně a správného poměru 
к důstojnickým hodnostem čínským. Tak se na př. při jedné recepci stalo, že se čínský 
vice-ministr zahraničí Dr. К. C. Wď19 zeptal našeho velvyslance: Proč je váš attaché 
jenom major? Není schopen na povýšení? Proč ho sem tedy posílali? A je li schopen 
zastávat službu attaché-ho, proč není více? Nezapomínejte, že и nás důstojník za
číná vlastně majoremľ320 Rovnako je dokladom dobových pomerov skutočnosť, 
že atašé v Číne musel MNO upozorňovať na nutnosť zjednotenia prekladov - pre 
zaujímavosť to odcitujem obšírnejšie: „Všechna nařízení a výnosy MNO, týkající se 
přímo či nepřímo veřejnosti, tisku či úřadů zemí v nichž voj. attaché jsou pověřeni, by 
měla být ministerstvem zasílána buď dvojjazyčně /:česky a anglicky:/, nebo alespoň 
výrazy a pojmenování zásadního rázu by měla býti uvedena v závorce v angličtině. 
Docílí se tím jednotnosti v názvosloví v poměru к spojencům, resp. zamezí se buď 
nežádoucího povyšování či degradování našich voj. velitelských míst a institucí. Tak 
na př. „Nejvyšší velitel“, „Hlavní velitel“ a pod. se dá překládat několika způsoby, jež 
nemusí právě odpovídat equivalentu v postavení nejvyššího či hlavního velitele v ji
ných armádách. Rovněž tak názvy našich vyznamenání, která v jiných zemích se píší 
na adresy, navštívenky a pod. Čsl. Válečný Kříž 1939, vlastně naše nejvyšší voj. vyzna
menání se v očích ciziny snižuje pojmenováním Military Cross. Konkrétní případ: Vál. 
Kříž 1939 byl udělen Generalissimu Chiang Kai-Shek-ovP21; svého času bylo brit
ským attaché v Chung-Kingu322 v mé přítomnosti přineseno na přetřás, že MC52} není 
vyznamenáním dosti vysokým pro Hlavu Státu,“324 Šustr tiež uviedol svoje návrhy 
na anglické preklady názvov vojenských vyznamenaní. V prospech zachovania 
existencie úradu sa vyslovil aj prednosta vojenskej kancelárie prezidenta gen. O.

318 Tamže, šk. č. 32, Voj. a let. attaché v Číně - návrhy a prosby, 3.10.1945.

319 Funkciu vykonával v rokoch 1943 - 1945.

320 ABS.f. 2. oddeLenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Voj. a let. attaché v Číně - návrhy a prosby, 3.10. 
1945.

321 V súčasnej slovenskej gramatike Čankajšek.

322 V súčasnej slovenskej gramatike Čchung-čching.

323 Military Cross.

324 ABS.f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Voj. a let. attaché v Číně - návrhy a prosby, 3.10. 
1945.

110



Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 - 194G

Španiel.525 Tento prípad potvrdzuje, že podcenenie významu reprezentácie, resp. 
neprikladanie vážnosti propagovania vlastnej krajiny, malý dôraz na formálnu 
stránku veci potom negatívne ovplyvňoval medzinárodný kredit krajiny.

Podobné otázky riešil aj vojenský atašé v Iráne. V liste z konca augusta 1945 
oznamoval,že keďže počas jeho návštevy v Prahe nepadlo rozhodnutie o tom, či 
bude úrad existovať aj naďalej, nezačal ešte s jeho likvidáciou. V dokumente sa 
prihováral za ponechanie úradu aj s ohľadom na to, že si to Íránci prajú a tiež na 
predvojnové dobré obchodné vzťahy medzi oboma krajinami, keď krajina odobe
rala značné množstvo produktov československých zbrojoviek.526

Problematické situácie však nevznikali len v prípade geograficky vzdialených 
regiónov. Ako ťažko pochopiteľná kuriozita vyznieva vyjadrenie veliteľa čs. vo
jenskej misie pri United States Forces, European Theatre (veliteľom amerických 
síl v Európe bol gen. Dwight Eisenhower) pplk. Ferdinanda Otta Mikscheho, bu
dúceho čs. vojenského atašé vo Francúzsku a významného vojensko-politického 
teoretika. Vo svojom hlásení z 19. októbra 1945 Miksche konštatoval: „Dovědět 
jsem se z novin, že gen. Eisenhower navštívit Prahu dne 11.10.1945. Přesto, že mám 
zastupovat!: v jeho štábu zájmy čs. vtády, nebýt jsem informován o průběhu vyjed
návání jeho návštevy v P. К tomu htásím, že podobná jednání se mně dotýká nejenom 
osobně nýbrž i služebně jelikož jde o jasný případ diskreditování čs. reprezentantů 
v cizině,“527

Už citované Rašlove smernice z leta 1945,adresované predsedníctvu SNR,sú 
zaujímavé aj zo slovenského pohľadu. Rašla navrhoval,aby sa vojenským a letec
kým atašé v USA stal Slovák, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že sa do USA do
stali niektorí predstavitelia ľudáckej emigrácie (spomína konkrétne Konštantína 
Čulena), ktorí tu môžu pôsobiť protičeskoslovensky a treba ich činnosti venovať 
pozornosť. Ako vhodnú osobu navrhoval pplk. pech. Jozefa Martina Kristína (mal 
sa stať vojenským atašé, leteckým sa mal stať mjr. let. Stanislav Rejhar, personál 
mali dopĺňať kpt. Vilém Ball a škpt. Ľudovít Sozanský).V dokumente sa tiež uvá
dzajú ďalšie personálne návrhy na dôstojníkov slovenskej národnosti, ktoré - na 
rozdiel od Kristína - prichádzali do úvahy ako personál vojenského zastúpenia 
ČSR v zahraničí (mjr. Ján Korecký)528. Rašla záverom smerníc dodal: „Prosím, aby

325 Tamže, Vojenský a letecký attaché v Číně - návrhy, 22.10.1945.

326 Tamže, šk. č. 40, Attaché vojenský čs. - úřad - trvání, 30. 8.1945.

327 Tamže,šk. č. 32, Hlásení čís. 2,19.10.1945.

328 Ján Korecký od augusta 1945 vykonával funkciu styčného dôstojníka MNO pri Ministerstve 
zahraničných vecí. ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 35, Styčný dôstojník k Min. zahr. vecí, 
návrh na ustanovenie. Jeho úlohou bolo informovať na základe podkladov MZV prednostu 2. odd. 
HŠ, sprostredkovať komunikáciu s MZV tým organizačným zložkám MNO, pre ktoré to bolo dôležité 
z pohľadu ich práce (zahraničná skupina 2. odd. HŠ, oddelenie pre styk so spojeneckými armádami
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predsedníctvo SNR urobilo potrebné kroky ohľadom požiadavku výmeny personálu 
vojenského zastúpenia v cudzine, lebo ide väčšinou o personál menovaný ešte pred 
niekoľkými rokmi buď londýnskou vládou, alebo prevzatý ešte z predmníchovskej 
ČSR. Je tu obava, že uvedený personál stratil kontakt s vývojom domácich pomerov 
ČSR, najmä s dnešnou novou líniou.“129 Išlo teda o napĺňanie predstavy, ktorú mu 
krátko pred nástupom do funkcie prednostu 2. oddelenia HŠ prezentoval Gustáv 
Husák, ohľadom nutnosti obsadzovania postov účastníkmi SNP, resp.,akto chá
peme v širšom kontexte, Slovákmi.330

Na uvedené návrhy razantne zareagoval prednosta Vojenskej kancelárie 
prezidenta brig. gen. Oldřich Španiel, ktorý niekoľko rokov tento post zastával. 
Vo svojom elaboráte poukázal na nutnosť vyvarovať sa akéhokoľvek zasahova
nia vojenských pridelencov do politických otázok (záležitosť K. Čulena, čo sa ale 
v krátkom čase stalo realitou), ako aj na nutnosť sledovať v prvom rade: „... vývin 
amerického raketového delostrelectva, moto-mechanisace armády, výcvikové metó
dy a školení mužstva i důstojníctva a zvláště nyní vývoj taktiky moderní americké 
armády, která vyčerpává zkušenosti všech bojišť světa.“111 Španiel dodal, že kvalifi
kácia podplukovníka pechoty nie je dostatočná pre sledovanie toho, čo USA po 
vojenskej stránke vtedy vo svete znamenali a kriticky sa vyslovil aj na margo 
schopností škpt. Sozanského. Pokiaľ ide o národnosť navrhovaných dôstojníkov, 
Španiel poukázal aj na skutočnosť, že veľvyslanec Vladimír Hurban aj prednosta 
informačnej služby Ján Papánek sú Slováci a...z české strany často bylo poukazo
váno na tuto okolnost. Jesliže by i vojenští attaché měli být Slováci, neubráníme se 
výtkám se strany naší veřejnosti ve Spojených státech.“112 Rašla, prirodzene, nemo
hol nechať toto vyjadrenie bez odozvy - v prvom rade sa, pochopiteľne, odvoláva 
na stále platný služobný predpis o činnosti vojenských pridelencov A-XV z roku 
1923, ale prízvukuje tiež zmenené politické pomery, Košický vládny program 
a v neposlednom rade prejav generála Ludvíka Svobodu, ktorý predniesol

pri HŠ.ale aj ostatným odborom, ktoré takéto spojenie potrebovali pre plnenie svojich služobných 
úloh. Ďalej pôsobil ako styčný orgán MNO pri riešení pohraničných incidentov, ktorých sa zúčastnili 
vojenské osoby, dozeral na vybavovanie podnetov MZV v rezorte obrany a pôsobil tiež ako technický 
poradca pre MZV v styku s MNO. Tamže, šk. č. 35, Dočasné smernice pre styčného dôstojníka MNO 
k Min. zahr. vecí, 8.8.1945.

329 Tamže, šk. č. 28, Smernice pri ustanovovaní voj. attaché a náčeLníkov vojenských misií v cudzine - 
vyžiadanie, 19.6.1945. V jemnejšej podobe a už ako návrh náčelníka hlavného štábu viď: ABS,f. 2. 
oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Vojenské zahraniční zastoupení - změny, 20.6.1945.

330 RAŠIA, Anton: Zastupoval som československý štát. Vyznanie, s. 43.

331 ABS,f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Vyjádření k č. j. 314 taj.45,21.6.1945.

332 Tamže,Vyjádření k č. j. 314 taj.45,21.6.1945.
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31. mája 1945 v pražskej Lucerne.333 V dokumente navrhuje predsa len ponecha
nie plk. Lukasa v USA (na poste nakoniec zotrval) a výmenu iba leteckého atašé. 
Argumentoval nutnosťou uspokojiť aj slovenských krajanov menovaním Slováka, 
nakoľko ho štátny tajomník MZV Vladimír Clementis informoval o plánovanom 
odvolaní veľvyslanca Hurbana, ako aj o možnom skončení Papánkovho účinko
vania. A napokon Rašla nesúhlasil ani so Španielovým názorom na to, aby na 
vojenské diplomatické zastúpenie do USA boli umiestňovaní dôstojníci generál
neho štábu: „... mám námietku, že dôstojníkov gen. štábu bude MNO potrebovať pri 
organizovaní štábov vyšších veliteľstiev. Ja som navrhoval prideliť takých dôstojníkov, 
ktorí nie sú síce dôstojníkmi gen. št., ale pracovali v zahraničnom vojsku u veliteľstiev 
a u štábov/jak kpt. Ball, tak isto škpt. Sozanský/. Opakujem, že kladiem väčší dôraz 
na požiadavok národnej i štátnopolitickej spoľahlivosti, keď je tu zrejmé, že uvedení 
dôstojníci vyhovujú aj po stránke vojensko - odbornej, spoločenskej, jazykovej a orga
nizačnejt“334 Rašla okrem toho kritizoval aj úroveň práce pridelencova misií,pri
čom za účelom zlepšenia zvažoval najmä dve možnosti - buď ich výmenu alebo 
postupné povolanie všetkých pridelencov a veliteľov misií ad verbum audiendum. 
Rašlovu nespokojnosť mohol znásobovať tlak pplk. Reicina, ktorý kritizoval najmä 
prednostu zahraničnej skupiny, pplk. Josefa Svobodu.335

Rok 1945 v zahraničnom zastúpení čs. armády znamenal predovšetkým ob
dobie neustálych škrtov. Znižovanie výdavkov pritom je do značnej miery pocho
piteľné - vojna sa skončila a štát potreboval investovať zdroje do rekonštrukcie 
vojnou zničenej krajiny. Náklady spojené so zahraničným aparátom, dovtedy 
financovaného pôžičkami, musel na svoje bedrá prevziať štát a MNO. Ako ten
to proces prebiehal, ukazujú viaceré zachované dokumenty. Najviac vyťažená 
v tomto smere bola vojenská misia vo Veľkej Británii, ktorá bola zodpovedná za 
repatriáciu čs. vojenských jednotiek na britskej pôde a ktorej 2. oddelenie zas 
zodpovedalo za prechod spravodajských expozitúr do povojnových pomerov. Za 
týmto účelom 2. oddelenie vojenskej misie vo Veľkej Británii dostalo pri likvi
dácii 2. oddelenia bývalého Hlavného veliteľstva čs. brannej moci v Londýne 
z čias vojny obmedzený spravodajský paušál (5 337 libier), z ktorého sa mali 
hradiť aj požiadavky exponovaných spravodajských dôstojníkov. Ich pomer sa 
však mal upraviť z Prahy, čo sa ale odkladalo. Misia po tom, ako im Briti v lete 
1945 poskytli výkaz finančných prostriedkov, poukázaných čs. exponovaným 
spravodajským strediskám v priebehu prvého polroka 1945, musela skonšta-

333 Tamže, Vyjadrenie k posudku pána brig. gen. O. Španiela, 21.6.1945.

334 Tamže, Vyjadrenie k posudku pána brig. gen. O. Španiela, 21.6.1945.

335 TITL, Zdeněk: Vývoj organisace a personálií československého vojenského zpravodajství v prvním roce 
po 2. svetové válce (1945), s. 61.

113



Československí vojenskí diplomati po skončení 2. svetovej vojny / Matej Medvecký

tovať, že čiastka dvojnásobne presahuje paušál, ktoré malo 2. oddelenie misie 
k dispozícii. Exponované strediská tak dostali radu obmedziť činnosť a všetky 
výdavky na minimum.536 Toto platilo pre exponovaných spravodajských dôstoj
níkov (budúcich atašé), ktorí tak museli čeliť nedôstojným podmienkam, nezod
povedajúcim postaveniu diplomatického zástupcu suverénnej krajiny. Napríklad 
A. Čáslavka sa v listoch nadriadeným opakovane sťažoval na akútny nedostatok 
peňazí na akúkoľvek zmysluplnú činnosť. Musel šetriť na predplatnom novín 
a kníh, používať vlastné peniaze na úradné účely a dokonca si požičiavať na 
to, aby si mohol dovoliť kúrenie. Konkrétne sa o tom ešte zmienim. Ešte horšia 
situácia bola v Iráne, ako je zrejmé zo spisu nazvaného Promemoria. Dokument 
sa začína porovnaním platov pracovníkov vyslanectva a úradu vojenského atašé, 
z ktorého vypLýva.že vojaci zarábali ešte o niečo menej než bola polovica platu 
diplomatov a: „Při tom si ještě personál teheránske legace naříká, že s platy nemo
hou vystačiti. V původní žádosti čs. voj. attaché o zvýšení náležitostí bylo žádáno, 
aby příslušné zvýšení povoleno bylo se zpětnou platností alespoň od 1. dubna 1944. 
Trvám důrazně na stanovení vyšších náležitostí se zpětnou platností, poněvadž se 
zdejší personál dosazováním z vlastních úspor tak finančně vyčerpal, že je pouze 
spravodlivé, aby mu alespoň částečně byla nahražena ztráta. To platí jak pro perso
nál t. č. přidělený zdejšímu úřadu tak i pro personál již odvolaný, který však byl и úřa
du ještě po 1. dubnu 1944 /Plk. Stoj, škpt. Dvořák, npor. Pšenčík, npor. Samek/. Třeba 
zdůrazniti, že dosazované úspory si personál ušetřil před příchodem do činné služby 
s úmyslem, aby měl nějakou hotovost po návratu domů. - O tyto úspory byl personál 
zdejšího úřadu připraven. - Zatím co napr. v Londýně si mohl důstojník přidělený 
MNO ještě ze svého platu ušetřiti, zde v Teheránu musel personál ještě ze svého 
dopláceti, aby mohl býti vůbec živ, t.j. vykonávať službu,“337 Plk. J. Lípa, čs. vojenský 
atašé v Teheráne, totiž už v priebehu vojny opakovane a neúspešne poukazoval 
na nesmiernu drahotu v Teheráne, na čo exiLové MNO adekvátne nereagovalo. 
Ešte v októbri, mesiac pred likvidáciou úradu, opäť žiadal vojenský atašé v Iráne 
poskytnutie financií na vyrovnanie dlhov, ktoré vznikli pri vykonávaní úradnej 
činnosti.338 Takáto situácia pracovníkov úradu vojenského pridelenca v iráne je 
o to paradoxnejšia, že išlo o krajinu so záujmom o výrobky československého 
zbrojárskeho priemyslu, a zanedbávanie reprezentácie mohlo mať, a napokon aj 
zrejme malo negatívny vplyv na obchodné vzťahy v tejto oblasti. Nedobrá situ-

336 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Poměr zprav, středisek v zahraničí a vojenských 
přidělenou - upravení, 2.7.1945.

337 Tamže, šk. č. 35, Promemoria.

338 Tamže, šk. č. 40, Požitky zaměstnanců úřadu čs. voj. attaché v TEHERÁNU, 23.10. 1945. ABS, f. 2. 
oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 40, Požitky zaměstnanců úřadu čs. voj. attaché v TEHERÁNU, 30. 
8.1945. Tamže, Náležitosti personálu úřadu voj. attaché v Teheránu - úprava, 8.10.1944 (Opis).
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ácia panovala aj v ZSSR - so žiadosťou o zvýšenie náležitostí sa pre drahotu na 
svojich nadriadených obrátil začiatkom novembra 1945 zástupca veliteľa vojen
skej misie v ZSSR plk. Karel Mareš. Vo svojom návrhu, kde žiadal takmer zdvojná
sobenie platov napísal: Jako důvod uvádím ceny šatstva a potravin v moskevských 
obchodech v listopadu 1945 (...). Jest sice možnost nákupu v obchode vymezeném 
pro příslušníky vyslanectví a voj. missí, kde jsou ceny přibližně poloviční. Tam však 
má každý vymezen ohraničený příděl, který vždy nestačí a též není tam vše к dostání 
- na př. toiletné mýdlo dosud nebylo.“119

Šetrenie opakovane narážalo na diplomatický takt, na čo aj pridelenci neraz 
upozorňovali. V niektorých prípadoch šetrenie dokonca znemožňovalo akúkoľvek 
zmysluplnú prácu. Už spomínaný plk. Rosík aj preto apeloval, aby sa šetrilo re
dukciou zastúpení a nie menovaním jedného atašé pre viacero krajín:„Určováním 
jednoho vojenského atašé pro více států, vydáváme se nejen risiku, že nám bude 
akreditiv státem, kde voj. atašé nemá své sídlo, odmítnut, ale též nebezpečí, žte tako
výto stát zachová se к nám stejně. To jest požádá nás o akreditiv pro voj. atašé, který 
bude mít na př. sídlo ve Varšavě. To by nám jistě nebylo vhod a také by to nesloužilo 
naší vojenské a politické prestiži. Určováním vojenského atašé pro pro více států se 
také mnoho zpravodajsky nezíská. Vojenský atašé, který nemá své sídlo přímo v zemi, 
nezná zpravidla jazyk této země a jeho pozorování je omezeno na dobu krátkých 
návštěv. Často se nemůže zúčastniti ani velkých cvičení, neboť tato se konají zpra

vidla ve stejnou dobu. Je proto lépe, chceme-li míti zprávy ze země kde nemáme voj. 
atašé, dátikažédmu jinému důstojníkovi /nejlépe důstojníku 2. oddělení hl. št., který 
má přidělenou příslušnou zeměpisnou oblast ke studiu/, který zná jazyk země a má 
o ni zájem, čas i prostředky, aby tuto zemi navštívil a podal zpráv. Chceme-li poznati 
armádu takovéto země během velkých cvičení, tu máme vždy možnost vyžádati neb 
vyprovokovati pozvání.“lA° Ďalej takticky upozorňoval,že je vhodné sa držať zásady 
reciprocity - je na jednej strane možné mať akreditovaného vojenského atašé 
v krajine, pri vláde ktorej ho mali počas vojny, nie je však nutné atašé aj okamžite 
poslať do zahraničia fyzicky a počkať, kým tá-ktorá krajina skutočne vyšle svojho 
atašé do Prahy a Jejich dočasnou nepřítomnost v akreditovaném státě odůvodnit 
pak naléhavou potřebou při budování armády, tak jak to nám odůvodnili již některé 
z těchto států. To by se mohlo týkat, pokud mně známo, Norska, Holandska, Mexika 
a Č/7iy.“341

339 Tamže, šk. č. 38, Náležitosti příslušníků čs.voj. misse v SSSR - návrh, 6.11.1945.

340 Tamže, šk. č. 38, Vojenští atašé, určování a udělování akredity - případ Norska a všeobecně, 
1.9.1945.

341 Tamže, šk. č. 38, Vojenští atašé, určování a udělování akredity - případ Norska a všeobecně, 
1.9.1945.
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Všadeprítomné šetrenie je markantné nielen z rušenia niektorých úradov, ale 
aj v redukcii personálu tých úradov vojenských atašé, ktoré vo svojej práci po
kračovali. Napríklad vojenský a letecký atašé v Paríži plk. Rudolf Bulandr koncom 
júla 1945 hlásil za svoj úrad stav 11 osôb, z toho 6 dôstojníkov. Okrem toho na 
úrade dočasne pôsobili štyria ďalší dôstojníci, ktorí sa primárne zaoberali vypo
čúvaním a triedením osôb určených na repatriáciu.342 Do budúcnosti sa však pre 
úrad počítalo s piatimi, resp. štyrmi osobami, t. j. vojenský atašé, jeho zástupca 
(existencia tejto funkcie nebola ešte definitívne doriešená), spravodajský dôs
tojník, manipulačná sila a pisárka.543 Samotný Bulandr však funkciu nevykonával 
dlhodobo, a už v decembri 1945 ho nahradil pplk. F. Miksche.344

Na rozdiel od vojenských atašé, úlohy vojenských misií v tomto období pri
márne spočívali v „starostlivosti“ o čs. vojenské osoby v zahraničí, resp. v zabez
pečovaní ich repatriácie. Tieto v hodnotenom odbobí síce 2. odd. HŠ nepodlie
hali, ale rovnako ako pridelenci zasielali pravidelné spravodajské sumáre, ako 
aj ďalšie zaujímavé informácie, v niektorých prípadoch aj z vlastnej iniciatívy. 
Napríklad v prípade Talianska veliteľ čs. vojenskej misie pplk. Karel Svoboda in
formoval aj o priaznivých podmienkach pre rozvinutie spravodajskej činnosti 
v tejto krajine. Poukazoval na kontakty, ktoré nadviazali čs. občania - partizáni 
s talianskymi partizánmi, všeobecné sympatie Talianov v ČSR, možnosti dôstojní
kov misie pohybovať sa po krajine z titulu úradných návštev táborov a prevero
vania vojnových zajatcov. Informácie, ktoré mali členovia misie možnosť získať, sa 
týkaLi vojenského a vnútropolitického diania, branných síl krajiny, ich organizácie, 
partizánskych oddielov a ich začleňovania do armády, ale aj otázky súvisiace 
s pomerne silnými poľskými jednotkami v tejto krajine - tzv. Andersovou armá
dou.345 Už o dva mesiace musel však na úvod svojho hlásenia konštatovať, že 
úlohy misie vôbec neumožňujú vykonávať žiadnu spravodajskú činnosť jednak 
pre obrovské pracovné vyťaženie vyplývajúce z úloh misie, a jednak pre pobyt 
dôstojníkov v miestach a oblastiach, kde sa skrátka nedajú zbierať relevantné in
formácie. Čs. dôstojníci sa v prvom rade sústreďovali na repatriáciu príslušníkov 
bývalého vládneho vojska a technickej brigády bývalej slovenskej armády, ako aj 
zajatcov a utečencov (civilov) na území Talianska a južného Rakúska. Pritom na 
dôstojníkov misie ešte čakalo preverovanie 1 700 skladov, kde sa mal nachádzať 
materiál, ktorý sa mal vrátiť Československu.346 Pre obrovské množstvo povinnos-

342 Tamže, šk. č. 30,Vojenský attaché v Paríži - personál,27.7.1945.

343 Tamže, Personál vojenského attaché ČSR v Paříži.

344 Tamže, šk. č. 38, Pplk. děl. F. Miksche - nástup služby v Paříži, 7.12.1945.

345 Tamže, šk. č. 29, Organisace zprav, služby v italii návrh, 21.7.1945.

346 Tamže, šk. č. 37,Zpravodajské hlášení, 23.9.1945.
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tí, mimoriadne pomalý poštový styk v povojnovom Taliansku a značnú geografic
kú vzdialenosť vykonávaných úloh misia nebola schopná vyčleniť ani jedného 
dôstojníka pre spravodajskú činnosť v Ríme.

V špecifickom postavení sa nachádzali styční dôstojníci a misie pri spojenec
kých armádach v Nemecku. Úlohami misie pri Najvyššom veliteľstve spojeneckých 
expedičných síl (SHAEF) bolo jednak tlmočiť požiadavky čs. vlády, uskutočňovať 
zákroky v súvislosti s americkou vojenskou prítomnosťou na západe Čiech, roko
vať o transportoch cez spojencami okupované územie Nemecka, triediť zajatcov 
nemeckej armády, ktorí sa hlásili ako čs. občania a napokon zabezpečovať starost
livosť pre čs. vojnových zajatcov, pričom tu išlo prevažne o príslušníkov povstalec
kej armády.347 Jej veliteľ v prípise z 3. júla 1945, na margo budúceho zastúpenia 
konštatoval: „Vzásadě lze říci, že budeme-li mít vlivné vlastní zastoupení u Control 
Council-u v Berlíně, bude možno naše vojenské zastoupení v jednotlivých okupačních 
oblastech omezit. Když tomu tak nebude, tu význam našeho zastoupení tu význam 
našeho zastoupení v jednotlivých oblastech stoupne. Chci připomenouti, že zvláště 
okupační oblast USFET má pro nás v každém případě zvláštní důležitost. Jednak při
léhá к naší hranici a pak zasahuje do Rakouska a severní Itálie. Kromě hájení našich 
zájmů bude tam i důležitý úkol zpravodajský:“348 Po zrušení SHAEF mali byť vyslané 
štyri misie - pri každej z okupačných armád pôsobila jedna, uvažovaLo sa ale aj 
o redukcii na dve - pôsobiť mali v americkej a sovietskej zóne. Zástupca prednostu 
2. odd. HŠ plk. K. Paleček presadzoval variant ponechania misií nielen pri Američa
noch,ale aj pri Britoch.349 Československo napokon malo akreditovaných zástupcov 
vo všetkých štyroch zónach. V britskom pásme pri Britskej armáde na Rýne v Bad 
Oyenhausen (najprv prechodne kpt. M. Knorr, následne pplk. Velinský)350, pri ame
rickej okupačnej armáde vo Frankfurte nad Mohanom (plk. Rosík), pri francúzskej 
okupačnej armáde misie v Baden Badene (plk. Šanderaj.V sovietskom okupačnom 
pásme pôsobil vojenský atašé pri čs. vojenskej misii v Berlíne (pplk. Štěpán Andre
as). Po zrušení miesie vo francúzskom sektore jej činnosť suploval vojenský atašé 
v Paríži. V Rakúsku mal čs. armádu reprezentovať pplk. Martin Kučera. Jeho úlohy 
mali byť podobné tým, ktoré vykonávali zástupcovia v Nemecku.351

347 Tamže, šk. č. 35,Zastoupení čs. zájmů z západních spojenců, 3.7.1945.

348 Tamže, Zastoupení čs. zájmů u záp. spojenců v okupačních oblastech Německa, 26.7.1945.

349 Tamže,Zpráva, došlá 29.6.1945.

350 Nahradil plk. Havelského, ktorý predtým pôsobil pri 21. skupine armád (Briti a Kanaďania). V jeho 
prípade sa s ďalším pobytom nepočítalo, jednak pre skutočnosť, že britská okupačná zóna s ČSR 
nesusedila a jednak pre výhrady HS OBZ proti jeho osobe.Tamže, Náčelníkovi hl. štábu, 30.6.1945.

351 Tamže, šk. č. 34,Zpravodajské úkoly pro čs. vojenské styčné mise v jednotlivých pásmech Německa, 
12.12.1945.
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Misie pri okupačných armádach mali poskytovať informácie aj o postojoch 
spojeneckých vojenských orgánov k nemeckým problémom, ako aj monitorovať 
činnosť jednotiek zLožených zo štátnych príslušníkov rôznych štátov, ktoré počas 
vojny bojovali po boku spojeneckých jednotiek a po vojne ostali v Nemecku. Na 
základe požiadavky 1. (operačného) oddelenia HŠ sa mali tiež sústrediť na po
zorné a podrobné monitorovanie odzbrojovania Nemecka. Išlo najmä o ničenie 
zariadení a prostriedkov, potrebných pre vedenie vojny - zbraní, podzemných to
vární, skladov, krytov a letísk, vzdušných turbín, rakiet, bojových chemických látok, 
ale aj rôznych moderných zbraní, ako boli rakety V-2, plameňomety či osobné 
protitankové strely Panzerfaust a Panzerschreck. Kontrolovať mali prechod výroby 
na mierovú,ako aj odzbrojovanie a rozpúšťanie akýchkoľvek formácií vojenského 
charakteru, ale i odovzdávanie zbraní civilným obyvateľstvom. Malo tiež prebiehať 
„pátranie“ po akýchkoľvek náznakoch prípravy bakteriologickej vojny či výsled
koch skúšok „mrazotvorného“ streliva. Zástupcovia čs. armády mali ďalej uplatňo
vať svoj vplyv a žiadať od spojencov, aby sa suroviny využívali len v nutnej miere, 
prebytky mali ísť na reparácie, pričom obzvlášť sa mali kontrolovať kovy, dôležité 
pre vojnovú výrobu. Ďalej mali svojím vplyvom zabezpečiť, aby prebiehali striktné 
kontroly štátneho rozpočtu, výskumných zariadení, ale aj fabrík, či, aby sa usku
točnilo zničenie vojenských archívov a knižníc, ako aj cvičísk, strelníc a kasární. 
Zástupcovia sa mali intenzívne venovať štúdiu nemeckých vojenských zariadení, 
metód boja atď., aby takto získané poznatky mohla čs. armáda vyhodnotiť. A napo
kon sledovať akékoľvek náznaky obnovy vojenského potenciálu Nemecka, vrátane 
akejkoľvek formy obnovy brannosti.352 Spravodajská činnosť misií sa týkala predo
všetkým monitorovania pomerov v samotnej okupačnej zóne Nemecka, čiastočne 
aj spojeneckých okupačných armád (napr. repatriácií vojsk). Pobyt akreditovaných 
vojenských diplomatovy okupačných zónach sa v niektorých prípadoch dostával 
do stretu s činnosťou z československého územia operujúcich Predsunutých spra
vodajských ústrední,ako to dokladá napr. hlásenie F. O. Mikscheho. Informoval,že 
ho na jeho pracovisku vo Frankfurte požiadal o pomoc istý podozrivo vystupujúci 
československý občan, ktorý sa po varovaní, že ho môže odovzdať americkej vo
jenskej polícii priznal, že je v Nemecku s tajným poslaním: „Hlásím, že takováto 
drobná špionáž může vésti k vážným polit, a diplomat. Zápletám, čímž se značně sni
žuje náš politický kredit v cizině. Domnívám se, že zatím nemáme žádné důvody roz- 
víjeti zpravodajskou službu v USFET zóně a jde vždy o případy kdy jednotlivý referenti 
zpravodajské služby jednají ze služebné horlivosti a bez rozmýšlen л“355

352 Tamže, Zpravodajské úkoly pro čs. vojenské mise v jednotlivých okupačních pásmech Německa, 
25.12.1945.

353 Tamže,šk. č. 32, Hlášení čís. 2,19.10.1945.
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Samotné misie pri okupačných zónach napokon existovali dlhšie obdobie, čo 
spôsobilo rozhodnutie veľmocí na rozdelenie Nemecka na okupačné zóny a dlho
dobejší pobyt okupačných armád v krajine. V tomto duchu to reprezentantom čs. 
armády deklarovali spojenci, t. j., že treba požiadať o akreditáciu vojenskej misie 
v každej zóne, nie je však vhodné žiadať o akreditáciu samostatnej misie pri cen- 
tráLnej vojenskej správe Nemecka - Spojeneckej kontrolnej rade (Allied Control 
Council), čo ale československej strane nevyhovovalo. Napokon sa to ale realizo
valo práve týmto spôsobom. K nápLni jej činnosti - v prípade zriadenia - sa vy
jadril aj čs. vojenský atašé v Londýne plk. J. Kalia, podľa ktorého medzi jej úlohami 
nemalo chýbať obhajovanie záujmov ČSR pri prechode Nemecka na mierový život, 
sledovanie politického, hospodárskeho a finančného života v krajine. Spravodajská 
činnosť sa podľa neho mala sústrediť na organizáciu spojeneckej vojenskej vlády 
i vojenských vlád jednotlivých sektorov, sledovanie pomeru okupačných armád 
k Nemcom, ale aj na analyzovanie akejkoľvek vojenskej výroby. Rovnako dôležitou 
oblasťou bol aj technologický vývoj, ako aj rozvoj nemeckého priemyslu.554 Pokiaľ 
išlo o otázky priemyslu, mali sa príslušníci misie sústrediť na „pátranie“ a návrat 
materiálu a továrenského vybavenia, ktoré Nemci odviezli. V prípade,že ho nebolo 
možné vrátiť, hľadať možnosti náhrady, ako refundácie za škody spôsobené počas 
vojny a sústrediť sa aj na riešenie otázok transportu dovozu a vývozu. Na základe 
uvedeného nemali byť členmi len vojenské osoby, ale aj politickí poradcovia či 
hospodárski a finanční experti. Napokon vláda v septembri 1945 menovala na 
čelo čs. vojenskej misie pri Spojeneckej kontrolnej rade v Berlíne dvoch vedúcich 
- generála Františka Hrabčíka, po stránke vojenskej, a vyslanca Václava Palečka 
po stránke diplomatickej. Nebudem sa ňou na tomto mieste zaoberať podrobne, 
pretože išlo o pomerne veľký orgán, v ktorom mali zastúpenie viaceré rezorty 
a s tým súvisela aj jeho obsiahla agenda, pričom spravodajská činnosť nebola 
tou najpodstatnejšou. V čase okupácie Nemecka a riadenia krajiny spojeneckou 
„vojenskou vládou“suploval činnosť štandardného zastupiteľského úradu. Spome
niem však niekoľko súvislostí, ktoré sú dôležité z hľadiska ministerstva národnej 
obrany. Misia sa členila na viacero oddelení, pričom prvé z nich (I. vojenské) s per
sonálnou dotáciou 7 dôstojníkov malo zabezpečovať čs. spoluprácu pri likvidácii 
nemeckej armády a vojnového potenciálu krajiny, štúdium doktríny, získavanie 
informácií o výskume, vrátane vývoja špecializovaných zbraní (atómové, bakterio
logické),štúdium vojenského priemyslu, vyhľadávanie spisového materiálu,ako aj 
všetky otázky súvisiace s letectvom.555 Dôstojníci mali pracovať aj na ďalších od-

354 Tamže, šk. č. 35, Čs. mise u Allied control Council, 11.8.1945.

355 VÚA - VHA Praha, f. MNO 1945, HŠ/7.odděl., šk. č. 64, č. j. 2233, Čs. vojenská misse - doplněk 
k návrhu.
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deleniach misie (politicko-správnom, dopravnom, finančnom a repatriačnom, je
diné oddelenie, na ktorom maLi pracovať len civilní zamestnanci, bolo obchodné).

Okrem už uvedených misií, pracovala v prvých povojnových mesiacoch čs. 
vojenská misia aj pri Spojeneckej odzbrojovacej komisii v Budapešti. Táto sa 
spolupodieľala na odzbrojovaní Maďarska a prezentovala čs. reštitučné náro
ky. Jej veliteľom bol plk. Vladimír Daxner, proti ktorému však existovali bližšie 
nešpecifikované výhrady, a preto sa ešte v roku 1945 uvažovalo o jeho nahrade
ní. Štátny tajomník MNO gen. Mikuláš Ferjenčík navrhoval menovanie gen.Jána 
Imra, náčelník hlavného štábu však napokon do funkcie menoval plk. Branislava 
Manicu,356 ktorý dovtedy pôsobil ako prednosta 2. oddelenia 4. vojenskej oblasti, 
pričom o preloženie požiadal sám,357 a pravdepodobne od marca 1946 funkciu 
vykonával pplk. gšt. František Bartoš. V tejto súvislosti uvádzam, že v Maďarsku 
pôsobili od mája 1945 kpt. Staško a kpt. Hricíšák, ktorí do krajiny prišli z povere
nia 2. odd. HŠ a plnili úlohy v prospech vojenského výzvedného spravodajstva.358

V súvislosti s činnosťou v zahraničí v neustálených pomeroch roku 1945 vy
stupujú do popredia aj kuriozity. Jednou z nich boli finančné prostriedky, depono
vané vojenskou spravodajskou službou do zahraničných bánk ešte pred vypuk
nutím 2. svetovej vojny. Kým peniaze zložené vo Švédsku skončili v roku 1939 
v nemeckých rukách,359 na čs. ambasádě v Berne sa stále nachádzala vkladná 
knižka „... s válečným zprav, disposič. fondem 2. odd.hl.štábu s částkou asi 110 - 120 
tisíc SFRS.lí,° Knížka je uložena v pokladně čs. vyslanectví. Je vystavena na konspirat. 
jméno a je vázána mi neznámým heslem.“ш 2. oddelenie HŠ teda v záujme získania 
možnosti manipulovať s týmito peniazmi žiadalo zistiť heslo od gen. Moravca, 
plk. Kučeru, pplk. Tauera a škpt. Sedláčka. Do veci boL čiastočne zainteresovaný 
aj čs. konzul v Zúrichu Jan Laška.362 Tieto peniaze (išlo v skutočnosti o neceLých

356 Nie je však jasné či tam Manica aj skutočne pôsobil, vjeho kmeňovom liste to zaznačené nie je. Do 
konca decembra tam však určite neodišiel. Pozri tiež: CHORVÁT, Peter: Generál Branislav Manica 
(1894 - 1980). Vojenská história 3/2005, s. 82-98.

357 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 34, Šéf čs.voj.misse při spoj.odzbrojovací komisi 
v Budapešti - určení, 8.12.1945.

358 VHA-VÚA, MNO 1946, šk. č. 79, čj. 618, Čs. delegácia pri Spojeneckej kontrolnej komisii v Budapešti 
- vznik a terajší stav, 28.2.1946.

359 Viaceré písomnosti, ktoré sa vzťahujú k tejto téme, sa nachádzajú v ABS, f. 2. oddelenie Hlavného 
štábu, šk. č. 32.

360 Švajčiarske franky.

361 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Zpráva došlá 7./8.1945. Prostriedkov na knižke sa 
podľa hlásenia asi 8 rokov nikto nedotkol a preto bolo nutné nechať pripísať úroky a zaplatiť dane.

362 Tamže, šk. č. 32, Úřední záznam sepsaný o rozhovoru s bývalým konsulem ČSR p. Janem Laškou, 
který byl v létech - 1938 ve Švýcarsku v Curychu a který z pověření 2. odděl. hl. štábu zajišťoval 
movitý majetek oddělení, 26.6.1945.
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106-tisíc frankov) sa napokon podarilo získať, pričom výbery prostredníctvom 
šekov museli podpísať vyslanec Jaromír Kopecký spoločne s Karlom Sedláčkom.363

Ku koncu roka 1945 po všetkých uvedených zmenách čs. vojenské diploma
tické zastúpenie zahŕňalo 11 krajín: ako vojenský atašé vo Švačiarsku pôsobil 
plk. Karel Sedláček, v Juhoslávii mjr.Ján Korecký, v Turecku pplk. Jaroslav Hájíček, 
v Číne pplk. Jaroslav Šustr, vo Francúzsku pplk. Ferdinand Miksche a vo Švéd
sku pplk. Alois Čáslavka. Plk. Josef Kalla zastával funkciu vojenského a leteckého 
atašé vo Veľkej Británii, v USA pôsobil na poste vojenského atašé plk. Karel Lukas 
a ako Letecký atašé plk. Alexander Hess. Československé vojenské misie pôsobili 
v krajinách, kde sa nachádzalo väčšie množstvo československých vojakov, resp. 
ich rodinných príslušníkov či iných občanov, teda v Sovietskom zväze (plk. Karel 
Mareš), v Taliansku (mjr. Zdeněk Kordina) a vo Veľkej Británii (koncom roka 1945 
už v likvidácii, náčelník pplk. VácLav Sláma).364

Problémy činnosti vojenskej diplomacie na príklade čs. 
vojenského atašé vo Švédsku

V predmetnej podkapitole sa budem zaoberať krátkym, len niekoľkomesačným, 
pôsobením podplukovníka Aloisa Čáslavku365 vo funkcii československého vo
jenského atašé vo Švédsku, ktorú vykonával od septembra 1945 do júna 1946. 
Tá je zaujímavá aj preto, že podľa môjho názoru dobre ilustruje problematické 
momenty čs. vojenskej diplomacie.

Čáslavka v krajine pôsobil od 20. apríla 1944, keď ho vymenovali do funk
cie exponovaného spravodajského dôstojníka vo Švédsku (ďalej len EZDŠ) a od 
septembra 1945 začal v švédskej metropole pôsobiť vo funkcii vojenského pride
lenca. Po návrate do Prahy sa stal prednostom zahraničnej skupiny 2. oddelenia 
hlavného štábu, pričom túto funkciu zastával do marca 1948.366

Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, pôsobenie exponovaného spravodajské
ho dôstojníka vo Švédsku A. Čáslavku na severe Európy chcelo MNO doriešiť 
tým spôsobom, že mal byť menovaný za vojenského pridelenca.367 Čáslavkova 
expozitúra, podobne ako všetky ostatné čs. spravodajské expozitúry po skonče
ní vojny, čelila obrovským problémom, ktoré súviseli s ukončením poskytovania

363 Tamže, šk. č. 33, Vkladní knižka kant.banky v Bernu - uvolněný vklad - opatření, 30.10.1945.

364 Tamže, šk. č. 40, Vojenské zastoupení ČSR v cizině

365 Viac o ňom pozri: PROCHÁZKOVÁ, Klára: Životní osudy zpravodajského důstojníka a vojenského 
diplomata plukovníka Aloise Čáslavky (1899 - 1963). Magisterská diplomová práce, Olomouc 2015.

366 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zapomenutá elita, s. 229.

367 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík č. 89A, Dotazy pplk. A. Čáslavky - prozatímní 
instrukce. 2.7.1945.
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finančných prostriedkov Veľkou Britániou a faktom, že Československo takéto 
prostriedky poskytovať nezačalo, resp. ich poskytovalo v obmedzenej a zvyčaj
ne nedostatočnej miere.368 Situáciu neraz komplikovala rutina pracovníkov, ktorí 
boli zvyknutí na istý objem prostriedkov, s ktorými hospodárili a rovnako nebolo 
vždy jednoduché či vhodné ukončiť prebiehajúce operácie či kontakty aspoň bez 
istého „poďakovania“. Dokumenty, na ktorých je táto kapitola postavená, pouka
zujú na nejeden zaujímavý fakt aj v tomto ohľade. Osobne však na celej tejto 
záležitosti považujem za najzaujímavejšie to, ako dokladá prechod z vojnových 
do povojnových čias a problémy, ktoré tento prechod sprevádzali.

Prvé chýry o menovaní Čáslavku do funkcie vojenského atašé sa objavili už 
v prvej polovici roka 1945. Po prvý raz ho v súvislosti s touto funkciou spome
nul československý vyslanec v rozhovore pre denník Dagens Nyketer z 5. apríla 
1945, pričom túto informáciu zverejnil aj na základe staršieho prípisu ministra 
národnej obrany gen. Sergeja Ingra už z roku 1944, podľa ktorého mal Čáslavka 
po uznaní Československa Švédskom ostať v tejto krajine ako vojenský atašé. 
Túto prax si povojnové MNO osvojilo a v lete 1945 vedenie rezortu rozhodlo 
žiadať agrémentpte československých dôstojníkov, ktorí v tej-ktorej krajine pôso
bili počas vojny buď v postavení zmocnenca, styčného dôstojníka, veliteľa misie 
či spravodajského dôstojníka.369 Išlo o logický krok, ktorý znamenal, že v krajine 
bude pôsobiť človek nielen poznajúci situáciu, ale aj disponujúci v danej krajine 
istou sumou známostí a to ako oficiálnych, tak aj neoficiálnych. Toto rozhodnu
tie vyznieva „hospodárne“ aj z pohľadu personálu spravodajskej služby, keď bol 
do funkcie atašé menovaný človek, u ktorého bol reálny predpoklad, že o ňom 
a jeho poslaní bezpečnostné sily danej krajiny vedia a nebude potrebné prezrá
dzať identitu ďalšieho spravodajského personálu.

Samotný Čáslavka k menovaniu za vojenského atašé pristupoval so všetkou
skromnosťou. Predpokladal, že pôjde o menovanie len na prechodnú dobu:....
neboť vím velmi dobře, že místa vojenských attaché byla vždy vyhrazena důstojníkům 
generálního štábu. Odvolávám se při této příležitosti na soukromou korespondenci 
s Vámi, pane podplukovníku, a p. pplk. Palečkem, kde jsem snad jasně vyjádřil své

368 Británia po vojne pristúpila к velkému okresaniu štátneho aparátu, nakoľko mierový stav 
nevyžadoval zamestnávanie takého počtu personálu, koľko bolo treba v dobe vojny. V oblasti 
spravodajských služieb okrem toho dochádzalo k zmenám aj s ohľadom na skutočnosť, že vďaka 
spolupráci v čase vojny bolo mnoho spravodajských dôstojníkov známych mnohým cudzincom 
(spojencom z čias vojny), čo sa v nových podmienkach dalo oprávnene považovať za bezpečnostné 
riziko. Pozri napr. príslušné časti v publikácii: JEFFERY, Keith: The Secret History of MI6. Bez uvedenia 
miesta vydania, 2010. ISBN 978-0-14-311999-9.

369 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ,Zapomenutá elita, s. 225.
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přání, t. j. aby ste mě zde díouho nenechávali, protože zde prostě nechci zůstat.“170 

Zaujímavé na tomto úvode pôsobenia ako vojenského atašé bolo, že v telegra
me Čáslavkovi plk. Emil Strankmiiller vytýkal, že vystupuje ako vojenský atašé.
V citovanej odpovedi Čáslavka tvrdil, že naďalej vystupuje ako exponovaný 
spravodajský dôstojník, čo, okrem iného, dokladaL tým, že ešte nikde nevystúpil 
v uniforme atašé (aj keď uniformu mu už jeho nadriadení zaslali) a ani nevyko
nal žiadnu z oficiálnych návštev, o ktorých bude reč nižšie. Postupný prechod od 
exponovaného spravodajského dôstojníka k atašé, ako aj návrat administratívy 
do Československa, dokumentuje aj formálny postup. Kým do júla 1945 Čáslavka 
so svojimi nadriadenými komunikoval prostredníctvom misie v Londýne, od júla 
začal komunikovať priamo s Prahou - teda s vedením vojenského výzvedného 
spravodajstva, aj keď pošta ešte putovaLa cez Londýn.371

Na tomto mieste sa nebudem zaoberať Čáslavkovou činnosťou ako expo
novaného spravodajského dôstojníka. Rád by som však spomenul niekoľko vecí, 
ktoré veľa naznačia o problémoch prechodu z vojny do mieru v uvedenej funkcii.
V prvom rade treba pripomenúť, že prechod z vojny do mierových pomerov sa 
v každej bojujúcej krajine niesol v znamení drastických škrtov vo výdajoch na 
armádu. Kým počas vojny je pre štát prioritou jej úspešné ukončenie a za tým
to účelom je štát ochotný vynakladať na armádu väčšinu dostupných zdrojov, 
po porážke nepriateľa nutne prichádza k prehodnoteniu priorít, sústredeniu sa 
na povojnovú obnovu a armáda sa nutne dostáva nie síce na druhú koľaj, ale 
prestáva byť hlavnou prioritou. To sa týka aj spravodajskej činnosti. V prípade 
Československa išlo do istej miery o špecifický prípad, nakoľko počas vojny ne
disponovalo územím a zdrojmi krajiny. Uvedený posun priorít štátu je ale bez 
ohľadu na to zreteľný aj pri pohľade na pôsobenie exponovaného spravodajské
ho dôstojníka/vojenského atašé vo Švédsku A. Čáslavku a mal na jeho činnosť 
viditeľné dôsledky.

Na konci 2. svetovej vojny disponoval Čáslavka v Škandinávii pomerne ob
siahlou sieťou stykov a agentúrnych prostriedkov (označoval ich ako dôverníkov 
a informátorov), išlo o minimálne dve desiatky osôb, evidovaných pod číselnými 
kódmi. Vo vyúčtovaní za mesiac apríl 1945 sa uvádza 18 osôb, ktoré boli označené 
jedno a dvojcifernými arabskými číslami,572 v správach a vyúčtovaniach z neskor-

370ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík č. 89B, Odpověď na telegram z 28. dubna 
1945,zaslání, (adresovaná pplk. Emilovi Strankmiillerovi). 5. 5.1945.

371 Tamže, balík č. 89B, Finanční situace EZDŠ, hlášení. 23.7.1945. Je zaujímavé,že v prvom dokumente, 
kde sa tento fakt spomína je skomolené meno nového šéfa spravodajského oddelenia hlavného 
štábu pplk. Antona Rašlu (vo funkcii od polovice apríla 1945).

372 Išlo o nasledované čísla: 27, 20, 55,11, 28, 3, 2,16,11, 30, 37, 7,42, 24,19, 34, 29 a 19 (hlásenia 
z Dánska).
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šieho obdobia sú Čáslavkovi informátori označovaní dvoj- (2 prípady) a trojcifer
nými číslami a v dvoch prípadoch jedným veľkým písmenom.573 V jednej zo správ 
do Prahy Čásľavka špecifikoval,že mal informátorov najmä v prístavoch v Štokhol

me a Goteborgu, podľa vlastných slov väčšinou švédskych sociálnych demokra
tov a komunistov.574 Zaujímavou informáciou je tiež, že Čásľavka svoje agentúrne 
prostriedky vypLácal v naturáliách (tabak a nápoje) a nie v peniazoch - s týmto 
fenoménom sa v povojnovej Európe stretávame bežne. Vo Švédsku, ktoré pred
sa len nebolo zasiahnuté vojnou, to na prvý pohľad môže pôsobiť presvedčivo, 
menej už ak uvážime, že minimálne časť jeho zdrojov informácií netvorili Švédi, 
ale príslušníci emigrantských komunít. To by nemusel byť problém sám o sebe, 
nazdávam sa však, že Čáslavkova sieť a jej využiteľnosť súvisela s vojnovým sta
vom a v mierových pomeroch nemusela záujmom čs. vojenského výzvedného 
spravodajstva zodpovedať. Problémy, ktoré sprevádzali prechod z vojny do mie
ru, by som rád demonštroval na jednom príklade. Ide o informátora evidovaného 
pod číslom 100. Tento príklad poukazuje na viaceré symptomatické komplikácie. 
Išlo tu o Karla Pulza, nemeckého sociálneho demokrata zo skupiny, ktorú v Štok
holme založili bývalý prvý tajomník Zväzu kovoobrábačov (Svaz kovodělníků) Jo
sef Ladig a bývalý poslanec za nemeckú sociálnu demokraciu, Franz Krejčí,375 de 
facto šéf nórskej odbočky Ladigovej organizácie, ktorý sa po nemeckej okupácii 
tejto krajiny uchýlil do Švédska. V Pulzovom prípade išlo o presvedčeného anti- 
nacistu, ktorý sa okamžite zapojil do boja proti Hitlerovej ríši. Jeho spoluprácu 
s Kurtom Englishom na poLi šírenia protinacistickej propagandy v Nemecku a zís
kavania informácií z prostredia nemeckého zastupiteľského úradu v Štokholme 
v prospech britskej Secret Intelligence Service čiastočne opísal C. G. McKay.376 Išlo 
ďalej o predvojnového spolupracovníka československej vojenskej spravodajskej 
služby, ktorý bol v kontakte s Čáslavkom od augusta 1944. Československej spra
vodajskej službe odovzdával kópie materiálov, ktoré poskytoval britskej rozvied
ke a postupne začal plniť aj úlohy podľa Čáslavkových zadaní. Vykonával to bez 
nároku na odmenu, z idealizmu, pričom Čáslavka sa ho snažil motivovať aspoň

373 Ako agenti sú uvádzaní 200, P. a B., ako informátori sú uvádzaní 160,199,162,103,161 a 149. 
Ostatní neboli špecifikovaní a išlo o nasledovné čísla 142,143,201,150,104,100,163,205,171, 
184,52,151 (letecké správy),28.Okrem toho 104,106 a 109 informovali z prostredia priemyselných 
podnikov.

374 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík č. 89B, Materiál 100-ky, předložení. 4.8.1945.

375 BRANDES, Detlef: Der Weg zur Vertreibung 1938 - 1945. Pláne und Entscheidungen zum „Transfer“ 
der Deutschen aus der Tschechoslowekei und aus Polen. Mníchov 2005, ISBN 3-486-56731-4, s. 
211

376 MCKAY, Craig Graham: From Information to Intrigue. Studies on Secret Service based on the 
Swedish Experience, 1939- 1945. Londýn 1993. ISBN 0-7146-3470-0,s. 125 - 126.
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poskytovaním cigariet. Tento obetavý Nemec, ktorý pracoval ako technik v što- 
kholmskom prístave (odtiaľ možnosť pašovania letákov do Nemecka), si postu
pom času vytvoril vlastnú sieť, ktorá pozostávala minimálne zo siedmich ďalších 
ľudí, vrátane troch úradníkov z nemeckej ambasády v Štokholme (išlo o pracovníka 
v úrade leteckého atašé, vojenského atašé a šoféra vyslanectva) a týmto spôsobom 
pomáhal Spojencov informovať o dianí a aktivitách Nemecka v neutrálnej sever
skej krajine, ako aj v okupovanom Nórsku. V apríli 1945 zrejme ako prvý informoval 
o pálení dokumentácie na nemeckej ambasádě v Štokholme. Po skončení vojny 
ho Briti odmenili a pomohli mu zabezpečiť miesto s perspektívou na ďalšiu spo
luprácu, čo Čáslavka považoval za vhodný spôsob kompenzácie snáh z čias vojny. 
S tým, že Pulz, ktorý deklaroval záujem pracovať len pre ČSR, mal v prospech Čes
koslovenska odovzdávať kópie svojich hlásení Britom.377 Išlo zrejme o maximum, 
čo sa dalo z danej situácie vyťažiť: „...jelikož jsem z Londýna žádného rozhodnutí ve 
věci dalšího upotrebení 100-ky nedostal, ač jsem včas o ně žádal a také urgoval. Šlo tu 
hlavně o finanční otázku‘ys Čáslavka tiež upozornil,že sa z vlastnej iniciatívy pokú
sil vybaviť pre bývalého spolupracovníka obchodné zastúpenie československých 
firiem. Jedna vec boli sľuby či predstavy a druhá realita. Povojnová drahota a zrej
me aj Pulzové podnikateľské neúspechy v Nórsku ho dostali do neutešenej osobnej 
situácie. Zrejme frustrovaný tým, že dlho pracoval pre Britov aj pre Československo 
bez nároku na odmenu a teraz žije v biede, rozhodol sa speňažiť niektoré z infor
mácií, ktoré predtým poskytol spravodajským službám. Vo večerníku Expressen sa 
objavili informácie, ktoré Čáslavkovi Pulz dodal v rokoch 1944 - 1945. Dokumenty 
čiastočne odhaľovali nemeckú špionážnu sieť vo Švédsku, ktorá maLa sídlo v kan
celárii na Karlavägen 59 v Štokholme. Pulz novinám predal za 1 500 švédskych ko
rún fotokópie viacerých dokumentov. Celá záležitosť, pochopiteľne, vyvolala veľký 
ohlas: „Největšípoprask byl v hlavním štábu, neboť v domě na Karlavägen 59, kde byla 
kancelář plk. Wag пега a mjra Golcherta, zůstávalo mnoho švédskych důstojníků, a tito 
o ničem nevěděli. Po celých 14 dní jezdili švédští důstojníci ze všech končin Švédska 
kvýsluchům и II.Section hlavního štábu.“179 Vzhľadom na jeho možnosti a zásluhy je 
nepochopitelné,že československí vojenskí spravodajcovia prerušili s Pulzom kon
takty či spoluprácu, minimálne dočasne. V tomto prípade síce nedošlo ku kompro- 
mitácii spravodajských štruktúr Československa, na druhej strane nebola istota,že 
sa tomuto scenáru podarí vyhnúť. Pre pochopenie dôležitosti, ktorú Čáslavka celej 
záležitosti prikladal, treba vziať do úvahy, že v prvej polovici minulého storočia

377 ABS,f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík č. 89B, Materiál 100-ky, předložení. 4.8.1945.

378 Tamže.

379 Tamže, balík č. 88, Uveřejnění tajného materiálu bývalým agentem „100“ v Expressen, hlásení. 20. 
3.1946.
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predsa len boli úniky informácií z prostredia tajných služieb oveľa väčšou raritou, 
než je tomu dnes. Ak sa tak predsa len udialo, často išlo o umelecké spracovanie či 
prerozprávanie. Avšak senzáciou sa informácie o činnosti spravodajských služieb 
stávali aj v takýchto prípadoch. Publikovanie autentických dokumentov predstavo
valo skutočne mimoriadnu udalosť. Celá záležitosť je tiež ukážkou toho,ako inten
zívne sa dotkli armády škrty a zmeny priorít.

Medzi posledné úlohy Čáslavku ešte vo funkcii exponovaného spravodajské
ho dôstojníka vo Švédsku, ale už s prísľubom menovania za atašé a predzname
návajúc činnosť v dipľomacii, patrilo zhromažďovanie údajov o československých 
občanoch, ktorí sa tým či oným spôsobom dostali na sever Európy. Zväčša išlo 
o emigrantov, prípadne bývalých príslušníkov nemeckej brannej moci, prípadne 
ľudí, ktorí sa sem dostali z iných dôvodov. Špecifickú skupinu tvorili občania, ktorí 
sa do Švédska dostali vďaka Švédskemu Červenému krížu na takpovediac reha
bilitačný pobyt po prepustení z niektorého z nacistických koncentračných tábo
rov. V zachovanom abecednom mennom zozname je uvedených niekoľko stoviek 
mien,580 pričom išlo z veľkej časti o Židov zachránených viceprezidentom Švéd
skeho Červeného kríža Folkem Bernadottem,grófom z Wisborgu (1895 - 1948).581 
Agenda bývalých občanov Československa, zachránených z nemeckých koncen
tračných táborov koncom vojny, alebo aj po jej skončení, zaberala Čáslavkovi 
najmä v apríli a máji 1945, ale čiastočne aj v priebehu nasledujúcich mesiacov, 
pomerne veľa času. Angažoval sa pritom nielen pri ich repatriácii, ale aj pri po
moci pri vycestovaní do USA či do ďalších krajín, nakoľko, hlavne pokiaľ išlo o Ži
dov, mnohí sa do Československa už vrátiť nechceli. Odhady hovorili o dovedna 
1 500 (a zrejme ani to nebolo konečné číslo) obyvateľoch predvojnovej ČSR, ktorí 
žili a zotavovali sa z prežitých útrap v karanténach, táboroch a nemocniciach vo 
Švédsku.582 Sám Čáslavka túto činnosť chápal ako súčasť svojich povinností nie
len v starej funkcii, ale aj v novej '.„Domnívám se, že jednám v plném souladu s Vámi, 
jestliže se v této době, kdy nejsem plně zaměstnán vlastní prací a očekávám vaše 
rozhodnutí ve věci nového určení, pomáhám zde našim uprchlíkům. Pro informaci 
sděluji, že и ostatních legací dělají vojenští attaché totéž. - Považoval jsem za nutné 
legaci v tomto směru pomáhat, neboť zde není nikoho, kto by tuto namáhavou práci 
mohl konat. Konečně je nutné, abych i já, jako EZDŠ, byl neustále o věci informován

380 Tamže, balík č. 89A, Seznam čsL příslušníků, zachránených šv. Červ. křížem do Švédska v dubnu 
1945. Ide o přílohu listu zaslaného na 2. oddelenie hlavného štábu do Londýna 29. 5.1945.

381 V tejto súvislosti pre zaujímavosť dodávam, že v apríli sa jednému z Čáslavkových informátorov 
podarilo nepriamo zistiť viaceré zaujímavé informácie z Nemecka, ktoré Folke Bernadotte navštívil, 
vrátane dojmov z rozhovorov s Heinrichom Flimmlerom či Joachimom von Ribbentropom. Tamže, 
balík č. 89B,Zpráva o první cestě hr. Folke Bernadotte do Německa,zaslání. 11.4.1945.

382 Tamže, balík č. 89B, Finanční situace EZDŠ, hlásení. 23.7.1945.
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a mohl Vám podávati zprávy o stavu našich lidí zde.“583 V tejto veci spolupracoval 
aj s vyslanou pracovníčkou Československého repatriačného ústavu, Josefínou 
Napravilovou (1914 - 2014), ktorú po vybraných táboroch sprevádzal.384

Za rovnakým účelom podnikol aj cesty do ďalších krajín. Bolo potrebné pomôcť 
pri repatriácii občanov ČSR aj z Nórska, kde sa podlá informácií nemeckého veli
teľstva v Nórsku nachádzalo 749 československých občanov. V tomto čísle neboli 
započítaní pracovníci „Speer organizácie“ (zrejme Transportkorps Speer)385 a ob
chodného loďstva.386 S podobným cieľom navštívil aj Dánsko, kde sa nachádzalo 
niekoľko stoviek ľudí-zväčša Čechov, bývalých vojakov Wehrmachtu.387 Vo Švédsku 
sa tiež nachádzali dobrovoľníci, ktorí vstúpiLi do československej armády (nie je 
jasné, kto konkrétne títo dobrovoľníci boli, zrejme išlo o emigrantov, ktorí vstúpili 
do československej armády priamo vo Švédsku) a v neposlednom rade pracovníci 
bývalého slovenského konzulátu, na ktorých repatriácii sa Čáslavka, ešte stále vo 
funkcii exponovaného spravodajského dôstojníka, taktiež podieľal.388 V zachovanej 
dokumentácii sa nachádza aj viacero dokumentov ešte z čias vojny, často sa týkajú 
aktivít či sily nemeckej armády v Nórsku, ale aj situácie doma a podobne, preto 
s ohľadom na tému štúdie nie je potrebné sa nimi bližšie zaoberať. Z uvedených 
informácií je teda zrejmé, že pplk. ČásLavka disponoval v Škandinávii širšou bázou 
kontaktová mal všetky predpoklady dôstojne tak reprezentovať, ako aj plniť všetky 
úlohy, ktoré od vojenského pridelenca očakávalo MNO, hlavný štáb či 2. odd. HŠ.

Na tomto mieste je príhodné niekoľkými vetami priblížiť ČásLavkovo meno
vanie za československého vojenského atašé vo Švédsku. Oficiálne sa funkcie 
československého vojenského pridelenca vo Švédsku ujal 1. septembra 1945,389 
pričom Švédsko agrément udelilo už 27. júla 1945.390 Ministerstvo národnej obra
ny a spravodajské oddelenie hlavného štábu pôvodne uvažovalo o tom, aby do

383 Tamže, balík č. 89B,Zpráva o prohlídce táboru, karantén a nemocníc.

384 Tamže, balík č. 89B, Pani Napravilová od Repatriačního ústavu z Prahy ve Stockholmu, hlásení. 20. 
7.1945.

385 Aj keď to z dikcie dokumentu jasne nevyplýva, pravdepodobne išlo o robotníkov z okupovaných 
krajín, totálne nasadené osoby, zajatcov a podobne. O problematike pozri napr. publikácie: 
KROENER, Bernhard R. - MULLER, Rolf-Dieter Muller - UMBREIT, Hans, eds.: Germany and the 
Second World War: Volume 5: Organization and Mobilization of the German Sphere of Power. Part 
I: Wartime Administration, Economy, and Manpower Resources, 1939-1941. Oxford University Press: 
2000. ISBN 9780191606830. BLAINE, Taylor: Hitlers Engineers: Fritz Todt and Albert Speer-Master 
Builders of the Third Reich. Casemate Publishers: 2010. ISBN 9781932033687.

386 Tamže, balík č. 89B, Předběžná zpráva o zájezdu do Oslo. 3.6.1945.

387 Tamže, balík č. 89B,Zpráva EZDŠz Dánska.

388 Tamže, balík č. 89B, Finanční situace EZDŠ, hlásení. 23.7.1945.

389 Tamže, balík č. 89B, Přestěhování legace, hlásení. 31.8.1945.

390 Tamže, balík č. 88, Agrément u Švédů, hlášení. 29.9.1945.
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pôsobnosti československého vojenského atašé pplk. del. Aloisa Čáslavku spa
dalo nielen Švédsko, ale aj ďalšie severské krajiny - Dánsko a Nórsko. Kým na 
dánskej strane problém nebol, Nóri mu agrément neudelili, s poukazom na to, 
že sídlom vojenského atašé v Nórsku má byť Oslo a nie Štokholm.391 Do dejín 
diplomatickej každodennosti sa nepochybne môžu zapísať viaceré objektívne 
problémy fungovania úradu vojenského atašé. V povojnovom Štokholme, kde sa 
nejeden zastupiteľský úrad boril s nedostatkom priestoru, musel aj čs. vojen
ský atašé úradovať v obmedzených priestoroch. Na základe prípisu nadriadených 
mali všetci pridelenci úradovať v budovách ambasád, Čáslavkovi sa vo švédskej 
metropole ušla jedna kancelária: „Legace mi více poskytnouti nemůže, neboť sama 
zápasí s nedostatkem kanceláří a ráda by dokonce měla i kancelář moji pro svého 
obchodního attaché, ktorý úřaduje prozatím v koupelně,“392 Problémy sa objavili 
aj v spojení, keď sa v niektorých prípadoch stalo, že pošta z Prahy do Štokholmu 
prišla až s mesačným oneskorením, ako aj pri množstve ďalších praktických vecí.

Nie bez komplikácií prebehli aj jeho oficiálne prijatia. Zachované hlásenia 
o prijatiach u jednotlivých predstaviteľov sú zaujímavé. Už dňa 29. augusta 1945 
navštívil prvého predstaviteľa Švédska generála P. H. T. Kellgrena, šéfa spojova
cej kancelárie medzi ministerstvom obrany a hlavným štábom, ktorému vojenskí 
atašé podliehali. Prijatie u gen. Kellgrena prebehlo podľa Čáslavku v srdečnej 
atmosfére, pričom československý vojenský diplomat ihneď obdržal ročenku 
ministerstva obrany (Svenska fôrsvarsväsendets rulla 1945), ako aj služobné 
predpisy pre rôzne zbrane a služby švédskej brannej moci. Švédsky generál sa 
súčasne živo zaujímal o dianie v Československu a na záver svojho návštevníka 
pozval, aby sa pripojil k zájazdu vojenských atašé k rôznym telesám švédskej 
armády a do švédskych zbrojoviek.393 Opis audiencie u švédskeho kráľa Gustafa 
V. je stručný, Čáslavka ju absolvoval spolu s novým československým vyslancom 
Eduardom Táborským a novým obchodným atašé Umlaufom. Ďalšie stretnutie, 
so štyrmi vysokými švédskymi dôstojníkmi, sa uskutočnilo 1. novembra 1945. 
Ohľadom stretnutia s náčelníkom hlavného štábu generálom Carlom Augustom 
Ehrensvärdom do Prahy hlásil samé superlatívy - vľúdne prijatie, Ehrenvärdove 
pozitívne spomienky na Prahu,kde bol ešte vo funkcii veliteľa tankového práporu 
preberať pre švédsku armádu vyrobené československé ľahké tanky (modifikácia 
L.T-40).394 Náčelník štábu pozemnej armády gen. Hugo Gadd sa v priebehu roz-

391 Tamže.

392 Tamže, balík č. 88, Kancelář pro vojenského attaché v Stockholmu, hlášení. 30.10.1945.

393 Tamže, balík č. 88, Návšteva u gen. Kellgrena, hlášení. 1.9.1945.

394 Viac pozri v stručnej monografii: ZALOGA, Steven J.: Panzer 38 (t). Bez uvedenia miesta vydania, 
2014. ISBN 978-1782003953.
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hovoru obzvlášť pochvalne vyjadroval o československej armáde v roku 1938. 
Aj zo slovenského pohľadu bolo zaujímavé stretnutie so šéfom spravodajského 
oddelenia švédskeho hlavného štábu plk. gšt. Curtom Hermanom Juhlin-Dann- 
feltom, bývalým švédskym vojenským atašé v Berlíne (v rokoch 1933 - 1945), 
ktorého Čáslavka hodnotil síce ako germanofila, ale antifašistu. Juhlin-Dannfelt 
počas rozhovoru svojmu partnerovi povedal, že by mohli nadviazať na spolu
prácu z roku 1938: „Domnívám se, že to myslel všeobecně, nikoli zpravodajsky, ne
boť o nějaké zpravodajské spolupráci švédsko-československé z roku 1938 nevím. 
Byl bych vděčen za informace,“395 V slovenskom kontexte je zaujímavá informácia 
o kamarátskom vzťahu Švéda s bývalým slovenským vojenským atašé v Berlí
ne gen. Augustínom Malárom, ktorého Juhlin-Dannfelt koncom vojny materiálne 
podporoval počas väznenia v Berlíne a „později v jakémsi žaláři v 5asku“.l9b Rozho
vor s prednostom zahraničnej skupiny 2. oddelenia plk. gšt. Curtom Kempffom sa 
niesol v podobnom duchu ako s generálom Gaddom.

Prahu, kde sa medzitým uskutočnila výmena vo funkcii prednostu 2. odde
lenia hlavného štábu, dlhotrvajúce uvádzacie návštevy zaskočili. V poLovici no
vembra 1945 nový šéf 2. oddelenia plk. gšt. Karel Hanuš zaslal do Štokholmu 
list, v ktorom vyjadril svoje počudovanie nad množstvom deklarovaných oficiál
nych návštev. Podľa Hanusa bolo v Československu zvykom,že novoakreditovaný 
vojenský atašé navštívi prednostu zahraničnej skupiny hlavného štábu a v jeho 
prítomnosti sa postupne stretne s prednostom spravodajského oddelenia, pod- 
náčelníkom a náčelníkom hlavného štábu, prednostom 1. odboru MNO, štátnym 
tajomníkom Mikulášom Ferjenčíkom a napokon ministrom národnej obrany, pri
čom všetky stretnutia sa uskutočnili za jedno dopoludnie. Na druhý deň sa nový 
atašé ešte stretol s prednostom vojenskej kancelárie prezidenta a prezidentom. 
Tým bolo oficiálne „kolečko“ návštev v Prahe vybavené a diplomat sa mohoL ve
novať svojim povinnostiam: „Překvapuje proto, že hodláte návštěvy vykonati do Vá
noc, čili celé dva měsíceP97 Čáslavka v krátkom čase poslal do Prahy objasňujúcu 
odpoveď, podľa ktorej nebolo porovnávanie pražských a štokholmských zvyklostí 
celkom na mieste. Prvá návšteva nového diplomatického zástupcu smerovala 
k prednostovi vojenskej kancelárie švédskeho rezortu obrany gen. Kellgrenovi 
a ten následne stanovil kedy a komu bude atašé predstavený. Zvyčajný postup 
zahrňoval švédskeho kráľa (pri audiencii), ministra obrany, hlavného veliteľa ar-

395 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík č. 88, Návštěvy u švédských vysokých 
vojenských hodnostářů, hlášení. 15.11.1945.

396 Dodnes nie je bezpečne zistené, kde a kedy Malár zahynul. V tejto súvislosti sa však často spomína 
koncentračný tábor Sachsenhausen a je možné, že ide o skomolenú informáciu.

397 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík č. 88, Návštevy voj. hodnostářů v Štockholmé, 
13.11.1945.

129



Československí vojenskí diplomati po skončení 2. svetovej vojny / Matej Medvecký

mády, náčelníka, prednostu zahraničného a spravodajského oddelenia hlavného 
štábu, veliteľa (aj náčelníka štábu) pozemných vojsk, námorníctva a letectva,veli
teľa štokholmského armádneho úseku, posádkového veľiteľa v Štokholme a nie
koľko ďalších vyšších funkcionárov. Aj uvedením tohto výpočtu návštev Čáslavka 
demonštrovaL nemožnosť vybaviť ich „za jedno poobedie“. Podľa Čáslavku bývalo 
v severskej krajine obvyklé vykonať približne 2 návštevy za týždeň, v prvých po
vojnových mesiacoch však situáciu sťažovali nepokoje v južnom Švédsku, ktoré 
prepukli medzi nemeckými zajatcami a baltskými utečencami z koncentračných 
táborov a ktoré museli viacerí švédski vojenskí velitelia riešiť.

Čáslavka vedenie 2. oddelenia hlavného štábu začiatkom roka 1946 po
žiadal aj o menovanie za leteckého atašé. Táto požiadavka súvisela s prípisom 
veliteľa československého letectva div. gen. Aloisa Vichereka, ktorý sa listom 
z 26. januára 1946 obrátiL na vojenských a leteckých pridelencov v zahraničí, 
aby sprostredkovali výmenu časopisu Letectví za odoberanie tamojšieho časo
pisu, zameraného na túto problematiku.398 Čáslavka navštívil redakciu časopisu 
švédskeho letectva Flyg a tu o veci rokoval s plk. Williamom Kleenom, ktorý 
s výmenou súhlasil a, navyše, požiadal o článok, ktorý by sa venoval znovubu- 
dovaniu československého vojenského a civilného letectva a priemyslu. Okrem 
toho sa na stránkach časopisu mali postupne objaviť aj časti obsiahlejšieho 
prehľadu činnosti československého letectva v rokoch 1939 - 1945, ktoré Vi- 
cherek do Štokholmu zaslal. Čáslavka súčasne Prahu upozornil na skutočnosť, 
že ako vojenský atašé nemá možnosť navštevovať letecké továrne a jednotky, 
a preto v krátkom čase požiada o menovanie aj za leteckého atašé. Koncom 
februára 1946 sa skutočne s touto požiadavkou na svojich nadriadených obrátil. 
Z Prahy mu v apríli 1946 odpovedali,že nie je letec a funkcia vojenského atašé je 
dostatočná aj pre oblasť letectva (!). Čáslavka na to odpovedal opäť rozsiahlym 
listom, v ktorom síce poznamenal, že v jeho prípade - keďže medzitým ho infor
movali o úmysle úrad zrušiť - už menovanie za leteckého atašé, pochopiteľne, 
nie je reLevantné. Na druhej strane pre budúcnosť objasnil,že vojenský atašé sa 
vo Švédsku nikdy nedostane na návštevu leteckých tovární a vojenskí atašé sú 
bežne aj leteckými, aj keď neslúžili ako letci.399

Zaujímavé sú aj informácie dokresľujúce životné podmienky diplomatické
ho zástupcu československej armády v jednej z najdrahších krajín sveta, navyše 
v období všeobecného povojnového nedostatku. Napriek oficiálnemu povere
niu zastupovať štát, nebola totiž jeho úradná ani jeho osobná situácia vôbec

398 Tamže, balík č. 88, Vojenští zástupci v cizině - zasílání časopisu „Letectví“. 26.1.1946.

399 Tamže, balík č. 88, Návrh na jmenování čs. vojenského attaché v Stockholmu leteckým attache. 30. 
4.1946.
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uspokojivá. V oboch sférach sa musel vyrovnávať so značnými komplikáciami. 
So šťastím sa mu síce v Štokholme podarilo prenajať „po kamarátskej linke“ za 
600 švédskych korún mesačne 5-izbovýzariadený byt od commodora von Arbina. 
V ďalších ohľadoch už toľko šťastia nemal.

Najožehavejším problémom, ktorý bol prítomný po celý čas Čáslavkovho pô
sobenia v metropole Švédska, boli peniaze. Už počiatok Čáslavkovej činnosti vo 
Švédsku po skončení 2. svetovej vojny poznačil nedostatok financií. Problémy 
vznikli nielen povojnovým šetrením, ale aj ťažkopádnejšou komunikáciou medzi 
Ministerstvom národnej obrany a Ministerstvom zahraničných vecí a hektickými 
administratívnymi zmenami, ktoré Československo po skončení vojny zažívalo: 
„Hlásím, že jsem dne 23. 5.1945, tedy 14 dní před odjezdem bývalého II. odd. hl. vel. 
čs. branné moci v Anglii, zaslal svému nadřízenému úřadu telegram, ve kterém jsem 
prosil o poukázání normálního přídělu 500 angl. liber ku dni 10. 6. 1945. Doposud 
mi však žádné peníze nebyly poukázány a mám již zde dluh ve výši 3.000 Kš a žádné 
peníze na červenec 1945. Prosím proto československou vojenskou misi ve Velké Bri
tánii, aby mi láskavé poukázala zmíněných již 500 angl. liber sama a zatížila touto 
částkou II. oddělení hl. štábu v Praze. Peníze laskavě pošlete telegraficky přes anglic
ký Broadway-Office, který mi zprostředkovává poštu i peníze,“400 Avšak Čáslavka bol 
ešte istý čas odkázaný žiť na dlh, ktorý do Leta narástol o dalších 1 000 švédskych 
korún. Koncom júna 1945 napokon dostal z požadovaných 500 libier aspoň štyri 
stovky, pôžičku britskému kolegovi však pre náhly odchod Brita vrátiť nestihol. 
Ani Briti si z poukázaných peňazí nič nestiahli, a preto nebolo jasné, akým spô
sobom sa podlžnosť vyrovnala. Svoje výdavky okamžite obmedzil na minimum, 
v rámci ciest do Nórska a Dánska a, pochopiteľne, tiež vo Švédsku sa snažil zís
kavať materiálnu pomoc najmä od komunít tam usadených Čechov a Slovákov. 
Po tomto jednorázovom príspevku sa však finančné krytie činnosti vojenského 
atašé štátu štátom opäť istý čas zastavilo. Preto sa po vyčerpaní dotácie rozhodol 
situáciu opäť riešiť pôžičkou od britského kolegu. Po odchode šéfa štokholmskej 
úradovne britskej rozviedky Cyrila Cheshirea (vo funkcii od decembra 1942 do 
júla 1945), ktorým bol Čáslavka v dlhodobom styku ešte ako československý ex
ponovaný spravodajský dôstojník v Štokholme, sa preto obrátil na jeho nástupcu 
Whistondalea s požiadavkou o zapožičanie 500 Libier na dobu dvoch mesiacov. 
Ten požiadavku najprv dipLomaticky odmietol, napokon ho však predsa len pre
svedčilo aj to, že snáď nebude chcieť, aby si požičiaval od „Rusov“. Skutočnosť, že 
Whistondale nevedel o spolupráci medzi Britmi a československými spravodaj
skými dôstojníkmi (resp. zmenu britských priorít po skončení vojny a nezáujem

400 Tamže,balík č. 89B,Prosba o zaslání peněz. 20.7.1945. Broadway Buildings v Londýne bolo v rokoch 
1926 - 1964 sídlom Secret Intelligence Service.
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o pomery v strednej Európe) ČásLavka ilustroval, na v Prahe zrejme mimoriadne 
zrozumiteľnom príklade: Jaký má zájem Mr. W. o Československo osvětluje nejlépe 
fakt, že anglický Passport Office401, jehož je Mr. W přednostou, adresoval ještě před 
nedávném dopis československému vyslanectví ve Stockholmu takto: „Slovakian Ge
neral Consulate, Stockholm“. Prosím, po půl roce nevědí ještě zdejší representanti 
anglické IS, že zde již existuje československé vyslanectví a že slovenský generální 
konsulát byl zrušen již v dubnu t. r.“402 Druhú pôžičku sa podarilo splatiť až koncom 
októbra 1945 po tom, ako peniaze dostal od Československej vojenskej misie vo 
Veľkej Británii prostredníctvom Československého Červeného kríža.405

Podľa inštrukcií z ministerstva sa ďalej mal vo finančných otázkach obra
cať na československú ambasádu, čo buď rezort obrany zabudol s Ministerstvom 
zahraničných vecí doriešiť, alebo MZV informáciu o takejto dohode neposunu
lo ďalej na vyslanectvo: „Čs. vyslanectví ve Štokholmu neobdrželo dosud žádných 
pokynů of MZV, aby mi hradilo výdaje podle vašeho č. j. 3670/Dův.hl.št.2.oddělení 
a proti jsem nucen platiti všechna vydání ze svého paušálu. Rovněž tak mi dosud ne
proplácí mé zahraniční náležitosti.“404 Diplomat sa ďalej sťažoval na nedostatočný 
reprezentačný paušál (mal k dispozícii približne 240 švédskych korún mesačne), 
pričom uviedol, že v rámci nadväzovania a udržovania kontaktov, nepochybne 
potrebných pre jeho prácu, ho jedna návšteva stojí okolo 100 švédskych korún.405 
Ďalšie výdavky, deklarované v rámci spravodajského paušálu, predstavovali taxí
ky (jazda verejnou dopravou je zdĺhavá, vzdialenosti sú veľké, je na všetko sám 
a musí šetriť časom). Spravodajský paušál406 rovnako slúžil na preplácanie ces
tovného pre agentúrne prostriedky a platenie pohostenia počas schôdzok.407 Čá- 
slavka ďalej zosumarizoval pokyny z Prahy (tie sa v dokumentácii nezachovali) 
a svoje požiadavky vo veci financovania svojho úradu a činnosti: bude mať k dis
pozícii spravodajský paušál (miesto dovtedajšieho jednotného) a spravodajský 
mesačný paušál vo výške 300 švédskych korún (ak nebude možné zvýšiť repre
zentačný príspevok) a preplácanie výdavkov, spojených s činnosťou. Českoslo-

401 O Passport Control Organisation pozri viac: JFFERY, ref. 11.

402 Tamže, balík č. 88, Poukazy peněz do Švédska. 27.9.1945.

403 Tamže, balík č. 88, Příjem 500 L od Čs. Č. kříže v Londýně, hlášení, 29.10.1945.

404 Tamže, balík č. 88, Vyúčtování za listopad 1945, předložení. 15.12.1945.

405 „Ale to je jen a pouze jen jedna návštevaměsičně a já musím mít, alespoň v prvním roce, nejméně 2 až 4 
návštevy měsíčně, jinak bych se zde ve Švédsku, kde nic bez pozvania piti nejde, nikam nedostal.“ Tamže, 
balík č. 88, Vyúčtování za listopad 1945, předložení. 15.12.1945.

406 Za túto položku bol na 2. oddelení hlavného štábu zodpovedný major Šťastný.

407 „Zde bez pozvání na oběd nebo večeři se nedá nic dělat, to je o Švédsku všeobecně známo." Jamie, balík 
č. 88, Vyúčtování za listopad 1945, předložení. 15.12.1945.
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venská ambasáda vo Švédsku mala ďalej preplácať výdavky spojené s fungova
ním kancelárie (kancelárske pomôcky, pošta, réžia) a očakával tiež zabezpečenie 
auta. Podľa zachovanej dokumentácie mali byť finančné prostriedky poukázané 
dodatočne, spätne k 1. augustu 1945, kedy sa zrejme de facto ujal funkcie. Na 
záver svojej prosby o zlepšenie komunikácie medzi rezortmi z 1. novembra 1945 
československý diplomat lakonicky poznamenal: Jsem bez peněz‘.40S Zdá sa, že 
táto stručná veta charakterizuje väčšiu časť jeho pôsobenia na poste vojenského 
atašé vo Švédsku.

Zlú finančnú situáciu spôsobila jednak nedostatočná koordinácia medzi MZV 
a MNO v Prahe, ale aj celková zlá hospodárska situácia Československa a nes
mierna drahota vo Švédsku. Československo si tu v tomto čase požičalo (aj na 
chod svojho zastupiteľstva) sumu 24 miliónov švédskych korún. Vzachovanej do
kumentácii - pokiaľ ide o financie - sa vždy prízvukuje ťažká povojnová hospo
dárska situácia, nutnosť šetriť a pretrvávajúci nedostatok peňazí. Pritom pomery 
doma zrejme „kalili“ úsudok o situácii v zahraničí, čo bolo zrejme spôsobené roz
šíreným presvedčením,že aj vďaka vysokým príplatkom, pulzujúcemu spoločen
skému životu, recepciám a podobne majú v zahraničnej službe sLúžiaci dôstojníci 
exkluzívnu životnú úroveň. Ilustruje to nasledovný príklad. Pri návšteve poručíčky 
I. Šífovej v Štokholme si táto od Čáslavku chcela požičať 1 000 švédskych korún 
na nákupy s tým, že peniaze budú vrátené v československej mene. Čáslavka to 
odmietol a v korešpondencii s nadriadenými na margo tejto situácie uviedol: Je 
dále podivné, jestliže přednosta zahraniční skupiny 2. oddělení hlavního štábu řekne 
poručíkovi I. Šífové před odjezdem do Stockholmu: „No, и něho takových 1.000 Kš 
nemůže hrát žádnou roli. Oni všichni naříkají, ale při tom se mají všichni dobře!“ - 
Já osobně nevěřím, že toto přednosta zahraniční skupiny hl. štábu řekl, neboť by to 
znamenalo, že není o situaci úřadu vojenského attaché ve Stockholmu správně infor
mován a že tudíž nemůže mít přesné podklady pro svá služební rozhodování, pokud 
běží o finanční situaci čs. vojenského attaché ve Stockholmu,“409 Pomery dokresľujú 
ďalšie informácie obsiahnuté v citovanom vyúčtovaní. Podľa nich Čáslavka na
pokon poručíčke Šífovej požičal na súkromné účely len 100 korún a sľúbil ešte 
jednu stovku, vybavil jej vízum, miesto v lietadle, ubytoval ju vo svojom súkrom
nom byte (hotely v Štokholme bývali zaplnené na mesiac dopredu) a všemožne
jej pomáhal (...tím více, že mně o to požádal též náčelník štábu“).410 Odmietnutie
požičať jej očakávaných 1 000 švédskych korún odôvodnil okrem nevhodnosti 
požičiavať služobné peniaze na súkromné účely a neistotou v ďalšom poskytova-

408 Tamže, balík č. 88, Prosba o zaslání platebního příkazu. 1.11.1945.

409 Tamže, balík č. 88,Vyúčtování za únor 1946, předložení. 19. 3.1946.

410 Tamže.
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ní prostriedkov pre účely úradu aj potrebou valút a nie československých korún, 
o ktoré vo Švédsku nebol záujem, a teda sa nedali zameniť. Samotný atašé síce 
krátko pred príchodom spomínanej dôstojnícky dostal dotáciu vo výške 10 000 
švédskych korún,Čáslavka sa ale (nazdávam sa,že po prechádzajúcich skúsenos
tiach oprávnene) obával, že keď ich minie, bude musieť zas dlho čakať na ďalšie 
prostriedky. Tu treba podotknúť, že jeho mesačná gáža bola 1 700 švédskych 
korún, okrem toho mal nárok na ďalšie príplatky - takže suma 10 000 korún 
pokrývala činnosť úradu len na krátky čas. Ak vezmeme do úvahy,že z toho platil 
režijné náklady a vyčlenil aj spravodajský paušál, ide skutočne o sumu, ktorá 
pokrývala výdavky úradu maximálne na niekoľko mesiacov. Navyše, išlo o prvé 
peniaze, ktoré opäť dostal po dlhšom čase: „1/ Zdejší čs. vyslanectví neobdrželo 
dosud /do 2. 3.1946/žádných peněz na proplacení mých zahraničních náležitostí od 
srpna 1945 do března 1946.2/ Účty za věcní vydání od 1.1. do 1.5.1946 nebyly dosud 
zaplaceny a od firem dostávám již urgence. 3/ Dnes dne 1. března 1946 nevyplatilo 
mi zdejší čs. vyslanectví ani gáži, ani zálohu na gáži. Vyslanec, s kterým si jinak dobře 
rozumím, mi řekl, že mi nemůže nic proplatit, protože peníze pro mně dosud nedostal 
a že vyslanectví má v pokladně toliko 200 Kš. 4/ V důsledku toho, že nemám z čeho 
žít, byt jsem nucen vypůjčiti si peníze privátně.'411

Ako je zrejmé z citátu, tak ako čelil značným finančným problémom úrad, ne
vyhol sa im ani Čáslavka ako osoba. Aj v súkromí pociťoval neustály nedostatok 
peňazí a neutešené finančné pomery ešte sťažil fakt, že aj transport jeho osob
ných vecí z Veľkej Británie sprevádzali komplikácie a niekoľkokrát v tejto veci 
musel intervenovať aj na 2. oddelení hlavného štábu.Táto zdanlivá banalita zna
menala nutnosť investovania napr.do nového zimného oblečenia pre seba a svo
ju rodinu.Jeho súkromné veci do Štokholmu nakoniec dorazili až v polovici apríla 
1946.412 Zlepšenie neprinieslo ani zvýšenie gáže, ktoré Čáslavku takpovediac „po
stihlo“ na začiatku roka 1946. Išlo síce o takmer zdvojnásobenie gáže, s ohľadom 
na zhoršenie výmenného kurzu medzi československou a švédskou menou (čes
koslovenská koruna v novembri 1945 devalvovala) atašé poberal o takmer 500 
švédskych korún gáže menej.415 Podobná situácia pretrvávala v podstate skoro 
celý čas existencie úradu. Neustály nedostatok financií - služobných aj osobných 
- tak značne sťažovali výkon úloh, ktoré sa od atašé vyžadovali.

Vojenskí diplomati mali byť pred odjazdom podrobne zoznámení so svojimi 
úlohami, pričom „... z nichž jedním z prvních je úkol zpravodajský, spočívající - vše
obecně řečeno - ve sledování vojenského, politického a hospodářského dění v zemi

411 Tamže, baLík č. 88, Finanční situace vojenského attaché Stockholm, hlášení. 2. 3.1946.

412 Tamže, balík č. 88, Osobní zavazadla pplk. A. Čáslavky, hlášení. 20.4.1946.

413 Tamže, balík č. 88,Zmenšení platu čs. voj. attaché v Stockholmu, hlášení. 9.1.1946.
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jejich akreditace. Ke splnění tohto úkolu pracují vojenští přidělenci a náčelníci vojen
ských misí v prvé řade sami, řídí zpravodajskou práci svých podřízených a využívají 
všech schopných našich důstojníků, kteří z jakéhokoliv důvodu dlí ve státech jejich 
akreditace,“414 Každý atašé mal vždy do 5. dňa každého mesiaca predkladať sú
hrnné správy (v piatich exemplároch), ku ktorým mohli doložiť dokumentačný 
materiál (novinové výstrižky, snímky, dokumenty či ich fotokópie a opisy, publi
kácie a podobne). Tieto, ako som už uviedol, sa využívali na informovanie prezi
denta, ministra národnej obrany, štátneho tajomníka MNO, náčelníka, podnáčel- 
níkov hlavného štábu a prednostu 1. oddelenia hlavného štábu. Pripojený mate
riál a výpisy zo správ sa tiež mohli postupovať na využitie súčiastkam hlavného 
štábu, ministerstva, veliteľstvám, ale aj iným rezortom. Dôležité správy sa mali, 
samozrejme, hlásiť okamžite. V rámci sledovania tlače sa mali predkladať dôleži
tejšie správy, prípadne články napísané vojenskými, politickými a hospodárskymi 
„autoritami“, pokiaľ sa k štátu, programu a rozhodnutiam československej vlády 
stavali negatívne či nepriateľsky. Praha pridelencov opakovane vyzývala k usilov
nej práci a prinášaniu výsledkov,v opačnom prípade im hrozilo okamžité odvola
nie. Ak sa pokúsim zhrnúť Čáslavkovu činnosť v tejto oblasti, mali ním zasielané 
správy požadovaný charakter. Počas svojho krátkeho pôsobenia v Štokholme sa 
podľa môjho názoru poctivo snažil zo švédskej tlače vyberať a prekladať články, 
ktoré mali československej exekutíve pomôcť orientovať sa v dianí v tejto sever
skej krajine, pochopiť aktuálne vojenské, politické a hospodárske dianie a ich 
trendy vývoja v krajine, ktorá síce nebola československou prioritou, nepochybne 
však mala význam nielen s ohľadom na geopolitické rozčlenenie povojnovej Eu
rópy, ale aj na niektoré špecifické otázky záujmu československej diplomacie či 
spravodajských služieb. Čáslavka teda predkladal do Prahy mesačné sumáre „bo
hemik“415 zo švédskych novín (prvý zachovaný je za august 1945) a okrem toho 
jednotlivo preklady dôležitejších správa publikovaných analýza podobne. Atašé 
zo svojho paušálu platil odoberanie štyroch švédskych denníkov a šiestich švéd
skych vojenských časopisov (podľa jeho informácie išlo tretinu tlačovín odobera
ných počas vojny). Na základe pokynu z Prahy zastavil odoberanie ďalších, britské 
noviny čítaval v British Council a napokon ukončil aj nákupy kníh416 (v Prahe nebol 
nikto, kto by ovládal švédsky jazyk).

Na margo informácií z tlače Čáslavka vo viacerých prípadoch Prahu upozor
ňuje na pomoc, ktorú jednotliví predstavitelia spoločenského života severskej 
krajiny poskytli zahraničnému odboju počas vojny či v prípade, ak mali z toho

414 Tamže, balík č. 88,Zprávy od vojenských zahraničních orgánu - předkládání. 4.1.1946.

415 Pochopiteľne nešlo len o správy o Česku, ale o Československu.

416 Tamže, balík č. 88, Nákup publikací v jazyku švédském, hlášení. 10.1.1946.
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či onoho dôvodu pozitívny vzťah k Československu. Viaceré preklady či výpisy 
z článkov kritizoval, analyzoval a hodnotil. Pri viacerých článkoch, pojednáva
júcich (resp. kritizujúcich) pomery v Československu (vo Švédskych novinách 
zaznievala napr. kritika nedemokratického povojnového politického systému - 
vlády strán koalície Národnej fronty bez možnosti fungovania legálnej opozície 
či zaznievali hlasy kritizujúce spôsob, akým Československo zaobchádzalo so su- 
detskými Nemcami) sa pokúsil o objasnenie pozadia vzniku článku.

Treba dodať,že sledovanie tlačovín,vydávaných sudetskými Nemcami, najmä 
skupinou Wenzela Jakscha417 sa aj v Škandinávii „tešilo“ obzvlášť intenzívnej po
zornosti diplomatov a spravodajcov povojnovej republiky. Československo s ne
vôľou sledovalo skutočnosť, že Švédsko, aj keď v len obmedzenom rozsahu, prijí
malo vysťahovaných sudetských Nemcov na prácu s tým,že ostanú žiť v severskej 
krajine (záujem bol predovšetkým o mladých ľudí či špecialistov, napr. sklárov). 
Medzi dôležité priority československej zahraničnej politiky i spravodajských 
služieb patrilo venovať patričnú pozornosť obhajobe odsunu Nemcov a kritikom 
tohto aktu, z ktorých zrejme najdôležitejšími boli tí Nemci, ktorých bolo ťažké 
viniť z náchylnosti k nacizmu či kolaborácie s hitlerovským režimom. Skupina 
predvojnového sociálneho demokrata Wenzela Jakscha tu, z rôznych dôvodov, 
hrala prím. Preto aj v písomnej dokumentácii, ktorá vznikla v úrade českoslo
venského vojenského atašé vo Švédsku pravidelne nachádzame správy, ktoré sa 
zaoberajú činnosťou tzv. jakschovcovvtejto severskej krajine. Okrem sledovania 
publikačnej činnosti či ich verejných prejavov a aktivít (atašé do Prahy zväčša 
zasielal sumarizujúce informácie), vznikali aj menné zoznamy aktivistov, často 
aj s adresami. O aktivitách tzv. Jakschovcov Čáslavku informoval aj budúci he
rec a dopisovateľ ČTK Walter Taub, brat amerického spravodajského dôstojníka 
Kurta Tauba, ktorý už o krátky čas nadviazal kontakty s československou civilnou 
rozviedkou.418

Podobné aktivity vidíme aj v prípade exilových združení Čechov či Slovákov, 
keď sa pozornosť československých úradníkov upierala predovšetkým na Český 
národný výbor,založený bývalým čs. generálom Levom Prchalom,ako aj na aktivi
ty vznikajúceho ľudáckeho exilu zo SLovenska. Nie bez zaujímavosti je aj zaslaný 
zoznam členov maďarskej kolónie vo Švédsku.

Na tomto mieste však pochopiteľne nemá zmysel zaoberať sa detailne pre
hľadmi tlače tak ako sa zachovali vo fonde Spravodajskej správy generálneho

417 W. Jaksch (1896 - 1966), reprezentant nemeckej sociálnej demokracie v medzivojnovej 
ČSR a jej poslanec, sa v priebehu vojny a po jej skončení ostro staval proti vyhnaniu Nemcov 
z Československa. Po vojne pôsobil v západnom Nemecku ako funkcionár Sudetendeutsche 
Landsmannschaft-u a ďalších organizáciách vysídlencov.

418 Tamže, balík č. 88, Činnost E. A. Grantha v Praze, hlásení. 25.11.1945.
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štábu. Venujú sa totiž širokému okruhu dobových problémov a pre potreby ana
lýzy činnosti československého vojenského atašé vo Švédsku nie sú podstatné. 
Preto som sa pokúsil len o stručné zachytenie niektorých všeobecných tendencií, 
na základe ktorých si čitateľ urobí prehľad o tom, ako československý vojenský 
atašé v Štokholme Alois Čáslavka novinové sumáre spracúval. V ďalšom texte 
treba uviesť ďalšie konkrétne informácie z trištvrteročného pôsobenia Aloisa Čá- 
slavku vo funkcii československého vojenského atašé vo Švédsku.

Dôležitou súčasťou práce československého vojenského atašé vo Švédsku 
bol, prirodzene, zber využiteľných informácií z iných zdrojov, než novín a časopi
sov. Tie mali byť relevantné nielen pre armádu ako takú, ale aj z geopolitického 
pohľadu. Ako už bolo uvedené vyššie, mal Čáslavka ešte počas vojny v severnej 
Európe vytvorenú vlastnú sieť agentúrnych prostriedkov a stykov a s viacerými 
z nich udržiaval kontakt aj po skončení vojny.

Ako ukážku práce Čáslavku v tejto oblasti môžeme uviesť príklady, ktoré sa 
zachovali v dokumentácii. Napríklad v hlásení domov z 5. decembra 1945 svojich 
nadriadených informoval o rozhovore so „160-kou“, informátorom, ktorý sa práve 
vrátil z Fínska. Hlásenie sa zaoberalo vnútornými pomermi v tejto krajine, súdmi 
proti niektorým predstaviteľom krajiny z čias 2. svetovej vojny a v poslednej vete 
dokumentu „160“ konštatuje, že sovietsky vyslanec ani zástupca ZSSR v Spoje
neckej kontrolnej komisii nezasahujú do vnútorných vecí krajiny.419 Tento infor
mátor, pracujúci ako novinár pre denník Expressem, tiež poskytol poznatky o čin
nosti pražského korešpondenta Scandinavian Telegram Bureau420 (v dokumente 
chybne uvedené ako Skandia Telegram Bureau) Haralda Dikmana, ktorý mal byť 
„zaujatý“ v židovskej otázke (informoval napr. o protižidovských demonštráciách 
v Topoľčanoch) a v otázke sudetských Nemcov.421 „160-ka“ patril medzi zdroje 
informácií o Fínsku, informoval aj o ďalších dôležitých otázkach fínskeho politic
kého, vojenského a hospodárskeho diania.

Pridelenec informácie nevyhľadával len z vlastnej iniciatívy a podľa vlast
ného uváženia. Veľká časť jeho agendy spočívaľa v plnení úloh podľa informač
ných požiadaviek z Hlavného ústredia. Každý mesiac maL vypracovať súhrnné

419 Tamže, balík č. 88, Politická zpráva z Finska - zaslání. 5.12.1945.

420 Tlačová agentúra, stojaca počas 2. svetovej vojny pod značným vplyvom Berlína. V decembri 1944 
švédske úrady zatkli bývalého (funkciu už nevykonával viac než rok) šéfa agentúry johna Alexandra 
Lonnegrena pre podozrenie zo špionáže v prospech Nemecka. Informácie sa mali týkať nórskych 
utečencov vo Švédsku. The Spokesman Review, 24.12.1944, s. 3, Swedes Jail Spy. Dostupné na: 
http://news.google.com/newspapers?nid=1314&dat=19441224&id=ScpYAAAAIBAJ&sjid=g- 
ODAAAAIBAJ&pg=2693,2889355 (prístup 11.08.2019).

421 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík č. 88, Korespondent STB Harald Dikman, 
upozornění. 30.10.1945.
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hlásenie o dôležitých vojenských a politických udalostiach v krajine (viď vyššie), 
pričom prvé takéto správy mala povojnová spravodajská služba československej 
armády od svojich deklarovaných zástupcov dostať k 5. septembru 1945 (v od
povedi datovanej v polovici októbra 1945 Čáslavka uvádzal, že to z technických 
príčin nie je možné a prvú správu podá až k 5.12.1945).422 Napríklad koncom 
septembra žiadaL prednosta 2. oddelenia hlavného štábu pplk. Rašla o overe
nie správy o vstupe viac než 4 200 dánskych dobrovoľníkov do britskej armády 
a o ich zamýšľanom využití. Začiatkom roka 1946 dostal Čáslavka za úlohu zistiť, 
čo sa stalo s tzv. spravodajským fondom (približne 500 000 švédskych korún na 
dvoch vkladných knižkách),423 ktorý bol vo Švédsku uložený pred okupáciou Čiech 
a Moravy Nemeckou ríšou v marci 1939. V odpovedi sa jeho nadriadení dozvedeli, 
že peniaze boli na švédsky nátlak vydané Nemcom a že celá vec už bola dokla
dovaná bývalým vyslancom v Štokholme Dr. Vladimírom Kučerom, pričom doku
menty z preverovania tejto záležitosti z roku 1944 sa nachádzali na Ministerstve 
zahraničných vecí. Záverom svojej odpovede navrhol dôrazne si od Švédov tieto 
prostriedky nárokovať, pričom mali byť kompenzované zo zhabaného nemecké
ho majetku. Koncom marca 1946 podal k veci ešte jedno hlásenie, na ktorom je 
zaujímavá už prvá veta: „Hlásím, že se mému informátorovi u zdejší legace podařilo 
nalézti v soukromném archivu opis dopisu dra Kučery vyslanci Smutnému ze dne 9. 
září 1939, kde se dr. Kučera zmiňuje také o zpravodajských penězích,“424 Dokument 
je zaujímavý nielen pre samotný osud pol milióna švédskych korún, ktoré boli po 
roku 1936 uložené vo viacerých švédskych bankách a o ktorých vďaka indiskrét- 
nosti diplomatov vedeli všetci členovia ambasády, vrátane zriadenca a manželiek 
diplomatov. Dokumentuje tiež v tej dobe pomerne rozšírenú prax budovania in
formačných sietí v rámci ambasád. Medzi ďalšími úlohami spomeňme preverenie 
inzerátu istého nórskeho obchodníka s kožušinami, ktorý sa týmto spôsobom 
pokúšal nadviazať obchodné spojenie s Československom.

Zo zachovanej dokumentácie sa zdá, že informačné požiadavky z Prahy Čá
slavka zvyčajne uspokojivo splnil, obvykle jednak cestou oficiálneho informo
vania sa o veci na príslušnom úrade či u príslušného funkcionára, ale tiež pro
stredníctvom agentúrnych prostriedkov a stykov. Tých v prípade potreby vysielal, 
resp. pri príležitosti ich cesty do danej oblasti žiadal o pomoc pri získavaní re
levantných informácií. Tak napríklad v prípade v predchádzajúcom odseku spo
menutých Dánov podal hlásenie v januári 1946, na základe zistení informátora

422 Tamže, Zprávy od voj. zahraničních orgánu. 3.8.1945, odpoveď zo dňa 17.10.1945.

423 Tamže, Hotovost uložená před 15.3.1939 u čs. vyslanectví v Stockholmu, hlásení. 20. 3. 1946. 
Záležitosť sa spomína aj v citovanej literatúre.

424 Tamže, Hotovost uložená před 15. 3.1939 u čs. vyslanectví v Stockholmu, hlášení. 30. 3.1946.
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č. 199.425 V niektorých prípadoch boli informácie pomerne všeobecné, doplnené 
sľubom doplnenia poznatkov neskôr. Za takúto všeobecnú a informačne slabú sa 
dá napríklad považovať správa o švédskych spravodajských službách, spracovaná 
na základe požiadavky z Prahy.426 Po prvotnej správe pokračoval v získavaní infor
mácií v tomto smere, čoho prejavom bolo zaslanie pečiatky a pečate zahraničnej 
skupiny 2. oddelenia švédskeho hlavného štábu. Za prekročenie hranice obvyklé
ho - t. j . nevykonávanie agentúrnej činnosti v hostiteľskej krajine, by sa dali 
považovať aktivity informátora 181, ktorý ešte počas vojny Čáslavkovi odovzdal 

viaceré chemické preparáty a recepty.427
Na tomto mieste pre zaujímavosť spomeniem aj ďalšiu úlohu, ktorú Čáslav

kovi zadali, keď ešte vykonával funkciu exponovaného spravodajského dôstoj
níka vo Švédsku a v ktorej pokračoval aj po ustanovení za atašé: išlo jednak 
o zistenie, či neboli do Nórska zavlečené nejaké československé archiválie a tiež 
o získavanie vojensko-historickej odbornej literatúry či prednášok z vojenských 
škôl o práve skončenej vojne,zvlášť o operáciách v Severnom mori. Všetky poža
dované informácie a dokumenty boli užitočné a potrebné pre Vojenský historický 
ústav, ktorému tým mali pomáhať napĺňať jeho základné úlohy.428 Informoval tiež 
o pomoci Švédskeho Červeného kríža československým deťom z detských domo
vov (Březolupy a Bojnice) a o mnohých ďalších podujatiach. V jednom prípade 
dokonca upozornil na istú švédsku občianku, ktorá v tom čase ako pracovníčka 
Švédskeho Červeného kríža cestovala do Bratislavy, Prahy a Berlína a ktorú po
dozrieval z plnenia spravodajských úloh v prospech švédskeho Hlavného štábu, 
resp. Ministerstva zahraničných vecí.

Niektoré Čáslavkove hlásenia sa zrejme v novej situácii v Československu 
nestretli s pochopením nadriadených. K takým patrí hlásenie o skupine 30 čes
koslovenských občanov z Podkarpatskej Rusi, ktorí zo Švédska repatriovali do 
ZSSR. Po ich odchode sa rozšírili správy, že boli po príchode do Sovietskeho 
zväzu v okolí Leningradu zadržaní a museli nastúpiť na nútené práce. To malo 
vplyv na ostatných, ktorí sa ešte nachádzali na severe Európy: „Nemůžeme se 
tudíž pozastavovat!' nad tím, že nikdo z Podkarpatorusů, býv. čs. státních občanů, se 
nechce vracet na Podkarpatskou Rus a že optují pro Československo, resp. vyčkávají

425 Tamže, Dánové v britské armádě a spojeneckém okupačním vojsku, hlášení. 12.1.1946.

426 Tamže,Zpravodajská služba západních mocností - zjištění. 8.11.1945 a odpoveďz 10.1.1946.

427 Tamže, Chemické preparáty, předložení. 5.12.1945.

428 Tamže, 88, Studijní prameny mimo ČSR, vyžádání. 27. 4.1945. Čáslavka v januári 1946 navštívil 
švédsky VHÚ, kde ho sprevádzal šéf inštitúcie plk. Ribing, ktorý mu v neformálnom rozhovore 
povedal, že jeho úrad spracoval 20 zväzkové dielo, zaoberajúce sa prípravami švédskej armády 
na vojnu, dielo, ktoré však zatiaľ pripravili pre internú potrebu. Čáslavkovi odovzdal niekoľko 
exemplárov knihy o bitke pri Jankove.Tamže, Návšteva švédskeho VHÚ, hlášení. 26.1.1946.
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odsunu do Palestíny, Anglie a Ameriky.“*29 Viaceré zaujímavé informácie získal z už 
spomínaného archívu nemeckého diplomatického zastúpenia, ktorý Švédi zha- 
baliabavili a prístup ku ktorému si vynútili veľmoci. Tu sa napríklad nachádzali 
dokumenty týkajúce sa Nemcami zhabaných židovských briliantov z Protektorátu, 
ktoré počas vojny predávali cez Švédsko a Švajčiarsko. O tejto veci ho informoval 
aj informátor vedený pod číslom 161.430

Medzi obvyklé povinnosti vojenských atašé patrí aj účasť na podujatiach or
ganizovaných armádou hostiteľskej krajiny. Okrem návštev podnikov zbrojárske
ho priemyslu, útvarov a rôznych vojenských zariadení k tomu patria aj návštevy 
cvičení. Čáslavka dostal vo februári 1946 ponuku zúčastniť sa švédskych zimných 
manévrov, ktoré sa konali v prvej polovici marca. Vojenskí atašé si mohli vybrať 
sledovanie manévrov na piatich armádnych úsekoch, účasť na manévroch šies
teho úseku nebola diplomatom povolená. Čáslavka sa rozhodol pre účasť na 2. 
armádnom úseku (1., 3. a 5. poznal). Pre zaujímavosť dodávam,že predpokladom 
účasti bolo absolvovanie týždenného opakovacieho lyžiarskeho kurzu, ktorý pre 
vojenských diplomatov zorganizoval gen. Kellgren.451 V správe o manévroch, kto
ré sa uskutočnili za 30-stupňových mrazov a v pomerne hlbokom snehu (40 - 
80 cm), Čáslavka (absolvoval ich na lyžiach) oceňoval pohyblivosť, húževnatosť 
a dobré orientačné schopnosti švédskej pechoty (taktiež na lyžiach), všimol si 
tiež zmätené situácie (zajatie celých rôt a štábov), sčasti spôsobené komplikova
ným terénom (ťažký a zalesnený), nie dokonalé manévrovanie tankov (vychádzali 
počas pochodu i počas simulovania bojovej akcie na odkryté a vyvýšené miesta) 
a smrteľné havárie v Letectve. Správa sa podrobne zaoberá výzbrojou a výstrojom 
švédskeho vojska a prinášala množstvo ďalších relevantných informácií. V cel
kovom hodnotení jednak oceňuje presnosť a dobrý výcvik švédskej armády, na 
druhej strane si všimol slabšiu disciplínu, lajdáctvo a pohodlnosť švédskych voja
kov, spôsobenú podľa jeho názoru dlhotrvajúcim mierom v krajine452 (posledným 
vojenským konfliktom bola tzv. nórska kampaň z roku 1814).

Záverom by som spomenul aj zopár menej tradičných či jednorázových úloh. 
Vojenský atašé napríklad vypočúval československého občana, ktorý slúžil v ne
meckej armáde a za pomoci svojej snúbenice z Nórska zbehol v roku 1944 do

429 Tamže,Podkarpatorusové.býv.čs. státní příslušníci,zadržení transportu v Rusku,hlášení. 25.1.1946.

430 „161-ka: je to můj nový informátor v Malmo. Ide o velmi inteligentího a průbojného žurnalistu, přítele 
Československa. Jména nových informátorů a agentů zdelím Vám osobné při příští služební návštěvě." 
Tamže, balík č. 88, Prodej čs. briliantů vo Švédsku, zpráva. 23.10.1945. Tamže, Prodej is. briliantů 
vo Švédsku, hlášení. 24.10.1945

431 Tamže, Účast na švédskych manévrech v prostoru Stugun, hlášení. 23.2.1946.

432 Tamže, Relace o švédskych zimních manévrech v prostoru Oestersund-Bispgarten-Solleftea ve 
dnech 12.-. 15. března 1946.
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susedného Švédska. Z titulu svojej funkcie centrálu informoval o rokovaní pred
staviteľov Škodovky o predaji 1 500 granátov pre švédske pobrežné delostrelec
tvo - Švédi v priebehu vojny kúpili od Nemcov 9 kanónov kalibru 21 cm a via
ceré z nich boli umiestnené do pobrežných batérií.433 Vyskytli sa aj kurióznejšie 
prípady. Čáslavka napríklad na základe dopytu svojho kolegu z USA intervenoval 
vo veci získania informácií o snúbenici istého kapitána americkej armády. Táto 
žena, ktorá strávila niekoľko rokov v nemeckých väzniciach, sa mala nachádzať 
vo väznici v Brne.

Medzi posledné úlohy československého vojenského atašé vo Švédsku pat
rilo získanie informácií o zajatcoch lužickosrbskej národnosti, ktorí mali byť ešte 
začiatkom roka 1946 držaní v zajateckých táboroch. Na základe pokynu prednos
tu čs. vojenského výzvedného spravodajstva plk. gšt. Karla Hanusa sa v tom čase 
uvažovalo, že Československo by mohlo byť Spojeneckou kontrolnou komisiou 
v Berlíne poverené ochranou a repatriáciou týchto ľudí. Z Prahy Čáslavkovi preto 
poslali zoznamy týchto osôb (neúplné) s tým, že má posúdiť ich upotrebiteľnosť 
a zistiť postoj úradov k otázke ich prepustenia.434 Čáslavka sa následne s touto 
požiadavkou obrátil aj na československé ambasády v Oslo a Kodani - keďže 
zoznamy sa týkali len Nórska a Dánska - zrejme bez vlastného konania, s tým, 
že z dôvodu očakávanej likvidácie jeho úradu majú informácie zaslať priamo na 
2. oddelenie hlavného štábu.

V lete 1946 bol úrad napokon zrušený. Čáslavka vo svojom poslednom ofi
ciálnom prípise zo dňa 6. júna 1946 ešte navrhol udelenie viacerých vyzname
naní. Išlo jednak o československých občanov aktívne zapojených do odboja, ale 
aj o reprezentantov spojeneckých služieb či úradov, ktorí pomáhali pri zbieraní 
či posielaní informácií, peňazí a podobne, ale vykonali aj iné činy v prospech 
Československa (napríklad Dr. Schutz a Dr. Svendson, ktorí sa angažovali na poli 
sociálnej pomoci utečencom z koncentračných táborov).435

Ani ukončenie Čáslavkovho pôsobenia v Štokholme sa nezaobišlo bez kom
plikácií, spôsobených, okrem iného, rýchlosťou likvidácie úradu. Prvé oznámenie 
o likvidácii úradu pridelenec dostal v druhej polovici apríla 1946, oficiálny výnos 
nemal k dispozícii ešte ani 4 dni pred odletom do Prahy. Atašé žiadal o predĺ
ženie lehoty likvidácie úradu, najmä s ohľadom na praktickú a finančnú stránku 
veci:...Likvidace takového úřadu a rodinné domácnosti, nehíedě na velké společen-

433 Tamže, Uzavření dodávky, munice pro Švédsko, hlášení. 15. 1. 1946. Dodajme, že v priebehu 2. 
svetovej vojny Švédsko, obávajúce sa útoku zo strany Nemecka či Sovietskeho zväzu, vybudovalo 
na svojom južnom pobreží 500 kilometrov dlhú líniu opevnení nazvanú Skanelinjen, prezývanú aj 
Per Albínova línia, podľa premiéra Pera Albina Hanssona (1885 - 1946).

434 Tamže, Lužičtí Srbové - propuštění ze zajateckých a koncentračních táborů. 12. 3.1946.

435 Tamže, Návrh na vyznamenání. 6.6.1946.
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ské povinnosti, nedá se prováděti za jeden měsíc a rozhodně ne k prvnímu v měsíci, 
kdy nejsou prostě peníze. Taková Likvidace se má prováděti к 15. neb poslednímu 
druhého měsíce, aby si dotyčný mohl vyplatiti gáži, neboť likvidace domácnosti stojí 
vždyci nejméně jednu celou měsíční gáži.- К Vaši informaci a pro příští Vaši praxi 
hlásím, že Zamini dává na požádání nejméne dvouměsíční odklad a to i pouhému 
sluhovi 1едасе.“4ЪЬ Nakoniec však zo Štokholmu odletel 27. mája, aby sa podľa 
rozkazu 1. júna hlásil v Prahe. Predtým absolvoval ešte spoločenské návštevy 
u predstaviteľov švédskej armády, a minister obrany Alľan Vougt mu udelil Rad 
meča 2. triedy.437

Aj pri likvidácii úradu sa prejavilo zlé finančné zabezpečenie, ktoré česko
slovenského vojenského atašé v Štokholme trápili počas celej doby existencie 
a ktoré Čáslavka v záverečnom vyúčtovaní opätovne kritizoval, ešte ostrejšie než 
v minulosti. Trpko podotkol, že za vojenského atašé bol zrejme ako jediný čes
koslovenský vojenský atašé v dejinách vymenovaný bez akéhokoľvek vybavenia, 
pričom: „Poměry zde vypsal jsem Vám již několikráte a to zcela úpřimně, ale nikdy 
jste je nepochopili. Vypsal jsem Vám také, jak to je и jiných vojenských attaché zde, že 
tito mají většinou byty placeny, že jejich gáže i representační příspěvky jsou mnohem 
větší atd. Já, jsa si vědom těžké situace domova, nikdy jsem nežádal o něco zbytečné
hoi...“438 Aj pri odchode pridelenca z krajiny vyvstali materiálne otázky, najmä pre
sťahovanie hnuteľného majetku. Čáslavka navrhol menšie veci poslať kuriérom, 
nábytok predať vyslanectvu a dopytoval sa na možnosť financovať sťahovanie zo 
spravodajského paušálu. Napokon nadriadených prosil, aby bol úrad likvidovaný 
až k 1. júlu 1946, čo by mu umožnilo dokončiť niektoré služobné úlohy a jeho 
deťom riadne ukončiť školský rok. Napokon ešte žiadal, aby mu umožnili osob
ne sa podieľať na príprave transportu osobných vecí z krajiny ešte dva týždne 
po skončení oficiálneho pôsobenia: „Bez zavazadel do Prahy jeti nemohu. Mám 
smutné zkušenosti z Anglie, odkudž mi zavazadla došla po více než 8 měsících, čímž 
jsem se dostal do velikých potíží a o moc věcí jsem přišel.“419 Najväčšie Čáslavko- 
vo rozladenie však spôsobilo oznámenie Prahy, že 5 000 švédskych korún, ktoré 
dostal vyplatené ako ekvipačný príspevok sa nedá překvalifikovat na služobné 
výdavky tak ako ich minul. Samotný pridelenec túto zmenu zdôvodňoval jednak 
už uvedeným menovaním bez akéhokoľvek vybavenia (na čo Prahu opakovane

436 Tamže, Vyúčtovaní za květen 1946, předložení. 6.6.1946.

437 Pre zaujímavosť dodávam, že išlo už o druhé ocenenie Čáslavku. 18. januára 1946 dostal spolu 
s vyslancom E. Táborským a trénerom československých hokejistov aj čestný diplom Švédskeho 
zväzu ľadového hokeja.

438 Tamže, balík č. 88, Vojenský attaché ČSR, Stockholm, přezkoušení zpravodajského paušlu. 2.5.1946.

439 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010, Zrušení úřadu čs. vojenského sattaché 
v Stockholmu, dotazy, 23.4.1946.
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upozorňoval), ale tiež zlým vymeraním reprezentačného príspevku (na reprezen
tačné účely musel každý mesiac prispievať sumou 300 - 400 švédskych korún 
zvláštnej gáže), znížením gáže o niekoľko stoviek švédskych korún od novembra 
1945 a nepriznaním žiadneho iného príspevku. Nasledoval apel na nadriade
ných: Jako čs. attaché nastoupit jsem zde, v nejdražší zemi světa, v zemi, kde jen 
řadou reprezentací - i když jen střídmou - se může prorážet a navazovat, ze všemi 
právy a povinnostmi. Tyto povinnosti zde byly veliké a odpovědné, větší a odpověd
nější než v mnohých jiných státech. Ale všeho toho zhostil jsem se zde - jak budu do
kumentovat -jistě velmi dobře. Jestiže nebylo zde třeba reprezentce, pak mě to mělo 
býti řečeno. Ale Vy sami víte a musíte mi to přiznat, že návštěvy se oplácet musí, že 
ve Švédsku jedině pozváním se dá řádně navazovat, zpravodajsky pronikat atd. Event, 
neoplacením návštěvy byl bych zde býval úplně znemožněn. To je, prosím, Švédsko, 
jehož poměry nebyly dosud Vámi řádně pochopeny a na které já doplácím od srp
na 1945 do dnešního dne.“440 Zdá sa však, že Čáslavkove apely na pochopenie 
situácie v zahraničí napokon padli na úrodnú pôdu. Svedčí o tom fakt, že sa po 
návrate do Prahy v roku 1946 stal prednostom zahraničnej skupiny 2. oddelenia 
hlavného štábu MNO.441

Predmetná podkapitola približuje krátke, trištvrteročné pôsobenie Aloisa 
Čáslavku na poste československého vojenského atašé v Štokholme, ktoré nad
viazalo na jeho činnosť vo funkcii exponovaného spravodajského dôstojníka 
v metropole Švédska. Svoju činnosť vykonával v ťažkých pomeroch, za mimoriad
ne nepriaznivých materiálnych podmienok a v podstate za nezáujmu Prahy. Pr
voradým problémom, na ktorý poukazuje veľká časť zachovanej korešpondencie, 
sú neustále finančné problémy. Tie boli spôsobené zlou povojnovou hospodár
skou situáciou Československa a pochopiteľným okresávaním výdavkov na armá
du. Nedostatok financií však nemôže maskovať aj istú nekoncepčnosť vo vedení 
2. oddelenia hlavného štábu československej brannej moci v tomto období, ale aj 
Ministerstva národnej obrany. Tá sa dá okrem zlej hospodárskej situácie krajiny 
spočiatku vysvetliť pôsobením pplk. Antona Rašlu na tomto poste. Rašla dovte
dy nemal skúsenosti potrebné pre riadenie služby tohto typu na medzinárodnej 
aréne a dostatočný rozhľad, ale zrejme ani ambíciu pre dlhodobé pôsobenie na 
tomto poste, resp. sa rozhodol post opustiť v súvislosti s „konkurenčným bojom“ 
so šéfom Obranného spravodajstva Bedfichom Reicinom a angažovaním sa na 
politickej scéne a vojenskej justícii. To, že sa situácia nezmenila ani po Hanuso- 
vom nástupe, však jednoznačne signalizujeme koreň problému spočíval v niečom 
inom.

440 Tamže, balík č. 88, Vojenský attaché ČSR, Stockholm, přezkoušení zpravodajského paušlu. 2.5.1946.

441 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zapomem/td elita, s. 229.
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Obmedzovanie pôsobenia vojenskej spravodajskej služby na severe Euró
py môžeme vnímať aj ako prejav nekoncepčnosti jej práce, pretože Škandinávia 
patrila k tradičným pôsobiskám spravodajských služieb európskych štátov, ktoré 
sa aj odtialto snažili získavať informácie o Nemecku. Presne toto predstavovalo 
prioritu aj pre povojnové Československo. Tu však možno vziať do úvahy aj sku
točnosť, že v povojnových rokoch sa dali špeciálne operácie ľahko uskutočňovať 
priamo na nemeckom území, a práve toto mohol byť dôvod na razantné zníženie 
zdrojov prúdiacich na sever Európy. Za úvahu tiež stojí fakt,že v prvých povojno
vých rokoch si obe československé zahraničné spravodajské služby de facto len 
vytvárali nové zameranie činnosti (resp. upravovali staré), a prispôsobovali sa 
novej geopolitickej situácii a vnútropolitickej realite štátu. Okrem toho záujem 
štátu, resp. na vnútornej scéne čoraz dominantnejšej komunistickej strany, sme
roval k využívaniu spravodajských služieb na domácej scéne a nie až tak na zber 
informácií v zahraničí. Tomu by nasvedčoval aj prípad Čáslavku, nakoľko v za
chovanej dokumentácii nie je ani stopy po systematickej inštruktáži v Prahe či 
komplexnom zadávaní úloh, v korešpondencii nenájdeme po nejakých všeobec
ných líniách práce ani zmienky.To mohlo byť spôsobené aj tým,že išlo o človeka 
s dostatočnými skúsenosťami, ktorý vedel, o čo sa má zaujímať a čo sa od neho 
očakáva. Ani to však nie je ospravedlnením pre neexistenciu riadneho inštruova
nia, ktoré aj samotné dokumenty predpokladajú.
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Základné otázky činnosti vojenských misií a pridelencov 
v roku 1946

Rok 1946 sa z pohľadu čs. voj. diplomacie niesol jednak vznamení šetrenia,ale 
aj ustálenia povojnových pomerov a podpisu mierových zmlúv. Po prekonaní 
oboch prvkov nestability, t. j. po zlepšení finančnej situácie krajiny a ustálení 
medzinárodných pomerov v Európe, sa malo stabilizovať zahraničné zastúpe
nie československej brannej moci, a to jednak rozšírením počtu vojenských 
pridelencov, ale súčasne aj očakávaným zrušením styčných misií pri okupač
ných silách v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku (tu mala naďalej pôsobiť vojenská 
misia).

Už v marci 1946 sa uskutočnila nová systematizácia miest vojenských 
a leteckých atašé, pričom sa razantne znížil personál na 15 dôstojníkov. 
S ohľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu úradov pridelencov dokument neu
vádza konkrétne mená. MNO tak počítalo s 11 úradmi vojenských (leteckých) 
atašé - dvaja dôstojníci mali pôsobiť u hlavných mocností protihitlerovskej 
koalície (v Moskve, Washingtone, Londýne a Paríži), po jednom dôstojníkovi 
v Belehrade, Berne, Budapešti, Istanbule (resp. Ankare), Stockholme, Varšave 
a Viedni.442

Okrem toho sa čs. vojenské výzvedné spravodajstvo, podobne ako pri práci 
z územia ČSR, venovala príprave vnútorných smerníc. Rok 1946 priniesol aj čs. 
vojenským diplomatickým zástupcom nové smernice, ktoré mali viesť k zvýšeniu 
ich pracovnej efektivity. Redukcia personálu a chyby či nedôslednosti v práci pri
delencov, a najmä stále platné zastarané predpisy z roku 1923, viedli v roku 1946 
k iniciatíve smerujúcej k príprave nových smerníc, ktoré mali prácu vojenských 
atašé vhodnejšie usmerňovať. Predpis z roku 1923, ktorý bol vydaný formou bro
žúrky, sa spravodajským úlohám pridelencov venoval len vo veľmi všeobecnom 
duchu. Neodvažujem sa na tomto mieste hodnotiť prácu pridelencov počas pred
vojnovej ČSR,známe sú však vyjadrenia na ich adresu v duchu že len „jedia a pijú 
za vlasť“. Aj z informácií, o ktorých bude zmienka nižšie je zrejmé,že vo viacerých 
prípadoch (dokonca aj v období 2. svetovej vojny) to mohla byť čiastočne pravda, 
informačná produkcia pridelencov nebola na dostatočnej úrovni. Práve zlepše
nie v oblasti poskytovaných poznatkov považovalo vedenie služby za prvoradé. 
Otázna,samozrejme, je miera zavinenia tejto situácie,t. j. skutočnosť,že ani pred
stavitelia štátu a vojenskej správy neposkytovali jasné zadanie a atašé boli neraz 
ponechaní sami na seba. Takáto situácia je dostatočne zrejmá aj z predchádza
júceho textu.

442 ABS.f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4284-4498, Systematisovaný počet důstojnických míst.
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Aj preto už vo februári 1946 vznikol návrh na nové Dočasné smernice pre spra
vodajskú službu v zahraničí.*41 Tieto navrhovali, aby z dôvodu utajenia boli vydané 
len v troch exemplároch, ktoré mali byť uložené u prednostu 2. odd. HŠ. Návrh 
predpokladal, že „Prednosta 2. oddelenia hlavného štábu vždy pred odoslaním voj. 
attaché /voj. missie/ dá tomuto preštudovať priložené smernice, pri čom konkrétne 
zdôrazní špeciálne požiadavky a dôraz na to, ktoré odvetvia zpravodajského záujmu 
/armáda, politické zameranie, priemysel, doprava a pod./ v príslušnom štáte vzhľa
dom k tomu, že rôzny zahraničnopolitický pomer k susedom priamym i vzdialeným, 
podmieňuje si rôzny druh pátrania a usmernenia.“444 Pridelenci a velitelia misií si 
z dôvodu konšpirácie nemali brávať so sebou do zahraničia smernice, po akých 
informáciách majú „pátrať“, nakoľko v prípade úniku takéhoto dokumentu ob
vykle nasledovali diplomatické nepríjemnosti. Pretože: „Vojenský attaché mimo 
poslania diplomaticko-vojenského musí plniť i úlohy zpravodajské v takom rozsahu, 
ako to záujem štátu vyžaduje.“445 Nie je potrebné na tomto mieste zdôrazňovať, 
že vedenie služby predpokladalo, že veci politické, obchodné, hospodárske a so
ciálne sledovalo primárne MZV, ale aj tak mali byť súčasťou hlásení vojenských 
pridelencov.

Citovaný návrh dočasných smerníc hneď na úvod konštatuje nutnosť „usmer
niť výzvedné spravodajstvo v zahraničí“ novými smermi: „Okrem všeobecných zá
sad pre voj. spravodajstvo je nutné rozšíriť spravodajský záujmový priestor i do naj
vzdialenejších štátov, ktoré by mohli prípadne hrať úlohu v budúcom svetovom zápo
lení.“446 V dokumente sa ďalej zdôrazňuje povinnosť byť informovaný aj o vzdia
lenejších krajinách, nakoľko budúce aliancie môžu spájať aj historicky proti sebe 
stojace krajiny na základe ad hoc spoločných záujmov. Následne sú všeobecne 
charakterizované chyby nemeckého spravodajského úsilia pred vojnou a nutnosť 
získavať relevantné informácie aj po jej skončení, pretože ohodnotenie armády 
počas mieru neznamená, že sú spravodajské požiadavky krajiny saturované. Ná
vrh smerníc teda zdôrazňuje nutnosť sledovania vzťahov krajín medzi sebou,zá
sahy a zmeny štátnej štruktúry, pretože len takéto vedomosti umožnia fundovane 
odhadovať reakcie jednotlivých štátov v prípade konfliktu. V povojnovom svete, 
resp. Európe, veľmoci bránili vypuknutiu konfliktu medzi malými krajinami, avšak 
toto usporiadanie, resp. takúto istotu však bolo treba vnímať len ako dočasnú.

445 ABS.f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj.4020 - 4269, Dočasné smernice pre zpravodajská službu 
v zahraničí.

444 Tamže, Smernice pre vyhľadávanie správ v zahraničí /osobami voj. attaché a voj. misí/, (tento 
dokument je sprievodným Listom k citovaným dočasným smerniciam - pozn. M. M.).

445 Tamže, Smernice pre vyhľadávanie správ v zahraničí /osobami voj. attaché a voj. misí/.

446 Tamže, Dočasné smernice pre zpravodajská sľužbu v zahraničí.
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Preto dokument ako hlavné smery činnosti 2. oddelenia HŠ uvádza: „a/mocnosti, 
ktoré budú v budúcnosti presadzovať svoje záujmy a majú možnosť rozhodovať b/ 
orientácia sa menších štátov k tomu či onomu smeru, lebo národu c/ nové politické 
a sociálne smery, ktoré sú riadené veľkými štátmi d/ záujmové sféry e/ do ktorej 
záujmovej sféry patrí náš štát a akú hodnotu reprezentuje f/všeobecné zásady vojen
ského zpravodajstva v zahraničí g/zbrane tajné, ktoré môžu mať vplyv /zásadný/ na 
prevahu vo vedení vojny:“447

Vedenie služby upozorňovalo na dôležitosť činnosti v období označenom 
ako „obdobie tvorenia sa štátov a štátnych celkov“ a preto kládlo dôraz na zís
kavanie informácií, ktoré mohli ovplyvňovať prijatie „tej či onej štátnej sústa
vy“. Obzvlášť dôležité bolo...venovať pozornosť všetkým zjavom, ktoré musia byť
ztlumené, resp. celkom umlčané.Ztlumený alebo umlčaný akčný jav vzbudzuje reakciu 
pri prvej príležitosti, ktorá sa mu naskytne.“44* Spravodajská služba a jej príslušníci 
preto mali v zahraničí venovať pozornosť nasledujúcim indikátorom: ako národy 
prijímali aktuálnu skladbu svojho štátu, do akej miery bol potlačený určitý „re
akčný“ jav, či súhlas obyvateľstva s aktuálnym stavom nie je len nanútenou sku
točnosťou, aké percento národa podporuje také či onaké štátne zriadenie, akým 
spôsobom sa prejavovala opozícia a ako bola potlačená, ktorý zo susedov danej 
krajiny najviac ovplyvnil jej vnútorné usporiadanie, aké spojenectvá prichádzajú 
do úvahy s bližšími či vzdialenejšími susedmi danej krajiny, zameranie jednot
livých politických strán a ich vplyv v spoločnosti, odkiaľ a od koho dostávajú 
podporu „reakčné“ smery, aké je zmýšľanie tried, resp. stavov (armáda, robotníci, 
roľníci, civilní štátni zamestnanci, živnostníci), spôsob prechodu z vojnového na 
mierový stav či spôsob, akým sa krajina vyrovnala s politickou, hospodárskou, 
finančnou či sociálnou krízou. Ďalej mali pridelenci a misie zaznamenávať plány 
a smery na usporiadanie pomerov vo vnútri štátu, národnostnú a menšinovú po
litiku, presídľovanie obyvateľstva väčšieho rázu, odstupovanie územia susedom, 
osídľovanie územia získaného na úkor susedného štátu a napokon zásahy armá
dy pri zdôrazňovaní požiadaviek od susedných štátov.

V prípade vojenských atašé sú v dokumente konkretizované spravodajské 
úlohy pridelencov, pričom ale uvádza len dve: „a/Získavať, skúmať a predkladať 
zprávy a doklady o brannej moci štátu, v ktorom je akreditovaný. Podávaťzpráyy, ktoré 
si hlavný štáb zvlášť vyžiadal, b/ Vyrozumievať včas hlavný štáb o všetkých vojensko 
- politických udalostiach a pomeroch štátu v ktorom je akreditovaný.“449 Atašé mali 
za povinnosť dôkladne sa oboznámiť s „vojenským zriadením“ krajiny, v ktorej

447 Tamže, Dočasné smernice pre zpravodajská službu v zahraničí.

448 Tamže.

449 Tamže.
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boli akreditovaní, s organizáciou armády, jej výzbrojou, výstrojom, výcvikom, du
chom a vedením armády, výrobnou kapacitou zbrojárskeho priemyslu,„technic
kými schopnosťami“ a novými vynálezmi. Rovnako mali mať na zreteli spoznanie 
brannej prípravy štátu a to nielen z vojenskej stránky, ale aj zo stránky politickej, 
morálnej, hospodárskej a finančnej. Ako metódy na získavanie správ sa v doku
mente menuje oficiálny styk s vojenskými úradmi, štúdium úradných publikácií, 
odbornej a dennej tlače, pozorovanie brannej moci na cvičeniach, prehliadkach, 
slávnostiach a mimo zamestnania, spoločenský styk s vojenskými a civilnými 
hodnostármi štátu akreditácie, vedenie evidencie o všetkých služobných pred
pisoch a napokon sa mal vojenský atašé snažiť, aby okrem najvyšších predstavi
teľov armády a vedúcich predstaviteľov ministerstva obrany (resp. vojny) poznal 
tiež všetkých veliteľov vyšších jednotiek. Okrem toho na získavanie správ slúžili
aj kontakty s ostatnými pridelencami:...u vojenských attaché spriatelených štátov
možno počítať i so vzájomnou výmenou názorov a správ, tu treba ovšem postupovať 
veľmi opatrne a taktne, aby nekompromitoval seba, [a] lebo vojenského attaché spria
teleného štátu.'450 Podať správu alebo dať kolegovi z inej krajiny na nahliadnutie 
dokument, alebo iný spravodajský materiál, ktorého získanie je obyčajne sprevá
dzané s vynaložením finančných prostriedkov, mohol pridelenec len so súhlasom 
2. oddelenia HŠ (nie je konkrétne uvedené, či muselo ísť o súhlas prednostu 
2. odd. HŠ,alebo stačil súhlas prednostu zahraničnej skupiny). Návrh smerníc ďa
lej upozorňuje, že chrakter práce vojenského atašé nedovoľuje mu osobne vyko
návať „spravodajskú službu“ a už vôbec nie na československom (zastupiteľskom) 
úrade. „Priamy styk s agentami sa vojenským attaché nedoporučuje, lebo je príliš 
riskantný. Cudzí štát, u ktorého je vojenský attaché akreditovaný, mohol by ho, keď 
sa mu dokáže styk s osobami podozrivými zo špionáže, zo svojho územia vypovedať. 
Takéto prípady budia veľkú pozornosť vo svetovej verejnosti a môžu vyvolať priostre
nie záujmového pomeru oboch štátov. Keď to vyžaduje záujem služby, abys agentami 
bolo jednané, musí vojenský attaché nájsť si vhodného prostredníka, ktorý v dotyč
nej zemi nemá oficiálny charakter a nemôže v prípade podozrenia náš zastupiteľský 
úrad kompromitovať451 Na druhej strane sa od vojenského atašé vyžadovalo, aby 
všetko, čo by mohlo vojenskú správu zaujímať, „videl na vlastné oči a počul na 
vlastné uši“. Preto patrilo medzi jeho povinnosti zúčastniť sa všetkých vojenských 
slávností, prehliadok, prípadne získať povolenie na návštevu vojenských útvarov 
a ústavov a zúčastňovať sa čo najintenzívnejšie spoločenského života a prime
rane tomu rozširovať okruh svojich známych. V prípade vojenských predpisov, 
literatúry a príručiek, ich atašé nemusel s ohľadom na reálne časové možnosti
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analyzovať sám a stačilo, ak takúto dokumentáciu priložil k periodickému hláse
niu s tým, že upozornil na zaujímavé pasáže. Materiál sa tak či tak vyhodnocoval 
v Prahe. Od atašé sa vyžadovalo, aby jeho správy obsahovali informácie, ktoré sa 
nedali dočítať v tlači - názory a výroky oficiálnych osobností, osobné poznatky 
a správy z neverejných prameňov. Bližšie poučenia a „smery pátrania“ v danom 
štáte dostával každý atašé pred odchodom priamo od prednostu 2. oddelenia HŠ. 
Treba však povedať, že konkrétnosti, ktoré sú uvádzané v tomto dokumente, sú 
zjavne maximalistické a ako je zjavné z nasledujúcich riadkov, aktívne zisťovanie 
niektorých poznatkov hlboko prekračovalo únosnosť diplomatického postavenia.

Ďalšia časť dokumentu sa venuje vojenským misiám. Tie mali mať formu 
„diplomaticko-odbornu'a mali byť priamymi prostredníkmi v odbore vojenskom 
medzi armádou československou a armádou spojeneckou. Táto úloha ich priamo 
zaväzovala, aby čo najviac sledovali „rozsah všetkých vojenských opatrení u spo
jeneckej armády, aby bola možná čo najužšia spolupráca s príslušnou spriatelenou 
armádou. Majúc snahu vyzískat pre vlastnú armádu všetky znalosti a výhody ktoré 
spojenecká armáda má k dispozícii, má informovať hlavný štáb v potrebnom rozsahu. 
Kedže prácu majú priamo uľahčenú /nie je pre nich utajovaná/, je tu predpoklad, že 
práve vojenské missie budú vedieť vyzískat cenné a hodnotné zprávy. Zprávy získané 
spojenectvom úzkym, bývajú práve najhodnotnejšie, lebo sú na tvári miesta overe
né. Je skutočnosťou, že nikto nezaručuje trvalý mier a že terajší spojenci sa môžu 
stať kedykoľvek nepriateľmi. Z tohto dôvodu nesmie sa preto zpravodajská horlivosť 
zanedbávať u armád spojeneckých.“452 Členovia misie sa mali vyvarovať prílišnej 
horlivosti, aby záujem nebol považovaný za výlučne spravodajský: „...je nutné 
správne vystihnúť, do akej miery má sa prevádzať spravodajská činnosť. Mnohorazy 
nevecná prílišná horlivosť vedela pokaziť dobre sa vyvíjajúci priateľský a otvorený 
postoj voči všetkým vojenským a iným opatreniam,“455 Misie mali vypracúvať správy 
celkového vojenského, politického a hospodárskeho rázu v zmysle pokynov pre 
vojenských atašé. Členovia misie žiadne písomné „spravodajské rozkazy“ (teda 
zrejme špecifikáciu zamerania spravodajskej činnosti) nedostávajú, len rozkazy 
vo veciach odborných a iných, pričom hlásenia so spravodajskými poznatkami 
boli povinní odosielať výlučne diplomatickým kuriérom, ostatné podľa pokynov 
hlavného štábu.

Samostatná časť dokumentu je venovaná často problematickej spolupráci 
medzi vojenským atašé a vyslancom, resp. diplomatickým zastúpením ČSR. Slu
žobný, spoločenský aj osobný styk medzi vyslancom a vojenským atašé upravova
li zvLáštne predpisy, citovaný dokument upravoval ich postup vo veci „výzvedné-
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ho spravodajstva“. Medzi úlohy vyslanca, tlačového a obchodného atašé patrilo aj 
sledovanie politického, hospodárskeho,finančného a sociálneho vývoja v krajine, 
v ktorej bol akreditovaný. Vojenský atašé, napriek primárnemu zameraniu na ar
mádu, mal za povinnosť venovať pozornosť aj oblastiam, na ktoré sa zameriavaLi 
iní pracovníci diplomatického zboru a na základe toho mal byť v neustálom a úz
kom styku s pracovníkmi zastupiteľského úradu. Autor návrhu smerníc vystríha 
pred nežiaducim „konkurenčným bojom“ medzi oboma úradmi. Vojenský atašé 
mohol žiadať od vyslancov, tlačových či obchodných atašé spoluprácu priamo 
na mieste Len vo výnimočných prípadoch, ako boli nebezpečenstvo z omeškania 
(mohlo by vzniknúť nebezpečenstvo pre štát), ďalej v prípadoch, keď ide o urých
lené preverenie s cieľom zaistiť obranné opatrenia štátu a napokon, keď ide 
o okamžité preverenie správy, ktorá má „štátny“ význam.

V dokumente sa pozornosť ďalej venuje tomu, aké konkrétne poznatky má 
atašé za úlohu zaradiť do svojho periodického hlásenia. V prípade armády sa 
pozornosť sústreďovala na jej organizáciu, výzbroj, výstroj, morálku a letectvo. 
Ďalej išlo o dislokáciu, obranné a útočné plány armády, mobilizáciu a „schopnosť“, 
priemysel so vzťahom k armáde, „chemické a fyzické zdroje pre vojenské účely“, 
výcvik a výchova, branný zákon,„hodnota armády“ (v porovnaní s okolitými), misie 
akreditovanej u danej armády a napokon jej tajné zbrane.

Pokiaľ ide o organizáciu ozbrojených síl, 2. oddelenie HŠ predpokladalo, že 
vzhľadom na skúsenosti z nedávno skončenej vojny príde vo všetkých armádach 
k ich reorganizácii a aplikovaniu skúseností. Na základe toho sa mali atašé za
merať na organizáciu ozbrojených síl (pozemné sily, letectvo, námorné sily) a ich 
percentuálny pomer, štruktúru (vyššie a nižšie jednotky), získavať informácie 
o osobe (osobách), ktoré reorganizáciu pripravili, aké vzory slúžili na inšpiráciu 
a aké cudzie vplyvy sa prejavili. Ďalej či ide o len o reorganizované a na nové 
pomery adaptovanú predvojnovú armádu, alebo novovybudované ozbrojené 
sily, postavené napr. z partizánov, aké zastúpenie v nej majú „nové smery“, aký je 
pomer starých a nových príslušníkov a aké percento armády bojovalo po boku 
spojencov a za akých podmienok (napr. či ide o dobrovoľníkov). Pokiaľ ide o vý
zbroj, pridelenci sa mali oboznámiť predovšetkým s charakterom výzbroje, aké 
najúčinnejšie zbrane mala k dispozícii, ako sa jednotlivé zbrane osvedčili, odkiaľ 
výzbroj pochádza (vlastná výroba alebo dovoz a odkiaľ), aká je jej akosť, či ide 
o výzbroj starú alebo novú, resp., aký je pomer starej a novej, najpoužívanejšie 
zbrane a percento motorizácie armády. Ministerstvo národnej obrany a špičky „čs. 
brannej moci“ tiež žiadali informácie o tom, z akého materiálu sa vyrába výstroj, 
či je jednotný alebo improvizovaný, kde sa vyrába, percento starého a nového 
výstroja, či sa používa nejaký špeciálny výstroj, či je krajina schopná pokryť svoje 
mierové potreby a napokon pozorovať, či nie sú náznaky príprav výstroja pre
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vojnu. Ďalším ukazovateľom bojového potenciálu bola morálka, keď sa za rele
vantné považovali napríklad poznatky o národnostnej, politickej či náboženskej 
celistvosti armády, charakteristike velitelského zboru, poddôstojníkov a mužstva, 
disciplína v armáde a faktory, ktoré ju zvyšovali alebo, naopak, podkopávali, či 
vplyv politickej výchovy na morálku a ako sa takýto vplyv uskutočňuje. Ďalej, či 
prevládajú ofenzívne resp. defenzívne „živly“, opäť otázka pomeru medzi starými 
a až počas vojny zaradenými príslušníkmi armády, miera trestanosti vojenských, 
politických a kriminálnych deliktov či vplyv armády na pomery v krajine. V prí
pade dislokácie žiadal prednosta 2. oddelenia HŠ od vojenských atašé získanie 
informácií o tom, či je dislokácia jednotiek trvalá alebo dočasná (vzhľadom na 
možné zmeny hraníc) alebo, či ide o trvalé umiestnenie toho-ktorého útvaru, či 
sú útvary dislokované s ohľadom na obranný alebo útočný plán krajiny, a či sú 
útvary hustejšie dislokované pri hraniciach alebo vo vnútrozemí. Ďalej adresa 
Ministerstva národnej obrany (resp. vojny) a jeho presné organizačné rozdelenie 
a personálne obsadenie, dislokácia vyšších veliteľstiev a ich bližšie určenie a, na
pokon, aj menné zoznamy a charakteristika všetkých vyšších veliteľov. Pokiaľ ide 
o letectvo, v dokumente z roku 1946 sa konštatuje: „Letectvo je dnes široký pojem, 
obsahujúci množstvo špecialít, ktorým je treba jednotlivo venovať zvláštnu pozor
nosť po stránke zpravodajskej. Je nutné, aby vojenský /letecký/ attaché poznal tieto 
špeciality a aby mimo všeobecných znalostí boli špecializovaní na niektorý odbor tí 
agenti, ktorí budú vysielaní získavať zprávy o letectve,“454 Vo vzťahu k letectvu mali 
získavať poznatky o organizácii letectva, výcviku letcov, letiskách, leteckom prie
mysle (továrne na lietadlá, letecké zbrane, optika, rádioprístroje, strelivo a bom
by), paradesantných jednotkách, protileteckej obrane,ako aj civilnom letectve.Tu 
sa okrem členenia podľa účelu, typu či doletu kládol veľký dôraz aj na technické 
špecifikácie a ďalšie relevantné aspekty.

V prípade obranných a útočných plánov museli byť atašé schopní vystihnúť 
všeobecnú orientáciu krajiny, tzn., ku ktorým štátom, akou hodnotou a s akým 
cieľom sa daný štát orientuje, čo je zámerom uskutočnených pohraničných cviče
ní, pre aký typ bojových operácií sú vojenské predpisy vo všeobecnosti vypraco
vané, akým smerom sú vedené mimoslužobné rozhovory vysokých dôstojníkov, či 
krajina prejavila územné požiadavky nad rámec medzinárodných rokovaní, alebo 
či prejavuje záujem o najnovšie druhy obranných prostriedkov, pevností a ich vý
zbroje a aké opatrenia sa uskutočňujú smerom k ochrane civilného obyvateľstva. 
Ďalej, či prebieha rušenie, obnova alebo zosilňovanie pohraničných opevnení, či 
sa pri budovaní fortifikácií používajú nové vynálezy, všetky relevantné poznat
ky o protileteckých krytoch, miera použitia pohraničnej stráže, bezpečnostných
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zložiek, ako aj civilného obyvateľstva v prípadnej obrane, informácie o dislokácii 
útvarov v pohraničí (a na ktorých hraniciach), alebo vo vnútrozemí, prípadne aj 
rozdelenie štátu na obranné, resp. útočné pásma a proti ktorým krajinám, plány na 
prípadnú evakuáciu, mobilizačné plány vyšších veliteľstiev, informácie o tajných 
paktoch akéhokoľvek druhu, ďalej či nové smery podporujú útočné plány, alebo 
aspoň časť pokračuje v bývalých nacistických smeroch, či sa prípravy na útok ale
bo na obranu (samostatne alebo pod vplyvom inej krajiny), aké sú predpoklady 
pre prvý náraz nepriateľa a napokon posúdiť schopnosť samostatného vedenia 
obrannej či útočnej vojny a schopnosť jej vedenia za pomoci susedných krajín. 
Medzi dôležité úlohy vojenských atašé patrilo získavanie akýchkoľvek poznatkov 
mobilizačného charakteru: „Za najväčší úspech je možné počítať získanie mobilizač
ných plánov vyšších veliteľstiev /ministerstva/, prípadne plány pre zaistenie hraníc. 
Zo všetkých náznakov a zpráv je treba vyhodnotiť ako, v akom počte a dobe, bude / 
ako silná/ armáda schopná k mobilizácii a prechodu do bojových akcií.“4SS Atašé 
sa tiež mali zaujímať o spôsob obrany obyvateľstva pred zásahom nepriateľa 
v dobe uskutočňovania mobilizácie, účasť ostatných ozbrojených zložiek štátu 
(mimo armádu) na mobilizácii, stavy štábov a jednotiek v mobilizácii, návrh prá
ce štábov a doplňovacích veliteľstiev počas mobilizácie, spôsob uskutočňovania 
mobilizácie (po ročníkoch, podľa obecného poriadku či podľa priestorových po
trieb), schopnosť dopravnej siete krajiny zvládnuť potreby mobilizácie, dôležité 
dopravné uzly a schopnosť nahradiť ich vyradenie inými dopravnými prostried
kami, akým spôsobom sú zabezpečené objekty dôležité pre obranu štátu (mosty, 
tunely, továrne, spojovacie siete a pod.), či sú mobilizačné plány vypracované 
v intenciách tretej krajiny, presné údaje o sile, výzbroji, výstroji a morálke armády 
počas posledného dňa mobilizácie a schopnosť civilného priemyslu prispôsobiť 
sa potrebám vedenia vojny. V poslednom bode tejto časti dokumentu sa požadu
jú informácie o tom, kde a akými prostriedkami možno rušiť priebeh mobilizácie, 
ako konkrétné prípady sa uvádzajú použitie propagandy, parašutistov, sabotáž, 
nasadenie letectva.

Za nemenej dôležité sa považovali poznatky, vzťahujúce sa k priemyslu kra
jiny, obzvlášť, ak išlo o podnik, ktorý mohol slúžiť aj pre potreby vedenia vojny. 
Išlo v prvom rade o fabriky, kde prebiehala vojenská výroba permanente a v kto
rých bola vojenská výroba pre prípad vojny předpřipravená. Ďalej, kde a v akom 
časovom horizonte môže prísť k zavedeniu vojenskej výroby, či je vojenský prie
mysel centralizovaný v určitej oblasti, alebo decentralizovaný, ktoré priemysel
né odvetvia už v dobe mieru spravuje vojenská správa, ktoré fabriky a v ktorých 
oblastiach vyrábajú pre ktorý druh vojska, a ktorý priemysel je možné vyradiť,
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akým spôsobom a vplyv takéhoto aktu na bojaschopnosť krajiny. Atašé si tiež 
mali všímať spoluprácu vojenských a civilných výskumných ústavov, možný roz
sah postihnutia priemyslu pri totálnom nasadení v prípade vojnového konfliktu, 
bezpečnostné opatrenia podnikov, kde sa vyrábali tajné alebo špeciálne zbrane, 
ďalej príprava výroby pre armádu úplnou decentralizáciou veľkých a ľahko zra
niteľných podnikov, spôsob ich maskovania, poznatky o ich protileteckej obrane 
a napokon normálna a potenciálne možná výrobná kapacita podnikov. Rovnako 
dôležité boli poznatky o pokroku v chémii a fyzike a využitie nových poznatkov 
pre vojenské účely. Za potrebné sa považovalo nielen získať dostatok vedomos
tí o ťažbe či importe nerastných surovín, možnosti sabotovania ťažby či vplyvu 
iných krajín na ťažbu surovín. V dokumente sú tiež uvedené aj konkrétne oblasti 
výskumu, ktoré boli v tom čase z pohľadu 2. odd. HŠ dôležité. Išlo konkrétne 
o výskum v nasledujúcich oblastiach: atómová energia, gama lúče, rádium, rádio- 
elektrina, bojové plyny, trhaviny, biológia, jedy, potravinové náhrady, mechanika, 
impregnačné a konzervačné prostriedky, nepriestrelné sklo a podobne.

Pokiaľ ide o výcvik a výchovu vojska, každý atašé, jeho podriadení a ich agen
túrne prostriedky a styky mali vo svojich správach Prahu informovať o metódach 
predvojenskej výchovy a kto je do nej zahrnutý (či len muži, alebo aj ženy či 
mládež), dĺžke jej trvania, ktorá inštitúcia a ktoré osoby boli za to zodpovedné, 
či išlo len o konanie telesných cvičení, alebo boli súčasťou aj politické školenia, 
či sa realizuje podľa zahraničných vzorov, alebo či sú súčasťou predvojenského 
výcviku aj špecializácie (šoférovanie, plachetnice, skákanie s padákom, výcvik so 
špeciálnymi zbraňami,trhavinami), ako aj či je predvojenská výchova dobrovoľná 
alebo povinná, a vplyv vojenskej správy na jej podobu. V prípade vojenského 
výcviku sa evidovala dĺžka výcviku, dislokácia výcvikových centier jednotlivých 
typov zbraní a služieb, spôsob výcviku a mená veliteľov a inštruktorov, informá
cie o vojenskom školstve, poznatky, ktoré sa týkali telovýchovy, ale aj telesnej 
zdatnosti posledných odvodových ročníkov, miera ponechania predvojnových 
výcvikových smerníc v platnosti, miery precvičovania záložníkov a napokon mali 
pridelenci spravodajský záujem zamerať na strediská, kde sa realizoval výcvik 
používania nových, špeciálnych alebo tajných zbraní.

Žiadané boli tiež poznatky o brannom zákone krajiny, v prvom rade jeho zne
nie, spôsob nasadenia jednotlivých skupín obyvateľstva v prípade totálnej vojny, 
do akej miery sa týkal národnostných menšín, všetky novelizácie branného záko
na, trestné sankcie, vzťah zákona k ústave, miera, do akej brannému zákonu pod
liehajú ostatné uniformované zložky štátu či do akej miery branný zákon krajiny 
rieši otázky priemyslu, hospodárstva, sociálne a finančné.

V ďalšom bode, nazvanom „Hodnota armády“, sa konštatuje: „Najdôíežitejším 
úkoLom výzvednej zpravodajskej služby bude dokonalé a presné vyhodnotenie cu-
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dzej armády už к dobe mieru, aby sme predišli nepríjemným prekvapeniam, [a}lebo 
i vážnym katastrofám, zavineným neznalosťou jej hodnoty.“*56 Nasleduje špecifiká
cia okolností, ktoré majú vplyv na „hodnotu armády“: materiálna a morálna sila 
národa, či je armáda krajiny vo zväzku mocností, alebo stojí osamotená, taktické 
a strategické možnosti vzhľadom na vlastné a spojenecké územie, presvedče
nie, osobná odvaha a vzdelanie veliteľov, prítomnosť nerastných surovín, ďalej 
schopnosti a pružnosť hlavného štábu pri riadení operácií, národná celistvosť 
armády, telesná zdatnosť, prítomnosť defétizmu a „reakcionárskych smerov“ už 
v mieri, ako aj „či nie sú rôzne politické smery v armáde, ktoré podlamujú morál
ku armády, vzhľadom k straníckemu zameraniu“, prítomnosť antimiLitarizmu (napr. 
v súvislosti s novými vynálezmi, zrejme atómovou bombou), či existujú reálne 
predpoklady na to,že by mohlo v prípade vojny dôjsť k masovým dezerciám alebo 
vzdávaniu sa s ohľadom na územné zmeny či prísľuby vzniku nového národného 
štátu zo strany protivníka, do akej miery pracuje v krajine a jej armáde podvratná 
propaganda a, napokon, aké prostriedky by mohli byť použité na prípadné rozbi
tie morálky vojska.

Ďalší bod sa zameriaval na pôsobenie misií, akreditovaných pri tej-ktorej 
armáde, nakoľko „Ďalším dôležitým zdrojom pre výkon zpravodajstva sú vojenské 
missie, vysielané k spojeneckým armádam za účelom informačného a odborného 
preškolenia a prevýchovy.“457 Preto mali atašé za úlohu sledovať, aké je zloženie 
misií, osobnú charakteristiku a politické zameranie ich členov, ako vyvíjajú spra
vodajskú činnosť a o čo majú najväčší záujem, či plnia aj propagandistické úlohy 
a aké, ako často a pri akých príležitostiach misiu navštevuje kuriér, či sa členovia 
misie striedajú a z akých dôvodov, aké je spojenie medzi členmi misie a a vojen
skými atašé ostatných vyslanectiev, postoj cudzej vojenskej misie k ČSR a ako sa 
prejavuje, ako je misia prijímaná v hostiteľskej krajine (vojenskými aj civilnými 
kruhmi) či aké výsledky pri přeškolovaní a prevýchove misia dosiahla.

Posledným veľkým okruhom, o ktorom mali atašé informovať v pravidelných 
hláseniach boli tajné zbrane, pretože: „Nemôžeme podceňovať skutočnosť, že v bu
dúcej vojne by mohla rozhodnúť o úspechu či porážke aj najsilnejšej armády nejaká 
zvláštna zbraň, použitá vo vhodnej dobe a na vhodnom mieste. Nie je vylúčené, že 
takáto zbraň by mohla byť vynájdená štátom dobyvačným a preto je treba už v dobe 
mieru pátrať v každom štáte po každých príznakoch nasvedčujúcich o výskumoch, 
štúdiu a výrobe takejto zbrane.“455 Preto medzi povinnosti atašé patrilo aj sledo
vanie výskumov a vojenských komentárov, ktoré sa týkali nových bojových pro-

456 Tamže.

457 Tamže.

458 Tamže.
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striedkov, mená a údaje, ktoré sa týkali vedcov, ktorí sa zaoberali vynálezmi a ich 
spracovaním v odbore nových bojových prostriedkov, vyhľadávať priame zozná
menie s osobami, ktoré boli v takýchto vynálezoch zainteresované, miesta, kde 
sa takéto bojové prostriedky vyrábajú (graficky a fotograficky (!)). Ďalej poznatky 
o výrobe už vyskúšaných tajných zbraní (vrátane toho kedy a s akým výsledkom 
boli použité), presné opisy použitej či vyvíjanej tajnej zbrane (plány, fotografie, 
vedecké elaboráty, novinové články, filmy, zachytené rozhovory, posudky výrobcu 
a iné - sic!), predpokladané taktické alebo strategické použitie zbrane, posud
ky vojenských odborníkov a predpisy o zaobchádzaní s týmito zbraňami, reakcie 
verejnosti na oznámenie či účinky zbrane. 2. odd. HŠ sa tiež zaujímalo o spôso
by, akým krajiny využívali vlastníctvo „tajných zbraní“ v zahraničnopolitických či 
hospodárskych vzťahoch, či bol vynálezca štátny občan danej krajiny alebo cu
dzinec a, napokon, poznatky o odmenách a finančnej podpore pre vynálezcov zo 
strany štátu alebo iných zainteresovaných organizácií. Niet pochýb, že zisťovanie 
poznatkov či získavanie fotografií zariadení, kde sa vyrábali tajné zbrane, sotva 
mohla hostiteľská krajina považovať za činnosť v rámci korektných diplomatic
kých vzťahov, a preto obzvlášť v tomto bode je zrejmý maximalizmus smerníc.

Ďalšia časť návrhu smerníc sa týkala jednotlivých oblastí, ktoré primárne pat
rili iným rezortom než obrane,ale Ministerstvo národnej obrany, resp. hlavný štáb 
tu mali svoje špecifické potreby. Napríklad s ohľadom na škody, ktoré počas voj
ny utrpel priemysel, malo „výzvedné spravodajstvo“ sledovať percento zničeného 
priemyslu podľa odvetví, či v krajine prebehlo zoštátnenie priemyslu a v ktorých 
odvetviach, rýchlosť obnovy priemyselných kapacít, účasť zahraničného kapitálu, 
mieru zničenia energetických základní (baní, elektrární), koľko percent strojov 
sa stalo korisťou víťazných krajín, v ktorých oblastiach a aký to má dosah na 
produkciu, do obnovy ktorého segmentu priemyslu krajina najviac investuje či 
ktoré odvetvia priemyslu Spojenci vyradili dodatočne. Nemenej dôležitý bol zá
ujem o nové objavy, pričom sa v dokumente konkrétne menujú odvetvia a na čo 
konkrétne treba zamerať pozornosť. Išlo nielen o technickú špecifikáciu noviniek, 
ale aj strojov, transportné zabezpečenie, surovinovú základňu, polohu, produkciu 
a ďalšie atribúty, ale aj o poznatky, ktoré sa týkali zodpovedných osôb.

Medzi relevantné poznatky patril aj smer „výchovy obyvateľstva“, čo v podsta
te znamenalo monitorovanie politickej situácie v krajine (a najmä v porazených 
krajinách), kde si pridelenci mali všímať najmä smerovanie vnútornej a zahranič
nej politiky krajiny, silu opozície (zrejme myslená aj skrytá opozícia, v dokumen
te sa to však jasne nešpecifikuje), ďalej spôsob, akým vláda, resp. politici danej 
krajiny propagujú výsledky svojej činnosti a s akými výsledkami (úspechmi), ako 
politicky a vzdelanostne je ľud danej krajiny vyspelý, ako poLitickú výchovu a pro
pagandu v danej krajine podporuje niektorá z veľmocí, či a s akým výsledkom
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prenikla politická výchova do armády, aký typ Literatúry a ako hodnotná literatú
ra, resp., aké ďalšie prostriedky sa používajú pri propagande a politickej výchove, 
akým spôsobom, pod akými heslami, programom je vedená mládež a ktorí činite
lia sú zodpovední za jej vedenie, ako a s akými výsledkami zasahuje do politickej 
výchovy žena, ktorým osobám, činiteľom a organizáciám štát politickú výchovu 
zveril a kde sa realizuje, a iné relevantné poznatky. V súvislosti s tým sa pova
žovalo za nevyhnutné, podľa hesla: „v zdravom tele zdravý duch“ mať dostatok 
informácií aj o tomto aspekte „výchovy obyvateľstva“: Je preto nutné z hľadiska 
našej snahy preniknúť do spôsobov prevádzania týchto úkolov vládami a orgánmi 
cudzích štátov a sledovať tieto skutočnosti: - na akej výške je telesná výchova, - kto
ré športové, vojenské, polovojenské a telocvičné organizácie sa zaoberajú telesnou 
výchovou mládeže vo forme organizovanej a kde, - ako sú tieto snahy akceptované 
mládežou, - ako spolupracujú jednotlivé složky telesnej výchovy, - na akej výške je 
napríklad plachtárstvo a motorizácia, - akým spôsobom je dbané všeobecného vzde
lania ľudu a akým nákladom a s akými výsledkami, - na akom podklade je organizo
vané školstvo,“459

Spravodajská služba sa tiež zaujímala o dopravnú sieť krajiny, pričom v po
vojnovom období išlo najmä o rýchlosť a smery obnovy, resp. budovanie nových 
liniek a dopravných uzlov. S ohľadom na vtedajšie možnosti stála na prvom mies
te železnica,ďalej cestná sieť (najviac postihnuté vojnou), letecké linky, lodná do
prava a napokon pošty, telefonické spojenia a telegraf, ktorých oprava si predsa 
len žiadala menšie náklady, než napríklad oprava železničných tratí.

Ďalšia časť návrhu smerníc sa zaoberala otázkou vnútornej bezpečnosti. 
Opäť, argumentujúc skúsenosťami z poslednej vojny, sa konštatuje reorganizá
cia boja proti vnútornému nepriateľovi (uvádzajú sa tzv. piata kolóna, vlastní 
zradcovia, v krajine dlhodobo pôsobiaci cudzí agenti či „politickí reakcioná
ri“). Preto malo „vojenské výzvedné spravodajstvo“ svoju pozornosť sústrediť 
primárne na otázky a) organizácie, zmien, personálií, materiálne a výzbrojně 
náležitosti všetkých zložiek „vojenskej spravodajskej služby obrannej“, b) tých 
istých informácií aj v prípade civilných kontrarozviednych zložiek, c) spoznať 
spôsob „pátrania“,zaisťovania,zatýkania a väznenia, resp. iného prenasledova
nia osôb, ktoré štát považuje za hrozbu, d) aký politický smer je prítomný v čin
nosti takýchto osôb a či je prítomná „reakcia“ (pod týmto pojmom je v tom
to období treba chápať napríklad (post)nacistické skupiny, hnutia, žiadajúce 
revíziu hraníc, návrat zoštátneného majetku či vyhnaných občanov). Ďalej e) 
poznatky o ďalších zložkách, ktoré sa samostatne alebo v spojení s už menova
nými orgánmi starali o vnútornú bezpečnosť krajiny,f) organizácia, personálie

459 Tamže.
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či vybavenie kriminálnej polície, g) detto aj v prípade akejkoľvek organizácie, 
spolkov, jednôt a podobne, ktoré mali mať podiel na zabezpečovaní vnútornej 
bezpečnosti krajiny, h) akým spôsobom a v akom rozsahu bezpečnostné zložky 
zasiahli proti osobám, ktoré sú aktuálnemu režimu nepriateľské, nepohodlné 
a podobne, i) taktiež zisťovať, či sa v krajine nenachádzajú ilegálne pôsobiace 
reakčné sily, ktoré by mali skryté spojenie s ktoroukoľvek bezpečnostnou zlož
kou a určiť ich silu, j) či takéto skupiny majú spojenia do zahraničia, k) adap
tácia súdov na nové povojnové pomery, poznatky o väzniciach a koncentrač
ných táboroch, l) ktoré protištátne delikty sú trestné a či sa tieto informácie 
zverejňujú a napokon m) či, kto a kedy bol pre protištátny delikt vypovedaný 
z krajiny. Služba sa mala ďalej v rámci tohto okruhu špecializovať na získavanie 
poznatkov o miere pomoci vnútornej bezpečnosti „nacistickým živlom“, primár
ne na to, kde sa nachádzajú centrá aktivít bývalých nacistov, v akých spolkoch 
sa združujú, či im vláda akokoľvek pomáha, miera ich osobnej slobody, mie
ra ich politických práv, ale aj ich fotografie, poznatky o ich podporovateľoch, 
ich názory, či sa angažujú, v akom smere sa prejavuje ich protičeskoslovenské 
zmýšľanie, možnosti pre šírenie ich propagandy,ako aj zistenie možnosti, či sa 
môže procesu proti „politickým zločincom“ zúčastniť pracovník čs. vojenskej 
rozviedky.460

2. odd. HŠ mala taktiež záujem o hospodársky vývoj, vrátane obchodu, o zme
ny v administratívnom aparáte krajiny a tlač: „Nie sú dôležité uverejnené zprávy 
v tej ktorej tlači ako také. [...] sú však dôležité komentáre k týmto zprávám, politické 
úvahy významných osobností, kritiky, vedecké pojednania, štatistiky a pod.“i61 Každý 
vojenský atašé mal za povinnosť sledovať všetku domácu tlač, ako aj cudziu, ak 
bola v krajine uverejňovaná. Na základe toho mal byť schopný postrehnúť, či je 
v krajine úplná sloboda tlače alebo cenzúra a v akom rozsahu. Ďalšia povinnosť 
spočívala v nutnosti nechať sledovať tlačiarne a hlásiť,či sa tam netlačia ilegálne 
tlačoviny. Atašé tiež musel sledovať letákovú a propagačnú tlač či zistiť možnosti 
podávania fingovaných inzerátov. Dokument tiež špecifikuje, aké poznatky sa dali 
získať z akého typu tlačoviny (tlač prístupná širokej verejnosti, tlač, určená užšie
mu okruhu odborníkova tlač verejnosti úplne neprístupná).

460 Pritom ale: „Vaše čj. 80.252/Taj.2.odděl.l946 i s přílohou bylo postoupeno úřadu státního tajemníka 
и ministerstva národní obrany se žádostí, aby hlóavnímu štábu, 2. oddělení bylo oznámenokdo bude 
zastupovati Slovensko v komisi gen. Dr. Ečera pro vyšetřování válečných zločinců. KVaši informaci hlavní 
štáb, 2. oddělelní Vám dává na vědomí: Úřad státního tajemníka и ministerstva národní obrany učinil 
dotaz v Londýně zda škpt. Doman je ve svém dnešním přidělení postradatelný. Dle sdělení čs. voj. a let. 
attaché v Londýně škpt. Doman je v tamní funkci nepostradatelný." ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 
1946 čj. 4284 - 4498, Nástupce škpt. Domana v komisi pro vyšetřování vál. zločinců, 30. 3.1946.

461 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020 - 4269, Dočasné smernice pre zpravodajskú službu 
v zahraničí.
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Ďalšou aktuálnou otázkou doby bola menšinová otázka. V ére povojnového 
nacionalizmu mali mnohé štáty, vrátane ČSR, záujem zbaviť sa národnostných 
menšín, v Európe išlo primárne o nemeckú menšinu. V súvislosti s menšinami 
a najmä ich vysťahovávaním sa spravodajská služba mala koncentrovať na zís
kavanie poznatkov o všeobecných podmienkach riešenia menšinovej otázky, dĺž
ku trvania presunu obyvateľstva, prijímanie menšiny na území materskej krajiny, 
metódy používané propagandou na povzbudenie dobrovoľného presunu vlastnej 
menšiny do materskej krajiny, postoj vracajúceho sa obyvateľstva a reakcie do
mácich na ich príchod,či sú novoprisťahovaLci zvýhodňovaní,alebo čelia odporu, 
politické zmýšľanie prisťahovalcov a domáceho obyvateľstva (zhody, rozdiely), 
percento národnostných menšín v krajine po vyriešení menšinovej otázky, per
cento príslušníkov národnostnej menšiny, ktorí získali občianstvo,aktuálna etnic
ká štatistika, ako sa krajina vysporadúva s otázkou (vracajúcich sa, resp. migru
júcich) Židov, ako aj otázky, priamo súvisiace s českou a slovenskou menšinou 
v danej krajine.

Vojenské výzvedné spravodajstvo malo napokon hodnotiť aj životný štandard 
v krajine, najmä veľké zmeny majetkových pomerov, sociálne pomery príslušní
kov armády, ale aj ostatných tried spoločnosti od veľkopodnikateľov či vysokých 
štátnych úradníkov až po robotníkov či študentov alebo nezamestnaných, ako aj 
ďalšie s tým súvisiace reálie.Taktiež nápadné zmeny majetkových pomerov a ich 
príčiny, sociálne pomery príslušníkov armády (aktívnych aj demobilizovaných), 
majetkové pomery priemyselníkov, veľkoobchodníkov a vysokých štátnych úrad
níkov, majetkové pomery robotníckej triedy, študentstva a inteligencie, ktoré za
mestnania najviac vyhľadávajú demobilizovaní vojaci, absolventi stredných a vy
sokých škôl a príslušníci ostatných vrstiev, percento nemajetných osôb v krajine, 
percento nezamestnaných osôb a percento prisťahovalcov, výšku platov vo všet
kých vrstvách národa, cudzinecký ruch, školstvo a kultúra a napokon všeobecné 
vzdelanie jednotlivých vrstiev.

Tento dokument je označený ako Dočasné smernice, podľa môjho názoru 
však išlo len o návrh, ktorý sa stal základom pre diskusiu a úpravy a až následne 
boli tieto smernice skutočne vydané. Už na prvý pohľad je však zrejmé,že značný 
rozsah úloh prekračoval možnosti pridelencov, ktorí v niektorých prípadoch ne
disponovali ani len pisárkou. V lepšom prípade úrad pridelenca tvorilo niekoľko 
dôstojníkov, ktorí však v povojnovom období museli značné množstvo času ve
novať agende, ktorá nemala spravodajský charakter. Obvykle išlo o tázky spojené 
s repatriáciou, demobilizáciou či vybavovaním administratívnej agendy rôzneho 
druhu. Maximalizmus návrhu smerníc podčiarkuje pokyn, že sa mali nachádzať 
len v kancelárii prednostu 2. odd. HŠ, kde si ich mali atašé pred odchodom pre
študovať. Už z uvedeného rozsahu vyplýva, že si pridelenec nemusel všetky po-
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žiadavky zapamätať. Navyše viaceré požiadavky jednoznačne prekračovali hrani
cu medzi tolerovateľnou spravodajskou činnosťou a nezákonnou špionážou.

Text prešiel istou vnútornou oponentúrou. Zachovali sa pripomienky podpí
sané sú len rukopisnou šifrou (nečitateľný podpis). Ich obsah je však zaujímavý. 
Autor odporúča, aby sa pre potreby každého vojenského atašé pripravila zvlášt
na spravodajská štúdia, ktorá by ho konkrétne informovala o štáte pôsobenia 
o celkovom obraze spravodajskej skutočnosti a potrieb. Dokument nemal mať 
všeobecný charakter. Atašé by z tohto dokumentu predovšetkým mal načerpať 
informácie o hlavných problémoch, s ktorými sa bude pri práci stretávať. Súčas
ne: „Tato studie by měla zároveň obsahovati v druhé části ve vhodném výtahu výpis 
z hlavního zpravodajského plánu o příslušném státě. Tento výpis ze zprav, plánu by 
nepředstavoval integrální zpravodajský rozkaz /úkol/ pro v.jojenského] o.[tašé], ný
brž sloužil by mu pro potřebu získávání zpráv více méně příležitostních. Informoval 
by ho prostě o potřebě zpráv v rámci plánu hl. štábu, zatím co jeho závazný zprav, 
úkol by byl stanoven zvláštním zpravodajským rozkazem, průběhem času a podle 
potřeby doplňovaným a obnovovaným. Z toho vyplýva, že v[ojenský] a[ttaché] by 
měl obdržeti dva zpravodajské rozkazy: jeden širší, pro jeho orientaci, druhý sku
tečný a závazný rozkaz pro vyhledávání zpráv:“462 V dokumente sa tiež poukazuje 
na podcenenie dokladného spracovania agentúrnej situácie protivníka zo stra
ny Nemecka v rámci príprav na vojnu, s poukazom, že podceniLi najmä morálku, 
mravnú silu a odhodlanosť klučových protivníkov (Veľká Británia a ZSSR),a preto 
zdôrazňuje nutnosť sústrediť sa na túto stránku národa/štátu, kde atašé pôsobí. 
Ďalej konštatuje, že je nevyhnutné odľahčiť atašé od zbytočného trieštenia zá
ujmu - vylúčením podružných úloh sa mu ušetria čas a prostriedky pre prácu 
v tom najdôležitejšom smere. Súčasne poukazuje na nutnosť úzkej spolupráce 
medzi vyslanectvom a úradom vojenského pridelenca, aby sa táto nediala len 
na báze ad hoc, či len v prípade dobrých osobných vzťahov atašé s vyslancom, 
ale na základe medziministerského pokynu celoplošne. Na margo ďalších statí 
sa dočítame: „Všechny ostatní stati obsahujú nástin úplného souhrnu požadavků, 
tvořících celý zpravodajský plán proti příslušnému státu. Zodpovězení kladených otá
zek a vyřešení kladených úkolů by bylo podstatným splněním zprav, plánu hlavního 
štábu. Je nemožné požadovat to vše od jediného orgánu /voj. att./ aniž by bylo sta
noveno nějaké pořadí naléhavosti, důležitosti či úplnosti. Není možno očekávat, že 
v.jojenský] o.jtašé] zde nahromaděné úkoly integrálně splní. Není možno očekávat 
ani tolik, že splní úkoly, které hl. štáb považuje za nejnaléhavější nebo nejpotřebnější 
pro danou dobu. Bude zavalen problémy, nevyřešenými otázkami, bude na rozpacích, 
kterým problémem má v zájmu hl. štábu začít, jakých prostředků к tomu použít a pod-

462 ABS.f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6656 - 6780, Poznámky к textu, nedatované.
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lehne vedomí, že na stanovené úkoly nestačí a že jejich plánovité plnění mu není zá
vazně určeno, že proto asi nemají povahu rozkazu, který nutno bez výhrady splnit. Vý
sledek bude zase takový, jaký býval až doposud: povrchní znalosti celkového obrazu 
bez naprosté jistoty, že tento obraz je zcela správný a dokonalejší znalosti v oborech, 
které spíše odpovídaly osobnosti vojenského attaché nežli potřebě hlavního štábu. 
Voj. attaché není možno za to činiti odpovědným, neboť mu byl stanoven úkol daleko 
přesahující přidělené prostředky a možnosti. Vždyť v některých případech byl v.[o- 
jenský] o.ftašé] jediným a v jiných zase hlavním zasazeným zprav, prostředkem,“463 

Autor poukazujeme v niektorých krajinách pôsobí atašé sám, v iných má k dispo
zícii pomocníka, všade je však značne zamestnaný aj povinnosťami diplomatickej 
povahy. Súčasne však nebolo možné ani to, aby mal úrad vojenského atašé priveľ
ký počet pracovníkovho by mohlo vzbudiť nežiaducu pozornosť a ohroziť prácu 
úradu. Preto považoval autor dokumentu za vhodné obmedziť úlohy kladené na 
vojenského atašé len na tie, ktoré nemohol vykonať nikto iný. Vojenský atašé sa 
tak mal stať v dôležitých krajinách len jedným zo spravodajských „orgánov“, ktorý 
by pri svojej práci využíval výhody, ktoré atašé má - stály a dlhodobý pobyt v kra
jine, možnosť nadväzovať známosti, ktoré sa môžu stať prameňom informácií, 
výhody príslušníka diplomatického zboru, voľnosť pohybu, možnosť sústavného 
sledovania tlače a, napokon, v neposlednom rade tiež skutočnosť,že ide o zástup
cu armády pri inej armáde, v dôsledku čoho je jeho záujem o vojenské veci do 
istej miery chápaný a tolerovaný. „Tyto možnosti, zeslabené do určité míry nutností 
utajit jakýkoliv náznak hlubší zprav, činnosti, činí vojenského attaché použitelným 
pro mnohé úkoly, které jsou pro jiné zprav, orgány nedosažitelné nebo nevhdné,“464 

Teda činnosť vojenských atašé by mala v dôležitých krajinách skôr dopĺňať prácu 
iných orgánov služby. Naopak, v krajinách, ktoré neboli považované za prioritné, 
sa skrátka služba musela uspokojiť s nedokonalou „zpravodajskou akcľ, za ktorú 
zodpovedali výlučne atašé, v lepšom prípade atašé a jeho pomocník. V dokumen
te sú v závere uvedené úlohy, na plnenie ktorých je úrad vojenského atašé ob
zvlášť spôsobilý: monitorovať „morálku“ vo všetkých zložkách národného života 
a štátneho zriadenia; sledovať stupeň brannej pripravenosti technickej i mravnej 
a útočné či obranné tendencie; viesť prehľad o dôležitých osobnostiach a oso
bách, ktoré sa nimi môžu stať, o ich orientácii, vplyve a podobne, ako aj usilovať 
sa o nadviazanie kontaktov s nimi; sledovať vojenské a politické udalosti, ktoré 
sú dôležité pre presadzovanie branných opatrení v krajine a mocenské postave
nie krajiny; sledovať brannú politiku štátu a jeho výstavbu pre potreby brannosti, 
ako i tendenciu prejavov zahraničnej politiky; plánovité sledovať do čo najväč-
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464 Tamže.

160



Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 - 1946

ších podrobností vojenskú problematiku (napr. dislokáciu veliteľstiev, jednotiek 
a dôležitých armádnych inštitúcií), organizáciu armády (do vyšších vojenských 
zväzov, špeciálne a nové jednotky, jednotky zmiešaných zbraní s mobilizačným 
poslaním, systém teritoriálnej organizácie, nové zbrane a ďalšie); získavať pre 
študijné účely potrebný materiál (úradné publikácie, odbornú Literatúru, služobné 
predpisy, armádne študijné pomôcky a podobne); získavať oficiálne štúdie, ope
račné, mobilizačné a iné vojenské dokumenty.

Popri pripomienkovaní textu v polovici roka 1946 vedenie služby spracova
lo dotazník, o vyplnenie ktorého požiadali viacerých bývalých vojenských (resp. 
vojenských a leteckých) pridelencov. Tí tak mali svojimi praktickými skúsenos
ťami prispieť k tomu, aby smernice neboli len obsiahlym a suchým teoretickým 
elaborátom, ale najmä na skúsenostiach postaveným návodom v práci, ktorú nie 
je možné ani vhodné príliš spútať smernicami, a vyžaduje si schopnosť improvi
zovať, takt a mnohé ďalšie zručnosti. V dotazníku pre bývalých atašé sa požado
valo zodpovedanie nasledovných desiatich otázok: J./Má voj. attaché vyhledávat 
agenty a udržovat styk s agenty, pracujícími proti státu и jehož vlády je akreditován? 
2./Jak by mělo být pro voj. attaché upraveno upraveno používaní agentů a/ pracu
jících proti státu, v němž voj. atašé sídlí b/ pracujících proti některému sousednímu 
státu? 3./ Jak si představujete vyřešení spojení voj. attaché s ústředím? 4./Jak by 
měla být upravena spolupráce mezi voj. attaché a ostatními úředníky zastupitelského 
úřadu, aby zprav, zájem státu byl co nejlépe hájen? 5./Jaké byly dosavadní nedostat
ky zprav, spolupráce mezi voj. attaché a personálem našich zastupitelských úřadů? 
6/ Co by ste navrhoval к odstranění těchto nedostatků? 7./ Bylo by podle Vašich 
zkušeností výhodné přidělit důstojníka pátrače do personálu zastupitelského úřadu? 
8./Jak si představujete vyřešit v předpise spolupráci našeho voj. attaché s druhými 
voj. attaché v téže zemi? 9./Jak si představujete „předvýchovu“ voj. attaché t. j. jaké 
studium by mělo být voj. attaché nařízeno a usnadněno před jeho nastoupením a ja
kým podmínkám by měl vyhovovat?/Voj. znalosti, znalosti řečí a pod./10./Které byly 
podle Vašeho názoru nejcitelnější překážky a těžkosti, které překážely řádnému vyko
nání služby voj. attaché tak, jak jste si tuto službu představoval a jak by bylo možno 
tyto obtíže odstanit?“465 Dotazník rozoslali 15 dôstojníkom, ktorí, prirodzene, mali 
možnosť vyjadriť sa aj k okolnostiam, ktoré v dotazníku spomínané neboLi a dá
vať iniciatívne návrhy a postrehy.

Bývalý pridelenec v Bukurešti pplk. gšt. Otakar Búda predložil v odpovedi 
viacero zaujímavých postrehov. Vo svojom elaboráte, datovanom dňa 18. júna 
1946, na margo spolupráce pridelencov s agentúrnymi prostriedkami pracujú
cimi v priestore hostiteľskej krajiny, sa zásadne vyslovil proti takejto praxi. A to

465 ABS,f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6571-6655, Předpis pro vojenské attaché - dotazník.
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rovnako v prípade spriatelenej, ako aj nepriateľskej krajiny. Argumentoval, že 
v spriatelenej krajine možno všetky potrebné poznatky získať jednak priamym 
stykom medzi štábmi, ale aj prostredníctvom vysielania dôstojníkov na stáže, či 
na základe správ vlastných obchodných spoločností. Poukázal tiež na všeobecnú 
nespoľahlivosť platených agentov, u ktorých predpokladal značný potenciál na 
diskreditovanie atašé, a tým pádom zhoršenia pomeru medzi oboma krajinami. 
Podľa Budovho názoru sa mal pridelenec snažiť nadviazať „dôvernejší rodinný 
styk“ s niekoľkými dôstojníkmi krajiny akreditácie, na ktorých sa v prípade po
treby mohol obrátiť s neformálnou žiadosťou o vysvetlenie či pomoc. Naopak, 
v prípade nepriateľského štátu považoval za nanajvýš pravdepodobné, že atašé 
bude pri vyhľadávaní „agentov“ prichádzať do kontaktu primárne s osobami, 
ktoré budú podstavené nepriateľom, čomu by zodpovedala aj celková falošnosť 
ich správ a, naopak, snaha získať od atašé čo najviac poznatkov.466 Búda ďalej 
odporúčal, že ak by predsa len musel atašé pracovať s agentúrnymi prostried
kami, je nevyhnutné v prípade spriatelených krajín si týchto získavať nefinanč
nými darčekami („in natura“), najlepšie predmetmi, ktoré v danej krajine nie sú 
dostupné, ale v Československu áno. Styk s takýmito osobami (obvykle z vyššej 
spoločnosti) sa mal udržiavať najmä na oficiálnych podujatiach (posedenia pri 
čaji, večere, večierky, tanečné zábavy) a atašé mal dbať na formuláciu otázok, 
aby nebudil podozrenie. Naopak, v prípade nepriateľskej krajiny odporúčal získať 
od vhodného dôstojníka tamojšej armády (ideálne písomnú) správu o akejkoľvek 
drobnosti a potom bezohľadne ponúknuť peniaze alebo inú výhodu s vyhrážkou, 
že v prípade odmietnutia, bude prezradený (Búda tento postup odporúčil apli
kovať aj na pisárky, tajomníkov a ďalší pomocný personál). V tomto prípade mali 
stretnutia prebiehať výlučne formou „košpiratívnych schodok“ a ešte aj tie mali, 
v optimálnom prípade, obsluhovať spojky. Pokiaľ ide o druhý bod, pplk. Búda vre
lo odporúčal získavať agentúrne prostriedky, ktoré mohli zo spriatelenej krajiny 
operovať proti susednej nepriateľskej krajine. Opačný prípad považoval za veľmi 
nepravdepodobný. Spojenie sa podľa jeho názoru malo udržiavať prostredníc
tvom diplomatickej pošty, spojok (teda pracovníkov zastupiteľského úradu), ktoré 
cestujú do vlasti, ale aj spoľahlivých členov českej a slovenskej kolónie v danej 
krajine, ďalej šifrovanými telegramami, priamym telefonickým spojením (mimo 
telefónnu ústredňu krajiny), vysielačkami a ďalšími, v tej dobe obvyklými, pro
striedkami. Pokiaľ ide o pomoc personálu diplomatickej služby (vrátane vyslanca) 
atašé, mali títo byť podľa Budovho názoru spravodajskému poslaniu atašé v plnej 
miere nápomocní. Avšak, ako podotkol, vojenský atašé musí mať dostatok seba-

466 ABS,f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6656 - 6780, Předpis pro voj. attaché. Odpověď k č.j. 6.615/ 
Taj.hLšt.2.odděl.l946,18.6.1946.
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disciplíny a spoločenského taktu, aby dokázal udržať priateľský služobný aj súk
romný styk s pracovníkmi ambasády. Súčasne musel vedieť vhodne rozdeliť úlohy 
a určiť poradie dôležitosti. Nebolo to však jednoduché, s tým mal Búda osobnú 
skúsenosť: „Za mého působení v Bukurešti narazit jsem na žárlivost některých osob 
zastupitelského úřadu к postavení čs. voj. attaché a na zjevy v nesouladu mezi vlast
ními osobami zastupitelského úřadu, z osobních přestižních důvodů. Tím se stalo, že 
nechtěl-li voj. attaché vměšovati se mezi tyto rozmíšky a malicherné roztrpčenosti, 
isoloval se, pracoval vlastně sám. Tím ovšem mohla vzniknouti ztráta při získávání 
zpráv;“467 Búda v ďalšom texte poukazoval na nevyhnutnosť, aby pri rokovaniach 
a kontaktoch akéhokoľvek druhu medzi pracovníkmi zastupitelského úradu a mi
nisterstva obrany či armády hostiteľskej krajiny bol vždy prítomný aj atašé. Táto 
zásada sa v neskoršom období aj začala uplatňovať. Aj táto pasáž je formulovaná 
tak, že vyvoláva dojem, akoby to počas Budovho pôsobenia ako čs. vojenského 
atašé v Bukurešti neplatilo vždy. Pokiaľ ide o styk medzi pridelencami, Búda od
porúčal, aby sa budúci atašé so svojimi kolegami stýkal individuálne, napr., aby 
ich pozýval na večeru v abecednom poradí krajín, ktoré reprezentovali, pričom ta
kýchto večerí sa mali zúčastniť aj diplomatickí zástupcovia z oboch ambasád. Ne
odporúčal, aby sa atašé stýkal pri oficiálnych príležitostiach nadmerne s atašé zo 
spriatelených krajín, aby sa zabránilo vzniku akéhosi „bloku“, ktorý by v rámci dip
lomatického zboru pôsobil rušivo. Atašé si, podľa jeho názoru, mohol s kolegom 
zo spriatelenej spriatelenej krajiny stanoviť okruh otázok spoločného záujmu, na 
ktoré by obaja nezávisle hľadali odpovede, pričom si tieto mohli následne porov
nať a „skontrolovať“. Zdroje správ, prirodzene, mali ostať tajomstvom. Ďalej pplk. 
Búda upozorňoval na nevyhnutnosť reprezentatívneho výzoru atašé, ktorý mal 
disponovať širokým diapazónom spoločenských schopností a zručností; manžel
ka atašé zas musela byť dobrou hostiteľkou. Pridelenec mal ďalej disponovať 
značnou sumou vedomostí o krajine pôsobenia (agentúrna situácia), najmä ovlá
dať jazyk,zemepis, dejiny a orientovať sa v oblasti kultúry. Okrem toho nemal byť 
lakomý a zbytočne šetriť poskytnuté finančné či iné prostriedky: „Proto nepoklá
dal jsem za špatné, když bylo nařízeno, kolik oficiélních recepcí, obědů a večeří jest 
povinen během sezóny čs. voj. attaché uspořádat ve své domácnosti,“468 V odpovedi 
na desiatu otázku Búda poskytol sumár svojich postrehov: „Nedávat voj. attaché 
otázky všeobecného rázu. Nežádat po něm podrobnosti, které nemají pro nás důle
žitost. Žádat na něm splnění úkolů, které jsou pre čs. armádu význačné a nezbytné. 
Nepředpisovat mu úřední hodiny. Dát mu volnost pohybu v cizí zemi. Poskytnout mu 
dostatečných prostředků, zvlášť finančních (výdaje lze dobře kontrolovat, buď podle
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zkušeností z minulých let, nebo z výsledku jeho práce. Ostatně lze předpokládat, že 
nezneužije důvěru, kterou jej hlavní štáb poctil). Hlavní štáb necht, když voj. attaché 
některý z konkrétních úkolů splnil, nechť mu to oznámi a naopak, jde-li o nejasnost, 
nechť se jej zeptá. Voj. attaché by měl by být informován o událostech doma (noviny, 
věstníky). Nemusí být informován o organizačních změnách a výzbrojních změnách, 
které se za doby jeho pobytu v cizině doma udály. Nezetěžuje se, nemůže nic prozra
dit. (...) Doporučoval bych, aby v každé zemi do které čs. armáda bude stále vysílati 
voj. attaché, byl pronajat hl. štábem stálý byt, asi o 6 pokojích, z nichž tři budou úplně 
vybaveny jako reprezentační místnosti a inventář bude předáván jedním voj. attaché 
druhému. Mám smutnou zkušenost, že jsem nakoupit ze svých prostředků nábytek do 
5 pokojů s koberci, obrazy atd., nakoupil stříbro, porcelán, sklo, každého pro 12-14 
osob. Po dvou letech, koncem roku 1938 jsem byl odvolán a měl jsem tehdy zbytečné 
věci, které jsem [nemohl - doplnil M. M.] doma řádně využít.“469 Uvedené opatrenie 
malo okrem minutia súkromných peňazí atašé zabrániť aj prípadnému priveľké
mu šetreniu z jeho strany a zabezpečiť, aby návštevné miestnosti boli reprezen
tatívne a nerobili v prípade šetrnejšieho pridelenca krajine zlé meno. Napokon 
pplk. Búda poukazoval aj na nevyhnutnosť, aby atašé mal pridelené auto čs. vý
roby a aby aj jeho personál (služobníctvo) tvorili čs. občania (pokiaľ je to možné).

Koncom júna 1946 sa k veci písomne vyjadril aj divízny generál Oldřich Špa
niel, ktorý v predchádzajúcom období pôsobil ako čs. vojenský pridelenec v Poľsku 
a v USA a Kanade. Podľa jeho názoru nemal atašé zásadne pracovať agentúrne 
proti krajine, v ktorej bol akreditovaný, a to z dôvodu značnej pozornosti kon- 
krarozviedky a následnej nevyhnutnej diskreditácie. Dôsledky odhalenia takejto 
činnosti, ako vyhostenie pridelenca, medializácia a napätie vo vzájomných vzťa
hoch krajín potom museli podľa Španiela nutne viesť k paralyzovaniu činnosti 
jeho nástupcu. Aj „agentúrnu prácu“ proti susednému štátu považoval za zále
žitosť veľmi delikátnu, najmä s ohľadom na nespoľahlivosť platených agentov, 
resp. možnosť, že ten-ktorý agentúrny prostriedok môže pracovať pre viac strán. 
Využívanie agentúrnych prostriedkov proti susednej krajine odporúčal len v prí
pade, ak atašé i Československo majú v danej krajine úplnú dôveru domácich 
predstaviteľov a ešte i tak mala takáto práca s agentúrou byť v ideálnom prípade 
vedená v spolupráci so spravodajskou službou hostiteľskej krajiny. Ohľadom spo
jenia Španiel vymenoval vtedy obvyklé prostriedky, odporúčal však aj častý osob
ný kontakt s ústredím. Pokiaľ ide o pomer pridelenca k personálu zastupiteľského 
úradu, kládol dôraz na nevyhnutnosť vybudovať si priateľský pomer a nevystu
povať príliš vojensky: „Nejčastejší příčinou vzájemného nedorozumění byl ze strany 
našeho voj. attaché někdy nedostatek smyslu pro takt a formu. Voj. attaché si má uvě-
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domit, že nemá před sebou důstojnický sbor a vojáky, ale že jeho spolupracovníci mají 
z velké části vyšší akademické vzdělání a bohaté životní zkušenosti v zahraničí. (...) Je 
přímo povinností, aby voj. attaché pěstoval s úředníky vyslanectví mnohostranný styk 
a aby se neizoloval.'470 Španiel ďalej neodporúčal přidělovat pátrača do personálu 
zastupiteľského úradu s tým, že mu nikto nebude veriť a vyvolá to podozrenie, že 
sleduje vlastných úradníkov. Odporúčal pátračov prideľovať podľa vzoru britskej 
Ml 6 za úradníkov pasových oddeľení konzuľátov. Pokiaľ ide o vzťahy s inými vo
jenskými atašé, varovaľ,že tieto je nemožné upraviť v predpise471 a závisia vždy od 
konkrétnej situácie. Ako príkľad uvádzaľ spoľuprácu medzi ním a nemenovanými 
vojenskými atašé Juhoslávie, ktorí podľa Španieľovho názoru vystupovaľi povýše
necky. Stručne a výstižne zhodnotiľ svoje skúsenosti zo vzťahov medzi pridelen- 
cami: „O úpřimnosti vzájemných styků medzi voj. attaché vždy pochybuji. Celá funkce 
těchto činitelů je taková, že pojem kamarádství je jen zdáním, za nímž se může Bůh 
ví co skrývat. Zpravidla je vítaným druhem jen ten, kdo je dobře informován a občas 
z toho dá něco druhému vědět.“472 Španiel ďalej upozorňoval, že v novej dobe už 
atašé nie je len reprezentant čs. armády, ale je v prvom rade vysokopostavený 
člen diplomatického zboru, a preto má pri slávnostných príležitostiach stáť hneď 
za vyslancom a pred jeho zástupcom (charge d'affaires). S ohľadom na toto po
stavenie je jeho úľohou získavať poznatky hľavne rozhovormi a stykom s veľkým 
okruhom reprezentantov všetkých obľastí spoľočenského života, teda úradníkmi, 
vojakmi, predstaviteľmi priemyslu, poľnohospodárstva, ale aj novinármi či dokon
ca duchovnými. Situáciu, keď počas vojny atašé intenzívne pracovali s agentúrny
mi prostriedkami, považoval za dočasnú, nakoľko začali prácu pridelencov veľmi 
pozorne monitorovať a často aj hatiť kontrarozviedne služby hostiteľskej krajiny. 
V období, keď staré formy práce zanikajú a nové sa ešte nevykrištalizovaľi, odpo
rúčal Španiel uskutočňovať agentúrnu činnosť „zvláštnymi orgánmi“, riadenými 
priamo z 2. odd. HŠ, a v prípade vzdialených krajín prostredníctvom „expozitúr“ 

(rezidentúr).To by ale nemalo vylučovať umiestnenie spravodajských dôstojníkov 
na pasových oddeleniach konzulátov. S ohľadom na schopnosti a vlastnosti, kto
rými musel pridelenec disponovať, Španiel odporúčal dlhodobú prípravu osôb na 
zastávanie tejto funkcie. Na základe vlastnej skúsenosti upozorňoval na nutnosť 
vybaviť pridelenca aj pomocným personálom, nakoľko vysedávaním v kancelárii 
atašé v podstate plytvá časom. Poukázal tiež na rozpor, keď pridelenec dispono
val značnými finančnými zdrojmi, menej sa dbalo napríklad na reprezentatívne

470 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6656 - 6780, Předpisy pro voj. attaché - připomínky 
k předpisu pro voj. attaché, 28.6.1946.

471 „Bylo by to asi tak, jako kdyby někdo chtěl upravit předpisem styk manželský.“ Tamže.

472 Tamže.
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vybavenie kancelárie. Za zásadnú kritiku československej praxe však možno po
važovať nedostatok informačnej podpory z ústredia: „Čeho jsem však vždycky po
strádal, hlavně ve Washingtonu za války, byl nedostatek informací o našich vlastních 
věcech politických a vojenských. Vojenský attaché, má-li správně pracovati, musí vědět 
z jaké základny vychází a musí tudíž být o vlastních věcech přesně informován. (...) je 
dobře alespoň jednou do roka attaché povolat služebně do státu pro instrukce a pro 
seznámení se s určitým materiálem o státu v němž pracuje, jejž hl. štáb získal jinými 
cestami a porovnáním ujasnit jednak získané zprávy a usměrnit další činnost. Soudím, 
že by bylo také s prospěchem povolat několik attaché současně, aby mohli sdělit ur
čité zkušenosti, pokud jde o metodu práce. Hlavně attaché, jejichž zájmové sféry jsou 
blízké,..“475

V liste datovanom 30. júna 1946 sa k otázkam vyjadril aj plk. gšt. Karel Hron 
(predtým Bohuslav Procházka). Podľa jeho názoru nebolo účelné vydávať jed
notný predpis pre všetkých atašé, nakoľko podmienky práce v jednotlivých kraji
nách sa príliš odlišovali. Naopak, odporúčal spracovanie individuálnych smerníc, 
ktoré si mal ten-ktorý atašé pred odchodom na pôsobisko preštudovať v Prahe. 
Hron sa ďalej nazdával,že okolnosti,za ktorých budú čs. vojenskí pridelenci pra
covať, budú v prvom rade závisieť od toho, ako budú cudzí atašé akreditovaní 
v Prahe pracovať v Československu, obzvlášť zástupcovia veľmocí. Predpokladal 
a odporúčal riadenie sa zásadou reciprocity, teda napr. agentúrnu činnosť atašé 
v priestore spravodajského záujmu danej krajiny v prípade, ak aj atašé tejto kraji
ny používa agentúrne prostriedky v ČSR. Odporúčal však v tomto smere nedávať 
smernice, nakoľko ide o také špecifické konanie,že je veľmi ťažké generalizovať. 
Hron na všetky otázky odpovedal tak stručne, že na základe jeho odpovedí sa 
ťažšie opisujú jeho pohľady na činnosť vojenského pridelenca. Zo zaujímavejších 
odpovedí uvádzam odporúčanie, aby pred odchodom do spravodajsky dôležitej 
krajiny vstúpil budúci vyslanec do kontaktu s 2. oddelením HŠ. Ďalej upozorňo
val, že čs. vojenský atašé bude v mnohých krajinách automaticky považovaný za 
pomocníka sovietskeho pridelenca a na margo svojej skúsenosti z obdobia 2. 
svetovej vojny Lakonicky skonštatoval: „Za války zprav, oddělení MNO voj. attaché 
ponechalo samy sobě a nedalo jim seriosní pracovní předpoklady:“474

Ďalšia z odpovedí pochádza z pera plk. pech. Josefa Svobodu, ktorý ho da
toval dňa 27. júna 1946. Svoboda vo svojom prípise označil agentúrnu činnosť 
zo strany atašé v krajinách spojeneckých a spriatelených za vylúčenú. Pridelenci 
sa mali podľa jeho názoru sústrediť na získavanie informácií výlučne pomocú

473 Tamže.

474 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6656 - 6780, Predpis pro voj. attaché - připomínky, 
30.6.1946.
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kontaktov. Naopak, pri krajinách, s ktorými mala ČSR korektné styky a vo vzá
jomných vzťahoch neexistovali trecie plochy a v krajinách, s ktorými mala ČSR 
napäté vzťahy, prácu s agentúrou odporúčal. Pridelenec sa však s nimi nemal 
stýkať priamo, ale pomocou prostredníkov, ideálne ak išlo o dôstojníka, legali
zovaného v nediplomatickej funkcii, napríklad ako novinára. Osobné angažova
nie vojenského diplomata odporúčal len vo výnimočných prípadoch. Vo svojom 
elaboráte poukázal na nutnosť získavať najmä osoby s reálnymi možnosťami 
požičať na odfotografovanie relevantné dokumenty a v prípade činnosti proti 
tretej krajine poukázal na možnosť spolupráce so spravodajskou službou kraji
ny, kde mal akreditáciu. Táto jeho myšlienka je značne neortodoxná. Pokiaľ ide 
o spoluprácu s personálom ambasády, Svoboda tvrdil, že vyslanec môže byť pre 
spravodajské poslanie pridelenca užitočný už aj tým, že ho zoznámi s dôležitý
mi či zaujímavými osobami či pozýva na posedenia, usporadúvané pri rôznych 
príležitostiach. Na základe vlastných skúseností tiež odporúčal úzku spoluprácu 
s tlačovým a obchodným atašé, či poukazoval na dôležitosť konzulárnej agen
dy. Pokiaľ ide o nezhody medzi vojenským atašé a personálom zastupiteľského 
úradu, táto podľa Svobodovho názoru vyplývala obvykle buď z „nedostatku po
rozumenia“ zo strany diplomatov, alebo z príliš samostatného vystupovania da
ného dôstojníka, ktorý o svojich aktivitách vyslanca (veľvyslanca) neinformoval 
vôbec, alebo informoval len nedostatočne: „Třeba že tento postup byl s híediska 
požadavků vojenské správy cetkem oprávnený bylo by bývalo na místě projevovati 
alespoň na oko dobrou vůli a zejména vůči vyslanci zachovati taktní postoj jako vůči 
představenému,“475 Svoboda ďalej upozorňoval na nutnosť riadnej inštruktáže 
pridelenca pred odchodom po stránke spoločenského vystupovania či zvyklos
tiach v diplomatickom zbore, ako aj o osobách a pomeroch na príslušnom zastu
piteľskom úrade. Pokiaľ ide o otázku pridelenia pátrača, navrhoval, aby sa pride
ľovali legalizovaní ako poľnohospodársky, tlačový či obchodný atašé, alebo len 
ako tajomník bez uvedenia poľa pôsobnosti, prípadne pod krytím občianskeho 
zamestania, mimo zastupiteľský úrad.Teda oba prípady odkazovali na prax, ktorá 
bola v najbližších desaťročiach najrozšírenejšia. Pri spolupráci s inými vojenský
mi atašé odporúčal obmedziť sa na výmenu názorov a po schválení ústredím aj 
na výmenu správ. Veľmi zaujímavým spôsobom opísal, ako si predstavuje ideál
neho atašé: „Vojenským attaché budiž zpravidla ustanoven důstojník gšt. pěkného 
zjevu, s dobrým společenským vychováním, ne starší 45 let. Dobrý tanečník a spor
tovec. Je výhodné, je-li voj. attaché ženat; na jeho manželku nutno však klást vyso
ké požadavky. Vedle příznivého zevnějšku a jemného společenského taktu, vzdělaní, 
hlavně znalost řečí, musí býti schopná věsti s úspěchem větší domácnost a příjmat ve

475 ABS,f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6656 - 6780, Předpis pro voj. attaché - dotazník, 27.6.1946.
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svém domě hosty. Manželka diplomata a zejména vojenského attaché rovněž slouží, 
protože se od ní požaduje splnění úkolů společenských, které nejsou vždy zábavou 
a naopak jsou často velmi namáhavé, ne-li vyčerpávající, uvážíme-li, že ve společen
ské sezóně připadá několik společenských podniků na jeden den."476 Pridelenec mal 
byť skúseným spravodajským dôstojníkom s dobrými pracovnými výsledkami, 
a predpokladom mal byť aj dobrý prehľad o československom priemysle. Pokiaľ 
ide o jazyky, Svoboda stručne zhodnotil, že kým do roku 1938 stačilo vedieť po 
francúzsky, po roku 1945 už bola nemenej dôležitá angličtina a ruština. Ďalej 
s ohľadom na nemajetnost čs. dôstojníckeho zboru dôrazne odporúčal, aby štát 
zabezpečil reprezentatívne zariadený služobný byt a navrhoval uvažovať nad za
vedením slávnostnej tmavej uniformy či prideliť pre atašé reprezentačný príspe
vok. Aj Svoboda upozorňoval na to,že atašé nesmie byť zbytočne šetrný: „Činnost 
a vystupování vojenských attaché nutno zvlášť bedlivě sledovat a kontrolovat; je to 
orgán velmi drahý a musíme trvat na tom, aby náklad naň vynaložený se také plně 
rentoval. Značné příjmy, které v zahraničí pobírá, sváděly někdy vojenského attaché 
a hlavně jeho manželku к tomu, aby si za léta zahraniční služby našetřili značný ka
pitál. Že tato spořivost byla na úkor služby netřeba připomínat. Takový postup je však 
trestuhodný a lze jej kvalifikovat jako zpronevěru. Vojenský attaché dostává svůj plat 
proto, aby jej účelně vydával, t.j. aby žil přiměřeně svému exponovanému postavení. 
Pamatuji si na případ - je tomu ovšem už skoro 20 let - že na místo vojenského 
attaché byl vybrán zadlužený důstojník proto, aby se mohl sanovat. Takové měřítko 
při výběru vojenského attaché bylo ovšem groteskní."477 Záverom Svoboda upozor
ňoval na skutočnosť, že niektoré krajiny odmietli udeliť agrément pridelencovi, 
ktorý nemal sídlo v danej krajine. V tejto súvislosti poukázal na občas využívanú 
prax menovať atašé pre danú (obvykle menšiu) krajinu, ten však väčšinu roku 
úradoval doma a do krajiny akreditácie vycestoval len niekoľkokrát do roka na 
kratší čas.

Brig. gen. Ján Ambruš požiadavku 2. odd. HŠ zodpovedal obsiahlejším prípi
som zo dňa 28. júna 1946. V úvode svojho textu vyjadril názor, že vojenský atašé 
by nemal byť agentúrne činný v krajine, kde je akreditovaný. Podľa jeho názoru si 
musí vystačiť s oficiálnymi zdrojmi informácií. Paradoxne ale súčasne navrhoval, 
aby sa opieral napríklad o krajanské komunity. Informácie od krajanov navrho
val získavať iným spôsobom, než akým sa pracuje s agentúrnymi prostriedkami. 
Ambruš považoval za nemysliteľné, aby Československo začalo krátko po skon
čení vojny používať agentúru na získavanie spravodajských poznatkov o kra
jinách, ktoré ČSR počas vojny podporovali. Podľa jeho názoru tu jednoznačne

476 Tamže.

477 Tamže.
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prevažovali riziká nad prínosom: „Čo by sme mohti získať pomocou agentov pre 
Československo? Tajnosti menšej dôležitosti je možné získat i bez agentov, naproti 
tomu závažné a dôležité veci nám nemôžu získat ani agenti,“478 Poukážuc na prípad 
odhalenia sovietskych špiónov v Kanade krátko po skončení 2. svetovej vojny 
(tzv. Guzenkova aféra) upozornil na dosah škôd, ktoré podobné prípady vyvolá
vajú vo vzťahoch krajín. Napriek tomu ale využívanie agentúry vojenským atašé 
v iných krajinách nehodnotil negatívne - podľa Ambrušovho názoru to mohlo byť 
v niektorých európskych štátoch užitočné a účelné. Odporúčal však, aby atašé ne
udržiaval v žiadnom prípade styk s agentúrnymi prostriedkami osobne, ale buď 
prostredníctvom civila - diplomata, alebo prostredníctvom prideleného dôstoj
níka. Dôrazne odporúčal úzku spoluprácu medzi atašé a diplomatickým zastúpe
ním a považoval za ideálne, ak úradujú v rovnakej budove. Na základe vlastných 
skúseností tiež upozorňoval, že dipLomati majú síce tendenciu vojenské otázky 
zaznávať a rovnako pridelenca neinformovať o politickej situácii či smerniciach 
od MZV. Navrhoval, aby sa toto stalo povinnosťou.Taktiež pridelenec mal rovnako 
informovať hlavu zastupiteľského úradu o otázkach vojenských. Ambruš ďalej 
vrelo odporúčal pridelenie pátrača, ktorý by pod krytím pracoval na ambasádě. 
Pokiaľ ide o spoluprácu s inými pridelencami, túto bolo podľa jeho názoru ťažko 
upravovať smernicami, nakoľko závisí od osobného vzťahu oboch zúčastnených, 
ako aj od vzťahov daných krajín. V neposlednom rade Ambruš, podobne ako os
tatní, upozorňoval na nutnosť, aby pridelenec ovládal jazyk krajiny, v ktorej pôso
bí, tamojšie vojenské tradície, mal spoločenské vystupovanie, rozhľad, uhladený 
zovňajšok či dokonca vedel hrať na hudobnom nástroji či spievať. Záverom upo
zornil na nevyhnutnosť, aby centrála jasne špecifikovala priority, ktorým sa mal 
atašé v danej krajine venovať.

Ďalším respondentom bol plk. gšt. Rudolf Bulandr, ktorý v minulosti pô
sobil ako čs. pridelenec v Sofii, Bukurešti a krátko aj v Paríži. Ohľadom použí
vania agentúrnych prostriedkov vyjadril názor, že ak to bude možné, je lepšie 
pridelenca od tejto povinnosti odbremeniť a v optimálnom prípade mu prideliť 
dôstojníka (zástupcu, pobočníka), ktorý by tieto úlohy zabezpečoval. A aj ten by 
sa s agentúrnymi prostriedkami mal stýkať len prostredníctvom spojok. Bulan
dr však dodal, že jeho názor nevychádza z osobných skúseností. Zaujímavý je 
jeho postreh o spolupráci s diplomatmi, keď konštatuje obojstrannú prospeš
nosť takejto spolupráce, s tým, že aj v prípade obojstrannej ochoty je táto viac 
než komplikovaná pre obrovskú zaneprázdnenosť ako veľvyslanca, tak i atašé. 
Bulandr vo svojom elaboráte odporúčal racionalizovať prácu spravodajcov (pod

478 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6656 - 6780, Predpis pre voj. attaché - dotazník, 
28.6.1946.
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týmto pojmom však chápal nielen vojenského pridelenca, ale aj legačného radu, 
ako aj obchodného a kultúrneho pridelenca): „Pověřit voj. attaché přesně vytyče
nými otázkami vojenskými a zprav, orgán zastupitelského úřadu přesně stanovenými 
otázkami politickými a hospodářskými. Uložiti jim, aby si vzájemně dodávali zprávy 
z oborů týkající se druhého z nich, jakož i hotové elaboráty /-.časové i periodické:/ 
přesně stanovené. Z loyality učiniti závaznou povinnost a tím zabezpečit takovou 
spolupráci pod vedením přednosty zastupitelského úřadu /-.vyslance:/ který by pro 
to měl na mysli jen politickou situaci státu a jeho strategické potřeby. Podle mých 
zkušeností mohu tvrdit, že tento způsob spolupráce je možný a hospodárný. Zbavil 
by voj. attaché mnohých neřešitelných starostí a opatřil by mu nový čas, aby se mohl 
soustředit na zjednodušené a důležité úkoly.'479 Aj v odpovedi na ďalšiu otázku 
poukázal ako na jeden zo zdrojov problémov medzi pridelencom a diplomatmi, 
časovú vyťaženosť. Bulandr považoval pridelenie pátrača za nanajvýš vhodné. 
Taktiež odporúčal udržiavať úzke styky s ostatnými vojenskými atašé, s tým, že 
ide o oblasť, ktorá si žiada veľa času a taktu; súčasne považoval za vhodné za
čať s výmenou poznatkov medzi čs. vojenskými pridelencami a ich sovietskymi 
náprotivkami, prípadne aj s kolegami z Juhoslávie. Pokiaľ ide o výber personálu, 
Bulandr navrhoval zvážiť britský model, pri ktorom špeciálne školení a skúsení 
dôstojníci slúžili výlučne ako vojenskí pridelenci. Pokiaľ ide o okolnosti, ktoré 
mu komplikovali prácu, Bulandr sa sťažoval primárne na nedostatok personálu, 
nedostatok prostriedkov (plat,vozidlo či úroveň bývania), ako aj predimenzované 
spravodajské úlohy, ktoré obsahovali všetko bez roztriedenia podľa naliehavosti. 
Táto chyba, súdiac podľa ostatných odpovedí či predloženého návrhu smerníc, 
bola v Československu značne rozšírená.

Dňa 5. júla 1946 odoslal svoje pohľady z Bernu aj čs. vojenský atašé vo Švaj
čiarsku plk. Karel Sedláček. Aj on rezolútne odmietol možnosť, že by vojenský 
pridelenec mal agentúrne pracovať v priestore spravodajského záujmu - kraji
na akreditácie, túto činnosť mal podľa jeho názorná zabezpečovať dôstojník - 
pátrač. Avšak: „Za zvláštních okolností by mohli tvořit výjimku důstojníci, případně 
význačnější osoby státu, и něhož je akreditován, kteří sami nabídli své služby, pří
padně kteří byli získáni jako agenti a jejichž přezkoušení ukázalo, že nejde o agenty 
provokatéry.‘4S0 Sedláček pripúšťal možnosť, aby sa pridelenec stretol s agentúr
nym prostriedkom zbierajúcim poznatky o krajine, v ktorej sídlil, len v prípade, ak 
by išlo o prejednanie úlohy mimoriadnej dôležitosti či odovzdanie podobne vý
znamného materiálu. „V určitých prípadoch“ však odporúčal, aby bol styk s taký-

479 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6656 - 6780, Hlášení na čj. 6.615Aaj.hl.št.2.odděl.l946, 
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mito významnými agentúrnymi prostriedkami prenesený na ústredie, pričom ho 
mal zabezpečiť dôstojník s diplomatickým pasom vyslaný na ad hoc stretnutie. 
Aj v prípade agentúrnych prostriedkov, pracujúcich proti tretej krajine, Sedláček 
odporúčal opatrný postup. Atašé sa podľa jeho názoru mal stýkať len s„šéfagent- 
mi“ či takými agentúrnymi prostriedkami, ktorí mali dobré možnosti a úspešne 
plnili zadané úlohy. Pokiaľ ide o spojenie, Sedláček, na rozdiel od väčšiny iných 
respondentov, odporúčal vybavenie atašé vlastnou vysielacou a prijímacou rá
diostanicou, ktorá sa mala nachádzať v budove zastupiteľského úradu, na obslu
hu ktorej mal byť k dispozícii dôstojník - rádiotelegrafista. S ohľadom na svoje 
skúsenosti s týmto typom spojenia ešte z čias pôsobenia v ilegalite počas vojny 
tiež odporúčal využívanie niektorých metód, ktoré mali zabrániť odpočúvaniu. 
Úplne z rámca odpovedí ostatných oslovených dôstojníkov sa vymyká Sedláčkov 
návrh, aby 2. odd. HŠ už počas mieru vybudovalo sieť spiacich rezidentov s vysie
lačkami v neutrálnych krajinách, ktorí mali vstúpiť do služby po vypuknutí vojny 
alebo za iných mimoriadnych pomerov. Prípravu takejto siete by mal zabezpečiť 
pátrač, pridelený vojenskému atašé vo vhodnej krajine. Pochopiteľne, aj Sedláček 
odporúčal každému atašé udržiavať úzky kontakt s pracovníkmi zastupiteľského 
úradu, a dokonca optimisticky navrhoval, aby atašé mal možnosť na týždennej 
báze konferovat s úradníkmi ambasády: „Mě/o by být dostaženo dohody s MZV, 
aby úředníci zastupitelských úředů tlumočili vojenskému attaché jak zpravodajské 
poznatky které získali, tak i poznatky, pokud jde o možnost a způsob, získati toho neb 
onoho do agenturních služeb. Obzvláště mladí úředníci zastupitelských úřadů mají 
v tomto směru určité možnosti. (...) Zjistil jsem, že mladí úředníci zastupitelských 
úřadů v rozhovorech a styku s mladšími kolegy a úřednicemi jiných zastupitelských 
úřadů získali pro vojenského attaché cenné poznatky. Jelikož и zastupitelských úřadů 
není obyčejně nikdo, kdo by tyto věci usměrnil, zůstávají tyto poznatky zpravodajsky 
nevyužity:“481 Sedláček v elaboráte oceňoval spoluprácu s čs. vyslancom v krajine 
helvétskeho kríža Dr.Jaromírom Kopeckým a odporúčal, aby každý atašé nadvia
zal priateľské vzťahy s personálom ambasády. Taktiež odporúčal, aby sa riade
nie spravodajskej služby na zastupiteľskom úrade koncentrovalo v rukách jed
nej osoby (rezident). Podľa jeho názoru túto funkciu mal v optimálnom prípade 
vykonávať vojenský pridelenec, ktorý je jednak odborne spravodajsky vyškolený 
a súčasne má za sebou aj prax výkonnej spravodajskej služby. Rovnako odpo
rúčal pridelenie pátrača, ktorý podľa Sedláčkovho názoru mal zastávať funkciu 
pomocníka či pobočníka tlačového, kultúrneho či obchodného pridelenca, teda 
vo funkcii, ktorá by umožňovala pátračovi často cestovať a nadväzovať styky bez 
toho, aby budil prílišnú pozornosť. Pokiaľ ide o styky s ostatnými pridelencami,
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odporúčal Sedláček po schválení ústredím spolupracovať len na riešení určitých 
ad hoc úlohách v prípade pridelencov z krajín, s ktorými ČSR mala spojenec
kú zmluvu, s ostatnými nadviazať korektný a priateľský postoj, avšak s rezervou. 
Sedláčkov prípis je ďalej zaujímavý v tom, že okrem nutnosti ovládať reč krajiny 
akreditácie, resp. aj reči susedných krajín, proti ktorým mal pracovať a množstvu 
vlastností vhodných pre pridelenca, odporúčal štúdium aj konkrétnych diel. Kon
krétne uvádzal dielo Dictionnaire diplomatique, diely l.až IIL, ale aj dielo A. Holza 
Úvod do mezinárodního práva, diela francúzskych ekonómov Ch. Gidea a Ch. Rista 
a iné. Aj Sedláček upozorňoval na nutnosť dať pridelencovi k dispozícii pomocný 
personál, ktorý by ho odbremenil od kanceLárskej agendy, aby tak mal dosta
tok času na spoločenské styky, nadväzovanie známostí, vyhľadávanie, a na styky 
s agentúrnymi prostriedkami, či na náborové a rekognoskačné cesty. Záverom 
taktiež upozorňoval na jeden z tradičných „tŕňov“, ktorý čs. vojenských pridelen
cov trápil: Je-li vojenský attaché příliš vázán kancelářskými pracemi je těžko, aby se 
mohl plně věnovat svému hlavnímu úkolu - zpravodajské službě,“482 K tomu sa žiada 
dodať, že vyslať do zahraničia pridelenca s vysokým platom a reprezentačnými 
výdavkami a následne na ňom šetriť a nútiť ho tráviť dlhé hodiny vypĺňaním vý
kazov sa skutočne zdá byť neúčelné. Aj keď, súdiac podľa zachovaných vyjadrení, 
sa presne takýto postup v čsl. armáde zdá byť pomerne rozšírený.

Plk. gšt.Jan Heřman, ktorý istý čas vykonával funkciu vojenského pridelenca 
v Budapešti a v sledovanom období velil protibanderovskému uskupeniu „OCEĽ“, 
zaslal aj napriek množstvu práce svoje pripomienky relatívne promptne. Pouká
zal v nich na to, že podmienky práce vojenského pridelenca sa v rôznych kraji
nách zásadne líšia,a preto sa prihováral,aby prácu atašé upravovali dva predpisy. 
Prvý, „oficiálny“, predpis dôverného rázu, ktorý by pre atašé aj zastupteľský úrad 
záväzne stanovil pracovnú pôsobnosť pridelenca v rámci zastupiteľského úradu. 
Druhým predpisom mali byť tajné smernice určené výlučne pre pridelenca, ktoré 
mali obsahovať pokyny pre „užšiu spravodajskú činnosť“ s ohľadom na vojen- 
sko-politickú situáciu. Heřman definoval spravodajskú činnosť vojenského atašé 
ako pozostávajúcu z troch základných metód: jednak oficiáLnu, teda čerpajúcu 
z verejne prístupných zdrojov, ako napr. z literatúry, dopytov v oficiálnych inštitú
ciách či poznatkov získaných počas exkurzií a podobne. „Diskrétna“ spravodajská 
činnosť mala nenápadne, ale plánovité čerpať z rôznych „nezávadných“ príle
žitostí, ako boli spoločenské styky, styky s ostatnými atašé, ako aj pozorovania 
verejného a vojenského života či poznatkov získaných na súkromných výletoch 
a podobne. A napokon „tajná činnosť“ vychádzala z používania agentúrnych zdro
jov. Tej sa podľa Heřmana nedalo vyhnúť pre časté ponuky zo strany rôznych osôb
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s ešte rôznorodejšími úmyslami, avšak považoval za nevyhnutné ju vykonávat 
so zvláštnym taktom a ohľadom na situáciu. Heřman argumentoval, že hostiteľ
ská krajina bude toto konanie posudzovať rozdielne, ak sa pridelenec k takejto 
situácii postaví pasívne, alebo sa jej aktívne chopí. Z takejto úvahy vychádzalo 
Heřmanovo veľmi vecné odporúčanie: „Sy/o by výhodné, kdyby voj. attaché nemusel 
aktivně působit v agenturní službě; je příliš nápadnou osobností, pročež je taková 
jeho působnost velmi obtížná a následky jeho kompromitace mohou býti i politicky 
velmi nepříjemné. V období zvýšeného zprav, zájmu třeba však odsunout všechny 
ohledy, v takovém období je nutné, aby voj. attaché se chopil i agenturní činnosti. 
To by mu mělo být ovšem zvláště nařízené, při čemž voj. attaché nese sám odpověd
nost za chyby, které vedli k jeho kompromitaci.“Ail Pokiaľ atašé vykonáva agentúrnu 
činnosť, mal by túto sústrediť výlučne na svoju osobu a mal by byť - podľa Heř- 
mána - veľmi vyberavý. V prípade osvedčených agentov malo zas byť starosťou 
centrály docieliť zapojenie osvedčených agentov na vlastnú sieť, aby o nich v prí
pade odchodu pridelenca neprišli. Pri styku s agentom mal atašé používať len 
bezpečné priestory (ako príklad uvádza vlastnú kanceláriu pridelenca, byt alebo 
územie tretej krajiny) a takéto stretnutia sa mali konať výlučne bez svedkov. Až 
keď bude mať agent pocit, že ho má atašé v rukách, mohlo dôjsť aj k schôdzkam 
na „menej bezpečnom“ mieste. Autor uviedol, že nemá skúsenosti s prácou proti 
tretej krajine, avšak uviedol, že v prípade, ak neexistuje dostatočný spravodajský 
záujem o krajinu pôsobenia pridelenca, môže pracovať aj proti susednému štátu. 
Heřman tiež predpokladal úzku spoluprácu so zamestnancami zastupiteľského 
úradu, najmä s obchodnými a tlačovými referentmi a konzulárnymi úradníkmi. 
Ich spolupráca mala byť určená predpisom, avšak nemalo ísť o agentúrnu spo
luprácu. Pokiaľ išlo o jeho skúsenosti z takejto spolupráce, Heřman odporúčal 
poskytnúť diplomatickému personálu aspoň najnutnejšie školenie o vojenských 
otázkach. Poukázal na svoju skúsenosť, keď napríklad správu o pochode neja
kej jednotky mestom hodnotili vyššie, ako správu o výstavbe novej komunikácie. 
Okrem toho kritizoval byrokratickosť a pohodlnosť niektorých úradníkov, ktorí sa 
obmedzovali len na svoju oblasť pôsobenia, ako aj ich strach z toho,že akýkoľvek 
záujem o vojenské otázky je špionážou a tým pádom nebezpečný. Sám mal osob
nú skúsenosť s „revnivosťou“ v medziľudských vzťahoch, ktorú podľa jeho názoru 
spôsobovalo výnimočné postavenie vojenského atašé v rámci personálu zastu
piteľského úradu. V odpovedi na ďalšiu z otázok, na rozdiel od väčšiny kolegov, 
neodporúčal, aby vojenskému atašé pridelili dôstojníka - pátrača. Oddôvodňoval 
to jednak nutnosťou,aby pridelenec konal agentúrnu činnosť sám,ďalej značným 
rizikom dekonšpirácie niekým spomedzi personálu zastupiteľského úradu a na-
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pokon celkovou výhodnosťou pridelenia pátrača do menej nápadného prostredia, 
napríklad do obchodného podniku. Spolupracovať s atašé spojeneckých krajín 
odporúčal úzko, ale diskrétne, najmä vo výmene a pri overovaní správ. S ostatný
mi udržovať taktný postoj, pričom poukázal na (zrejme vlastnú) skúsenosť z pred
vojnovej Budapešti, kde čs. vojenský atašé upozorňoval kolegov z Veľkej Británie 
a USA na prebiehajúce tajné zbrojenie v krajine. Heřman ďalej poukazoval nielen 
na nutnosť patričného školenia budúceho pridelenca, ale aj na dôležitosť výberu 
vhodnej osoby, nakoľko niektoré povahové vľastnosti a vystupovanie nie je mož
né dobre pestovať, ale sa človek s nimi musí narodiť. Pokiaľ ide o skúsnosti, ktoré 
brzdili prácu atašé, Heřman vecne uviedol: „Podie mé zkušenosti bylo hlavně pře
kážkou při výkonu služby voj. ataché jestliže tento neměl žádného pomocníka, takže 
musel sám „úřadovat“ v kanceláři a neměl času ani volnosti к pohybu ve státě svého 
pověření. Vojenský attaché, který stále sedí v kanceláři, čte jen noviny a hledá zprávy 
pouze v kruhu vlastního zastupitelského úřadu, nemůže splnit svůj rozsáhlý úkol a dlí 
vlastně zbytečně v cizím státě. Dále býval na překážku nevyjasněný služební poměr 
medzi voj. attaché a personálem zastupitelského úřadu.“4M

Na výzvu zareagoval aj predvojnový československý vojenský pridelenec vo 
Švédsku, plk. gšt. Karel Viktorín.Ten vo svojom elaboráte zo dňa 10. júla 1946 v zá
sade neodporúčal, aby pridelenec priamo náboroval a riadil „agentov“ (ale v zá
vislosti od pomeru medzi ČSR a danou krajinou), informácie mal, naopak,získavať 
tým spôsobom, že si vo všetkých objektoch záujmu vyhliadne takých informáto
rov, s ktorými sa môže nezáväzne spoločensky stýkať. Agentúrne prostriedky mal 
nanajvýš typovať, pričom ale „búranie“ mala už zabezpečovať iná osoba (pátrač), 
ktorého pridelenie jednoznačne odporúčal. Pokiaľ išlo o prácu proti štátu, ktorý 
susedil s krajinou akreditácie, Viktorín sa nazdával,že v prípade dobrého pomeru 
treba postupovať tak, ako bolo uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku. 
V opačnom prípade mohol podľa jeho názoru atašé pracovať nezastrene a do
konca naznačil možnosť takouto prácou maskovať prácu proti krajine, v ktorej bol 
akreditovaný. Nazdával sa však, že túto oblasť nie je možné regulovať smernicou. 
Pokiaľ ide o styk s ústredím,taktiež odporúčal občasné návštevy pridelenca doma, 
prostriedky využívané na spojenie sa mali líšiť podľa dôležitosti zasielaných správ. 
Okrem toho prezentoval aj takýto veľmi progresívny nápad: „Považuji za velmi 
účelné, aby přednosta hl. št./2. odd., přednosta studijní skupiny, navštívili osobně nej
méně jednou všechny země, v nichž máme naše voj. attaché. Důstojníci vedoucí určité 
studijní podskupiny, aby navštívili příslušné země, studované v jejich podskupinách 
- všichni samozřejmě neoficiálně a kamuflované,“485 Vo veci spolupráce so zastupi-
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teľskými úradmi odporúčal získať od „Zamini“ súhlas, aby správy diplomatov, ktoré 
sa týkajú hospodárstva, priemyslu či iných odvetví, ktoré sú dôležité aj z pohľadu 
vojenskej výroby, dostávali na vedomie aj pridelenci, ktorí by ich mohli následne 
v prípade potreby prehĺbiť. Aj Viktorín poukázal na vlastnú skúsenosť, podľa ktorej 
je nutné budovať si dobré vzťahy osobným pričinením. Styk s ostatnými pridelen
cami sa podľa jeho názoru nedal určiť nejakou všeobecnou smernicou. Pri výme
ne správ považoval za potrebné na základe osobných stykov posudzovať, či ide 
o „výhodný obchod“. Priamu spoluprácu pridelencov odporúčal definovať v zmluve 
medzi ústrednými úradmi, pričom uzavretie takejto zmluvy s relevantným úra
dom v ZSSR považoval za nanajvýš aktuálnu otázku. Rovnako Viktorín odporúčal 
menovať za atašé osoby s dostatočnými životnými aj vojenskými skúsenosťami 
a vzdelaním, spoločensky zdatných a takých, ktorých manželky budú schopné plniť 
spoločenské povinnosti. Upozorňoval na nevyhutnosť dodržiavania prísnej etike
ty, vrátane nuáns, ako „kto, kedy môže komu podať ruku“, či „ako správne pripraviť 
zasadací poriadok“. Tiež poukazoval na to, aby budúci pridelenec mal skúsenosti 
s prácou na poli spravodajskej služby, vedel pracovať so špeciálnymi technickými 
prostriedkami či mal záujem o šport, o ktorý sa zaujímajú dôležité osoby a kruhy 
v krajine akreditácie. Pokiaľ ide o vlastné skúsenosti, posťažoval sa Viktorín na 
skutočnosť, že o menovaní za pridelenca sa dozvedel pomerne neskoro a, navyše, 
počas štúdia pred povýšením do hodnosti podplukovníka. Nakoľko ho vyslali do 
krajiny, kde dovtedy čs. vojenský atašé nepôsobil a ktorá sa na 2. oddelení HŠ 
„neštudovala“, musel sa pripravovať výlučne z „civilných“ prameňov. Situácia bola 
o to kurióznejšia,že musel spolupracovať s vyslancom, pre ktorého to bola prvá 
„štácia“ na tomto poste. Odporúčal teda, aby služba usporiadala pre úradníkov 
MZV krátky kurz (alebo vydala stručnú príručku), kde by sa priblížilo vojenské 
spravodajstvo, jeho význam pre obranu štátu a poukázalo by sa na odlišnosti od 
spravodajskej činnosti, ktorú vykonávajú diplomati.

Až v novembri 1946 sa k odpovedi na dotazník dostal brig. gen. Prokop 
Kumpošt, bývalý pridelenec v Bukurešti a Vrašave. Zásadne odmietal, aby atašé 
pracoval s agentúrnymi prostriedkami proti vláde, u ktorej bol akreditovaný: „činí 
se vždy a všude rozdíl mezi voj. attache - osobou akreditovanou a požívající diploma
tické imunity a agentem - špionem. Vojenský attaché jest již tak normálně.sledován 
a vzniklo-li by sebemenší podezření, že se zabývá agent, službou jest skoro vyloučeno, 
aby sledováním nebyly odhaleny jeho styky, čímž by byl prozrazen on i jeho síť {...), 
ať už hnedka nebo v daném /potřebném/okamžiku.“™6 Pri tom ale Kumpošt vôbec 
nevylučoval, aby atašé upozorňoval na udalosti, zariadenia či osoby, ktorým by
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agentúra mala venovať pozornosť alebo typoval. Nevylučoval dokonca ani prí
ležitostné styky s agentúrnymi prostriedkami (mimo krajinu akreditácie), ktoré 
však nemali byť jeho „agentmi“, ale agentúrnymi prostriedkami pracovníkov inej 
súčasti 2. odd. HŠ. Zdá sa teda, že jeho názory na toľko v spravodajskej komunite 
pertraktovanú ochranu zdroja, boli značne liberálne. Podobné indiskrécie a „prí
ležitostné styky“ sa v dejinách stali osudné nejednému špičkovému agentovi. 
Za vhodnú nepovažoval ani agentúrnu prácu proti tretej krajine. Pozoruhodné 
v Kumpoštovom texte je aj hodnotenie nedostatkový komunikácii medzi atašé 
a diplomatmi - okrem obligátneho vyjadrenia,že všetko závisí od osobných vzťa
hov, dodal: „Všichni, nikoho nevyjímaje, jsou vždy egoisty a velmi žárliví na zjištění, 
originalitu a rychlost podání zprávy. A tak se stává, že jednotlivé zprávy /důležité 
a důležitější/ získané tím kterým členem se obyčejně tají a jeden druhého se sna
ží předejít a má radost, přijde-li ten druhý pozdě. Toto většinou platí pro mírové 
úřadování. Jde-li do tuhého /jako na př.podzim - jaro 1938 - 1938/ pak alespoň 
někde ke skutečné a plodné spolupráci všech. Ovšem že i v takové době došlo ke 
sporu, různosti názorů, velmi často z důvodů prestižních,“487 Ďalej upozorňoval, že 
napr. počas jeho pôsobenia v Poľsku pozoroval, že v podstate celý nemecký za
stupiteľský úrad pracoval pre vojenského atašé s ohľadom na vojenské prípravy 
Nemecka proti Poľsku. Takýto stav, pravdaže, neočakával, upozorňoval však na 
nutnosť úzkej spolupráce medzi vyslancom a vojenským atašé, ako aj zvýšenia 
pozornosti vo vojensko-politických otázkach a otázkach vlastnej obrany štátu. 
Ako upozornenie do vlastných radov pôsobí požiadavka, aby sa sumáre o prie
mysle či kultúre nežiadali od vojenských pridelencov, ale priamo od obchodných 
či kultúrnych atašé. Rovnako Kumpošt záverom svojho elaborátu upozornil na 
nevyhnutnosť, aby atašé pridelené prostriedky míňal na činnosť a nešetril na 
úkor práce a reprezentácie.

Plk. gšt. Oldřicha Tichého, bývalý pridelenec v Berne a pri holandskej exilo
vej vláde v Londýne, svoje skúsenosti zhrnul v elaboráte zo dňa 17. novembra 
1946. Vyplývalo z nich,že žiadanie systematickej práce pridelenca s agentúrnymi 
prostriedkami nepovažoval za vhodné. On sám počas svojho pôsobenia v kraji
ne helvétskeho kríža v priestore spravodajského záujmu Švajčiarsko agentúrne 
nepracovala potrebné údaje pre hlavný štáb získaval „normálnou cestou“. Agen
túrnu činnosť vojenských a leteckých pridelencov však zásadne neodmietal.488 
Tichý ďalej odporúčal, aby si atašé v krajine zriadil väčšie množstvo spoľahlivých 
schránok a aj on potvrdzoval dobré skúsenosti pri práci s vysielačkou. Ďalej uvá-

487 Tamže.

488 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6656 - 6780, Předpis pro voj. attaché - dotazník, 
19.11.1946.
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dzal dobré skúsenosti s komunikáciou s diplomatickým personálom a rovnako 
odporúčal úzku spoluprácu s vyslaným dôstojníkom - pátračom: „Sám jsem za 
takových podmínek pracoval. Důstojník pátrač mi vyhledal typy, se kterými jsem pak 
vešel ve sřyk.“489

Ako posledný odpovedal plk. gšt. Rudolf Kučera. Vzachovanom koncepte od
povede zo začiatku decembra 1946 vyjadril názor, že atašé môže prichádzať do 
styku s agentúrnymi prostriedkami, ale nie s tzv. remeselnými agentmi („Běž- 
ní remeselní agenti jsou nejpodvodnějším elementem jaký jsem tedy poznal.,.“490). 
Kučera ďalej odporúčal prideliť pátrača, ako aj „vyhradiť“ rádiotelegrafické spoje
nie s ústredím s určeným presným časom vzájomnej korešpondencie. Pridelenec 
mal udržiavať čo najtesnejší styk s pracovníkmi zastupiteľského úradu a často 
cestovať po krajine, a to vrátane prespávania v okresných mestách, či viesť roz
hovory s ľuďmi, ktorí pôsobia aj v bežnejších povolaniach. Za zaujímavý považu
jem komentár na margo bodov 5 a 6 dotazníku, v ktorom sa vyjadruje k pomeru 
spravodajského dôstojníka a diplomatického personálu: „ad 5/ Poměr mezi „diplo
maty“ a vojákami bývá u zastupitelských úřadů vždy poněkud napjatý. Poznají-li však 
úředníci zastupitelského úřadu, že se za vojenského attache nemusí „stydět“, že ve 
společnosti něco znamená, že se dovede bezpečně pohybovat na kluzkých parketách, 
že i jeho manželku něco respektuje, pak nemusí nikde při ničem chybět, jsou pyšní 
na svého voj. zástupce a otvárají oči i uši za něj a jsou šťastni, mohou-li mu donésti 
nějakou zprávu, o které se domnívají, že by ho zajímala. Tam, kde tomu tak není, je 
to nedostatkem, který vojenský zástupce musí odstranit, neboť bez vřelého poměru 
mezi ním a ostatním personálem zastupitelského úřadu není možno, aby voj. attache 
úspěšně vyhověl svému poslání. Ad 6/ Vojenský attaché nesmí se separovat od ostat
ního diplomatického zboru, ani dělat povýšeného nad něj, musí s ním pěstovat těsné 
a vřelé styky úřední a společenské a vytvořit s nim rodinné prostředí,“491 Prílišná 
strojenosť či „vojenskosť“ pridelenca bola teda aj podľa Kučeru javom, ktorý mal 
negatívny vplyv na jeho prácu. Tento rozmer sa objavuje či už priamo alebo ne
priamo aj v iných odpovediach a je zrejmé, že s týmto fenoménom sa pridelenci

489 Tamže.

490 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6571-6655, Předpis pro vojenské attaché - dotazník, 
5.12.1946. Pojem „remeselný agent“ je dobový (zrejme neoficiálny) termín, ktorý sa v 40. rokoch 
20. storočia používal pomerne bežne. Označoval človeka, pre ktorého príjmy od spravodajských 
služieb, ale aj rôznych spravodajských a detektívnych kancelárií predstavovali živobytie, resp. 
si takto živobytie zlepšovali. Išlo o ľudí, ktorých motivácia pre činnosť bola výlučne finančná. 
Takíto ľudia obvykle svoje služby ponúkali na všetky strany a čo súčasne znásobovalo vlastnú 
informačnú hodnotu, snažili sa jednu správu predať každému, kto bol ochotný platiť a ich správy 
nezriedka bývali nadsadené, nedôveryhodné a neraz aj vymyslené. Občas bývali označovaní aj ako 
„spravodajskí dobrodruhovia“ či „hochštapleri“.

491 Tamže.
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stretávali častejšie. Kučera ďalej neodporúčal „ukrytie“ (legalizáciu) pátrača vo 
funkcii úradníka ambasády, ale považoval za účelnejšie menovať ho do funkcie 
pobočníka atašé alebo podobne. DôvodiL tým, že pátrač by rovnako musel udr
žiavať tesné styky s atašé a ich spojenie by sa čoskoro aj tak „rozkríklo“. Ďalej 
plk. Kučera upozorňoval na nevyhnutnosť mať priateľské styky s ostatnými atašé, 
a to vrátane reprezentantov krajín považovaných za nepriateľské. Pozoruhodná 
je tiež odpoveď na deviatu ozázku, ktorú taktiež odcitujem: „Vojenského attaché 
nelze „vychovať“, musí býti pro tento úřad „narozen“. Musí býti bystrým pozorovate
lem, pružným, společensky uhlazený, umět jednat s lidmi, umět si získat lidi, dokonale 
ovládat řeč státu a řeč diplomatů a nejen on ale i jeho manželka musí znát naspamět 
„Bedekra“ dokonale ovládat dějiny, literaturu a kulturu země, zvyky a mravy obyvatel, 
míti zálibu v myslivosti a některém sportovním odvětví, vytrvale říditi auto. Musí 
býti ženat a věsti společenský dům - tak jako ostatní diplomati, aby mohl pěstovati 
společenské styky tak, jak to representace armády vyžaduje. Jeho manželka nesmí 
býti cizinkou, která neovláda češtiny nebo slovenštiny a musí sama representovat čsl. 
národnost doma i ve společnosti.“492

Aj na základe skúseností,opísaných na predchádzajúcich stranách, spracova
li sa na 2. odd. HŠ nové dočasné smernice pre pôsobenie vojenských pridelencov 
v zahraničí. Tieto mali slúžiť na usmernenie spravodajského „pátrania“ vojenský
mi pridelencami, a s ohľadom na utajenie boli mali byť vydané len v troch exem
plároch, ktoré mali byť celý čas uložené u prednostu 2. oddelenia HŠ. V rámci 
odbornej prípravy si pridelenec pred odchodom do zahraničia mal preštudovať 
smernice a prednosta ho súčasne mal inštruovať o špeciálnych požiadavkách na 
výkon činnosti v danej krajine, ako aj upozorniť na to, na ktorú oblasť sa mal v da
nej krajine klásť dôraz, či na to, že rôzny zahranično-politický pomer k susedným 
štátom (bezprostredným susedom, ako aj vzdialenejším krajinám) podmieňuje 
rôzny druh „pátrania“ a usmernenia.493 Vidíme teda,že dovtedy získané skúseností 
sa zavádzali do praxe.

Z uvedeného jasne vyplýva niekoľko poznatkov a otvorených ostáva viacero 
otázok.V prvom rade nie je jasné na základe akého kľúča sa vyberali responden
ti a dokumentácia ani neposkytuje odpoveď na otázku, do akej miery boli ich 
názory reflektované. Po prečítaní uvedených stanovísk dokonca vyvstáva otáz
ka, ako prebiehala príprava a výber vojenských a leteckých pridelencov počas 
medzivojnového Československa a či bolo na dostatočnej profesionálnej úrovni. 
A to už ani nehovoriac o tom, ako tento proces prebiehal v prostredí exilovej

492 Tamže.

493 ABS,f.2.odd. HŠ,šk. č.MNOTaj. 1946 čj. 6656 - 6780, Smernice pre vyhladávanie zpráv v zahraničí 
/osobami voj. attaché a voj. misií/ (ide o akýsi „sprievodný list“ k smerniciam).
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vlády. Zjavných je ďalej niekoľko tendencií, ktoré sa dajú zovšeobecniť. Z názo
rov bývalých vojenských pridelencov akoby opäť vyplýval slabý záujem čs. štátu 
o diplomatickú reprezentáciu, ale zjavne v tomto období riadna príprava budú
cich pridelencov tiež nepatrila medzi top priority. Niektoré prezentované názory, 
obzvlášť pokiaľ išlo o agentúrnu činnosť či pôsobenie pátračov, môžeme považo
vať za akademické, niektoré snáď až za scestné (napr. príležitosné schôdzky atašé 
s agentúrnymi prostriedkami iných riadiacich orgánov).

Uvedomujem si,že táto časť bola pomerne obsiahla a jej dosah na tému tejto 
publikácie nie je celkom v pomere k množstvu obsiahnutých informácií. Pova
žujem však aj napriek tomu zaradenie tejto časti za dôležité, najmä s ohľadom 
na zaujímavosť materiálu a na to, akým spôsobom reflektuje prax, ktorá v tejto 
oblasti panovala v rokoch 1918 - 1945.

Po ukončení vnútornej oponentúry 2. odd. HŠ vydal samotné Dočasné smerni
ce pre zpravodajská službu v zahraničí.49* Dokument je písaný po slovensky. Hneď 
v úvode je nutnosť spracovania nových smerníc odôvodnená skúsenosťami z 2. 
svetovej vojny a stálým zdokonaľovaním technických vymožeností „na poli voj
novom“. V rozpore s trendom, ktorý boľ badateľný v praxi (teda snaha o znižovanie 
personálu v zahraničí), dokument ambiciózne konštatuje, že „Okrem všeobecných 
zásad pre voj. zpravodajstvo je nutné rozšíriť zpravodajský záujmový priestor i do 
najvzdialenejších štátov, ktoré by mohli prípadne hrať úlohu v budúcom svetovom 
zápolení.“495 V tomto duchu sa tu správne upozorňuje, že nárazníkové štáty, ako 
bola i ČSR, budú potenciálnou vojnou - o ktorej boli vtedajší vojenskí spravodaj
skí dôstojníci presvedčení, že bude zdĺhavá - obzvlášť ovplyvnené. S ohľadom 
na uvedené, považovalo 2. odd. HŠ za svoju povinnosť vopred pripraviť dostatoč
né penzum informácií o každom potenciálnom protivníkovi „...v takom rozsahu, 
aby boli obsiahnuté všetky možné kombinácie, ktoré by eventuálne mohli vzniknúť 
pri budúcej vojnovej srážke,“496 Dokument ďalej pokračuje historickým exkurzom 
o nemeckých prípravách na vojnu, v čom krajine efektívne pomohla jej rozvet
vená spravodajská sieť v krajinách strednej a západnej Európy a správne roz
hodnutie taktického rozdelenia priestorov a národov na menšie čiastky. Naproti 
tomu sa Nemcom podľa autora vypomstiľo, že ich spravodajská činnosť neboľa 
na výške a nevedeli správne zhodnotiť vzdialenejšie krajiny (ZSSR a západných 
spojencov), ako aj podľahnutie vlastnej propagande a viere vo víťazstvo nad pre
silou. Ďalej sa tu konštatuje existencia spravodajskej práce v ére mieru, prostred-

494 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6656 - 6780, Dočasné smernice pre zpravodajskú službu 
v zahraničí.

495 Tamže.

496 Tamže.
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níctvom ktorej si každý národ chce zabezpečiť prísun informácií a zabrániť, aby 
ho vznik potenciálneho vojnového konfliktu prekvapil. Nestačí však zhodnotiť 
ozbrojené sily určitej krajiny, pretože zásahy tretích krajín sa vo vojne často stá
vajú rozhodujúcim faktorom. Spravodajská služba preto najmä prostredníctvom 
pridelencov mala mať k dispozícii dostatok poznatkov o zmenách štátnych štruk
túr (režimov), čo by malo zabezpečiť predvídateľnosť strany, na ktorú sa ten-ktorý 
štát po vypuknutí vojny prikloní. Spravodajské úsilie sa teda v povojnovej dobe 
malo koncentrovať na sedem hlavných smerov: „a/mocnosti, ktoré budú v budúc
nosti presadzovať svoje záujmy a majú možnosť rozhodovať, b/orientovanie sa men
ších štátov k tomu či onomu smeru, lebo národu c/ nové politické a sociálne smery, 
ktoré sú riadené veľkými štátmi d/záujmové sféry, e/do ktorej záujmovej sféry patrí 
náš štát a akú hodnotu reprezentuje f/ všeobecné zásady vojenského spravodajstva 
v zahraničí g/zbrane tajné, ktoré môžu mať vplyv /zásadný/ na prevahu vo vedení 
vojny:“497

V pasáži venovanej činnosti vojenských atašé, smernice stručne špecifikujú 
ich úlohy. Pridelenci mali získavať, skúmať a predkladať správy a doklady o bran
nej moci štátu akreditácie a podávať správy, ktoré si hlavný štáb zvlášť vyžiadal. 
Ďalej vyrozumievať včas hlavný štáb o všetkých vojensko-politických udalostiach 
a pomeroch v príslušnej krajine. V dokumente sa ďalej rekapitulujú prostriedky, 
ktoré má pridelenec používať (oficiálny a spoločenský styk, štúdium predpisov, 
tlače, pozorovanie a i.), konštatujeme atašé nemá vykonávať spravodajskú službu 
„vlastnou osobou“, ako aj neodporúča priamy styk s agentúrnymi prostriedka
mi. To je zaujímavé najmä v kontexte odpovedí na citovaný dotazník. Avšak: „Od 
vojenského attaché sa naopak vyžaduje aby všetko, čo by vlastnú vojenskú správu 
mohlo zaujímať, pokiaľ možno na vlastné oči videl a na vlastné uši počul. Preto sa 
účastní všetkých vojenských slávností a cvičení, vyžiada sa prípadne povolenie k náv
števe niektorých vojenských ústavov lebo útvarov, účastní sa čo najintenzívnejšie spo
ločenského života, aby čo najviac rozšíril okruh svojich známych,“498 Skrátka, atašé 
mal získať také poznatky, ktoré sa nedajú dočítať v tlači, ale len získať neverej
ným spôsobom a osobným stykom, ako napríklad názory význačných osobností. 
Každý atašé mal pred odchodom dostať bližšie poučenie o konkrétnych smeroch 
„pátrania“.

Dočasné smernice taktiež definujú postavenie vojenských misií, ktorých for
ma mala byť viac-menej diplomaticko-odborná. Nakoľko pôsobili pri spojenec
kých armádach, očakávalo sa od nich, že budú zdrojom hodnotných správ. Avšak: 
Je skutočnosťou, že nikto nezaručuje trvalý mier a že terajší spojenci sa môžu stať

497 Tamže.

498 Tamže.
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kedykoľvek nepriateľmi. Z toho dôvodu nesmie sa preto spravodajská horlivost zane
dbávat u armád spojeneckých.“499 Pochopiteľne, išlo o delikátnu situáciu, v ktorej 
mali primerane opatrným postupom zabezpečiť, aby záujem nebol zo strany spo
jencov vnímaný len ako záujem spravodajský, nakoľko v minulosti už neraz prí
lišná horlivosť vedela skaziť dovtedy dobre sa vyvíjajúci a otvorený postoj. Misie 
teda ani nedostávali spravodajské rozkazy, mohli však dostávať rozkazy odborné 
a iné, nie však rázu spravodajského. Správy vojenského, politického a hospodár
skeho rázu a vojenské opatrenia boli misie povinné sledovať podľa pokynov pre 
vojenských atašé.

Je zaujímavé, že sa v dokumente spomína existencia toľko požadovanej 
smernice o služobnom, spoločenskom a osobnom styku medzi atašé a vyslan
com. Konštatuje sa, že pridelenec dostáva pokyny výlučne od prednostu 2. odd. 
HŠ a, naopak, spoluprácu od vyslanca, tlačového či obchodného atašé môže žia
dať len v prípadoch nebezpečenstva z omeškania, v prípadoch, keď je nevyhnutné 
urýchlené overenie s cieľom zaistenia obranných opatrení vlastného štátu a v prí
padoch, keď ide o okamžité preverenie správy majúcej štátny význam. Dočasné 
smernice ďalej uvádzajú konkrétne okruhy, ktorým sa majú venovať periodické 
správy pridelencov: A - armáda (rozdelené na body organizácia, výzbroj, výstroj, 
morálka a letectvo), B - dislokácia, C - obranné a útočné plány, D - mobilizácia, 
schopnosť, E - obranný priemysel, F - chemické a fyzické zdroje pre vojenské 
účely, G - výcvik a výchova, H - branný zákon, I - Hodnota armády (v porovnaní 
s ostatnými), J - misie pri armáde a K - tajné zbrane. Vo všetkých prípadoch sa 
v dokumente uvádza množstvo ukážok a konkrétností, o ktoré sa mal pridelenec 
zaujímať, ktoré však, podľa môjho názoru, nie je potrebné na tomto mieste re
produkovať.

Je zrejmé, že tieto smernice do značnej miery vychádzajú z februárového ná
vrhu, zjavne však viac zohľadňovali povojnovú realitu. V podstate sú úlohy špeci
fikované v porovnaní s prvým návrhom podobne obsiahle, venujú však pozornosť 
aj otázkam, ktorým sa prvá redakcia nevenovala. Vedenie 2. odd. HŠ si teda pri
pomienky o príliš obsiahlom zadaní práce a neujasnení priorít k srdcu nevzalo. 
Obzvlášť to bolo marknantné v prípade vojenských misií, ktorých personál (najmä 
v Nemecku) tvoril nezanedbateľnú časť celkového počtu československých prís
lušníkov armády v zahraničí. Základným produktom práce atašé aj misií boli pra
videlné každomesačné výstupy v podobe brožúry. Tieto majú stabilnú obsahovú 
štruktúru, pričom ku koncu roka 1946 už zodpovedá bodom, uvedeným v dočas
ných smerniciach. Neskôr, od polovice roka 1946, sporadicky a najmä od roku 
1947 už pravidelne pri týchto správach nachádzame aj ich zhodnotenie. V roku

499 Tamže.
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1947 bola okrem toho pridelencom uložená povinnosť informovať aj o svojom 
mesačnom pracovnom programe. Avšak tieto dve opatrenia prichádzajú na rad 
najmä pre určité nedostatky, ktoré sa v práci a hláseniach pridelencov neraz opa
kovane vyskytovali v roku 1946.

V ďalšom texte by som rád priblížil prácu čs. vojenských (a leteckých) pri
delencov v roku 1946, poskytnú pohľad na typické alebo na zaujímavé prípady 
z tohto obdobia. Dokumenty z fondu 2. oddelenie HŠ sú v sledovanom období 
lepším zdrojom, než spomínané periodické hlásenia, nakoľko tie v sledovanom 
období síce poskytujú pohľad na krajinu, v ktorej pridelenec pôsobil, avšak vô
bec neodzrkadľujú jeho vlastnú prácu. Tak ako v prípade časti o 2. odd. HŠ aj tu 
platí, že som mohol vychádzať len z časti dokumentov, ktorá je po rozmrazení 
čitateľná.

Okrem spracúvania periodických hlásení museli pridelenci vybaviť aj množ
stvo ad hoc úloh, ktoré vyplývali z momentálneho záujmu hlavného štábu či mi
nisterstva. Napríklad, keď počas parlamentnej rozpravy o rozpočte ministerstva 
národnej obrany prišlo podľa vedúcich predstaviteľov spravodajskej služby k zve
rejneniu príliš detailných informácií, náčelník 2. odd. HŠ sa obrátil prípisom na 
vojenských atašé, aby zistili prax, ktorá bola v tejto veci obvyklá v krajine akredi
tácie. Vojenský atašé vo Veľkej Británie plk.J. Kalia vybavil požiadavku nákupom 
štátnych rozpočtov krajiny za roky 1939 - 1946 a tieto zaslal do Prahy bez aké
hokoľvek komentára. Toto riešenie ale nezodpovedalo požiadavke: „Vracím Vám 
přílohy tohto Vašeho hlásení s tím, abyste je doplnil a vypracoval tak, jak bylo žádáno 
a neuspokojil se pouze předložením tiskovin, které lze volně nakoupiti. Vaše znalost 
poměrů Vás kvalifikuje jako důstojníka nejlépe povolaného к prostudování přilože
ných tiskovin a vypracování přehledné zprávy.“500 Podobného charakteru bola aj 
reakcia na hlásenie z USA, keď v mene neprítomného atašé vo Washingtone plk. 
Karla Lukasa predložil škpt. Jan Hajšman len úradnú správu pre tlač, ktorá sa 
týkala dodávok zbraní pre Turecko. Pritom mal doplniť aj vlastné hlásenie zachy
távajúce názor význačnějších osobností na záležitosť: „Při různých společenských 
událostech, návštevách a pod. je možno otázky se vhodné dotknout a poznat mínění 
význačnějších civilních i vojenských osobností.“501 Praha preto nepovažovala vec za 
vybavenú a žiadala od pridelenca doplnenie poznatkov.

Dňa 6. decembra 1945 prevzal funkciu vojenského atašé v Paríži po plk. Bu- 
landrovi plk. F. Miksche. Tento rozhľadený dôstojník sa od nejedného svojho ko
legu líšil okrem iného tým, že bez rozpakov vyjadroval svoje názory, a jeho správy

500 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020 - 4269, Voj. rozpočet, 20.2.1946

501 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010, Zbrane pro Španělsko a Turecko - sledování 
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preto neraz mali odlišný ráz, ako občas suchopárne hlásenia iných pridelencov. 
Napríklad vo svojej správe za január 1946 hlásil okrem predpísaných údajov aj 
viaceré zaujímavé postrehy o hostiteľskej krajine. Krajinu pripodobnil k rozpa
dávajúcemu sa španielskemu impériu 18. storočia a uviedol, že z vojenského 
hľadiska francúzska armáda ako samostatná strategická sila prestala existovať: 
„Budoucí její úkoly a organisace se budou nehyhnutelne muset vtěsnat do velkého 
strategického rámce anglosaských armád.“502 Preto Miksche ďalej navrhoval praco
vať v krajine inak, než tomu bolo do roku 1938:,Jen nutno počítati s tím, že přítom
nost Američanů ve Francii, a anglosaský vplyv na Francii, budou na náš stát míti větší 
vliv než Francie sama. Domnívám se proto, že pozorování anglosaských vlivů na život 
Francie bude míti větší důležitost a význam pro nás, než kdybych se omezil výhrad
ně výhradně na studium francouzských poměrů.“501 Na základe toho špecifikoval 
nutnosť venovať primárnu pozornosť nasledovným okruhom: 1) sledovať činnosť 
Britov a Američanov so zvláštnym zreteľom na ich politické, hospodárske a vojen
ské prenikanie do západnej Európy, 2) sledovať politický, hospodársky a vojenský 
vývoj vo Francúzsku a Belgicku so zreteľom na vzťahy k „Anglosasom“ (primárne 
USA), 3) sledovať činnosť rôznych emigrantských spolkov a ich vzťahy k vlád
nym inštitúciám (uvádza najmä londýnskych Poliakov, rakúskych monarchistov 
a maďarských iredentistov), 4) venovať sa pokroku vo vývoji vojenskej techniky 
a, napokon, 5) plniť zvláštne spravodajské úlohy podľa pokynov nadriadených. 
Pridelenec ďalej uvádzal,že okrem svojich riadnych povinností má aj starosti aj 
vybavovanie inej agendy, keďže participoval na demobilizácii vojenských osôb, 
výsluchoch vojenských zajatcov (bývalí príslušníci Wehrmachtu), práce spojené 
s technickým zabezpečovaním leteckej linky Praha - Paríž (výplaty pilotom, ich 
ubytovanie, stravovanie atď.), agenda UNRRA a strážny oddiel UNRRA,„pátranie“ 
po vojenských osobách, ich príbuzných, pozostalostiach atď. Ako kurióznu ilu
stráciu pomerov uvádzam vyjadrenie vojenského a leteckého atašé F. Mikscheho 
na margo vozového parku, ktorý mal ako diplomat k dispozícii: „Úřad vojenského 
a Leteckého atašé v Paříži má prozatímně přidělen jeden velký vojenský „heavy utility 
FORD“ který je sice výborný pro delší cesty po Francii, Belgii a případně do ČSR, ale 

který pro velkou spotřebu v Paříži není téměř používán pro krátké jízdy. Vůz MATFORD 
/kabriolet/je ve špatném stavu a je velmi nevzhledný. Má schnilou střechu a při dešti 
do něho teče. Tento vůz se naprosto nehodí pro representační účely. Velmi často, když 
jedu na recepci, musím vůz nechati za rohem a jiti na recepci raději pěšky. Jednou byl 
můj šofér zastaven francouzským policistou, který nemohl dobře věřit i, že tento sešlý 
vůz by mohl nositi značku „CD“. Doporučuji, aby mi byl přidělen vůz čs. výroby a jenž

502 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010, hlášení, 28.1.1946.
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by dobře representoval náš autoprůmysi Ve zdejším diplomatickém sboru již existuje 
jeden čs. vůz značky „TATRA" a který nám dělá velkou propagaci; tento vůz však bohu
žel používá - americký attache.“™4 Na margo úradu dopĺňam, že pozostával z troch 
aktívnych dôstojníkov (pplk.del. Ferdinand Miksche, mjr. let. Vlasimil Veselý a kpt. 
kanc. Josef Hladík), dvoch dôstojníkov a jedného rotmajstra v zálohe (škpt. Hugo 
Vejrych, por.žen. Alois Vyhňák a rt. del. Jindřich Hubscher), pisárky, a zriadenca.505 
Okrem toho boli k úradu dočasne pridelení traja dôstojníci, s určením vykonávať 
výsluchy vojenských zajatcov vo francúzskych zajateckých táboroch a jeden, ktorý 
vypočúval v amerických zajateckých táboroch.

Miksche ďalej spracoval Aide Mémoire, v ktorom konštatoval, že úrad vojen
ského a Leteckého atašé je príliš zaťažený prácami spojenými s demobilizáciou, 
výsluchmi nemeckých vojenských zajatcov, leteckou dopravou a agendou UNRRA. 
Trvanie prác súvisiacich s demobilizáciou odhadoval pridelenec ešte na niekoľko 
mesiacov. S ohľadom na vysoké množstvo príslušníkov, ktorých mobilizovali do 
čs. jednotiek vo Francúzsku v rokoch 1939/40 a 1944/45, je zrejmé,že táto agen
da uberala značnú časť časového fondu pracovníkov úradu vojenského atašé. 
Podotýkam, že agenda zahŕňala nielen demobilizovaných príslušníkov zahranič
nej armády, ale aj takých, ktorí vojnu prežili v nemeckých zajateckých táboroch 
a rodinných príslušníkov vojakov, ktorí padli či zahynuli v zajatí.506 Úloha úradu 
vojenského atašé spočívala zrejme najmä v komunikácii s vyslanectvom (zod
povedné za výplatu demobilizačných príjmov) a generálnym konzulátom (zod
povedný za výplatu vyživovacích príspevkov manželkám čs. vojenských osôb). 
Samotní demobilizovaní vojaci sa hlásili na úrade vojenského a leteckého atašé. 
Pokiaľ išlo o výsluchy vojenských zajatcov (bývalých príslušníkov Wehrmachtu), 
uvádzal pridelenec nasledovné: „Prosím, abych byl podepřen ve své žádosti u MNO, 
aby tak zvaná výslechová skupina byla přidělena a podřízena úplně Čs. repatriační 
misi v Paříži. Bývalé příslušníky Wehrmachtu lze dnes po válce považovati za Displa
ced] Pferson] a při jejich prověřování jsou vlastně řešeny otázky policejně-právní, 
které nemají naprosto nic společného s úřadem vojenského a leteckého atašé. Po
kud docházejí písomnosti z ČSR, reklamující uvolnění válečných zajatců ve Francii 
prosím, aby tyto byly láskavě adresovány vojenské skupině při Čs. repatriační misi ve 
Francii, resp. velitelům jednotlivých čs. misí и spojeneckých okupačných armád.“™7 
Pokiaľ ide o spolupodieľanie sa na zabezpečovaní leteckej dopravy, Miksche ar-

504 ABS.f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010, hlášení, 28.1.1946.
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gumentoval tým, že agenda jeho úrad zaťažuje a súčasne zväčša ide o prepravu 
civilných osôb. Vojenské osoby tvorili letecký personál a úrad im zabezpečoval 
ubytovanie a v niektorých prípadoch vyplácal pôžitky. A napokon úrad značne 
zaťažovala agenda UNRRA. Atašé poukazoval na skutočnosť,že ide o nevojenskú 
organizáciu a ani u nej zamestnané vojenské osoby nepodliehali úradu vojenské
ho a leteckého atašé. Aj napriek tomu sa stávalo, že sa UNRRA obracala na úrad 
vojenského a leteckého atašé so žiadosťami o vystavenie cestovných dokladov 
či o intervenciu u francúzskych úradov. Pridelenec v citovanom Aide mémoire na
vrhoval všetku uvedenú agendu zveriť do kompetencie generálneho konzulátu 
v Paríži, pričom: „Za účelem předání výše uvedené agendy generálnímu konsulátu 
navrhuji, aby konzulární úředník, který bude pověřen dalším vyřizováním shora uve
dených otázek měl možnost po dobu 14ti dnů zapracovati se и úřadu vojenského 
a leteckého atašé abyly mu pak při této příležitosti postupně předány spisy spadající 
do konsulární kompetence,“508

Dôležitým zdrojom informácií o objektoch spravodajského záujmu boli aj ad 
hoc spracované komplexné správy o určitej zaujímavej problematike. Pre ilustrá
ciu uvádzam správu spracovanú agilným Mikschem: „Úřad vojenského a leteckého 
attaché ČSR v Paříži již delší dobu sleduje otázku francouzské zpravodajské služby 
se zvláštním zřetelem na Service de Documentation et de Countre-Espionnage. Pod
robný vývoj této organisace jsem zachytil ve svém souhrnném hlášení, jež jsem Vám 
zaslal kurýrem pod vl. čj. 6/taj/46, kterým je zároveň zodpověděn Váš dotaz ohledně 
SDCE/původně BCRA a DCER).“509 V inom prípade dostal atašé za úlohu venovať 
pozornost americkým jednotkám v Európe z dôvodu, že dochádzalo к značným 
presunom amerických vojsk, pričom dôvod týchto presunov nebol zrejmý: „Sleduj
te proto americké jednotky na evropské pevnině tak, jako sledujete francouzské, hlavní 
zřetel obraťte na provádění demobilizace, organisačnízměny a prováděné přesuny.“510

Vojenský atašé vo Švédsku pplk. Alois Čáslavka v hlásení za január 1946 
uviedol viaceré zaujímavé informácie o návšteve predstaviteľov Škodových zá
vodov vo Švédsku. Čáslavka MNO hlásil, že riaditelia Škodovky ho informovali 
o dohode ohľadom dodávky munície pre 21-cm pobrežné kanóny, ktoré Švédi 
kúpili ešte počas vojny, ako aj Lomených hriadeLí a žeriavov, avšak upozorňoval 
na neudržateľnosť pozícií čs. zbrojovky: „Situace pro náš zbrojářský průmysl je zde 
beznadějná, neboť jsme drazí a pak Bofors sám je schopen střelivo pro naše 21 cm 
kanóny dodávat. Podle včerejší rozmluvy s ředitelem Sátorou Švédové střelivo od nás 
objednají. Jsem si však jist, že to je objednávka poslední. Podle ředitele Sátory bylo

508 Tamže.
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nutno ceny našeho střeliva snížit na minimum.“511 Na inom mieste správy sa atašé 
vrátil ku germanofilskej orientácii mnohých švédskych dôstojníkov. Uviedol, že 
mnohí z nich, najmä šľachtici, majú k Nemecku srdečný vzťah, majú tam majetky 
a príbuzných. Títo dôstojníci podľa Čáslavku sú: „...germanoflové, né však nacisté, 
kteří ani dnes nemohou pochopit pravý stav věcí a spravedlivý a neúprosný soud 
dějin. Jako lidé jsou však dobří. Mladší švédští důstojníci jsou však docela jiní. Ti 
německy nemluví /místo němčiny používají nejvíce angličtiny a francouzštiny/ a také 
politicky vidí věci docela jinak - správněji.“512

V niektorých prípadoch dostali atašé za úlohu pripravovať pre MNO aj in
formácie o svojich kolegoch z ambasády či iných úradníkoch, ktorí do krajiny 
pricestovali s úradným poslaním. Príkladom toho je správa plk. Karla Sedláčka, 
čs. vojenského atašé v Berne, ktorý na základe prípisu z Prahy hlásil prítomnosť 
referentky Ministerstva ochrany práce a sociálnej starostlivosti (vo Švajčiarsku 
sprevádzala deti ohrozené tuberkulózou), ďalej Kolomana Schindlera a Wiliama 
Marksteina (obaja pôvodom zo Slovenska), na margo ktorých uviedol, že Schin
dler arizoval Marksteinovu špedičnú firmu „Rapid“ v Bratislave, pričom „jak mi 
bylo sděleno z naprosto věrohodného pramene, zachoval se Schindler vůči Markstei- 
novi po arisaci firmy velmi slušně, skrýval ho a jeho manželku u sebe zaměstnával. 
Po převratu mu firmu vrátil.“511 V správe sa ďalej konštatuje, že na vyslanectve 
pracujú traja Slováci - Dr. Július Mičko, ktorého manželka Oľga Elena so Sedláč- 
kom počas vojny spolupracovala pod prezývkou „Agenor“, pričom sa angažovala 
primárne v získavaní informácií zo Slovenska a plnení kuriérnych úloh, ďalej le- 
gačný atašé Dezider Valín, ku ktorému správa žiadne ďalšie informácie neudáva, 
a Pavol Denský, ktorý vykonával funkciu pokladníka a už zo služieb vyslanectva 
vystúpil. Takéto úlohy však nepatrili medzi obvyklé a mali značný potenciál vy
volávať v úzkom kolektíve zastupiteľského úradu „zlú krv“.

Z predchádzajúcich častí tejto knihy je zrejmé, že na pôde 2. odd. HŠ, resp. 
zahraničnej skupiny, patrili vzťahy s vyslancom či inými pracovníkmi čs. ambasád 
k častým témam diskusií a usmernení. Tak ako v minulosti, aj v tomto období sa 
v niektorých prípadoch prejavili vo vzťahu medzi pridelencom a vyslancom či 
iným členom vyslanectva pracovné nedorozumenia a boj o kompetencie. Takáto 
situácia prepukla začiatkom roka 1946 medzi vojenským pridelencom a vyslan
com pri československej misii pri spojeneckej Kontrolnej rade v Berlíne. Repre
zentant MNO v Berlíne plk. gšt. Andreas sa teda obrátil na Prahu, aby jasne sta

su ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 2290-4010, Souhrnná zpráva za leden 1946.
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novila jeho pôsobnosť, nakoľko očakával voľnosť v konaní podľa rozkazov MNO 
a voľnosť pohybu. Tento jeho názor potvrdzovalo vyjadrenia MZV, ktoré na ko
ordinačnej porade deklarovalo, že zastupiteľské úrady riešia Len civilnú agendu 
a že pre vojenskú agendu sa dobre osvedčil inštitút vojenských atašé. Avšak: „Zde 
to vypadá tak, že musím všekeré příkazy MNO hl. štábu /a to zejména tajné rozkazy 
hl. št. /2. odděl./ projednávat s náčelníkem mise, při čemž má [m] pochybnosti, zda 
náčelník mise jako civilní osoba by měl být do tajných věcí MNO zasvěcován. Dané 
rozkazy musím pak vyřizovat ne jak nařídilo MNO, nýbrž jak nařídí náčelník mise.“514 
Ako príklad uviedol záležitosť po rusky písaných listov hlavného štábu, ktoré boli 
adresované velitelovi sovietskej vojenskej správy v Nemecku gen. Vasilijovi So
kolovskému, v prípade ktorých veliteľ misie trval na pravidLe, aby listy zaslané 
ktorémukoľvek zo spojencov boli doručované cez Kontrolnú radu. Spisy, o ktorých 
obsahu nie je v dokumente zmienky, však mali byť takého rázu,že nebolo vhodné, 
aby o ich obsahu boli informovaní všetci spojenci. Navrhoval, aby mohol pracovať 
podľa predpisov pre vojenských atašé, s čím Praha súhlasila.

Citovaná sťažnosť a deklarovaná podpora predostu 2. odd. HŠ situáciu v Ber
líne nevyriešila. Plk. Andreas v ďalšom hlásení domov požiadal o podporu Hlav
ného štábu pri žiadaní pochopenia od „významných exponentov“ ostatných re
zortov a problémovú situáciu opísal nasledovne: „Hlásim, že mne dnes zavolal 
inž. Paleček a maje v rukou spis čj. 1713-hl.št./7.odděl.45 /moje čj. 9/46, které jsem 
také předložil hl. štábu 7. odděl/ žádal o vysvětlení proč jako člen mise koresponduji 
s misí písemně, jakobych byl nějaký oddělený úřad. Vysvětlil jsem, že jde o starý spis, 
který mi dalo hl.št/7. odd. při odjezdu do Berlína s určením pro misi a jelikož spis, 
pojednávající o čs. paroplavebních společnostech, nepatří do mé působnosti, pos
toupil jsem jej misi к vyřízení a to písemně, poněvadž jsem musel imperativní formu 
příkazu MNO pozměnit v žádost o vyřízení v tom smyslu, aby odpověď nebyla zasíla
ná MNO, které v daném případě jednalo pouze jako sprostředkovatel přípisu, nýbrž 
přímo ministerstvu dopravy. Kdybych byl připiš odevzdal bez písemného doprovodu, 
mohla by se mise cítit dotčena, že jí MNO udílí rozkazy. Dodal jsem, že jde o případ 
výjimečný, protože pošta jednotlivých ministerstev pro čs. misi v Berlíně nebude se 
již v budoucnu soustřeďovat и MNO, nýbrž и ministerstva zahraničních věcí. Vyslanec 
řekl, že nemůže trpět, abych zde tvořil stát ve státě a že mne varuje, kdybych si chtěl 
před spojeneckými úřad hrát na nějakého voj. attaché nebo jednat samostatně, že 
jsme všichni voj. mise a ne vyslanectví, že on jako velitel jedná o všech věcech, tedy 
i vojenských, že nemůže dovolit, aby každý referent jednal za své ministerstvo a že 
nemám mít vlastní protokol, protože on musí býto všem informován. Odpověděl jsem, 
že jako voj. attaché nevystupuji, nýbrž jako voj-letecký člen mise, podobně jako jsou

514 ABS.f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 5191 - 6333, Působnost voj. člena mise, 25.2.1946.
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y misi členové pro věci hospodářské, konsulární, repatriační, politické, tiskové a ob
chodní. Že pro svou činnost, která je v podstatě totožná s funkci voj. a let. attaché 
aplikuji analogicky Směrnice pro voj. attaché, které upravují styk voj. zástupce s před
nostou zastupitelského úřadu a že mám-li svou činnost úspěšně provádět, nemohu 
se zříci bližšího styku s odpovídajícími složkami Spojeneckého kontrolního úřadu, 
podobně jako ostatní členové mise jednají s příslušnými složkami tohto úřadu. Že jej 
budu ochotně informovat o všech věcech, pokud mohou misi zajímat, že nahlížím, že 
mise musí na venek vystupovat jako jeden celek a že mu také dám к podpisu veškeré 
spisy, které budou adresovány Kontrolné radě, že se však domnívám, že nebude chtít 
podpisovat každý spis, ktorý pošlu ministerstvu národní obrany. Vyslanec odvětil, že 
zřízení vojenských attaché je přežitek, který se zejména zde nedá aplikovat. Jestliže se 
ujímá řízení veškerých voj. věcí, jedná v naprostém souladu s tím, co před odjezdem 
do Berlína ujednal s ministrem národní obrany a náčelníkem hlavního štábu, kteří 
s ním plně souhlasili. Hlásím tyto okolnosti, aby hl.št. byl informován o postavení, 
které je v této misi přiřčeno vojenskému zástupci, к čemuž dodávám, že se к ostatních 
misích, kde je velitelem skutečný generál, podobný problém nevyskytuje.“515 Doku
ment ďalej obsahuje pasáže ilustrujúce rozpory medzi vyslancom a reprezentan
tom MNO, ktoré už podľa môjho názoru museli mať aj vplyv nielen na atmosféru 
vo vnútri úradu, ale aj praktický dopad na prácu misie: „Aby si zajistil svou pozici 
jako vedoucí voj. činitel mise, vykonal vyslanec Paleček rozsáhlé návštěvy и spojenec
kých vojenských představitelů, zejména britských, amerických a francouzských, tyto 
návštěvy pak přede mou přímo tají. Bere s sebou raději jiné úřadníky mise a mám 
dojem, že není nakloněn tomu, abych se zde příliš seznamoval. Na mé naléhaní, že 
je nutné, aby mě co nejdříve představil voj. činitelům, kteréžto představování si sám 
vyhradil, byl jsem odkázán na to, že všichni členové mise budou představováni až po 
nástupní audienci и Kontrolní rady. Jelikož bych na toto představování musel dodnes 
čekat a když jsem viděl, že ostatní čteny mise posílá vyřizovat věci к odpovídajícím 
složkám spoj. úřadů, aniž vyčkal představování, vykonal jsem své návštěvy sám a vy
slance o tom dodatečně zpravil. Jednaje s úřadem generála Sokolovského o transferu, 
nejenom mne nevzal s sebou, ale ani mne o výsledku jednání nezpravil. Na můj dotaz, 
zda bych neměl být jednání přítomen odpověděl, že transfer je věcí zahraničního mi
nisterstva a že vojáci jsou jen výkonným orgánem.“516 Pridelenec teda konstatoval, 
že vybavuje len také vojenské a letecké spisy, ktoré mu pridelia a o ostatných 
nemá vedomosť a navyše upozornil, že vyslanec kritizoval výšku jeho zahranič
ných prídavkov v liste MZV aj ministerstvu financií.

515 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020 - 4269, Podřízenost voj. člena mise ve věcech 
vojenských, 26.2.1946.
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Prednosta 2. oddelenia HŠ plk. Karel Hanuš sa podriadeného zastal v liste 
zo 6. marca 1946, kde svoje stanovisko zhrnul v štyroch bodoch: 1) je nutné reš
pektovať rozhodnutie vlády o zložení berlínskej misie; 2) skutočnosť, že k misii 
zloženej z úradníkov MZV bol pridelený aj dôstojník svedčí o uznaní zvláštnych 
záujmov a úloh vojenskej správy, ktoré môže stopercentne vykonať len dôstojník; 
3) 2. odd. HŠ je presvedčené,že pomer medzi veliteľom misie a plk. gšt. Andersom 
by mal zodpovedať pomeru medzi vyslancom a vojenským atašé a, napokon,4) na 
doplnenie obrazu predložili hlásenie plk. gšt. Antona Pelikána, ktoré predložil po 
návrate z Nemecka styčnej skupine Hlavného štábu.517 Animozita medzi vyslan
com a pridelencom v nasledujúcom období nadobudla takú úroveň, že vyslanec 
dokonca zakázal poskytnúť plk. Andreasovi na nahliadnutie neutajovaný úradný 
spis zachytávajúci zoznam nemeckých vojenských podnikov, ktoré mali byť zniče
né alebo dané ako reparácia „...a jehož znalost je pro hlavní štáb nezbytná. Též zaká
zal, aby mu jej kdokoliv z referentů dal k nahlédnutí...“513 Vyslanec Paleček súčasne 
zakázal, aby jeho podriadení poskytli vojenskému pridelencovi na nahliadnutie 
úradné hospodárske správy, ktoré zastupiteľský úrad dostával od spojencov a od
poručil mu, aby potrebné informácie získal z nemeckej tlače: „Tyto zprávy jsou však 
velmi důležité, protože lze podle nich sledovat odbourávání německého válečného 
potenciálu a protože obsahují cenné údaje o demilitarisaci a denacifikaci veškerého 
německého života. Sledování neméně důležitých politických úředních zpráv je rovněž 
zakázáno.“514

Tejto záležitosti sa čiastočne týka aj hlásenie pplk. Jakuba Koutného zo 
7. oddelenia HŠ, ktorý v polovici februára 1946 spísal hlásenie z pobytu v Ne
mecku, kde k pomerom na berlínskej misii konštatuje: „Zdárně naší zahraniční 
práci čs. voj missí neprospívá doposud nevyjasněné stanovisko ministerstva za
hraničí. Toto se označuje jako „akce Palečkova“. Všeobecně se tvrdí, že MNO bylo 
do jisté míry oklamáno. Napřed zjistil docela přesně tento diplomat, že naše misse 
и Kontrolní rady v Berlíně může být jen vojenská/a v tom měl na sto procent pravdu 
i pro pásma americká a jiná/ pak žádal pro civily propůjčení hodností a pak nechal 
vydat tiskem a rozhlasem známé prohlášení, že čs. vojenské mise budou nahrazeny 
civilními konsuláty. Toto prohlášení je pro vojáky velmi ponižující, neboť před celým 
národem podceňuje vojenskou správu a její osoby, jakoby nebyly schopny vésti voj. 
misse. Potom následovalo neoficielní převzetí moci hlavního náčelníka a předsta-

517 ABS,f. 2.odd.HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020 - 4269, Podřízenost vojenského člena mise ve věcech 
vojenských, 6.3.1946.

518 VUA-VHA, MNO 1946, kr. č. 49, čj. 2074, Vojenský přidělenec u Československé vojenské mise 
u Kontrolní rady v Berlíně - souhrnná zpráva, 22.5.1946.
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veného všech našich čs. voj. missí. Proti jsou názory na představeného missí různé. 
Jeden náčelník voj. mise je názoru, že jeho představeným je HL. štáb M NO, druhý že 
vyslanec Paleček, třetí že Hl. štáb MNO 7. oddělení a jiný že MNO. Ve skutečnosti, 
pokud jsem zjistil, nevydal vyslanec Paleček posud missím ani jeden písemný roz
kaz nebo něco podobného, ale na př. snaží se poroučet na př. plk. Pelikánovi. Tyto 
nejasnosti dělají za hranicemu mnoho zlé krve a nedodávají dosti důstojnosti naší 
zahraniční práci. Stanovisko vyslance Palečka a tedy ministerstva zahraničí, že za
hraniční práci má dělat jen Zaminí že to nepřísluší vojákům je naprosto správné, 
ale jen tehdy, až v okupačných zónach nebudou vojáci velmocí, kteří prostě žádného 
civilního občana neuznávají. To vyslanec Paleček jistě ví a ví o tom mnoho civilních 
pánů, kteří byli na př, v americké zóně zatčeni a naše čs. voj. misse ve Frankfurtě 
musela za ně intervenovat.“52° Koutný ďalej poukázal na podriadenosť odborní
kov veliteľovi misie - vojakovi a nie naopak, ktoré fungovalo v americkej aj Čer
venej armáde. Upozornil ďalej na to, že čs. odborníci síce dostali prepožičanú 
hodnosť,zväčša nemajú profesionálnu vojenskú skúsenosť, nemuseli zložiť prí
sahu a nepoznajú ani základné predpisy. A na záver ešte jeden obsiahlejší citát, 
ktorý podľa môjho názoru veľmi zaujímavým spôsobom dokumentuje tradičné 
československé nepochopenie významu reprezentatívneho vystupovania, ako 
aj istú zahľadenosť do seba: „Výkon normálni čs. voj. misse je obrovský. Vojáci 
vyřizují nejen otázky výhradně vojenské, nýbrž i konsulární, pomáhají restituci, re
patriaci atď Misse ve Frankfurtě n.M.av Baden Badenu stěžují si jen na doprav
ní prostředky. Tak misse Frankfurtská má tři auta cizích značek, z nichž dvě jsou 
nepojízdná a misse bádenská má velmi špatný vůz. V cizině se táží, proč nemáme 
Tatrovky nebo Škodovky, když je to naše representace výroby aut. Snad tento názor 
zvítězí i и našich autoreferentů. Výkon stěžuje nedostatečné spojění čs. voj. missí 
s Prahou. V americkém pásmu slíbilo americké velení, že dá missím vysílačky к 15. 
březnu t. r. ale po neštastné prohlídce SNB и amerických žurnalistů v Praze, kde 
prý hledali naši vysílačku a o čemž psaly frankfurtské americké noviny, bylo udělení 
vysílaček našim čs. voj. missím oddáleno na neurčito.“521

2. odd. HŠ však,zdá sa, nebolo schopné presadiť riešenie podľa svojich pred
stáv a vyvstávali aj ďalšie sporné otázky. V ďalšej súvisiacej korešpondencii pplk. 
Anders upozornil, že na základe výnosu 2. odd. HŠ mali velitelia misií za úlohu 
plniť spravodajské úlohy obdobne ako vojenskí atašé. V súvislosti s tým sa pýtal, 
či má teda agendu odovzdať úradníkovi MZV Palečkovi (civilovi). Upozorňoval 
na predchádzajúce rozpory s Palečkom, na problematické odosielanie písom
ností, ktoré museL predkladať na podpis a ktoré v niektorých prípadoch ostali

520 ABS,f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj.4020 - 4269, Čs. mise na západě, 15.2.1946.
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neschválené či zadržané a tiež na to, že jeho pôsobnosť nebola zo strany MNO 
písomne definovaná. Anders v liste upozorňoval na nedbalé nakladanie s utajo
vanými písomnosťami na misii a tiež na to,že vyslanec ho priamo vystríhaL pred 
vykonávaním akejkoľvek spravodajskej činnosti. V prípade, ak by predsa Len mal 
konať spravodajskú činnosť žiadal písomne upozorniť Palečka na to, že vykoná
va činnosť obdobnú ako je činnosť vojenského a Leteckého atašé, že má právo 
samostatného a nekontrolovaného konania, má právo využívať služobný rádio- 
telegraf bez toho, aby boli telegramy kontrolované a napokon že je nadriadený 
všetkým vojenským osobám, ktoré sa zdržujú v jeho služobnom obvode (Berlín 
a sovietska okupačná zóna) a že má právo vojenského služobného dozoru nad 
osobami s prepožičanými hodnosťami a vojakmi v zálohe, ktorým bolo umožnené 
nosiť v Nemecku uniformu.522 V ďalšej korešpondencii Praha do Berlína ozná
mila, že zástupca MNO má vykonávať úlohy vojenského výzvedného spravodaj
stva samostatne a má mať voľnosť pohybu a vyjadrila súhlas s tým, ako agendu 
viedol: „Úředníci civilních resortů zásadně nemohou být zasvěcováni do vojenských 
záležitostí, které mají být v zájmu obrany státu utajeny:“525 Náčelník 2. oddelenia 
HŠ prisľúbil,že Andersovo úradné postavenie bude vyriešené v krátkom čase. Mi
nister Svoboda napokon vec predložil na rokovanie vlády. Andreas post v Berlíne 
opustil v októbri 1946, keď ho vystriedal pplk. gšt. Jaroslav Šustr, bývalý vojenský 
pridelenec v Číne.

Problémy a nedorozumenia sa však nestávali len medzi rôznymi minister
stvami, ale aj v rámci Hlavného štábu. 2. odd. HŠ začiatkom roka 1946 inštruova
lo výnosom prácu všetkých atašé. Nakoľko z hľadiska spravodajského oddelenia 
boli aj velitelia misií „vojenskými atašé za zvláštnych okolností“, bol predmetný 
výnos adresovaný aj im. Prednosta 7. oddelenia HŠ plk. Dastich im však spis pre 
výhrady neodoslal, o čom sa spravodajci dozvedeli až po jeho odchode za veliteľa 
misie do Budapešti. Nakoľko aj náčelník Hlavného štábu arm. gen. Boček dekLa- 
roval názor, že každý čs. dôstojník v cudzine je povinný spravodajsky pracovať, 
prišlo k dohode prednostov zodpovedných oddelení a oneskorenému expedova
niu výnosu aj na všetky štyri čs. misie v Nemecku, ako aj vojenské misie vo Viedni 
a Budapešti.

Na zahraničných zastúpeniach sa vyskytovala celá škála medziľudských kon
fliktov. Príkladom môže byť incident, ktorý sa odohral aj začiatkom roka 1946 na 
Čs. vojenskej styčnej misii vo francúzskom okupačnom pásme, kde sekretárka

522 ABS,f.2.odd.HŠ,šk.č. MNO Taj. 1946 čj. 5191 - 6333, Čs.voj. mise v Německu, Rakousku a Maďarsku 
-zpravodajská činnost, 19.4.1946.

523 ABS,f.2.odd.HŠ,šk.č.MNOTaj.l946 čj. 5191 - 6333,Čs. voj. misse v Berlíně - zpravodajská činnost, 
11.5.1946.
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obvinila veliteľa misie plk. gšt. L Šanderu zo sexuálnych návrhov. O tomto infor
movala člena holandskej vojenskej misie, manželku veliteľa misie a sekretárku, 
pracujúcu na francúzskej vojenskej administratíve, a na svoju stranu získala aj 
zástupcu veliteľa misie škpt. gšt. Hoffmana. V dôsledku uvedenej indiskrétnosti 
a konfliktu padol návrh na odvolanie sekretárky pre bezdôvodné obviňovanie 
a indiskrétnosť, a zástupcu veliteľa pre nedostatok lojality k veliteľovi a neupo
slúchnutie rozkazov,524 ktorý podporil aj ďalší člen misie škpt. Let.Josef Pristach,525 
pričom návrhu bolo vyhovené.

Pokiaľ hovoríme o práci vojenských atašé, v dokumentácii sa zachoval aj za
ujímavý dokument „z opačnej strany“. Dozvedáme sa z neho, že 15. marca 1946 
navštívil prednostu 2. oddelenia HŠ sovietsky vojenský pridelenec a žiadal, aby 
mu ešte v priebehu dňa alebo najneskôr do 16. marca 1946 do 12 hodín (!) služba 
predložila číselný počet čs. armády k 1. marcu 1946 a stav armády pre jednotlivé 
zbrane. Okrem toho československú stranu požiadal o prehľad zmien v zostave 
a dislokácii vojsk k 1. marcu 1946, ako aj ohľadom umiestnenia vojsk na hrani
ciach a organizáciu tankovej,„pohyblivej“, horskej a motorizovanej divízie,ženij
nej brigády a spojovacieho pluku. Tieto informácie mohli byť, podľa požiadav
ky sovietskeho vojenského atašé, predložené aj o niekoľko dní neskôr.526 Súdiac 
podľa zachovanej dokumentácie býval takýto typ požiadaviek obvykle splnený, 
avšak len v prípade sovietskeho vojenského pridelenca. Požiadavky vojenských 
pridelencov ostatných mocností na informácie o čs. armáde sa plnili v menšom 
rozsahu, vo viacerých prípadoch boli aj zamietnuté.

Na základe už spomínaných medzirezortných „ťahaníc“, ako aj v dôsledku 
drastického zníženia pracovníkov úradov vojenských atašé, adresovalo MNO mi
nisterstvu zahraničných vecí návrh týkajúci sa pridelenia spravodajských dôstoj
níkov na čs. zastupiteľské úrady. V dokumente sa konštatuje,že za zaistenie štátu 
v najväčšej miere zodpovedá armáda, ktorá má na to orgány pre pôsobenie vo 
vnútri štátu, aj za jeho hranicami: „Pokud se týče prvého případu, je vojenská zpráva 
ve svých personálních prostředcích téměř neomezena, neboť každý velitel má povin
nost účastniti se na vyhledávání zpráv. Jiná situace je v zahraničí, kde je odklázana 
převážnou měrou jen na své vojenské zástupce - attaché, jejichž počet je jak co do 
místa působiště, tak i co do jejich personálního vybavení přesně stanoven a to v míře 
nedostačující. Vojenské zpravodajství v cizině je odkázáno tedy na velmi malý okruh

524 ABS.f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020 - 4269, Hlášení o incidentu v misi, 26.2.1946.

525 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4020 - 4269, čs. voj. misia v Báden Bádene - závady, 27. 
2.1946.

526 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4284 - 4498, Požadavky o organisaci čs. armády - voj. 
attaché SSSR, 15. 3.1946.
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osob, jejichž hlavní úkol - t.j. zpravodajství - je ještě znesnadňován úředním charak
terem jejich poslání.“527 V dokumente sa ďalej konstatuje, že ani personál úradu 
vojenského atašé nemôže vždy a v plnom rozsahu využiť dostupné zdroje správ, 
a to aj napriek tomu, že sú menej nápadní ako sám pridelenec a aspoň niekedy 
sa môžu dostať do kontaktu s „vrstvami, osobami a kruhmi“, s ktorými sa atašé 
do styku nedostane nikdy, alebo s takými, s ktorými pre oficiálnost svojho posta
venia nemôže „spravodajsky pracovať“. Mnohé štáty túto komplikovanú situáciu 
riešia navýšením personálneho obsadenia úradu, pretože „..četným personálem 
dotovaný úřad vojenského attaché proniká pohodlněji a nepozorovaněji do četnějších 
ústrojí státu, ve kterém pracuje, ale také přidělováním důstojníků к zastupitelským 
úřadům к výkonu takových funkcí, ve kterých vystupují jako civilní úředníci, kteřé 
je příliš nezatěžují a dovolují jim věnovati se co nejplněji svému pravému poslání, 
kterým je zpravodajství.“™ Autor v tejto súvislosti poukazuje na činnost britských 
pasových úradov (Passport Control Organisation)529, ktorých činnosť im umožňo
vala pod krytím plnenia pasovej agendy plniť spravodajské úlohy a súčasne sa 
pracovníci dostávali do styku s osobami rôznych „povolaní, národností a charak
terov“) Za účelom zabezpečenia väčšieho a spoľahlivejšieho výkonu služby bolo 
teda potrebné rozšíriť sieť „orgánov“ tým spôsobom, že sieť bude pracovať bez 
„charakteru oficiálnosti“, ale pod krytím práva extrateritoriality: „proto požaduje 
MNO - hlavní štáb, aby v zájmu obrany státu bylo vojenské zprávě ministerstvem 
zahraničí umožněno, aby v jednotlivých, potřebami oddůvodněných vojenské zprávy 
odůvodněných případech byly vybraní důstojníci byli převedeni mezi úředníky mi
nisterstva zahraničních věcí a jako takoví vysláni na vyhlédnutá místa jako úřední
ci našich zastupitelských úřadů ve funkcích, které by kryly a jim umožnili provádět 
zpravodajskou činnost.“510 Takíto spravodajskí dôstojníci by odišli z činnej služby 
a nastúpili na MZV, kde by absolvovali školenie v pasovej agende a následne by 
pôsobili vo funkciách pasových referentov, pomocníkov tlačových atašé alebo 
v iných vhodných funkciách. Popri plnení oficiálneho poslania by súčasne vtěs
nej súčinnosti s vojenským pridelencom „prehlbovali a doplňovali“ jeho spravo
dajskú činnosť, prípadne pracovali samostatne. Vojenská správa by, prirodzene, 
MZV náklady refundovala a títo dôstojníci by po niekoľkých rokoch mali byť vy-

527 A8S,f.2.odd.HŠ,šk.č. MNO Taj. 1946 čj. 4284 - 4498, Čs.zastupitelské úřady - přidělení důstojníků, 
13.4.1946.

528 Tamže.

529 Pozri viac: Keith Jeffery,The Secret History of MI6. Bez uvedeného miesta vydania 2011, s. 154 - 
155 a inde.

530 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4284-4498, Čs. zastupitelské úřady - přidělení důstojníků, 
13.4.1946.
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menení a mali sa vrátiť do činnej služby. Jednalo sa primárne o okolité štáty531 
a až v druhom rade o ostatné európske krajiny. MZV na tento námet odpovedalo 
listom zo 14. mája 1946, ktorého hlavná myšlienka znie:...ministerstvo zahranič
ních věcí [pokládá] za nezbytné, aby vyslaní zpravodajských důstojníků na zastupi
telské úřady bylo vzato v úvahu jen ve zcela výjimečných případech, kdy toto opatření 
je odůvodněno naléhavými záíjmy státními a politické risiko s tím spojené vyváženo 
zřejmými výhodami z toho plynoucími, t. j. aby řečené opatření se vztahovalo jen na 
ty z bývalých nepřátelských států, které jsou našimi sousedy a eventuelně, dokud 
nebudou upraveny naše vztahy к Polsku, také к této zemi. Pokud by šlo o státy jiné, 
nepovažuje ministerstvo zahraničních věcí [...] za žádoucí, aby byly vysláni speciélní 
zpravodajští úředníci /důstojníci/ vedle vojenských attaché a jejich pomocníků,“532 
Išlo pritom o progresívny námet, ktorý sa už o niekoľko rokov zaviedol do praxe.

V máji 1946 padlo rozhodnutie o zmene na poste prednostov misií vo Frank
furte nad Mohanom a Bad Oeyenhausen.Za najvyššieho reprezentanta čs. armá
dy v britskej zóne mal nastúpiť pplk. gšt. Jaromír Petzold (náčelník štábu tanko
vého vojska), v americkej zóne mal zase funkciu prevziať plk. gšt. Bohdan Ptáček 
(pracovník Vojenského historického ústavu).535 Uvažovaným zmenám predchá
dzala nespokojnosť s politickým profilom dovtedajšieho veliteľa misie v americ
kom pásme pľk. Rosíka a jeho pobočníkmi škpt. Pospíšilom-Luhačovským a jeho 
nástupcom škpt.Wagnerom, pričom v oboch prípadoch išlo o príslušníkov západ
ného odboja. Výčitka voči pľk. Rosíkovi smerovala k jeho nezáujmu o kontakty 
so sovietskou misiou: „Plk. Rosík, jakkoliv mu bylo několikráte připomenuto, že by 
bylo nutno, aby se představil na vojenské misi sovětské ve Frankfurtu, doposud tak 
neučinil. Následkem toho sovětská mise doposud nemohla vžiti formálně na vědomí 
existenci Čs. vojenské mise. Při recepcích, slavnostech a pod. sovětská mise doposud 
zvala pouze čs. misi repatriační, která se zúčastnila jejich podnikáni. [...] Pozname
návám, že plk. Rosík i když nenalézá času pro návštěvu и sovětské mise, má času 
dosti к zábavám s americkými důstojníky. [...] Bylo by žádoucí, aby důležité místo šéfa

531 V Nemecku mali takíto dôstojníci pôsobiť v Berlíne, Mnichove, Frankfurte a Flamburgu.v Rakúsku 
Viedni, v Maďarsku v Budapešti, v Poľsku vo Varšave, Krakove a uvažovalo sa aj o Štetine. Okrem toho 
mali takíto dôstojníci pôsobiť aj v krajinách, kde muselo 2. odd. HŠ značne zredukovať personálny 
stav úradov vojenských atašé, teda podľa prvého návrhu v Londýne, Paríži a Washingtone, ako aj 
Antverpách, Sofii a Jeruzaleme (tieto dve destinácie sú v dokumente vyčiarknuté ceruzkou). ABS, 
f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4284-4498, Čs. zastupitelské úřady - přidělení důstojníků, 
nedatovaný dokument.

532 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4284-4498, Československé zastupitelské úřady - přidělení 
důstojníků, 14. 5.1946.

533 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4284-4498, Důstojníci pro funkce přednostů čs. missí - 
vyhlédnutí, 3.5.1946.
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vojenské mise bylo obsazeno člověkem pokrokovým,“534 Spolu so servilným vyba
vovaním požiadaviek sovietskeho vojenského pridelenca, zákazom akýchkoľvek 
operácií v sovietskom okupačnom pásme, ide o ďalší z prejavov vplyvu soviet
skych vojenských miest a ich čs. spolupracovníkov na československé vojenské 
výzvedné spravodajstvo.

Ani s prácou misie vo francúzskej okupačnej zóne (veliteľ plk.gšt. Oskar Polša) 
nepanovala spokojnosť, skôr naopak. Napríklad po preštudovaní situačnej správy 
za marec 1946 považovali zodpovední činitelia za prekvapujúce,že správa nemá 
žiadne prílohy. Francúzska okupačná správa pritom vydávala viacero brožúr, kto
ré do Prahy zasielal miesto misie v Baden Badene čs. vojenský atašé v Paríži. 
Za rovnako závažnú, ak nie ešte závažnejšiu, môžeme považovať druhú výhradu: 
„Silu a organisaci franc, armády uvádíte tak všeobecné, že to až zaráží, když už tako
vou dobu jste v sídle franc, správy. My v Praze známe každou divizi i její umístění.“™ 
Ani čs. vojenská misia v Taliansku, ktorej velil major Z. Kordina a ktorá dodávala 
aj správy o politických utečencoch, napríklad o členoch ľudáckej emigrácie, sa vo 
svojich periodických hláseniach nedokázala vždy vyhnúť skomoleným menám či 
iným nepresnostiam.

Naopak, pomerne podrobné a obvykle aj pozitívne hodnotené správy dodá
val plk. Sedláček zo Švajčiarska. Jeho dlhoročný pobyt v krajine,znalosť pomerov 
a kontakty na domáce politické kruhy mu umožňovali poskytovať informácie 
väčšej hĺbky než bolo v možnostiach väčšiny jeho kolegov. Príkladom môže byť 
hlásenie zo dňa 22. júna 1946, keď informoval o „nevhodnosti“ udelenia agré- 
mentu pre plk. Bernarda Cuénouda, ktorý mal byť podľa Sedláčkovho hlásenia 
najbližším spolupracovníkom bývalého šéfa švajčiarskej vojenskej spravodajskej 
služby plk. Rogera Massona, hlavného aktéra „aféry Masson“. V nej išlo o udržia
vanie tajného komunikačného kanála medzi Massonom a šéfom rozviedky na
cistického Sicherheitdienstu (SD-Ausland) Walterom Schellenbergom. Sedláček 
v liste zaslanom do Prahy informoval jednak o vysokom odbornom kredite, ktorý 
Cuénoud mal u vtedajšieho náčelníka štábu plk. Lionela de Montmollina, ako 
aj na možnosť škandalizácie tejto osoby v prípade menovania za pridelenca.536

Neľahké chvíle na svojom poste zažil pplk. Jaroslav Šustr, čs. vojenský pride
lenec v Číne. Aj keď sa od marca 1946 s existenciou úradu vojenského pridelenca 
v Číne nepočítalo, pridelencovi toto rozhodnutie nikto neoznámil. V dôsledku toho

534 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 4284-4498, Informace o vojenské misi čs. ve Frankfurtu 
v Německu.

535 ABS,f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 5191 - 6333, Měsíční zpráva za březen 1946.

536 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6781 - 6869, Plk. Bernard Cuénoud. Podání žádosti 
o agrément jako švýc. Vojenského attaché v Praze, 22.6.1946.
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atašé v máji 1946 čs. vojenského pridelenca v Číne z Čchung-čchingu presťahoval 
do Nankingu, ktorý bol hlavným mestom krajiny až do porážky Čankajška v roku 
1949. Nakoľko už bolo rozhodnuté o zrušení úradu, Praha mu takmer nevenova
la pozornosť, čo sa rýchlo prejavilo na materiálnom postavení pridelenca. Pplk. 
Šustr musel následne čeliť závažným problémom. Pre vysoké náklady sťahovania 
a absenciu akéhokoľvek pokynu z domova sa rozhodoľ predať hnuteľný inventár. 
V krátkom čase mu však bolo odobraté povolenie na odoslanie „slotnej bielizne 
a odevných súčiastok“ z Prahy. Po obstaraní nového bytu musel zase nové zaria
denie nakúpiť a podľa zachovaného listu Šustra Hlavnému ústrediu spávali aj 
s manželkou dva týždne na zemi, v dôsledku čoho manželka pridelenca musela 
byť hospitalizovaná.537

V dokumentácii z roku 1946 nastala v súvislosti s vojenskými pridelencami 
aj ďalšia zmena smerom k zlepšeniu efektivity ich činnosti. Pri správach atašé sa 
častejšie objavujú hodnotenia, resp. na základe analýzy hlásenia žiadosti o do
plnenie informácií, obvykle zdrojov, vysvetlenie skratiek, ale aj inštrukcie, na 
aké informácie či objekty sa má pridelenec viac zamerať, o čom by chceli v Pra
he získať podrobnejšie poznatky. Prvé takto vyhodnotené hlásenia pridelencov 
pochádzajú z obdobia neskorej jari 1946 sú zaujímavým dokladom práce pri
delencov, konfrontácie získavania informácií v zahraničí a ich vyhodnocovania, 
teda celkovej úrovne práce pridelencov. Ďalšou zmenou, ktorá začína v predmet
nom období byť pravidelnou súčasťou mesačných hlásení pridelencov, je sumár 
vlastných aktivít za sledovaný mesiac. Obom typom informácií treba venovať 
viac pozornosti.

V niektorých prípadoch išlo o menšie výhrady, v niektorých o poukázanie na 
závažnejšie nedostatky. Pri hodnotení situačnej správy o Juhoslávii za jún 1946 
bol pridelenec upozornený, že okrem doplnenia poznatkov o tamojšej armáde 
Praha ako závažný nedostatok vníma skutočnosť, že doposiaľ nebol schopný 
ani len v hrubých rysoch podať hlásenie o celkovej organizácii juhoslovanskej 
armády. „Nelze spoléhat na to, že Vám to bude jugosl. voj. úřady nebo osobnostmi 
nabídnuto. Je však možno stykem a vLastním pozorovaním ve svém působišti zjistiti 
různá velitelství, jednotky, školy, úřady a ústavy, jména aspoň některých vyšších veli
telů a totéž zjistit i v jiných městech při příležitostních cestách.“™ To platilo aj pre 
oblast obranného priemyslu, aký je stupeň jeho poškodenia, aktuálna výroba. 
Inštrukcie tiež pridelenca upozorňujú na nutnosť hodnotiť politickú situáciu 
z vlastného pohľadu a k tomu pripojiť poznatky o náladách v spoločnosti, zís-

537 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6870-8360,Stěhování do Nankingu - hlášení, 15. 5.1946.

538 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6870-8360, Jugoslávie - situační zpráva za červen 1946, 
25.7.1946.
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kané od význaných osobností alebo z tlače. A napokon nasLedovalo upozor
nenie o tom, aké informácie sa dajú získať z ročeniek, štatistických prehľadov
a podobných dokumentov s očakávaním, že...Vaše příští souhrnná zpráva bude
již obsažnější,“539 Pridelenec, mjr. gšt. František Štross, však Prahu nepotešil ani 
septembrovou správou. 2. odd. HŠ nemohlo jednotlivé kópie správy rozposlať 
adresátom z veľmi prozaického dôvodu: „Nelze se ve zprávě odvolávat jen na pří
lohy, jež jsou přiloženy jen v 1 exempláři. Tím jsou ostatní 4 výtisky zprávy naprosto 
bezcenné pro toho, kdo výtisk dostává do ruky. Nutno tedy uvésti snad v jedné větě 
obsah zprávy a jěště upozornit na přílohu.“ Prednosta navyše na margo celej 
správy uviedol: „То, со předkládá v této zprávě je jen chronologický přehled den
ního jugoslávského tisku. Nic z vlastního pozorování těměř, bez vlastních závěrů. 
Většina zpráv je známá již ze zdejšího tisku, takže zpráva není žádným zpravodaj
ským přínosem.“540

V roku 1946 bola zmena na poste čs. vojenského a leteckého atašé vo Veľkej 
Británii, kde plk. Kaliu vystriedal plk. let. Jaroslav Plass (pridelený dňom 4. marca 
1946, od októbra 1946 brigádny generál). Ten v sprievodnom hlásení k svojej 
prvej situačnej správe konštatoval nadmerné pracovné vyťaženie, ktoré súviselo 
s prevzatím a vybavovaním agendy ohľadom odchodu čs. vojenskej misie, ako aj 
likvidáciou náhradného telesa zadného sledu. Podľa dokumentu sa viac-menej 
zoznámil len s ostatnými pridelencami a viacerými dôstojníkmi britskej armády, 
s ktorými sa zoznámil krátko po svojom príchode v rámci uvedenia do funkcie.541 
Čoraz pravidelnejšie pri nich priložené hodnotenia, resp. žiadosti o doplnenie 
získaných poznatkov a usmernenia, čomu treba venovať viac pozornosti, ale aj 
výhrady pre nedodržiavanie formálnych náležitostí či upozornenia na chyby rôz
neho druhu. Obvykle išlo o inštruktáž veľmi podrobnú. Napríklad atašé v Londýne 
mal sledovať anglo-americký pomer a vplyv Veľkej Británie na francúzsku poli
tiku, ako aj politický, vojenský a hospodársky vplyv Británie na Taliansko, Grécko, 
Turecko a priestor perzského zálivu, ale aj postavenie britského impéria vzhľa
dom na americkú svetovú politiku. Ďalej mal za úlohu „pátrať“ po indikátoroch 
politického vplyvu nemeckých vedcov, ktorí pracovali v Británii či prítomnosť 
atómového výskumu a bômb v krajine, ale aj spracovať zoznam a charakteristi
ku britskej tlače či charakteristiku britskej vlády. V rámci vojenských informácií 
Hlavné ústredie žiadalo náčrty miest, o ktorých sa v správe pojednávalo (Central 
Ordnance Depot), poznatky o britskom a americkom vojsku v Taliansku a Ne
mecku, informácie o cudzích štátnych príslušníkoch v britskej armáde, správy

539 Tamže.

540 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9546-9636, Rozhodnutí p. přednosty, 8.10.1946.

541 ABS, f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6870-8360, Souhrn zpráv za měsíc červen 1946,26.6.1946.
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o Andersovej armáde (v Británii aj v Taliansku, aj s počtami, prejavy činnosti), 
informácie ohľadom raketového výskumu (najmä ich stabilizácie pri prelete stra
tosférou), ale aj v akom stave je potrubie spájajúce Veľkú Britániu a Francúzsko, 
ktoré bolo používané na zásobovanie vylodených spojeneckých vojsk koncom 
vojny, ale napríklad aj podrobné poznatky o britských radarových systémoch 
a jeho používaní civilným letectvom.542

Misie či pridelenci, prirodzene, dostávali aj množstvo ad hoc úloh, napríklad 
členovia čs. vojenskej miesie vo Viedni dostali za úlohu zistiť nasledovné spra
vodajské informácie: ktoré britské, americké a francúzske jednotky tvorili spo
jeneckú posádku Viedne (vrátane označenia, výzbroje, mien veliteľov, ubytovní, 
vrátane útvarov vojenskej polície a CIC) a tieto informácie zaznačiť do plánu 
Viedne (uvedený konkrétny typ). Ďalej mali za úlohu monitrovať vzájomný pomer 
medzi okupačnými vojskami (mali správy o zákaze vstupu príslušníkov sovietskej 
armády do niektorých kín),zistiť bližšie informácie o letisku pri východnom krídle 
Schonbrunnu (aké lietadlá tam štartujú a aký typ úloh plnia), sledovať postup od
straňovania vojnových škôd a podať zoznam viedenských mostov (poškodených, 
opravených, znovuspotavených aj nepoškodených). Ďalej mali podávať informá
cie, ktoré sa dozvedeli pri styku s civilnou zložkou zastupiteľského úradu (infor
mácie nie priamo vojenské,ale aj tak hodnotené ako zaujímavé (napr. repatriácie, 
reemigrácie, vzťahy medzi krajanmi a i.), ujasniť presné teritoriálne vymedzenie 
sovietskej okupačnej zóny či zakúpiť po sedem kusov knihy Ôsterreichisches Orts- 
buch a Ôsterreichische Behorden.sn\ dokumentácii z roku 1946 sa nachádza via
cero hlásení o dislokácii útvarov vojsk západných spojencov, poľských jednotiek 
v zahraničí a podobne.

Už zo smerníc je zrejmé, že spolupráca s inými atašé podliehala schváleniu 
z Prahy. Prax je opäť možné ilustrovať na konkrétnych príkladoch. Tak napríklad, 
keď atašé v Paríži pplk. Miksche spracoval záznam o svojom rozhovore s poľským 
kolegom plk. Naszkowským, kde prišla reč aj na spoluprácu v oblasti obranné
ho spravodajstva, ale aj výzvedného spravodajstva „rázu neutrálneho“, napríklad 
v priestore spravodajského záujmu Belgicko či Španielsko, či „určitej spolupráci“ 
v Taliansku, dostal z Prahy kladnú odpoveď: „MNO v zásadě souhlasí s Vámi navr
hovanou spoluprací v oboru obranného zpravodajství. Zdůrazníte znovu Vámi zmíně
nému plukovníkovi, že máme velký zájem na společném potírání reakčních živlů. (...) 
MNO doufá, že tato spolupráce bude dalším kladným přínosem k vyjasnění česko- 
slovensko-polského poměru. Sdělte dále plk. N., že vzhledem k tomu, že ČSR nemá

542 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9546-9636, pripomienky k správe vojenského atašé 
v Londýne za mesiac september 1946.

543 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9365-9545,Zpravodajské požadavky, 25.9.1946.
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v Itálii ani svého vojenského zástupce, ani vojenskou misi /tato byla asi před 2 měsíci 
úplné likvidována/, využijte jeho prostřednictví ke styku s velitelem polské vojenské 
mise v Itálii. Pokud se týče otázky reciprocity, schvaluji poskytování informací v oboru 
obranného zpravodajství. Ve směru ofenzivním se omezte na spolupráci Vámi navr
ženou/Belgie, Španělsko/. O Vámi navržené a mnou schválené spolupráci uvědomuji 
plk. Plasse a informuji plk. Sedláčka,“544

Podobne ako pri plnení spravodajských úloh z územia ČSR,aj vzahraničí bolo 
spravodajstvo voči sovietskym silám považované za nežiaduce. Napríklad pri vy
hodnotení periodického hlásenia čs. vojenskej misie pri Spojenckej kontrolnej 
komisii v Berlíne z leta 1946 stojí: „Ve své zprávě se takřka ve všech statích příliš 
rozšiřujete o sovětském okupačném pásmu. Pokud jde o sovětské okupační pásmo 
v Německu, máme zájem pouze na illegálních organisacích a na zjevech, ať politic
kých či hospodářských nebo jiných, které jsou proti stávajícímu režimu v sovětském 
okupačním pásmu.“545

Tak ako aj v iných prípadoch, aj čs. vojenskej misii pri USFET chýbaLi ľudia 
a súčasní pracovníci boli preťažení administratívnou agendou. V správe zo za
čiatku augusta 1946 zástupca náčelníka škpt. Oldřich Večerek (veliteľ plk. gšt. 
Rosík bol v tom čase v dôsledku zranenia hospitalizovaný) do Prahy hlásil akút
ny nedostatok personálu. Podľa tohto hlásenia zástupca viedol tajný a dôverný 
protokol a vybavoval väčšinu tajných a dôverných spisov, viedol pokladňu, kan
celáriu, kontroloval rádiodepeše, šifroval a dešifroval, otváral poštu a rozdeľo
val spisy, mal dozor nad šoférmi, vykonával intervencie, spravodajskú činnosť, 
podpisoval bežné spisy a intervenoval na súde. Okrem neho na misi pôsobil ešte 
kpt. Krautman, ktorého agenda tiež bola pomerne obsiahla, aj keď si Večerek 
na jeho adresu na koniec výpočtu prác neodpustil: „Zbytek volného času má pro 
sebe a více odmítá dělat. Vyřizování jiných spisů jen podle rozkazů velitele mise.“546 
K dispozícii mali ešte troch štábnych rotmajstrov, zabezpečujúcich najbežnejšiu 
administratívu, resp. technické otázky (rádiostanica, šofér a mechanik), osobného 
sluhu veliteľa a pisárku. Večerek tiež naznačoval protekčné správanie Rosíka, kto
rý sa proti tomu ohradil.

Ako istú kuriozitu, ilustrujúcu pomery v povojnovom Československu, je 
možné priblížiť oslavy štátneho sviatku (28. októbra, výročie vzniku ČSR) vo 
Frankfurte na čs. vojenskej misii pri USFET. Šéf zahraničnej spravodajskej

544 Teda vojenských pridelencov v Londýne a Berne. ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9365- 
9545, K věecLViz hlásení čs.voj. a let. attaché v Paříži.

545 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9546-9636, Souhrnná zpráva čs.voj. mise u SKR v Berlíně 
za měsíc červen - srpen 1946,23.11.1946.

546 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Soukromná měsíční zpráva za červenec 46, 
8.8.1946.
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služby MV Zdeňek Toman prednostovi 2. odd. HŠ listom zaslal informácie 
o nevhodnom správaní náčelníka misie plk. Podhoru: „Veliteľ pik. Podhora 
nepovažovat za nutné prehovoriť k prítomným hosťom a ačkoťvek bol prítomný 
tiež sovietsky generál Dávidov, tomu nevenoval pozornosť a celú dobu sa bavil 
s americkým generálom McNarney-om.“547 Podhora, ktorý vo funkcii nahradil 
plk. gšt. Rosíka,z vlastnej iniciatívy v napísanej správe k tomu uvádzal viace
ro protiargumentov, vrátane toho,že súčasťou slávnosti boLo aj dekorovanie 
predstaviteľov americkej armády čs. vyznameniami, že sovietska delegácia 
na slávnosti bola najpočetnejšia, ale tiež, že išlo v dejinách USFET o histo
ricky prvý prípad, keď veliaci generál navštívil oslavu spojeneckého štát
neho sviatku a ešte k tomu sa zdržal dve hodiny: „Význam této návštěvy je 
tím závažnější, že se tak stalo krátce po té, со Amerika odmítla ČSR půjčku.“548 
Tieto následne obrana zaslala späť a Toman ich s poďakovaním kvitoval, 
avšak súčasne poukázal na nežiaduce správanie dvoch iných dôstojníkov: 
„Ministerstvo vnitra však znovu upozorňuje, že souhlasné zprávy z Německa hlá
sí opětovně a z různých pramenů, že nikoli velitel mise, ale dva přidělenci mise 
škpt. Wagner a škpt. Večerek se vyjádřovali nejednou a vyjadřují dodnes velmi 
nepřátelsky vůči dnešnímu režimu v ČSR, že svým postojem a svými projevy 
vzbuzují a prohlubují zahraniční propagandou vzbuzenou nedůvěru americké 
armády, zejména jejich předních představitelů důstojníků, s nimiž ve své funkci 
přicházejí do styku, že potvrzují klamné zprávy o teroru a nepořádku v ČSR, 
místo aby tyto mylné názory vyvraceli. Nejedná se o to, vnucovat komukoli něja
ký politický názor ale lze žádat, aby osoby, zastupující ČSR v zahraničí měly 
pri nejmenším kladný postoj к přítomné československé výstavbě к dvouletému 
plánu а к lidové demokracii.“549

V novembri 1946 veliteľ čs. vojenskej misie plk. gšt. V. T. Podhora konštato- 
toval, že spravodajstvo v americkej okupačnej zóne Nemecka ešte len musí byť 
vybudované, aktuálny stal považoval len za improvizáciu. Za hlavné spravodajské 
úlohy považoval najmä vojensko-politické spravodajstvo o zámeroch Spojencov, 
politické spravodajstvo o činnosti sudetských Nemcov („Stane se podle mého ná
zoru velmi záhy hlavním předmětem našeho zájmu.“ss°), spravodajstvo hospodár
ske, politické spravodajstvo o vnútorných pomeroch v Nemecku a sledovanie 
protištátnej činnosti (napr. prchalovcov, ľudákov a i.). Za centrum zóny označil

547 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Oslava 28. októbra vo Frankfurte, 5,11,1946.

548 ABS,f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000, Oslava 28. októbra vo Frankfurte, 20.11.1946.

549 ABS,f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000,Postoj čsl.důstojníků,členil miseve Frankfurtu, 
29.11.1946.

550 ABS,f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 9823-10000,Zpravodajství - organisace, 9.11.1946.
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Mníchov, ktorý bol podľa Podhorových poznatkov nielen sídlom vlády najväčšej 
krajiny americkej zóny, ale bol tiež centrom sudetonemeckého krajanského živo
ta, prchalovského hnutia, ale aj sídlom nemeckej „reakcie“. Podhora preto pova
žoval za nevyhnutné, aby tam pôsobil väčší a lepšie vybavený personál. K tomu 
uviedol: „Snažím se pod různými záminkami dostati možnost umístniti v Mnichově 
dalších čs. důstojníka. Dosud se mi to nepodařilo. Zbývá proto jediný způsob zamě- 
niti důstojníka repatriačního.“551 Na margo celkovej spravodajskej činnosti ďalej 
uviedol, že je „neudržateľná“. Uviedol niekoľko príkladov zlej kooperácie medzi 
jednotlivými službami Československa. Poukázal na prípad, keď npor. Jiří Beneš 
z tímu generála B. Ečera (mali na starosti pátranie po vojnových zločincoch) odo
vzdal na základe pokynu Jiřího Wehleho z oddelenia zahraničného spravodajstva 
MV agentúrnemu prostriedku s krycím menom „Barva“ odkaz, aby čs. vojenskej 
misii neodovzdával žiadne správy o Prchalovi: „Mise o této dispozici min. vnitra 
nebyla vůbec vyrozuměna. Nenamítám nic proti tomu, aby agenda Prchalova byla 
soustředěna и ministerstva vnitra. Ohrožuji se však proti způsobu, jakým se tak děje. 
Předáváním vzkazu informátorům po npor. za zády velitele mise je myslím nejméně 
velice netaktní. Je to nakonec způsob, který povede к podrývání autority mise i jejího 
velitele.“552 Iný prípad predstavovala skupina rotmajstrov z D. S. práporu, ktorí 
v americkej zóne kontrolovali autá a dôstojníkov, vyžadovali zabezpečenie (stra
va, ubytovanie, benzín, prídely). Pri výsluchu veliteľovi misie uviedli, že vykoná
vajú v službách 5. odd. HŠ kontrolu čierneho obchodu a na margo toho Podhora 
hlásil: „Dnes jsem je vykázal ze zóny, abych je uchránil před zatčením u americké 
policie, která se o ně začínala zajímat.“551

Spravodajskú činnosť v americkej okupačnej zóne Nemecka mala zlepšiť 
systematickejšia práca, ktorú však dvaja dôstojníci, aj tak už značne zaťažení 
úradnou agendou, nemohli uskutočňovať. Podhora teda navrhoval po dohode 
s Ministerstvom sociálnej starostlivosti vymeniť repatriačného dôstojníka za 
šikovného spravodajského dôstojníka, ktorý by mal k dispzícii administratív
nu silu, schopnú zabezpečovať vybavovanie bežnej repatriačnej agendy. Tak
tiež nadriadených žiadal, aby mu bol pridelený spravodajský paušál (navrhoval 
20 000 mariek mesačne alebo v lepšom prípade menší finančný obnos a naturá
lie, napr. cigarety, potraviny, nápoje), ktorý sa mal využiť na budovanie agentúrnej 
siete, zloženej z dôverníkov a informátrov. Z citovaného hlásenia ďalej vyplýva, 
že dvaja dôstojníci už prevzali prostriedky vo výške 10 000 a 6 000 mariek na 
sledovanie činnosti Prchalovej skupiny v Norimbergu (npor. Pecina) a monito-

551 Tamže.

552 Tamže.

553 Tamže.
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rovanie činnosti sudetských Nemcov (Vondrák). Podhora ďalej upozorňoval, že 
misia nemá personálne kapacity na čítanie tlače (OSINT) a spracúvanie „mo
nitoringu“, nakoľko v zóne vychádzalo viac než 30 nemeckých denníkov, ako aj 
množstvo týždenníkov, a to už nehovoriac o tlači v anglickom jazyku. Situáciu 
navrhoval riešiť rozdelením anglickej tlače medzi dôstojníkov misie a zabez
pečiť sledovanie nemeckej tlače zmluvnou silou. Na margo strážnych oddielov, 
ktoré v americkej zóne Nemecka tvorilo približne 700 osôb, uviedol,že už požia
dal americké orgány o súhlas s pridelením ďalšieho dôstojníka: „Uvítam, jestiiže 
veliteiem všech těchto oddílů bude některý důstojník vyslaný 5. odděl. Trvám však 
na tom, aby vysílání kontrolních orgánů DS praporu se dálo s mým vědomím. Nesta- 
ne-li se tak, vykážu každého o jehož činnosti nejsem předem informován naprosto 
bezohledně sezóny a to třeba i za pomoci americké policie.“55* Podhora tiež konšta
toval nejednotnosť hospodárskeho spravodajstva, ktoré bolo rozdelené medzi 
reštitučnú misiu, UNRRU a vojenskú misiu, ktorých spolupráca bola „nepatrná“. 
Značnú časť správ čs. vojenskej misie v americkej zóne tvoria obsiahle správy 
o demobilizácii, dislokácii a presunoch amerických pozemných vojsk a letectva.

Aj Československo sa aspoň v malom zapojilo do preteku o získavanie ved
cov, ktorí v Nemecku pracovali na vývoji nových typov zbraní, keď sa usilovalo 
o repatriáciu Ing. Georga Pilza, ktorý sa podieľal na prácach na zdokonalení rake
ty V-2 v stredisku v Peenemúnde. Pilz však čs. hlavného styčného dôstojníka pre 
repatriáciu pri BAOR informoval, že povolenie prišlo veľmi neskoro a medzitým 
podpísal spolu so štyrmi nemeckými kolegami polročný kontrakt s Francúzmi, 
ale ak bude o jeho služby aj naďalej záujem, prihlási sa po skončení práce u vo
jenského atašé v Paríži.555

V súvislosti s prípravou rozpočtu na rok 1947 hodnotili zastúpenie ozbroje
ných síl v zahraničí ako „široko založené“, najmä v dôsledku vojnovej doby a nut
nosti likvidácie vojnových záväzkov. „Vojenské zastoupení v cizině v době poválečné 
provádělo demobilisaci příslušníků čs. zahraniční armády, pak zaopatření pozůsta
lých po příslušnících čs. zahraniční armády a výplaty podpor rodinám vojenských 
osob v cizině. K úkolům čs. vojenských zastupitelských úřadů patřila i repatriace čs. 
příslušníků, jak vojenských tak i civilních. Veškeré tyto úkoly, jako zjevy poválečné, 
nepatřící к mírové armádě, vyžádali si značného počtu personálu."556 V dokumente 
sa ďalej konštatuje, že s úbytkom uvedenej agendy sa neadekvátne znižoval aj

554 Tamže.

555 ABS, f. 2. odd. HŠ, šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6656 - 6780, Repatriace Ing. Georga Pinze - telegram 
Hlšt./2.odd.-Hanuš2761/dúv, 28.5.1946.

556 ABS, f. 2. odd. HŠ,šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6870-8360, Oddůvodnění k dílčímu rozpočtu MNO na rok 
1947, titul 1, § 5 „Zahraniční orgány“.
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personálny stav v zahraničí a v priebehu roka 1946 dokonca boli zrušené niekto
ré zastúpenia. Všade, s výnimkou úradov v Moskve, Paríži, Londýne a Washingtone, 
sa už podarilo znížiť stav personálu na mierový počet. V metropolách hlavných 
veľmocí však ešte nie z dôvodu stále prebiehajúcej likvidácie vojnových pomerov. 
Taktiež existencia vojenských misií v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku bola stá
le podmienená okupáciou krajín, aj keď znižovanie personálu sa už realizovalo. 
S ohľadom na všeobecný nárast nákladov a skúsenosti z roku 1946 vzrástli pre 
rok 1947 výdaje na návštevy cudzích vojenských misií, nakoľko „...jak zkušenosti 
ukázaly, není možno v době poválečné vyhnouti se zdvořilostním pozváním předsta
vitelů cizích armád.“557

Pri príprave rozpočtu na rok 1947 teda 2. odd. HŠ uvádzalo nasledovné vo
jenské zastúpenie v cudzine: vojenský atašé pôsobil len v Berne, vojenskí a letec
kí atašé pracovali v Belehrade, Londýne, Paríži, Moskve a Washingtone. Českoslo
venské vojenské misie a styční dôstojníci okrem toho pôsobili vo Frankrute nad 
Mohanom, Baden Badene, Bas Salzuflene, Berlíne, Budapešti, Viedni, Salzburgu 
a Linzi, pričom na rok 1947 sa plánovalo zrušenie postov čs. vojenského dele
gáta pri Spojeneckej kontrolnej rade v Berlíne a Viedni, ako aj funkcie styčných 
dôstojníkov v Salzburgu a Linzi (v závislosti od ukončenia okupácie Maďarska 
a Rakúska). Celkový stav personálu na misiách (vrátane jedného dôstojníka v Re- 
gensburgu, ktorý sa v hlavnom texte nespomína a uvádza sa len v tabuľke počtov) 
bol 58 osôb,z toho jeden brigádny generál a traja plukovníci generálneho štábu. 
Dokument ďalej uvádza,že v priebehu roka 1946 prišlo k zrušeniu čs. vojenských 
misií v Ríme, Londýne a Káhire, ako aj zrušeniu úradov vojenských atašé v Haa
gu, Stockholme, Istanbule Teheráne, Nankingu a Mexico City, ako aj čs. adminis
tratívneho štábu v Jeruzaleme. Z uvedeného výpočtu vidieť výrazné oklieštenie 
zahraničného aparátu a zjavnú rezignáciu na samostatnú vojenskú diplomaciu 
(a snáď aj politiku) krajiny. Prítomnosť pridelenca len v metropolách hlavných 
mocností bolo nutnosťou aj zdvorilosťou súčasne, v Juhoslávii mal pridelenec 
taktiež primárne zdvorilostný charakter, o jeho možnostiach získavať hodnotné 
správy o ďalších balkánych krajinách, vrátane Grécka, si dovolím pochybovať. Za 
hlavný dôvod ponechania úradu pridelenca vo Švajčiarsku považujem skôr tradí
ciu a Sedláčkovu prácu počas 2. svetovej vojny, prípadne osožnosť kontaktov pri
delenca s inými atašé, než skutočný význam vojenských informácií o Švajčiarsku 
pre čs. armádu. Súčasne to bol aj dôsledok vojny a stále neupravených pomerov 
(a neuzavretých mierových zmlúv). Toto sa malo zmeniť v súvislosti s konaním 
mierovej konferencie v roku 1947, po skončení ktorej bolo napLánované zriade-

557 ABS,f. 2. odd. HŠ.šk. č. MNO Taj. 1946 čj. 6870-8360, Oddůvodnění k dílčímu rozpočtu MNO na rok 
1947, titul 1, § 5 „Zahraniční orgány“.
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nie úradov vojenských atašé v Bukurešti, Ríme, Viedni a Budapešti. Okrem toho 
- teda bez ohľadu na mierovú konferenciu - sa už začalo s procesom zriadenia 
úradu pridelenca vo Varšave.

V predloženom texte som sa pokúsil priblížiť a zhodnotiť činnosť českoslo
venských vojenských diplomatov počas prvých dvoch povojnových rokov. Apa
rát československej brannej moci v zahraničí sa v skúmanom období nachádzal 
pod vplyvom neustálych zmien. Tieto boli dôsledkom nielen rozhodnutí vlády, 
ktorá deklarovala nové politické smerovanie štátu ako takého, ale aj zložitých 
finančných pomerov v krajine. Zvlášť by som rád zdôraznil aj negatívne dôsledky 
nedocenenia významu služieb, ktoré zahraničný aparát mohol krajine poskyt
núť. Nepochopenie opodstatnenia významu pôsobenia na medzinárodnej scéne 
totiž prináša škody, ktoré nie je možné jednoznačne ekonomicky kvantifikovat 
Obvykle sa s istým časovým odstupom prejavia vo viacerých obLastiach súčasne 
a stratená prestíž sa napokon nepriamo zvykne odraziť aj vo finančnej sfére. Čes
koslovenskí vojenskí atašé v priebehu prvých dvoch povojnových rokov museli 
čeliť mnohým ťažkostiam, spojeným s uvedenými skutočnosťami, ktoré viacerí 
z nich prekonávali len vďaka oduševneniu, úprimnému vlastenectvu, profesio
nalite, stavovskej cti a presvedčeniu o dočasnosti nepochopenia ich pôsobenia. 
Nazdávam sa, že táto práca dostatočne ilustruje skutočnosť,že aj v dôsledku za
nedbania významu a dôležitosti solídnej reprezentácie v zahraničí strácalo po
vojnové Československo na medzinárodnej scéne prestíž.
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Záver
Prvé dva povojnové roky predstavovali pre československé vojenské výzvedné 
spravodajstvo obdobie, keď sa do značnej miery malo formovať a adaptovať do 
povojnovej Európy. Na základe preskúmaného materiálu sa nazdávam, že v sle
dovanom období dochádza v porovnaní s predchádzajúcim obdobím postupne 
k obmene personálnej, k postupnej zmene zamerania a v menšej miere k zmene 
metodiky práce.

Prvoradým cieľom aktivít 2. odd. HŠ ostali aj naďalej tri základné nepriateľské 
krajiny - Nemecko, Rakúsko a Maďarsko. Intenzívny spravodajský záujem o Poľsko 
boľ po krátkom čase ukončený na základe politického rozhodnutia. Vojenské, ale 
aj politické dôvody súviseli s narastajúcim záujmom o skupiny dispaced persons, 
o prvých emigrantov, snažiacich sa v ruinách porazenej Nemeckej ríše založiť novú 
existenciu a vyvíjať aktivitu smerom k domovu, o už v krátkom čase vznikajúce 
postnacistické skupiny odporu a, samozrejme, o západné okupačné armády, primár
ne o americkú. Za obzvlášť dôležité sa považovali správy o verbovaní Nemcov či 
príslušníkov rôznych zahraničných armád do ozbrojených síl USA.

Pokiaľ ide o metodiku práce aj na zákľade zachovaného materiáľu sa dá jed
noznačne konštatovať, že českosľovenské vojenské výzvedné spravodajstvo hneď 
od začiatku svojho pôsobenia v obnovenej ČSR prikročilo k budovaniu novej siete 
agentúrnych prostriedkov. Aj na zákľade uvedených príkladov je zrejmé, že pri tej
to činnosti čelilo viacerým komplikáciám a okolnostiam. Prvým bola konkurencia 
ostatných čs. spravodajských služieb, ktoré náborovali v rovnakých bázach. Tak vo
jenské spravodajské služby, ako aj „zahraničné spravodajstvo“ Ministerstva vnútra 
(budúca rozviedka) verbovali najmä „v okolí“ čs.zastupiteľských úradov, často osoby, 
ktoré pracovali priamo na konzulátoch, misiách a podobne či boli tomu či onomu 
v zahraničí pôsobiacemu čs. reprezentantovi nápomocné. Tento „lov v tom istom 
rybníku“ je obzvlášť markantný najmä v prípade oboch vojenských spravodajských 
služieb, teda 2. odd. HŠ a Hlavnej správy obranného spravodajstva. Tieto si nielen 
agentúrne prostriedky odovzdávali, ale v nejednom prípade ich využívali aj súčas
ne, či už vedome alebo nevedome. Tento stav bol spôsobený viacerými faktormi, 
pričom ale podľa môjho názoru medzi najdôležitejší patrila všeobecne nízka úro
veň agentúrnych prostriedkov a neraz aj slabšia úroveň samotných spravodajských 
dôstojníkov. Neviem síce bez akýchkoľvek pochybností určiť, či tie prípady agen
túrnych prostriedkov, na ktoré som pri štúdiu naraziľ (niekoľko desiatok „dôver
níkov“), sú presnou štatistickou vzorkou pre zhodnotenie charakteru celej siete.
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Avšak poskytujú istý prehľad a na ich základe sa nazdávam,že väčšina agentúrnych 
prostriedkov, využívaných v rokoch 1945 - 1946 vojenským výzvedným spravodaj
stvom, by sa dala označiť za chodcov, teda osoby, ktoré za finančnú odmenu či iné 
výhody plnili menšie úlohy zadávané spravodajskými dôstojníkmi. Väčšina z nich 
pre vojenské výzvedné spravodajstvo pracovala kratšie časové obdobie, od nie
koľkých mesiacov až po zopár rokov. Takých, ktorí spolupracovali dlhšie obdobie, je 
skutočne veľmi málo. Aj keď je treba povedať,že nariadenia o rozsiahlom verbovaní 
medzi Nemcami a Maďarmi, určenými na vysťahovanie či výmenu a medzi Židmi, 
ktorí prechádzali cez územie ČSR, treba hodnotiť ako ambiciózny zámer, ktorý v bu
dúcnosti priniesol ovocie.Tomu však bude potrebné venovať ďalší výskum.

Aj na základe mnou preskúmaného materiálu je zrejmé, že čs. vojenské vý
zvedné spravodajstvo a jeho produkty vládou či ministrom národnej obrany neboli 
vnímané ako top dôležité. Jednoducho po práve skončenej vojne, po bezpodmie
nečnej kapitulácii Nemecka, v dôsledku spojeneckej zmluvy so ZSSR a po Sovietmi 
ututlanom pohraničnom konflikte v Poľsku československá politická reprezentácia 
nepovažovala ohrozenie krajiny vonkajšou mocou za akútne. Aj preto mali domáce 
kontrarozviedky a bezpečnostné sLužby jednoznačnú prioritu. Kým v dôsledku zlej 
finančnej situácie sa dá táto situácia pochopiť v prípade z územia ČSR operujúcich 
zložiek 2. odd. HŠ, v prípade reprezentantov v zahraničí sa táto situácia chápe oveľa 
ťažšie. Ťažké postavenie čs. vojenských pridelencov len podčiarkuje fakt, ktorý bol 
pre ČSR symptomatický aj v iných historických obdobiach. Mám konkrétne na mysli 
podceňovanie ich reprezentačnej funkcie a, naopak,zahlcovanie množstvom požia
daviek a úloh (a to bez určenia priorít), ktoré pridelenec mohol sotva všetky splniť.

Preskúmaný materiál neukázal žiadny „majsterštuk“, špičkovú spravodajskú 
operáciu, ktorou by sa vojenské výzvedné spravodajstvo či niektorý jeho pracovník 
v rokoch 1945 a 1946 zapísali do dejín špionáže. Naopak, išlo skôr o drobnú prácu, 
zbieranie „čriepkov“. To však neuvádzam ako kritiku, naopak. Ako to vystihol jeden 
z dlhoročných čs. spravodajských dôstojníkov František Fárek, uvádzajúc na margo 
Literatúry o spravodajských službách, ktorá obvykle opisovala (a často aj dodnes 
opisuje) úspechy kontrarozviedky či prezentovala osudy toho či oného významné
ho agenta, ktorý sa k spolupráci dobrovoľne prihlásil: „To není ovšem prípad typický 
a takový agent se v historii zpravodajství vyskytne jednou za dtouhou řadu íet. S po
dobnou náhodou nesmí zpravodajská siužba ve svých přípravách kaíkuíovat, ani si ji 
nemůže za zvíáštnízásluhu přičítat,“558 Na druhej strane je možné, že ďalší archívny 
výskum predsa Len ukáže, že v rokoch 1945 a 1946 položené základy zaujímavý 
„špionážny triler“ vyprodukovali.

558 Archiv bezpečnostního složek, f. Zpravodajské správa Generálního štábu, balík č. 137, Vážený 
soudruhu, 27.2.1966.
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Summary
On the Threshold of the Cold War. 2nd Headquarters De
partment in 1945 -1946

For the Czechoslovak military intelligence the first two post-war years were 
a period of striving to form and fit in to the post-war Europe. Based on the mate
rial examined, I believe that compared to the previous era, the reporting period 
was the time of gradual personal exchange, gradual shift of focus and to a lesser 
extent the time of changing the work methodology.

The three basic enemy countries - Germany, Austria and Hungary - contin
ued to be the primary goal of the 2nd Headquarters Department’s activities. An 
intense intelligence interest in Poland was terminated after a while based on 
a political decision. Both the military and political reasons were connected to the 
growing interest in the groups of displaced persons, in the first emigrants, trying 
to create their new existence in the ruins of the defeated German Empire and 
develop activity towards home, in the shortly originating post-Nazi resistance 
groups and, as a matter of course, in the Western occupation armies, primarily 
the American one. What was considered particularly important were the reports 
on the recruitment of Germans or members of various foreign armies in the US 
Armed Forces.

As far as the work methodology is concerned, it can be unequivocally stated 
even based on the material preserved that since the beginning of its operation in 
the renewed CSR,the Czechoslovak military intelligence started building a new 
network of agency facilities. It is apparent even based on the aforementioned 
examples that it was facing several complications and circumstances performing 
this activity. The first one was the competition of other CS intelligence servic
es, recruiting at the same bases. Both the military intelligence services and the 
“foreign intelligence” of the Ministry of Interior (the future counter intelligence) 
were recruiting mainly “in the neighbourhood” of the CS representative offices, 
often among persons working directly at the consulates, missions and similar 
institutions, or were helpful to some of the representatives operating abroad. 
This “fishing in the same pond” is particularly striking in the case of both military 
intelligence services, i.e. The 2nd Headquarters Dept, and the Defence Intelli
gence Head Administration. These were sharing not only the agency resourc
es but often using them even concurrently, both knowingly and unknowingly. 
This condition was caused by several factors, however in my opinion, the most
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important one was the generally low level of the agency resources and often 
a Lower level of the intelligence officers themselves. The truth is that I cannot 
determine without any doubts whether or not the cases of agency resources 
I came across during my study (several dozens of “confidants”), are the accurate 
statistical sample for evaluation of the whole network character. However, they 
do provide a certain overview and on the basis of them I reckon that a majority 
of the agency resources used in 1945 - 1946 by the military intelligence could 
be identified as walkers, i.e. persons who fulfilled minor tasks assigned by the in
telligence officers against financial rewards or other benefits. A majority of them 
only worked for the military intelligence for a shorter time period, ranging for 
several months up to several years.There are really only a few who have cooper
ated for a longer period. On the other hand, it has to be said that the regulations 
about extensive recruitment among the Germans and Hungarians, intended for 
eviction or exchange and among the Jews passing through the CSR territory, 
shall be evaluated as an ambitious intention proving fruitful in the future. How
ever, this will have to be addressed by further research.

Even based on the material I have examined it is apparent that the CS mili
tary intelligence and its products were not perceived as essential by the govern
ment or by the Minister of National Defence. To put it simply, after the recently 
finished war and unconditional capitulation of Germany, as a result of the allied 
treaty with USSR and after the border conflict in Poland covered up by the So
viets, the Czechoslovak political representation did not consider the threat to 
the country by an external power to be acute. That is why the domestic counter 
intelligence and security services took a clear priority. Whereas due to a bad 
financial situation, this could be understandable in the case of the 2nd Head
quarters Dept, units operating in the CSR territory, the situation is much harder 
to understand in the case of the representatives abroad. The difficult position 
of the CS military attachés is only emphasised by the fact symptomatic for CSR 
even in other historical eras. In particular, I mean the underestimation of their 
representative function and, on the other hand, flooding them by the number of 
requirements and tasks (without determining priorities),the attaché could hardly 
have ever fulfilled.
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• arch. č. OS-2073 ZSGŠ (Emil Čaplovič)

• arch. č. OS-2119 ZSGŠ (Arnošt Fla- 
chbart)

• arch. č. OS-2135 ZSGŠ (František Gre
gor)

• arch. č. OS-2167 ZSGŠ (Imrich Hajdu)

• arch. č. OS-2445 ZSGŠ (Jaroslav Plass)

• arch. č. OS-2554 ZSGŠ (Jindřich Svo
boda)

• arch. č. OS-2179 ZSGŠ (Josef Havelka)

• arch. č. OS-2305 ZSGŠ (Josef Kubín)

• arch. č. OS-2444 ZSGŠ (Karel Polach)

• arch. č. OS-2446 ZSGŠ (Karel Pyšný)

• arch. č. OS-2252 ZSGŠ (Peter Kleskeň)

• arch. č. OS-2253 ZSGŠ (Vladimír Kles
keň)

• arch. č. OS-2347 ZSGŠ (Michal 
Martiňák)

• arch. č. OS-2349 ZSGŠ (Ľudovít Matúš)

• arch. č. OS-2352 ZSGŠ (Juraj Meško)

• arch. č. OS-2297 ZSGŠ (Mojmír Kříž)
• arch. č. OS-2371 ZSGŠ (Július Morá- 

vek)

• arch. č. OS-2020 ZSGŠ (Oto Biheler)

• arch. č. OS-2491 ZSGŠ (Florian Riška)

• arch. č. OS-2012 ZSGŠ (Rostislav Ba- 
laštík)

• arch. č. OS-2530 ZSGŠ (Josef Sokol)

• arch. č. OS-2537 ZSGŠ (Stanislav Sta
něk)

• arch. č. OS-2538 ZSGŠ (Ladislav 
Sta š ко)

• arch. č. OS-2547 ZSGŠ (Karol Strapák)

• arch. č. OS-2632 ZSGŠ (Josef Urban)

• arch. č. OS-2035 ZSGŠ (Václav Bílek)

• arch. č. OS-2689 ZSGŠ (Rudolf Varga)

• arch. č. OS-2690 ZSGŠ (Ján Vigaš)

• arch. č.OS-2432 ZSGŠ (Viktor Perner)

• arch. č. OS-2338 ZSGŠ (Vladimír Ma
lina)

• arch. č. OS-2129 ZSGŠ (Miloš Fušek)

• arch. č. OS-2292 ZSGŠ (Jindřich Krát
ký)

• arch. č. OS-2679 ZSGŠ (Josef Zuska)

Fotografie z Vojenského ústředního ar
chivu - Vojenského historického archi
vu Praha, Sbírka vojenských osobních 
spisů:
• Alois Čáslavka, nar. 1899

• Karel Hron, nar. 1894

• Arnošt Mrazena, nar. 1904
• František Štumpf Šerý, nar. 1902

• Otakar Vacek, nar. 1897
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