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Vzpomínky estébáka

Předmluva
V období druhé poloviny sedmdesátých let minulého století
jsem byl řadovým důstojníkem bývalé Státní bezpečnosti (StB)
zařazeným do jednoho z největších sledovacích pracovišť v tehdejší Československé socialistické republice. Pro někoho dávná
minulost, pro jiného nikoliv. Něco z těch dob jsem si zapama
toval.
Vyprávět o své službě a její náplni jsem se rozhodl především
proto, že o StB se toho od listopadu 1989 popsalo nadmíru
mnoho a často zarážlivě nepřesně, tedy ne zcela pravdivě. Autoři těchto materiálů navíc v době působení tajné služby nebyli na světě nebo byli malými dětmi. Já byl ale přímým svědkem
a vykonavatelem jejích opatření, sloužil jsem u sledovačky v Bratislavě a prováděl svou práci doslova za zády sledovaných subjektů – kupříkladu Alexandra Dubčeka.
Byl jsem dospělý, věděl jsem, co dělám. A uvědomuju si to
i dnes.
Nemohl jsem jinak než pouze popisným způsobem vypovídat o praxi sledovací činnosti StB, o množství osobních zážitků
z bratislavských a částečně i pražských ulic. Nesnažil jsem se
o vážné literární dílo, politický či odborný výklad, nebo dokonce
o životopis. Nemínil jsem psát stylem někdejších generálů s vysokou funkcí v resortu, jehož náplň se vždy skrývala (a skrývá)
před veřejností, neusiloval jsem ani o fundované zhodnocení aktivit normalizační StB z pohledu historika. Něco takového bych
zřejmě nesvedl. Pokusil jsem se jen jednoduchou formou upřímně popsat svůj příběh. Příběh, který drsným způsobem zrušil
naivní chlapecké představy a někdejší sny o zajímavém, ale současně důležitém povolání, příběh, který se těmto ideálům arogantně vysmál. Musel jsem ho napsat.

5

Karol Urban

Sledoval jsem Dubčeka

Podílel jsem se na spoustě zajímavých akcí. Veškerá činnost
vůči Alexandru Dubčekovi tvořila nejen převážnou většinu mého
času ve službě, ale byla mimořádná i z mnoha jiných důvodů.
Poznal jsem hodně různých lidí, ale i faktů a souvislostí, o kterých jsem předtím, žel, neměl ani tušení. V době služby jsem na
ně postupně přicházel, pomalu, krok za krokem. Nedokázal jsem
se stát rebelem, jen jsem se vezl a poznával. Bylo dost toho, co
se mi nezdálo (v tom jsem nebyl žádnou výjimkou), a přece jsem
se pouze pohodlně vezl. Přiznávám to.
V následujícím vyprávění jsem se vyzpovídal pravdivě, bez záměru něco (nebo snad sebe!) očišťovat a omlouvat nebo naopak ještě více očerňovat StB. K čemu? Nudil bych vás. Názor
na samotný obsah textu a mé pohnutky vzpomínat právě tímto
způsobem si přece uděláte sami. Je to určitě čtenářovo právo.
Jsem ale přesvědčen, že pohled zdola, kde se reálně odehrávala rozhodnutí politického a služebního vedení, může v součinnosti s prostým výkladem pomoci osvětlit pravdu co nejobjektivněji. A to i přesto, že se jedná o pouhé fragmenty z kvanta
informací, zkušeností, absurdních zážitků a rovněž zklamání.
Jsou však pojmenovány pravými jmény a popisovány tak, jak se
skutečně odehrály.
Odhodlání vzpomínat formou knížky posílilo mé rozčarování,
během služebního poměru stále narůstající, nad rozdílem mezi
klukovskými představami o atraktivním povolání a jeho reálnou
podobou hodnocenou dospělým, již střízlivým mužem. Deziluze
zanechala stopy, kterých se už nestihnu zbavit.
Věřím, že moje zpověď – byť bude pro někoho jen opatrnou
výpovědí – alespoň tímto málem přispěje k ozřejmění nedávné
minulosti a k jejímu zdokumentování. I to mě přivedlo ke psaní.
Název knihy možná navozuje dojem, že je její obsah věnován
výlučně osobě politika Alexandra Dubčeka. Zcela tak to však
není. Titul přibližuje cíle, zájmy, formy a metody činnosti StB
sloužící výhradně Komunistické straně Československa. Podrob-
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nější popis utajovaných aktivit vůči Alexandrovi Dubčekovi, které jsem poznal a vykonával, jen napomáhá odkrýt více z toho,
co doposud nebylo o StB zveřejněno. Víme, že nikdo nebyl
u všeho a že ani z toho, co zažil, si člověk nedokáže zapamatovat veškeré detaily. Platí to také o mně. Pocítil jsem však povinnost zpřístupnit vše, co mi utkvělo v paměti, i ostatním.
Snad to trochu pomůže i mému úsilí doporučit vám, vážení čtenáři, abyste žádnou tajnou službu nikdy nekritizovali, je to
zbytečné. Ani ji nikdy neobhajujte, žádná si to nezaslouží. Žádná.
Poučovat nebo radit si však netroufám. Čtěte.
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I. kapitola
Jak léta běží, ve vzpomínkách se stále častěji vracím do dětství.
Zdálo se, že jsem se narodil na správném místě, do dobré společnosti, a především ve správný čas. Miloval jsem maminčiny
buchty a všichni psi v okolí mi voněli.
Dětství jsem měl šťastné, i když jsem ho prožíval ve smutně
proslulých padesátých letech minulého století. Tenkrát jsem to
však nevnímal. Obludnost oné doby jsem plně pochopil až v dospělém věku. Jako dítě jsem si to uvědomovat nemohl a asi ani
neměl. Možná to bylo dobře.
Rodiče byli starostliví, snad až bázliví. Zhruba v té době jsem
si začal všímat okolí – více je pozoroval a poznával, a méně (ale
zato přesněji) komentoval. A i to pouze doma. Tehdy a tam, kde
to bylo bezpečné. Zůstalo mi to dodnes.
V nitru jsem pociťoval jakýsi zakódovaný respekt, opatrný postoj k dění mimo domov, rodinu. Někdy dokonce přímo
strach. Opatrnost může být výhodou i dnes. Určitě ale vím, že
jsem tuto vlastnost využíval v době kariéry, jejíž část ve svém
příběhu popisuju. A snažím se to provádět pravdivě, bez zkreslování a také bez sentimentu.
Rodinné prostředí, což můžu rovněž říct až teď, mi poskytovalo zázemí, ochrannou skořápku plnou jistoty, tepla a bezpečí.
Díky rodičům i nejbližšímu okolí to bylo nejhezčí období mého
života. Společenské prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, ve mně
už takové hezké vzpomínky nezanechalo. Dlouhé školní chodby s obrazy československých prezidentů, s portréty a bustami „vůdců“ J. V. Stalina, V. I. Lenina a dalších; ve dnech svátků
rudá moře praporů, pionýrských šátků, ječící nervózní učitelky
– to všechno tvořilo kulisu ponurého, fádního, možná až smutného života většiny z nás. K šedi té doby patřily i špinavé louže
na silnici a chraplavé ampliony.
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Na 1. máje tyto rezavé tlampače šířily nakřáple řvoucí budovatelské písně, takže bylo zbytečné pouštět doma rádio.
Z postranních ulic pokrytých blátem vycházeli lidé na hlavní,
již vyasfaltovanou silnici, aby se co nejdříve dostali do města
na manifestaci Svátku práce. Hladce vyholení otcové s rudými vázankami kolem krku páchli cigaretovým kouřem a lacinou
kolínskou. Nám dětem se v rukou třepetaly papírové sovětské
a československé vlaječky, jimiž jsme horlivě mávali strejdům na
tribuně. Nevěděli jsme, kdo jsou. Přikázali nám, abychom se na
ně usmívali.
Do školy jsme chodili celý týden včetně soboty, ale i přesto
se našlo dost času na hry, nedělní kino, čtení a fantazii. Rozhovory, informace z druhé ruky, dohady, názory kamarádů i spolužáků se smyslem pro tajemno a dobrodružství ve mně postupně prohlubovaly tichou náklonnost k práci s něčím záhadným,
tajným, ale svým významem rozhodně důležitým.
Vzpomínám si, že jsem o tom nahlas téměř nemluvil. Asi
z toho důvodu, že rodiče pro mou náklonnost nejevili pochopení; nedovedli si představit, že by jejich syn mohl být někdy v budoucnu tajným. Tenkrát (a vlastně i dnes) se tak obecně říkalo
všem pracovníkům tajných služeb, ale rovněž utajeným soudruhům ze Státní bezpečnosti, kteří na veřejnosti vystupovali zásadně v civilu. Tato práce se rodičům spojovala s nebezpečím,
vyvolávala v nich nejistotu i spousty otázek. Pravděpodobně se
báli. Dospělí dobře věděli, jakou dobu prožíváme.
Ve svém blízkém okolí jsme neměli nikoho, kdo by se podobnou prací zabýval. Až na jednu výjimku z nedalekého sousedství, kde si rozvedená známá mých rodičů začala vážný vztah
s jistým příslušníkem Sboru národní bezpečnosti (SNB). Tehdy mi mohlo být deset dvanáct let. Chopil jsem se příležitosti
a s tímto „strejdou“ jsem si domluvil rozhovor. Vždy byl v civilu,
choval se slušně a pro mé otázky měl dokonce i trochu pochopení. Nikdy mi o své práci neřekl nic konkrétního, ani to, kam je
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zařazen. Až později jsem začal tušit, že by mohl být příslušníkem kriminální policie (což se časem potvrdilo).
Nedostatek dalších informací mi nahrazovaly knížky, filmy,
články v časopisech a také televize, která do mého dětství
vstoupila dost opožděně. No a samozřejmě fantazie. Co jsem
se nedočetl, co jsem nezaslechl nebo neviděl ve filmu, to jsem
si musel domyslet, představit, odpovědět si na vlastní otázky,
případně se s důvěrou obrátit na kamaráda (i když ten byl na
tom se znalostmi stejně jako já).
V dětství jsem nemohl tušit důležitou souvislost mezi praktickým výkonem služby u rozvědky nebo kontrarozvědky a politickou a společenskou situací v tehdejší Československé republice.
Nevnímal jsem ji, nemohl jsem srovnávat, a protože jsem ani
nic jiného neznal, myslel jsem si, že takhle je to normální. Zcela
samozřejmě jsem se domníval, že Západ je „špatný“, konspiruje
proti nám se svými tajnými službami, a my jsme ti „hodní“, co
se musí bránit. Nevnímal jsem třídnost, spojitost služby a politiky, obdivoval jsem jen metody působení (snad jakékoliv) tajné služby, okouzlovaly mě nároky, jaké kladla na své příslušníky.
Přitahovala mě čistá odbornost, vynalézavost, profesionalita,
napětí, uplatňování logiky.
Ve špionážních filmech mě fascinovaly miniaturní fotoapa
ráty a vysílačky s velkým dosahem, nedovolené přechody
státních hranic bez ohledu na směr, vyhodnocování získaných
informací, mrtvé schránky, postupy a taktiky, které měly odhalit záškodníka, ohromovaly mě však i další činnosti související
se špionáží. Protože jsem později rád fotografoval, obdivoval
jsem rovněž způsoby skryté fotodokumentace na obou stranách. V životě mě vždycky jako magnet přitahovalo všechno,
co bylo jakýmkoliv způsobem utajované, skryté a nepřístupné.
Slíbil jsem si, že svým vyprávěním nebudu zabíhat do politiky,
politických souvislostí, že tuto oblast nebudu hodnotit a příliš
podrobně popisovat. To je posláním jiných vypravěčů. Chci vylí-
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čit pouze svůj příběh, oproštěný od těchto realit – pokud je to
vůbec možné. Občas, ale jen velice výjimečně, se však tématu
„politiky“ dotknout musím kvůli lepší orientaci v době, kterou
vykresluji.
Venku zuřilo lidově demokratické zřízení, praktiky padesátých let slábly a ideologie se „nápadně nenápadně“ usilovala ty
hodně ošklivé a špatné věci ze včerejška zaretušovat, nechat
v tichosti plynule zetlít a odsunout do zapomnění. Snažila se
optimisticky začít psát novou, čistou stránku života společnosti. Slyšet bylo pouze o tom dobrém.
Postupně jsem dospíval…
Vnímal jsem, jak se buduje město nebo třeba bratislavský
Slovnaft, který hučel a páchl po naftě až k našemu domu. Blízké okolí Bratislavy pravidelně oblétávaly dvojice československých stíhaček MIG-15 (a později i MIG-17) sovětské výroby.
Z naší čtvrti jsme mohli pozorovat starty i úvodní fáze nalétávání letadel k přistávacímu manévru. (Po letech byla vojenská
část bratislavského letiště zrušena, nejspíš kvůli blízkosti hranic
s neutrálním Rakouskem). Možná právě kvůli tomu jsem společně s kamarádem po jistou dobu snil o budoucnosti civilního
letce.
Následovala střední škola, maturita, první lásky, nová přátelství a nové názory, dva roky vojny se psem a pak návrat do
původního civilního zaměstnání. Sňatek se ženou, která je dodnes mou manželkou, dvě krásné (a ukazuje se, že rovněž hodné a rozumné) děti. A v tajných skrýších duše dobře schované
touhy a sny malého hocha.
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II. kapitola
Dal jsem se na dráhu civila. Dařilo se mi. Tento úsek mého života
však není třeba popisovat, protože ničím nepřipomíná mé budoucí působení v roli příslušníka SNB. Uvědomoval jsem si, že mám
vlastní názory, návyky a jako předpoklad odborného růstu samozřejmě i pracovní úspěchy.
Přesto jsem se po krátkém čase rozhodl pro změnu povolání.
S pevným rozhodnutím jsem opustil civilní zaměstnání a stal se
příslušníkem SNB. Nemám rád změny, asi jsem pohodlný, ale
tahle mě zlákala. Dlouho jsem váhal, přemýšlel a také se vyptával, někdy i pochyboval. Měl jsem známého, který podobnou
službu značnou část svého života vykonával. Vyznal se. Nevšiml jsem si u něj žádné deformace. Po nekonečných otázkách či
projevech nejistoty a váhání, které ho už určitě znervózňovaly,
mě nakonec přivedl k rozhodnutí: „Jednoduchá a přímá cesta
bude to nejlepší, co teď můžeš udělat. Napiš krátkou žádost, já
ji tam odnesu a potom uvidíš. Buď – anebo!“
Do služebního poměru mě přijala součást Federálního ministerstva vnitra (FMV) působící v Bratislavě, hlavním městě Slovenské socialistické republiky (SSR). První, co jsem si měl hned
uvědomit, bylo, že se můj další pracovní život bude řídit zákonem o služebním poměru příslušníků SNB, tedy ne zákoníkem
práce. Získal jsem hodnost, seznámili mě s povinnostmi, pravomocemi… a mohl jsem začít. Zní to poměrně jednoduše, ale
snadné to nebylo.
Už v úvodním pohovoru s pracovníkem kádrové skupiny
jsem zjistil, že moje strohá žádost o přijetí spustila zdlouhavou mašinerii prověřování nejenom mě samotného, ale také
mého příbuzenstva. Radikálně mi změnila budoucnost. Ačkoliv
jsem už dávno civilní osobou, dodnes cítím, jak mi ten kus papíru vstoupil do života a ovlivnil můj osud.
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Úvodní rozhovor s pracovníkem kádrové skupiny probíhal ještě ve třech: můj známý, který mě doporučil, kádrovák a já. Onen
známý později vypadl ze hry a u dalších setkání už neasistoval.
Vyslechl jsem si, co se ode mě bude požadovat hned, s čím si
mám pospíšit, na čem si musím dát záležet a co zatím chvilku
počká. I to, že definitivního rozhodnutí služebního funkcionáře
s „kádrovou pravomocí“ (přesný citát z těch dob) se dočkáme
až později. Oni i já. Kádrovák o mně pouze sbíral materiál, který
pak společně s mou žádostí a se svým vlastním stanoviskem
předkládal „výš“. Rozhodování o přijetí kádrovákům nenáleželo.
Požádal mě, abych nikoho v mém okolí o svém rozhodnutí
neinformoval. Ani rodinu. S výmluvným úšklebkem podobným
úsměvu opatrně naznačil, že tím, jak jsem na své žádosti uvedl
konkrétního adresáta, projevuji přiměřenou informovanost a určitý druh odhodlání, snad až odvahy.
Veřejnosti bylo všeobecně známo, jak se jednotlivé útvary
SNB jmenují a co znamenají. Byly to názvy typu Krajská správa
SNB, Okresní správa SNB, Dopravní inspektorát, Místní oddělení
VB1 atd. Nic neobvyklého nebo nesrozumitelného. Tyto názvy se
spojovaly s tradiční činností policie, s otevřeností jejího poslání,
s tabulemi u vchodů do sídel jednotlivých pracovišť, s označenými auty a uniformami. Útvary označené římskými číslicemi však
většina veřejnosti neznala.
Po úvodním rozhovoru jsem nabyl dojmu, že kádrovák měl
pouze zjistit, jak působím – jestli nekoktám, nekulhám, nešilhám, jak vypadám, jestli nemám ohnivě zrzavé vlasy, ale prověřoval také to, jak se chovám. Ohledně mé žádosti už tehdy
věděl, že v případě kladného stanoviska budu zařazen ke sledo
vačce (sledovací skupině), ovšem říct mi to nesměl.
Byla to kuriózní situace – uchazeč mohl žádat o přijetí, mohl
také vědět, že bude přijat, ale nemohl být obeznámen s tím, co
1 VB = Veřejná bezpečnost.
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bude ve službě dělat. Současně musel být přesvědčen, že to
bude umět dělat!
Kádrovák věděl, co se od osoby sledovače očekává: fyzické předpoklady, psychické schopnosti, dovednosti z oblasti
postřehu, logického a rychlého rozhodování a podobně. Znal
i požadavek, podle kterého musí být vzhled sledovače nenápadný, tudíž nezapamatovatelný. Žádná sledovací skupina na
světě nemá zájem o výstřední pracovníky. Lidé, kteří jakkoliv
přitahují pozornost, jsou snadno zapamatovatelní, a tím pádem nepoužitelní. Nevhodní kandidáti na tuto práci byli (možná i nadále jsou) mladíci s nápadnou atletickou postavou
a přitažlivým zevnějškem zdobeným úsměvem z reklamy na
zubní pastu. Vhodní adepti však nesměli být ani výrazně oškliví, nepříjemní, obézní nebo nepřirozeně hubení, případně vysocí jako basketbalisté. Totéž se týkalo i žen s daným služebním
zařazením.
Pozdější praxe mi potvrdila, že k nepostradatelným dovednostem patří perfektní postřeh, šikovné nohy, vynalézavost.
A také to, že mít nenápadné vzezření není pouze dobré a výhodné, ale je to bezpodmínečné nutné.
Další postup přijímacího procesu probíhal v několika rovinách. Kromě oficiálního úředního pohovoru na půdě „kádrovky“
XII. správy FMV (pozdější XII. správy SNB) bylo zapotřebí vyplnit rozsáhlý osobní dotazník, který mě svými otázkami v průběhu pracného, zdlouhavého vyplňování přiváděl k zoufalství. Po
něm následoval zdravotní dotazník. Kromě patologa se zde vyslovili snad všichni odborní lékaři Nemocnice Ministerstva vnitra
SSR a Vojenské nemocnice. Rovněž tak psychiatr, jenž mě za
ujal svým přímením: pplk. doc. MUDr. Vražda.
Součástí přijímacího procesu bylo i lustrování mé osoby
a rodiny v evidencích VB a StB. Protože jsem byl vojákem (měl
jsem za sebou vojenskou službu), pro jistotu mě prolustrovali
i v evidencích vojenské kontrarozvědky. Další šetření probíhala
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v civilním prostředí a lze je shrnout pod pojem zjišťování pověs
ti uchazeče. Tato prověřování probíhala samozřejmě bez mého
vědomí.
Jednali tajně i otevřeně. V rámci onoho zjišťování pověsti navštěvovali různé lidi a organizace. Zpovídali sousedy, mé šéfy
v práci, rodinné známé, otcova nadřízeného v zaměstnání, bývalé učitele i další osoby. Otázky kladli také otevřeně. Zakrývali pouze účel své mise a předstírali, že zpovídaný člověk je
snad jediný, na kterého se bezpečnost v této záležitosti obrací, a více osob podobně oslovit nemíní. Ale oslovila, a spousty.
Vrcholem „nenápadnosti“ byl dopis se žádostí o můj kádrový
a pracovní posudek s hlavičkou Federálního ministerstva vnitra v Bratislavě. Obsahoval i mou adresu. Dorazil na pracoviště
Zvláštních úkolů, kde pochopitelně upoutal. Tak se mí kolegové
v práci dozvěděli, kam odcházím. Nebylo mi to příjemné.
Tehdy jsem však v plném rozsahu netušil, co všechno se
kolem mě odehrává, koho oslovují svými dotazy o mé „uvědomělosti“ občana socialistické vlasti, o mých názorech, stycích,
přátelích, holkách, o tom, zda piju a jestli si v Tuzexu2 pořizuji
západní zboží.
Byly to postupy často pozoruhodné, mimořádně důsledné,
až pod kůži.
Zajímavá byla série pohovorů s kádrovákem správy. S tím,
kterému můj případ přidělili a který se mu věnoval od přijetí
písemné žádosti až po kádrový rozkaz náčelníka správy s definitivním rozhodnutím. Mnohé otázky jsme si zodpověděli běžným způsobem, často i po telefonu. Hlavně ty organizační:
termín příštího setkání, jak postupuji s vyplňováním podrobného dotazníku či s lékařskými vyšetřeními. U vážnějších témat
2 Tuzex (tuzemský export) = síť obchodů, v nichž se dalo koupit zahraniční, zejména
západní zboží, které v běžné obchodní síti chybělo. Platilo se zde nikoli korunami, ale
tuzexovými poukázkami (tzv. bony), které lidé získali náhradou (v nevýhodném poměru) za odevzdávané valuty.
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bylo zapotřebí, abych se osobně dostavil do třetího patra budovy SNB na Februárce (tehdejší ulice Februárového víťazstva
v Bratislavě, v současnosti Račianska ulice). Kádrovák se ptal
na všechno: proč jsem se rozhodl pro služební poměr, proč
zrovna na dané správě, co vím o jejím poslání, a také odkud.
Zajímalo jej, koho z příbuzných mám v zahraničí, kde a proč
tam žijí, případně jestli pracují v československých službách
a podobně. Ptal se na mé spolužáky, kamarády a kolegy, kteří emigrovali – s důrazem na období po srpnu 1968. Vyzvídal,
jestli s nimi udržuju písemný nebo jiný kontakt, jaký je můj názor na jejich odchod z republiky a jak bych se zachoval, pokud bych se nemohl vyhnout vzájemnému setkání například
během zahraniční dovolené u Černého moře, v Jugoslávii nebo
u Balatonu.
V případě posledně uvedených dotazů jsem nebyl příliš „uvědomělý“ a odpověděl jsem, že bych se takovému setkání určitě
nevyhýbal, byl bych zvědavý, ale známého bych za emigraci neodsuzoval. Toto stanovisko je zřejmě nepotěšilo, pravděpodobně však zapůsobila upřímnost mé odpovědi.
Zajímavé až kuriózní otázky se nacházely i v dotazníku a zazněly rovněž během ústních pohovorů. Nevzpomínám si na
všechny, ale některé mi dosud utkvěly v paměti. Například: „Nakupujete v Tuzexu za bony? Jak často a proč?“ – „Co čtete a na
jaké filmy chodíte do kina?“ – „Téměř celý život bydlíte v Bratislavě, sledujete tedy vysílání rakouské televize? Jaký je váš názor na její pořady?“ – „Z vašich odpovědí a z dotazníku vyplývá,
že cestování a časté zahraniční dovolené vás značně přitahují;
proč?“ – „Nezajímá vás blízké Rakousko a Vídeň, když je to od
vašeho domova jenom pár kilometrů?“
Co se týče touhy po cestování, logicky jsem nemohl odpovídat
záporně. Bylo by to nepřirozené. Kádrovák mou obsáhlou odpověď pochopil naštěstí tak, že nehořím chorobným přáním cestovat na Západ. Ovšem zavítat do cizí země a vidět co nejvíc, to

16

Vzpomínky estébáka

mě bavilo. Vyjmenoval jsem do té doby navštívené státy – Bulharsko, Rumunsko, Polsko a jednou i východní Německo… Hned
poté mě však zchladila rychlá a téměř vyčítavá otázka: „A Sovětský svaz jste nenavštívil nikdy? Proč?“
„Věřím, že se tam jednou dostanu,“ zareagoval jsem pohotově. (Tuto zemi jsem však dosud nenavštívil.)
Jako dost odlišný se mi zdál pohovor, o kterém se teď domnívám, že byl předposlední. Měl jinou atmosféru. Byli na mě dva,
nápadné mi připadalo větší soustředění na mé reakce, větší pozornost věnovaná odpovědím. Rovněž pronikavé pohledy do očí.
Vycítil jsem, že si oba dva na pohovor vyhradili hodinu a nechtěli, aby je během ní kdokoliv rušil.
Otázky byly uspořádány v jakémsi racionálním sledu, vzájemně na sebe navazovaly. Odpozoroval jsem jejich logické pořadí,
které si zřejmě určili předem.
Mladší z dvojice byl jaksi živější, energičtější, výřečnější, se
zřetelnějším vyjadřováním. Starší, který se mi věnoval od začátku až do konce přijímacího řízení a byl u každého pohovoru, byl
mnohem tišší, nesrovnatelně méně sdílný, měl jsem dojem, jako
by předstíral nesmělost. Byl ale extrémně důsledný; se systematickým naplňováním svého důkladného programu, pedantností i logikou odborných postupů v kombinaci s tichým, úsporným projevem působil jako uspávač hadů. Nenápadné oblečení
tento dojem ještě víc podtrhovalo. Zřejmě byl otrokem svého
úřednického postavení, nekompromisním perfekcionistou. Díval
jsem se na něj jako na člověka, který za vrchol svých tužeb považuje naprostou dokonalost v zaměstnání.
Na stole trůnily mé vyplněné dotazníky. Po delším vzájemném mlčení zaznělo významné: „No… nezapomněl jste náhodou, nebo snad omylem, jmenovat někoho z příbuzných v zahraničí? Dotazník ještě můžete doplnit, opravit…“
K tomu jsem se mohl vyjádřit jasně a krátce: „Ne, nezapomněl. Nikoho tam nemám.“
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„Hm … dobře, chápete ale, proč se na to ptáme? Pořádně
jste si vaší žádost rozmyslel, zvážil jste ji zodpovědně?“ Oba
ztichli a zapíchli mi své upřené pohledy do obličeje.
„Dvanáct měsíců zkušební lhůty platných stejně pro obě
strany ukáže, jestli a jak zvládnu novou práci. Až pak budu
schopen tuto otázku zodpovědět.“
Moc se jim to nelíbilo. Asi je rozladila moje zmínka o tom, že
během zkušební doby nemají možnost bezdůvodně zrušit služební poměr pouze oni, ale také já. Byl to sice fakt daný zákonem, přesto jim nebylo po chuti, že jsem si to uvědomoval.
„Znáte svá příští omezení a možná i některé negativní vlivy
na soukromí, ale uvědomujete si vůbec, co vás asi čeká? Může
to být dlouhá služba, nepravidelnost, vypětí, stres. Jste na to
připraven?“
„Já nevím, vždyť jste mi ještě ani neřekli, co budu dělat.“
„Dozvíte se to po přijetí,“ zněla nepříjemně vyštěknutá odpověď. „Určitě jste už pochopil, že své budoucí povolání budete
muset tajit. Víte také, že je vyzrazení státního a služebního tajemství trestné? Umíte lhát? Komu a proč lžete?“
„Někdy je to asi nevyhnutné,“ odpověděl jsem.
„Jste věřící, chodíte do kostela?“
Měl jsem pocit, že mě chtějí znervóznit, nachytat při lži, znejistit. Až později jsem si uvědomil, co tento pohovor naznačoval: požadovanou pokoru před vyššími a služebně staršími,
uctivě shrbený hřbet i charakter a jen velice, velice skromně
vyslovené názory. Žili jsme v době, kdy byla předpokladem
úspěšné kariéry právě primitivní oddanost. Další požadavky –
například svědomitost v práci, nepřetržité vzdělávání, slušnost
v tom nejobecnějším smyslu slova – značně zaostávaly a zaujímaly místa druhořadého významu. Neodporovat, neklást otázky, na které lze odpovídat jenom pravdivě, poslouchat s otevřenou pusou a neustále souhlasně přikyvovat – to byly projevy
„perspektivních a správně orientovaných, politicky vyspělých
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soudruhů, které čeká ve služebním působení úspěšná budouc
nost“. Upřímnost se rovnala existenční sebevraždě.
Poslední setkání s kádrováky už nebylo posezením. Přečetli mi kádrový rozkaz náčelníka správy, k němuž patřil i povinný
postoj v pozoru. Rozkaz obsahoval jeho rozhodnutí o mém přijetí do služebního poměru, termín nástupu, hodnost, pracoviště, zařazení, funkci a výšku platu. Následovala přísaha. Byl jsem
přijat.
Znamenalo to konec mých pochybností a váhání, konec „přijímací liturgie“. Mohly nastat časy naplňování původních představ o atraktivním zaměstnání ve prospěch vlasti.
Ovšem, jak se mi zanedlouho rozbřesklo, byl jsem přijat do
služeb strany. Státostrany.
Bylo sympatické, svěží jaro. Ale zároveň to bylo období, kdy
se v socialistickém Československu všechno horlivě a důsledně
normalizovalo, až příliš.
Druhý den jsem v ulici Februárového víťazstva zamířil do známé budovy bezpečnosti, kde, jak jsem postupně zjišťoval, byly
snad veškeré druhy útvarů bezpečnosti – od těch nejvýznamnějších až po ty nejnižší útvary Veřejné bezpečnosti s územní působností v této městské části. Byly tu útvary VB a StB
a později, když jsem už získal nárok na určité informace, jsem
zjistil, že tam byl dokonce i útvar rozvědky, jenž se v oficiální
terminologii nazýval Oblastním odborem I. správy Federálního
ministerstva vnitra (FMV). Po čase se od označování FMV upustilo, a namísto této zkratky se používalo SNB.
Pro mě bylo v té době rozhodující (ačkoliv to nikde a na žádné tabuli u vchodu nebylo vyznačeno), že tam sídlilo významné
pracoviště FMV s pojmenováním, které mě pak provázelo několik dlouhých let: XII. správa FMV (SNB).
Budova byla postavena už dříve, před několika desetiletími,
určitě za účelem bezpečnosti. Podle stylu, celkového vzhledu,
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různých ozdob a detailů (velice přesvědčivě charakterizujících
v architektuře dominující socialistický realismus) se dalo snadno
usuzovat, že se jednalo o dílo architekta s angažovaným postojem k lidově demokratickému zřízení. Stavba vyzařovala jasný
status svého poslání. Na jejím průčelí se skvěla obrovská rudá
hvězda.
Trojici vstupních dveří zdobily symetricky z obou stran kamenné, zřejmě pískovcové figurální plastiky, které věrně, realis
ticky a v životní velikosti znázorňovaly několik lidských postav
ve stejnokrojích i v civilu, jednoho služebního psa a pár předmětů v podobě pracovních nástrojů. Všechny sochy ztvárňovaly
odhodlání lidově demokratický režim nejen budovat, ale i chránit. S kamennou jistotou. (Stojí tam dodnes.)
Nejedná se o jednu administrativní budovu, jde o areál, rozložitý komplex spojených budov ve tvaru čtverce, jenž je svými
venkovními zdmi, fasádami s množstvím stejně nudných oken
orientován do čtyř ulic. Celek vyvolává pocit pevnosti s odolnými hradbami chránícími střed komplexu s nádvořím a blokem,
kde byly umístěny kanceláře ochranky, jež vozila papaláše nejvyšších nomenklatur pověstnými černými šestsettřináctkami.
Správa ochrany ústavních činitelů (V. správa FMV) sídlila pochopitelně v Praze, ale menší část ochranky musela být i v Bratislavě. Byl to 7. odbor V. správy. V bloku se také nacházel
prostor pro cely předběžného zadržení, což bylo rozpoznatelné
podle zamřížovaných oken.
XII. správa (dvanáctka) měla na tomto místě veškerá svá
pracoviště kromě 4. odboru (sledovačky) a také kromě úče
lového zařízení (vily), určeného k delikátnějším poradám a setkáním. Takovými byly i chlastačky a žranice soudruhů z užšího vedení. Pracoviště sledovačky bylo z konspirativních důvodů
umístěno v jiné budově v okrajové části města a také se muselo obejít bez jakéhokoliv označení či „firemní“ tabule, což se
dalo pochopit.
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Mé první chvíle na novém pracovišti, v organizaci tak odlišné od národních podniků a civilních institucí, byly hektické. Byly
naplněny množstvím nových vjemů, instrukcí, úkolů a informací.
K nástupu služby patřilo převzetí výzbroje a výstroje, která se od vybavení vébáků (jak jsme my, estébáci, nazývali kolegy v zelených uniformách s červenými výložkami s hodnostním označením) příliš nelišila. My jsme stejnokroje samozřejmě
nedostávali, protože jsme chodili v civilu. Ale během roku jsme
pravidelně ve dvou termínech obdrželi finanční částku, tzv.
oděvné. Jednalo se o náhradu za uniformu příslušníka SNB,
která se používala v průběhu služby. Tuším, že jsme dostávali
zhruba dva tisíce korun. Nejdůležitější a nejdražší byla výzbroj,
jež se skládala ze samopalu s obchodním názvem Škorpion
a z běžné pistole staršího typu, s níž jste mohli protivníka nejbezpečněji zdolat pouze tak, že jste ho dotyčnou zbraní praštili
do hlavy. Pokud byste ji chtěli použít ke střelbě, záruku spolehlivosti jste už mít nemohli.
Ženy dostávaly jenom pistole, škorpiony ne. K výzbroji patřily zásobníky k pistoli, příslušný počet nábojů shodných pro
obě zbraně, zásobníky k samopalu ve dvou různých velikostech
(délkách), podpažní pouzdra pro skryté nošení zbraní v civilním
oblečení a pouzdra k otevřenému nošení zbraní v polní uniformě, čili v tzv. maskáčích, které jsme používali jenom při ostrých
školních střelbách. Výzbroj doplňovala sada na čištění zbraní.
Výstroj tvořila uvedená maskáčová uniforma, jež ve stejné
kvalitě a v jedné barvě obsahovala několik součástí. K těm patřila třeba vysoká černá obuv zvaná kanady.
Každý prvek maskáčů byl ještě opatřen vnitřní zateplovací
vložkou. K uvedené zimní výbavě náležela i ušanka, tedy beranice ruského typu z umělé kožešiny. My jsme jí říkali papacha.
Výstroj ještě obsahovala hliníkový ešus, příbor (totožné úrovně stolování) a plynovou masku leda tak k polekání dětí. K jiným
účelům se už pro svou letitost nehodila.
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Po převzetí výstroje a výzbroje jsem nastoupil do zcela běžného žigulíku se dvěma pracovníky sledovačky. Nechal jsem se
odvézt do utajované budovy 4. odboru XII. správy. Já ani netušil, v jakém koutě města, které jsem tak dobře znal, se takový
útvar může nacházet. Bratislavské ulice jsem v průběhu zvláštní
jízdy vnímal tak intenzivně, jako bych byl ve městě poprvé.
Do ticha suterénní garáže zaznělo trojnásobné bouchnutí
dveří auta včetně ozvěny a pozoruhodné poznámky: „Tak, a už
jsi náš!“
Sídlem sledovačky byla vzhledově nenápadná nevelká budova. Zvenčí mi připadala hezká, ale ne natolik, aby přitahovala
pohledy lidí. Zapadala do prostředí. Garáže byly téměř podzemní, na tehdejší poměry značně velké. Vstoupili jsme právě přes
garáž, abychom mým těžkým vakem nevzbudili pozornost náhodných kolemjdoucích. Ocitli jsme se ve vstupní části, přímo
v zorném úhlu dozorného, jak se říkalo operačnímu důstojníkovi
odboru sledování.
Místnost dozorného byla od vestibulu oddělena velkou skleněnou plochou, aby mohl kontrolovat příchody a odchody osob.
Toho jsem si všiml okamžitě. Jak bývalo k vidění v případě jiných tehdejších podniků, i zde měl muž za přepážkou šedou
uniformu pracovníka závodní stráže a na levé ruce červenou
pásku s příslušnými žlutými písmeny ZS. Brigadýrku si s ležérní
elegancí posunul na stranu tak, aby si jí přicházející rozhodně
všiml. Jiný účel neplnila. Úspěšný pokus o dojem civilního prostředí.
Už méně viditelné byly ovládací prvky a kontrolní světýlka na
pultě. Všechno bylo orientováno dovnitř místnosti, aby měl do
zorný po ruce to, co potřeboval. Za jeho zády se nacházel velký trezor, několik plechových, typicky policejních šedých skříní,
v koutě byla umístěna vypnutá televize a také nějaké to sezení.
Šli nahlásit můj příchod a já jsem měl možnost rozhlédnout
se kolem. Mou pozornost upoutalo ticho a čistota. Z vestibulu

22

Vzpomínky estébáka

nevedlo do venkovního prostoru žádné okno, zřejmě proto tvořilo i jeho druhou zeď obrovské tlusté sklo, které je oddělovalo
od schodiště. Vestibul byl dostatečně prostorný, s bílými stěnami, s podlahou z hezkého kamene, který částečně překrýval
docela slušný koberec. Na něm stálo asi šest křesílek s konferenčním stolkem a popelníkem na chromované noze. V rohu
byla jedna větší pokojová květina a na zdi nástěnka s nápisem
„Inspekce dálkové dopravy“. Kamufláž. Nic dalšího tam nebylo,
a bylo to dobře. Spolu s nápadným tichem a čistotou působila
tato skromná strohost důstojně až elegantně. Žádná trapnost,
zbytečnost, kýč nebo třeba rudá nástěnka k 17. dubnu – svátku SNB. Nic takového.
Směšný mi připadal pouze ve skle vyříznutý oválný otvor,
který měl uniformovanému vrátnému sloužit rádoby k přebírání předvolánek a dokladů totožnosti od osob přicházejících na
„úřad“ na základě jakési obsílky. Výřez samozřejmě neměl pražádné praktické poslání. Jednalo se jen o to, aby byl na očích,
podobně jako nástěnka s výrazným nápisem a grafem smyšlené
dopravní organizace. Byla to pouze příprava na případnou nahodilou návštěvu nežádoucí osoby, zástěrka, která měla vyvrátit možné podezření, že jde o sídlo nějaké utajované instituce.
Zvenčí nebylo žádné označení.
Čekal jsem na přijetí u náčelníka odboru, a jelikož jsem nadále neměl co na práci, pozoroval jsem přicházející lidi. Všímali
si mě. Není divu, šlo o objekt, kde se mohli pohybovat jenom
„svoji“, kteří se už velice dobře znali, ale nebylo jich zase tak
moc. V tom vestibulu jsem jim musel připadat jako rozsvícený
vánoční stromeček na mořské pláži v Tunisku.
Ticho náhle přerušil pronikavý hlas drobné, ne zrovna nejmladší, ale určitě zkušené sekretářky, která mě spíš razantně
než vlídně pozvala k náčelníkovi odboru.
Podplukovník JUDr. R. K., náčelník 4. odboru XII. správy, nejenže vypadal, ale ve skutečnosti i byl typem staršího uvážlivého
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a zkušeného šéfa s klidným projevem a image solidního člověka. Později, když jsem ho už lépe znal, naplňoval moje představy
o úrovni náčelníka v prostředí tajné služby, přičemž jsem nejvíce
oceňoval jeho rozvážnost a opatrnost, stručnost a věcnost vyjadřování, promyšlené postoje. Skvěle se orientoval v praktikách
služby, která nekončila jenom zkušenostmi ze sledovaček. V této
specializaci měl sice nejvíc odsloužených let, ale poznal rovněž
jiná zařazení, a hlavně v jiných dobách. V minulosti, zamlada,
údajně bojoval proti banderovcům.
Slyšel jsem, že nebyl jenom rozvážný, byl hlavně opatrný. Prý
nikdy nikomu neublížil, ale ani nikomu nepomohl. Neověřoval
jsem si to, nevím. Můj postoj k němu byl prostý: neobdivoval
jsem ho, ale vyhovoval mi. Byl mezi námi velký rozdíl – funkční,
hodnostní i věkový.
Občas jsem ho zažil během kontroly služby v terénu, vídal
a slýchal jsem ho na služebních poradách i stranických schůzích. Většinou jsem však šéfa odboru spatřil pouze projít chodbou, nastupovat do auta nebo ráno postát u dozorného, aby si
vyslechl, co se událo v průběhu noci.
Podstatně častěji jsem byl ve společnosti náčelníka oddělení
(což byla funkce jen o jeden schůdek níž pod náčelníkem odboru) a s vedoucím pracovní skupiny. Tito dva se mi v první den
pobytu na sledovačce, ale i několik následujících dní, věnovali
nejvíc.
Postupně jsem se začal seznamovat s prací oddělení: nejprve
jsem pročítal zprávy o akcích, následovaly konzultace na oddělení a postupně i účast na sledování objektu (tedy osoby, jež
byla předmětem zájmu StB) v terénu, v první řadě na sledování
Alexandra Dubčeka. Když už se mi kvůli němu přestala třást kolena, přišla na řadu jeho žena Anna. Aby se mi kolena roztřásla
znovu!
Bylo to období, kdy se ve mně kupily otázky. Odpovědi jsem
hledal u starších kolegů i ve zprávách ze sledování jednotlivých
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objektů. Snažil jsem se ozřejmit si nejen to, koho sledujeme, ale
i s jakým výsledkem, zpravodajským přínosem a s jakými oběťmi.
Později jsem hledal odpověď na otázku, proč se na jednotlivé sledovací akce vynakládají nemalé finanční prostředky. Studoval jsem tehdejší politickou situaci doma i ve světě v souvislosti s bezpečnostní politikou a jejími praktickými aktivitami
prostřednictvím řadových příslušníků z výkonných útvarů. Jak
jsem předeslal, politice se ve svém vyprávění snažím vyhýbat,
ale nemohu vynechat konstatování, že na své opatrné dotazy
jsem přímou, jasnou a vyčerpávající odpověď nikdy nedostal.
V případě svého naléhání nebo nedůvtipnosti jsem se mohl stát
i nepříjemným (možná až nebezpečným) diskutérem. Také proto
jsem raději hodně četl a méně odvážně se ptal.
Otevřené byly pouze rozhovory s mými vrstevníky, s lidmi ve
stejném postavení, jaké jsem měl sám. Někdy také u piva.
Ještě jsem nepronikl do všeho, ale už krátce po nástupu mi
bylo jasné, že Státní bezpečnost v období sedmdesátých let
minulého století vykonávala své aktivity a veškerou činnost
nepochybně v bezvýhradném souladu s bezpečnostní politikou
Komunistické strany Československa a podle závěrů XIV. (normalizačního) sjezdu KSČ z roku 1971. Ten jednoznačně rozhodl, že se složky StB budou řídit usneseními stranických orgánů a v jejich duchu se budou zaměřovat na odhalování projevů
a aktivit „zbytků vnitřního nepřítele“, na zabraňování pronikání
antikomunismu a proti organizování ideologické diverze. A tak
se cílem akcí kontrarozvědných útvarů StB stávali jednotlivci
a opoziční skupiny s takovým zaměřením a styky. Byl to v podstatě návrat k praxi padesátých let.
A já jsem se předtím naivně domníval, že politické problémy
se řeší politickými postupy, že to nepatří do arzenálu mocenských orgánů státu.
Zjišťovala se činnost opozice, vzájemné styky osob, obapolná propojenost jednotlivých skupin, propojení na Západ, způsob
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 nančního zabezpečení jejich působení, ale i další informace, aby
fi
mezi tyto kruhy mohly postupně a konspirativně pronikat osoby,
které se těšily jejich důvěře, aby mohly ovlivňovat a mařit jejich
činnost. Tomu aktivně napomáhalo sledování a opatření technických útvarů. Jednalo se převážně o preventivní rozkladnou
činnost, resp. informační působení, kam patřila i dezinformační
opatření a kampaně. Po získání signálu o podezřelé aktivitě nastoupily jednotlivé operativní odbory a případ rozpracovaly. Začaly budovat síť tajných spolupracovníků (TS) v daném zájmovém
prostředí. Pokračovaly jejich výchovou, zaškolováním, jejich podrobným vytěžováním, zadáváním zpočátku jednodušších, posléze i náročnějších úkolů.
Tyto odbory využívaly ve své činnosti poznatky získávané
technikou, sledovačkou a kontrolou korespondence, tedy výsledky práce výkonných pracovišť Státní bezpečnosti. Ta pracovala na základě požadavku operativy.
Tehdejší tajná služba působila jako dobře připravená, skvěle organizovaná, způsobilá, výkonná i dostatečně početná
organizace. Poskytovala poměrně slušnou úroveň poznatků.
Ty samozřejmě sloužily především stranickému vedení, jeho
nejužšímu kolektivnímu orgánu, v některých případech pouze několika funkcionářům. V případě mimořádně citlivých akcí
dokonce jediné osobě! Některé případy se ani nezpracovávaly
písemně, výsledky byly tlumočeny ústně, mezi čtyřma očima.
Vždy podle stupně důležitosti, utajení, významu akce, jejích
specifik a zájmu stranického vedení na dalším průběhu rozpra
cování.
Nejvyšší představitelé resortu FMV a nejvyšší služební funkcionáři útvarů StB (správ) byli z časového hlediska informováni jako první a z pohledu kvality a zevrubnosti poznatků byli
informováni nejlépe. Na nich záleželo, jak a kdy bude aktuální
zpráva zpracována, napsána a tlumočena vybraným stranickým
funkcionářům a jaké bude jejich odborné stanovisko s doporu-
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čenými opatřeními, zpravodajskými kombinacemi nebo výjimečně i s právními kroky. Významově to ale bylo teprve na druhém
místě. Předně se posuzoval politicko-ideologický dopad, zákony byly vedlejší. V některých případech skončila věc u soudu,
ovšem byla to spíš vzácnost.
Získal jsem pocit, že kontrarozvědné složky věnovaly v průběhu sedmdesátých let „díky“ vedoucí úloze KSČ velkou pozornost problémům uvnitř společnosti a vytvořily si institut
„vnitřního protivníka“. Postupně se stal těžištěm, téměř nejvýznamnější částí vnitřní struktury složky. Byl jsem také svědkem
nebo účastníkem jiných akcí, které logicky patří k náplni práce
tajné služby, a přistupovalo se k nim rovněž důsledně profesionálně. Byly však v menšině. V tomto období jsme se stali svědky nárůstu významu a důležitosti práce se zaměřením dovnitř
společnosti, na „vnitřního nepřítele“.
Předsevzal jsem si, že během těch dvanácti měsíců zkušební
lhůty budu držet jazyk za zuby; ale přitom se mi tolik chtělo
ptát!
Měl jsem „štěstí“, že mě bez jakéhokoliv ovlivňování z mé
strany zařadili podle volného tabulkového místa ke 2. oddělení odboru. Platil nepsaný zákon, podle kterého patřily sledovací akce z okruhu problematiky domácího prostředí přednostně
právě tomuto kolektivu. Na rozdíl od nás sledovalo 1. oddělení
v převážné míře objekty ze zahraničí, cizí diplomaty, osoby podezřelé ze styku se zahraničím… Náplň však nebyla striktně
a přísně rozdělena a taková dělba se nedala zcela dodržovat.
Průběh běžných pracovních dnů a nápor práce si žádal své.
Během zkušební doby jsem měl poznat hodně věcí a také
si je osvojit. Týkalo se to i okolí našeho „úřadu“ a specifik
zanedbané dělnické čtvrti, kam jsem byl umístěn.
Návštěvy levných restaurací a hospod v blízkém okolí jsme
měli pochopitelně zakázané. Tento zákaz jsme však s gustem
porušovali. Zejména v letních měsících, kdy žízeň zvítězila nad
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hrozbou možné kritiky ze strany náčelníka. Neměl rád, když
„jeho chlapci“ chodili na jedno poblíž pracoviště.
Na sledovačce se tehdy dělávalo na směny. Pokud jsem v jeden den nastoupil na ranní směnu, druhý den jsem byl automaticky zařazen na tu odpolední.
Začátek dopolední pracovní doby nebyl stabilní. Závisel na
potřebách operativy a ovlivňovala jej vzdálenost, kterou bylo
ráno zapotřebí překonat z odboru až na místo akce. „Plac“ se
mohl nacházet i někde mimo Bratislavu. K tomuto nevyhnutnému času se logicky připočítával i čas cesty z teplé postele na
odbor. Vstával jsem někdy až odporně brzy a s jistotou si pamatuji, že i velice nerad.
Konec práce dopolední směny (jinak řečeno – čas střídání)
byl stanoven a v zásadě se i dodržoval. Bylo to těsně po poledni, někdy kolem čtvrt na jednu, a předpokládalo se, že zbylých
pětačtyřicet minut do třinácté hodiny bude postačovat na přesun i písemné zpracování zprávy o sledování.
Současně byl čas ve 12.15 také dobou začátku práce odpolední směny, která tu první střídala. Konec šichty toho dne večer – tedy spíš její přerušení, protože druhý den ráno mohla
opět pokračovat –, byl otevřený a předem neurčený. Všechno
ovlivňoval zejména požadavek operativy, činnost sledovaného v pozdních večerních hodinách a samozřejmě základní fakta – zda je objekt aktivní, zda je ještě venku, ve společnosti,
v ulicích, jezdí autem atd. Případně, jestli sledovaný pobývá už
nějakou tu chvilku doma a existuje předpoklad, že by další pokračování akce v onen den už žádné další informace nepřineslo. V některých výjimečných případech bylo důvodem zvažování,
zda akci ukončit, nebo ne, i nápadně obezřetné chování sledovaného, jeho všímavost k pohybu kolem. Jindy jsme s ukončením váhali kvůli do očí bijící lhostejnosti, nezájmu objektu o své
okolí. O průběhu akce rozhodovaly rovněž jiné jevy a poznatky, které řídicího operativního pracovníka zajímaly. V éteru měl
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krycí přezdívku kapelník. Prostřednictvím dozorného odboru kladl otázky týkající se vývoje sledování a určoval, kdy a za jakých
okolností máme toho dne práci ukončit.
Tak vypadaly naše dny z časového hlediska. V porovnání
s většinou civilních povolání zde byly viditelné rozdíly. Podle časového rozpisu jsme si plánovali i naše soukromí. Snažili jsme se
nevšední rytmus služby skloubit s osobním životem, s požadavky rodin, přátel, okolí, tedy s prostředím, kde se pracovalo normálně, kde bylo obvyklé začínat pracovní den ráno a odpoledne
jej ukončit, kde bylo normální, že se v noci spí. Nebylo to vždy,
hlavně v počátcích, jednoduché. I proto, že jsem o svém povolání nesměl s nikým mluvit, nemohl jsem nikomu vysvětlovat (nedej bože zdůvodňovat) popisovanou směnnost, i když byla očividná. A už vůbec ne objasňovat svou příslušnost k tajné službě
(o zařazení na sledovačku ani nemluvě). Všichni přátelé a známí
však viděli, že je moje pracovní doba značně a
 typická.
Doma jsem byl téměř upřímný. Uvědomoval jsem si, že tím
porušuji veškerá pravidla utajování své příslušnosti a práce.
V cizím prostředí jsem byl opravdovým tajným. Pokud jsme
s náčelníkem oddělení seděli večer třeba někde u vína, po celou
dobu jsem ho byl schopen oslovovat „pane doktore“, což on
bez mrknutí oka přijímal. I když je pravda, že doktorem (JUDr.)
byl, buržoazním „pánem“ být nesměl, byl přece „soudruhem“.
Ale fungovalo to, nacházeli jsme se mezi cizími.
Taková divadélka a předstírání na veřejnosti, před lidmi, kteří
nás v Bratislavě neustále obklopovali, mi nečinila problémy. Ale
dělat ze sebe idiota v užším okruhu dobrých známých… Toho
jsem nebyl schopen a ani k tomu ochoten.
Zvykal jsem si na malou vysílačku – mašinku. V počátcích služby mě přímo fascinovalo, jak si mí starší a zkušenější kolegové
během pěší části akce mezi sebou na dálku povídají. Jako by
kráčeli jeden vedle druhého, a přitom byli od sebe tak daleko!
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Výměna informací mezi pěšáky a vozidly sledovačky, kroužícími kolem během pěšího pohybu nebo jiné aktivní činnosti sledované osoby, byly slyšitelné a pochopitelně také slyšené i v místnosti dozorného na „úřadě“. Ten měl k dispozici citlivý přijímač
a nejsilnější vysílač. Jeho signál byl nejvýkonnější a překřičel
ostatní natolik, že člověk se slabší mašinkou neměl šanci, aby
ho někdo zaslechl. V radiofonii může mluvit pouze jeden, nefunguje to jako v případě běžného telefonu. Jednalo se o obvyklou
kázeň, ohleduplnost a současně i možnost kontroly.
Brzy jsem si malou vysílačku na těle oblíbil, osvojil jsem si její
používání a sžil jsem se s ní. Její provoz vyžadoval i postupy,
které někdy omezovaly. Bylo nezbytné umět ji podle potřeby,
resp. charakteru okolí, okamžitě ztišit nebo zcela vypnout. Současně však bylo důležité nepřipravit se o možnost dovědět se
něco podstatného. Šlo o vteřiny. Jindy bylo zapotřebí rychle
odvysílat cosi naléhavého tak, abychom u toho v blízkosti cizích lidí nepůsobili jako pološílenci trpící samomluvou. Mašinku
jsem totiž neměl v ruce jako dnešní mobilní telefon, ale skrytě
připevněnou na těle pod oděvem. Skrývalo se také její ovládání
a mikrofon s malým reproduktorem.
V počátcích, kdy jsem si ještě stále skoro všechno zvědavě
a s údivem prohlížel, leccos zkoušel a na leccos se vyptával,
jsem se dozvěděl další novinky. Například dovolená: co se týče
počtu dnů, měl jsem jich dostatek. S výběrem místa pobytu
byly už jisté potíže, i s termínem.
U plánování těch nejjednodušších a nejlevnějších dovolených
spolu s rodinou někde na chatě, pod stanem, v zotavovně MV
(Ministerstva vnitra) nebo u příbuzných na území Československa nebyly problémy. Dovolené se však mohly čerpat pouze v souladu s ostatními kolegy. Kolektiv se nesměl ani krátkodobě oslabit. Bylo to období, kdy se plánovalo všechno, ale
dovolená snad nejdůsledněji. Přihlíželo se k veškeré nepřítomnosti v práci – nemoci, školení, lázeňská léčba, nápor služeb.
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 ejtvrdší byla Mimořádná bezpečnostní opatření (MBO), kdy
N
jsme kromě marodů nastoupili všichni v jednom šiku. Probíhala převážně u příležitosti srpnových výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Tehdy bylo služeb moc a v době
volna navíc platila dostižitelnost – ačkoliv se jednalo o hlavní
měsíc dovolených.
Na žádost o povolení zahraniční dovolené v libovolném měsíci bylo zapotřebí pořádné dávky odvahy i přesto, že dovolená
se směla trávit výhradně v socialistických státech. Kapitalistická cizina nebo Jugoslávie nepřicházely v úvahu.
Následující léta ve službě mi potvrdila, že v ČSSR a v její
obranné složce SNB je spousta příležitostí k vítězství hlouposti a nenávisti nad moudrostí a láskou. Nemám zde na mysli
drobné epizodky, ale otázky týkající se osudů lidí, jejich životů. Takové poznání mi umožnila služba, každá akce, jíž jsem se
zúčastnil, obrovské množství lidí, se kterými jsem se seznámil
pracovně i soukromě, blíže či jenom povrchně. Také vlastní neústupnost, kdy jsem se domáhal něčeho, na co jsem měl podle
svého mínění oprávněný nárok. Vážnější to bylo tehdy, když se
jednalo o postoj, právo na vlastní názor. To nebylo jednoduché,
to se tenkrát jaksi nenosilo. Ale zvykal jsem si, neodporoval, zatím jsem jenom poznával.
Co se týče víry, nešlo o vyslovený zákaz, byl jsem však dostatečně zevrubně informován o možných problémech spojených s jakýmkoliv kontaktem s tímto světem, který vládnoucí
ideologie tak zastírala. Týkalo se to účasti na církevním sňatku příbuzného, církevního pohřbu, návštěv kostelních mší, křtů
dětí, nošení křížku na krku, kontaktů s věřícími vůbec. Všeho,
co by mohlo signalizovat, že nejsem „vypořádán s náboženskou
otázkou“.
Tomuto trendu jsem vyhověl, ovšem ne proto, že se to po
mně požadovalo, ale proto, že jsem se tak rozhodl já sám.
Tehdy, když pro mě hrozba stranických výborů, pohovorů
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 kádrování ze strany náčelníků číhajících na nedostatečné rea
spektování „morálního kodexu budovatele komunismu“ ještě neexistovala. Tehdy, když jsem ještě neměl ani potuchy, že vůbec
o hrozbu půjde.
V civilu to bylo přece jen poněkud jinak. Běžní občané, řadoví
pracovníci nebo zaměstnanci, kteří neměli ambice dělat kariéru, nemuseli tajit své náboženské přesvědčení. Nemuseli křtít
vlastní děti v městečkách a vesnicích v okolí Bratislavy, kde je
nikdo neznal, nemuseli zlatý křížek na krku skrývat pod košilí
nebo svetrem, jako to dělali někteří straničtí či jiní funkcionáři
(a jejich rodiny), kteří si nechtěli pokazit začátek dobré kariéry
a připravit se o dobře placený post.
Kostely praskaly ve švech, žádný obyčejný občan nebyl za
svou víru pronásledován. Současně je ale pravda, že náboženské přesvědčení a víra v Boha neposkytovaly jednotlivci v civilu
záruky budování úspěšné kariéry a nedláždily mu cestu k řídicí
funkci.
V podmínkách bezpečnosti, a zvláště ve složkách StB, to
bylo zásadně jinak: platil tu praktický zákaz myslet jinak. Ideologie strany, opírající se o teorii antagonismu dvou odlišných
a nesmiřitelných světových názorů, umožňovala pouze jeden
materialistický světonázor. Do jejích řad, a tím automaticky i do
řad příslušníků ozbrojených sil, neměl povolen vstup jiný postoj,
jiný životní styl. Nebyl trpěn žádný příslušník, který se s touto
částí ideologie vedoucí a jediné politické síly ve státě nezto
tožňoval.
Nestávalo se to pouze tak, že by věřícího vyštvali ze služebního poměru do civilu. On se totiž do sboru vůbec nedostal.
O problémy si koledoval příslušník, který se zúčastnil církevního
pohřbu své babičky někde na venkově, čímž tedy vyšlo najevo,
že měl v otázkách víry „nedostatečný vliv“ na své příbuzenstvo.
Potíže s náčelníkem a předsedou základní organizace Komunis
tické strany Slovenska (KSS) mohl mít i ten, kdo měl církevní
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sňatek nebo kdo se oženil do „nábožensky zatížené“ rodiny,
případně pokud někdo z jeho příbuzenstva chodil do kostela.
V kádrových materiálech a v běžné komunikaci na toto dost
frekventované téma se používaly výrazy jako „vypořádání se
(částečné či skrývané) nebo nevypořádání se s náboženskými
otázkami“, „nedostatečnost ideologického a výchovného vlivu
na nejbližší v rodině“, „úroveň zastávání vědeckého světonázoru a vyvracení tmářství ve vědomí lidí v okolí příslušníka, člena
strany“.
Novinkou byla pro mě zásada postupu při náhodném nebo
jiném styku se zahraničím. Jako příslušník StB jsem byl povinen písemně, formou úředního záznamu, nahlásit nejbližšímu
služebnímu nadřízenému každý (i bezvýznamný) osobní, písemný nebo telefonický kontakt s kteroukoliv osobou ze zahraničí.
V zápisu bylo nezbytně nutné pravdivě a podrobně popsat zájem cizince, jeho otázky a mé odpovědi. Měl rovněž obsahovat
můj subjektivní dojem a pocity, ale také fakta, k jakým patřila
třeba espézetka, továrenská značka auta, místo a čas kontaktu, pohlaví a zdánlivý věk, popis osoby a jejího oblečení, eventuální společnost dalších lidí, zvolený jazyk rozhovoru. Zejména
však obsah rozhovoru!
Přesně takovou povinnost jsem měl i tehdy, pokud jsem
u podobného styku nachytal jinou osobu, o níž mi bylo známo,
že je ve služebním poměru k StB. Měl jsem ji udat.
Vyvolávalo to zvláštní atmosféru opatrnosti a nedůvěry. Nikdo z nás nedokázal takovou komunikaci primitivně odmítat,
k cizinci, který se ptal „na cestu“, se otočit zády a vypařit se.
Nikdo z nás však ani neměl zájem rozhovor zbytečně prodlužovat. Pokud vás někdo osloví slovensky nebo česky, zpočátku není případná cizí státní příslušnost nijak zjevná, ale co kdyby… Člověk nemohl vědět, kdo je svědkem takového kontaktu.
Možné bylo cokoliv. Platilo to obzvlášť ve službě během sledovací akce, kdy sledovač působil venku mezi lidmi, měl se c hovat
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přirozeně a nezúčastněně, jako kdokoliv jiný v jeho blízkosti.
Proto se s takovou náhodou setkat mohl.
Pro řadového příslušníka to bylo nebezpečné jak ve společenském prostředí, tak v soukromí – při různých posezeních
u příbuzných, známých, ale i v případě nahodilého setkání
v kavárnách, restauracích, na nádraží nebo na stanovišti taxíků. V případě skutečně nepříjemné shody náhod se sledovači
mohlo přihodit, že se kupříkladu dostal do kontaktu se slovensky mluvícím občanem USA, o kterém nevěděl nic kromě toho,
že dotyčný člověk hledá hotel. Ovšem jiný příslušník kontakt
zaregistroval a měl možnost, dokonce povinnost, kolegu udat,
ublížit mu, jinak by se tím ocitl v situaci podezřelého z nespo
lehlivosti.
Bylo to nelogické, v praktickém životě nesplnitelné nařízení,
prostě úplná hloupost. Nikdy jsem takový záznam nepsal a nikdo ho nepsal o mé osobě.
V mém novém zaměstnání bylo v kontrastu s civilním prostředím nejvýraznější změnou to, že se neprosilo a neděkovalo, ale jenom žádalo a na rozkaz existovala pouze jedna jediná
odpověď: „Vykonám!“ Nemohl se zde vyskytovat jiný názor, než
byl názor nadřízeného. (Vlastně ano, ale nesměl být vysloven.)
Neplatilo to však během schůzí na půdě tří různých základních organizací – KSČ, Svazu socialistické mládeže (SSM)
a Svazu československo-sovětského přátelství (SČSSP), kde
jsme nadřízenost služebních funkcionářů a případné rozdíly
vhodnosti či ve služebním věku nerespektovali. Ale ani tam se
odlišný názor nepřijímal s radostí a pochopením. Oficiálně byla
možnost vyjádřit postoj v diskusi a posléze jej obhajovat. Ale
šuškalo se, že se to nedoporučuje. O rozkazech se nepolemizovalo nikde a nikdy! Na tomto poli si ale přesto několik lidí „rozbilo držku“.
Pokud pro mě byly doporučení a varování, zákazy, nároky či
pokyny na začátku služby u StB překvapivé a náročné, nebylo
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to kvůli jejich složitosti, kvůli nepochopení jejich účelu, ale kvůli
jejich velikému rozsahu, razanci nástupu a prudkosti z toho vyplývajících změn. Všechno přišlo najednou.
Nebylo mi do zpěvu. Požadavky byly v podstatě prosté
a mnohé jsem vnímal jako primitivní. Ale musel jsem je respektovat, okamžitě se s nimi obeznámit, a to najednou se všemi.
Až po určité době jsem přišel na kombinace a postupy, jak je
rozumně a střízlivě obcházet, přitom však ničemu a nikomu, ani
sobě, neublížit.
Lehčí o některé iluze jsem začal pracovat a práce v terénu
mě upřímně zaujala.
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III. kapitola
Uběhlo pár týdnů a svět jsem viděl jinak než předtím. Město
i veškerá jeho dávno známá místa pro mě získaly nové dimenze. Zjistil jsem, že sledovač vidí svět po svém, jinak se pohybuje v ulicích, jinak jezdí autem…, a ostatní si toho ani nevšimnou.
Soustředil jsem se na výkon služby v terénu. Patřilo k němu
třeba fotografování skrytým způsobem nebo používání malé
radiostanice, jejíž přezdívka mašinka se mi zalíbila. Pokud jsem
v prvních dnech jenom pročítal staré zprávy ze sledování a plnil
popelník v kanceláři, nyní mě už nadřízení začali nasazovat do
konkrétních akcí v terénu. Posuzovalo se, jestli z objektu nebudu mít strach, nebo naopak – zda nebudu příliš odvážný, a tím
pádem neopatrný. Oba extrémy byly nepřijatelné.
Velký význam se přisuzoval i dalším schopnostem, dovednostem a reakcím, které jaksi přirozeně náleží k požadované „výbavě“ každého sledovače. Jako samostatné disciplíny se nepřednášely ani na školách ani v kurzech.
Dodnes mám v paměti definici sledování zbavenou politických postulátů a ideologie. Podle ní je sledování jednou z konspirativních disciplín zpravodajské činnosti speciálních služeb
a zvláštních policejních útvarů (bezpečnostních složek státu).
Provádí se skrytým, pro okolí nenápadným vizuálním pozo
rováním objektu (jak jsem řekl dříve – člověka, jenž je předmětem soustředěné pozornosti StB). Zjišťuje se tak jeho činnost,
zájmy, režim dne, navštěvované adresy nebo styky s jinými

osobami.
Sledování tvoří výkonnou součást daného bezpečnostního
aparátu, podobně jako zpravodajská technika. Pracuje se podle požadavků operativních pracovišť, nikdy ne samostatně
a z vlastního rozhodnutí.
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Služeb sledovačky využívá převážně kontrarozvědka, jejíž součástí skupina obvykle je, dále, avšak v menším rozsahu,
také rozvědka, kriminální služba a podobně. Pracovníci sledovačky se mohou zaměřit rovněž na sledování budov, technických, dopravních a jiných zařízení, vybraných lokalit a dalších
míst, tedy nejen na pozorování osob. Sledování důsledně utajovaným způsobem a s využitím různých druhů krytí provádějí pracovníci v civilním oděvu. Ve speciálních případech, ale jen
docela výjimečně (a za citlivého personálního obsazení sledovací skupiny), se může realizovat i otevřeně, nepokrytě. Tehdy se
jedná o tzv. hlídání.
Pracovní skupina mající pověření sledovat utajeným způsobem fotograficky zdokumentuje aktivity objektu a o průběhu
své činnosti denně zpracovává zprávu zvanou svodka. Ta kromě chování zájmové osoby obsahuje veškerá její jednání a přesuny, jejich přesné časové označení, styky s jinými osobami
a rovněž adresy bytů a domů, které navštívila.
Sledování probíhá celý den, někdy také (nebo pouze) v noci,
a to jak ve všední den, tak i během svátků. Provádí se vždy podle odůvodněného a schváleného požadavku příslušného kompetentního pracoviště operativy v souladu s platnými zákony,
nařízeními ministra vnitra a dalšími vnitřními předpisy.
Sledovací útvar mívá své prostory s kancelářemi, garážemi
a jinými místnostmi obvykle mimo budovy, které zná veřejnost
jako sídla policie nebo tajné služby, nejčastěji na odlehlých
místech. Využívá zakamuflované technické prostředky, kupříkladu vozidla, která jsou od civilních k nerozeznání, ovšem
k jejich vnitřnímu vybavení patří vysílačky, magnetofony, fotografické přístroje nebo videokamery. K dispozici má rovněž
více espézetek. V některých akcích se využívají rozmanité druhy krytí: maskovací prostředky, převleky, pracovníci sledovačky
používají fingované doklady totožnosti, falešnou osobní identitu a další podobné pomůcky.
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Pokud sledování posuzujeme důsledně pouze jako odbornost
bezpečnostní praxe, jako profesi se speciálním posláním a vybavením, jeví se bez ohledu na politické zřízení státu jako běžná
a potřebná práce. Citlivou a zranitelnou záležitostí je však zaměření a orientování její činnosti. Patří ke kompetencím, které
jsou vždy mimo sledovací útvary.
A já jsem tuto svou „kariéru“ zahájil sledováním Alexandra
Dubčeka a jeho manželky Anny!
Z teorie i z každodenní praxe mi vyplynulo, že pudové jednání – „abych viděl, a nebyl viděn“ – si musím zautomatizovat co
nejdříve. Souvisel s tím druh a barva oblečení, způsob chování – ani přehnaná odvaha, pocit neohroženosti, nebo naopak
přílišná opatrnost a strach. Teorie o pohybování se za sledovaným uvádí jakési mimikry, „potřebu splynutí s okolím“, což je
skutečně velice výstižné.
Učil jsem se využívat zrcadlení obchodních výloh, kde a jak
postát, kdy zpomalit a objekt doprovázet jenom pohledem na
dálku, kdy přidat do kroku a přiblížit se, případně člověku na
pár chvil doslova „dýchat za krk“. Osvojil jsem si i spolupráci
s kolegy prostřednictvím vysílačky. Začal jsem se orientovat,
vnímat a rovněž vyhodnocovat rozdíly mezi lidmi, ale i chápat
jiné libůstky sledovací činnosti, k nimž se řadí charakteristiky
jednotlivců z psychologického hlediska.
Jeden ze starších a ochotnějších kolegů mi to sdělil docela
srozumitelně: „Sledování není vůbec prosté nebo tupé chození někoho za někým! Vyžaduje taky přemýšlení, cit pro vystižení momentu, kdy objekt nenápadně nafotit, nutnost poradit
se s kamarády přes vysílačku a rozdělit si práci tak, aby někdo
z party zjistil i totožnost neznámé osoby, se kterou se sledovaný případně setká. Právě proto je do akce zapojena celá skupina, nejenom jeden, dva.“ A pokračoval dál: „Každý objekt je jiný;
může být pozorný a bystrý nebo nevšímavý a nechápavý. Koukni na Dubčeka – jak a kdy reaguje. V této akci uděláš nejlíp,
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pokud pro utajení paradoxně neuděláš vůbec nic! Jenom bys ho
nasral. Stačí slušné chování, a hlavně žádné hry na schovávanou. Všichni víme, že to ví, a on ví, že to víme my. Je v tom
špetka psychologie. Z té plyne rozdíl mezi sledovanými.“ Pak
už jen se smíchem dodal: „Uvidíš, jak bude nervózní, až tuhle
blbou práci dělat přestaneme. Teď je klidný, protože nás vidí
a většinou ho nedráždíme. Jen se ho nesnaž vyfotit tou naší
slabomyslnou aktovkou. Ta ho umí naštvat nejvíc.“
Postupně mě stále častěji začali zapojovat do aktivní práce. Mnohokrát jsem běhal za objektem, hlásil do vysílačky jeho
i svůj pohyb. Nejprve ve dvojici se zkušenějším kolegou, později
už sám.
Kolektiv mě přijal, uvědomoval jsem si, že mě kolegové hodnotí, pozorují, ale že prozatím nemůžu hodnotit já.
Nebavilo mě čekání na akci, kdy jsme jen seděli v kanceláři,
věnovali se administrativní práci, lepili do svodek fotodokumentaci nebo doplňovali písemnosti. Raději jsem pobýval venku.
Dařilo se mi a pohyb v terénu mě bavil.
Kvanta akcí našeho 2. oddělení a také jejich různorodost byly
značné. Tento stav by mohl nezasvěcenému připomínat chaos.
Nezasvěcených však nebylo. Akce se lišily na základě cíle, doby
trvání, periodicity, způsobu provedení, místa, státní příslušnosti sledovaného, podle stupně důležitosti i dalších hledisek. Pro
2. oddělení byly dominantní akce vnitrostátního charakteru,
tedy z domácího prostředí, a byly v převážné míře dlouhodobější. Akce vůči cizím občanům a diplomatickým pracovníkům ambasád kapitalistických států (většinou z Prahy) patřily obvykle
sousednímu 1. oddělení. Tito kolegové zjišťovali styky oněch lidí
s našimi občany a případné aktivity, které s jejich oficiálním posláním na území Československa nesouvisely.
„Dělali“ jsme na akcích otravně dlouhodobých, ale i na kratších, kdy bylo zapotřebí zabezpečit jenom montáž technického zařízení, případně cizinci v době jeho nepřítomnosti na
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 otelovém pokoji zkontrolovat zavazadla a fotograficky zdokuh
mentovat nalezené materiály a písemnosti.
Další akce se zaměřovaly na doplňování poznatků získaných
jiným způsobem. Měly buď potvrdit, nebo vyvrátit některá podezření či zcela neobjektivizované signály. Další akce měly zdokumentovat například zajímavou schůzku našeho občana s nějakým cizincem nebo pracovníkem velvyslanectví západní země,
případně schůzky v jiné kombinaci osob.
Většina odpoledních akcí končila v pozdních večerních hodinách, kdy už byl objekt doma, resp. na místě svého dočasného
pobytu, přes třicet minut nevycházel a viditelně nekomunikoval
s okolím. Naopak další zase probíhaly i v nočních hodinách, nepřetržitě, ale takových se vyskytlo méně. Občas se přihodilo, že
jsme vybranou osobu dělali vždy jen v noci.
Pokud se jednalo o akci přesahující hranice Československa,
která zpracovávala mimořádně zajímavý objekt, převzali jsme
jeho sledování od jiných kolegů v republice na předem dohodnutém „place“, například na dálnici nebo na vlakovém nádraží.
Tyto akce byly náročné po stránce organizační, ale i z hlediska
radiového spojení.
Pestrost sledovacích akcí byla opravdu značná a doteď jsem
ve svých vzpomínkách nenašel dvě se stejnými požadavky, podmínkami a průběhem. Některá sledování měla charakter náhodné kontroly, jako by měla vyplnit mezeru v pracovní vytíženosti odboru, na dalších jsme zase dřeli otrocky celé dlouhé dny,
a přitom jsme nezískali žádný poznatek. Alespoň nám se to tak
jevilo. Pozadí většiny akcí jsme neznali.
V době mého působení na 4. odboru jsme především dělali
již uvedeného Alexandra Dubčeka a jeho manželku Annu Dubčekovou. Krycí název se měnil, já si vzpomínám na pojmenování
BŘÍZA, DUB, pak ještě ESER. O této akci, která byla z hlediska problematiky „vnitřního protivníka“ v socialistickém Československu nejdůležitější, jsem se dozvěděl hned v prvním týdnu
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po nástupu na 4. odbor. Byla pro mě největším překvapením
za celou dobu kariéry u tajné služby. Zaskočil mě její nebývalý
rozsah, množství denně nasazovaných lidí, vozidel, počet odpracovaných hodin a naježděných kilometrů, množství odhalení,
dekonspirací a nepříjemností, kvantum promrhaných finančních
prostředků. To všechno, jak jsem zjistil později, nepřineslo jediný zpravodajsky zajímavý poznatek nebo výsledek.
Jestliže bylo cílem této dlouhodobé akce pouze otravovat život Alexandru Dubčekovi, jeho rodině a částečně i lidem žijícím
v blízkosti domu, kde bydlel, pak své poslání splnila na sto procent dokonale. Bohužel.
U jednoho z mála společenských posezení se mi bez většího úsilí povedlo uvolněně si popovídat s náčelníkem. Popíjel s námi, usmíval se, choval se docela civilně. Byla to jedna
z těch vydařenějších akcí, kdy nebyl nikdo opilý, ale nikdo nebyl
ani zcela střízlivý.
„Většinou jsem na kopci a „dělám“ na ESERovi, možná že víc
na jeho ženě. Je to vážně taková priorita? Je to tak moc důležité? Zavání to snad špionáží? Tolik lidí, vozů, hodin, benzínu, a ten stereotyp…!“ zareagoval jsem na náčelníkovu výzvu,
abych mu konečně „tak nějak normálně řekl, jaké jsou mé první
pocity a zkušenosti v novém povolání“.
Zabrnkal na mou strunu, tak jsem se chytil příležitosti. On
rovněž.
„Podívej, dobře víš, že jsou to dvě samostatné, formálně rovnocenné akce. Víš i to, že jedna z nich je nejen zbytečná, ale
i směšně trapná. Lituju, pokud jsi na Anči víc než na něm, to
se ale může změnit. Nestěžuješ si, já tvou poznámku přijímám
a seriózně dodávám: zasloužíš si i něco jiného, nejenom ji. Změní se to.“
(Zakrátko jsem se skutečně zúčastňoval akce ESER častěji
než akce ESER I vůči Dubčekově manželce. Neskrývám, že jsem
si tenkrát tak trochu vydechl.)
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Pokračoval jsem další otázkou: „A ON se musí dělat tak moc?
Vždyť je nás tam jak hadů, a denně! Tam už nás znají úplně
všichni!“
„Koukni, …Šaňo není žádný špion. Nebyl, a ani nebude. Kdepak!!! Silně pochybuju i o tom, že by ho jako špiona v pravém
slova smyslu chtěli vidět ti, co ho do kdečeho zatahují. Ten státu ani straně vědomě škodit nebude. Nosatý a agent? Prosím
tě, vždyť by to ani neuměl! On je někým úplně jiným, on chce
něco jiného.“
Mlčel jsem, abych ho nedej bože přerušováním nenaštval.
Vzrušený, s gestem přísného, ale šlechetného učitele dodal: „Ty
mně (!) po čase řekneš, jak to je. Ne já tobě. Jsem přesvědčen,
že na to přijdeš. Chci, abys na to přišel sám! Máš na to. Jeho
děláme kvůli něčemu jinému. Stačí?“
V různých intervalech, málokdy souvisle delší období, vždy s jinou prioritou, ale v souladu s požadavkem příslušného operativního odboru a s jeho poznatky, sledovalo 2. oddělení další
představitele tehdejší opozice: Milana Šimečku, Hanu Ponickou,
Miroslava Kusého, Františka Mikloška, Jána Čarnogurského,
Jána Korce, Dominika Tatarku, Miklóse Duraye, Jozefa Jablonického a další. Občas také cizince a z nich převážně diplomaty.
O tom, koho a kdy budeme sledovat, rozhodovaly operativní
odbory XII. správy a součásti jiných útvarů StB, ne vždy pouze
z Bratislavy. Žádný soudce nebo prokurátor! A my jsme běhali.
Zvykal jsem si na změněný rytmus, na nepravidelně se opakující situace v ulicích města, stejné postupy v začátku akce
i v jejím závěru, na střídání dopolední a odpolední směny.
Příprava na konkrétní dopolední akci s ranním nástupem
začínala vždy den před jejím konáním, tedy během odpolední
směny, někdy až v jejím závěru. Vždy perfektně upravený náčelník oddělení nakouknul do naší kanceláře a civilně, jako by se
předem ospravedlňoval, nesměle prohodil obvyklou 
formulku:
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„No… pojďte ke mně na chvíli.“ Věděl, že netušíme, co nás
čeká druhý den, možná už brzy ráno.
Nebyl špatný, s odstupem konstatuju, že jsem ho měl docela
rád. Někdy nás dovedl rozveselit, rozesmát, k čemuž přispíval
jeho zřetelný záhorácký dialekt.
Všichni jsme se nahrnuli do kanceláře, každý měl v ruce pero
a poznámkový blok. Utajované skutečnosti jsme si nezaznamenávali, psali jsme si jenom základní informace, jež nám následujícího dne zjednodušily postupy. Jednalo se o přesnou adresu,
státní poznávací značku auta nebo několika aut, která se mohou během sledování vyskytnout, popis a adresy jejich majitelů,
plus další potřebné informace. Společně s krycím názvem akce
jsme se dozvěděli i pravé jméno a příjmení objektu, důvod, proč
byl návrh sledování schválen, kolik hodin nebo dnů ho budeme
sledovat, a také co se od nás požaduje, zejména to poslední.
K tomu, co se po nás chtělo, však nejčastěji patřilo úplně
všechno: režim dne, způsob pohybu, styky, schůzky, adresy
a utajená fotodokumentace. Jindy se jednalo pouze o dílčí úkoly.
V případě sledované osoby, která se na našem odboru nikdy
předtím nedělala, jsme se dozvěděli, kdo a jakým způsobem se
s námi ráno spojí, aby nám ji ukázal. Probrali jsme veškeré možné varianty.
Rozdělení bylo velice věcné, konkrétní. Náčelník vždy po našem příchodu zavřel okna a žaluzie nasměroval tak, aby do
kanceláře nebylo vidět. Bylo nás na jeho místnost až moc. Trpělivě počkal i na posledního, kterému stručně přikázal, aby zavřel dveře. Po rozdělení úkolů okno okamžitě otevřel, vyvětral
a odešel z kanceláře. Víc práce s námi neměl.
U každé akce byl důležitý způsob prvního záchytu, tedy první
výskyt „našeho člověka“, sledované osoby, pověšení se na ni při
ranním odchodu z bydliště, na odchodu z hotelu, v němž se ubytovala, ze zaměstnání, při opouštění auta, vlaku, letadla nebo
na hraničním přechodu při vstupu na území Československa.
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První setkání, tedy onen záchyt, bylo nejvýznamnější částí
každé sledovací akce bez ohledu na to, kdy začínala. V průběhu
dne se záchyt zopakoval tehdy, pokud objekt někam zašel a nebylo jej možné doprovázet.
Pro záchyt se někdy využívala krytá dodávková auta typu
Škody 1203. Se stejnou konstrukcí, motorem, ale s rozdílným
vnějším vzhledem a barvou, čili v jiné úpravě, byla tenkrát tato
auta známá i jako sanitky, poštovní vozidla, dodávkové taxíky
nebo pohřební vozy.
Na 4. odboru jsme měli dvě dodávky světlehnědé barvy bez
firemního označení. Auta měla v přední kabině sedadla pro řidiče a spolujezdce, která byla od zadní části, zpravidla určené pro
náklad, oddělena pevnou stěnou s menším okénkem v úrovni očí.
Vyhovovalo to při skrytém pozorování okolí. Sledovač se posadil
do zadního prostoru auta už v garáži pracoviště, aby jeho vstup
do vozu až na místě akce nevyvolal zbytečné podezření, případně nezavinil odhalení. Řidič s dodávkou jednoduše dojel na místo
(přičemž jej sledovač uvnitř usměrňoval, jak má zaparkovat, aby
měl co nejvýhodnější výhled), zastavil, zamkl vozidlo a předstíral,
že pro něco jde, něco odnáší, cosi vyřizuje. Po chvíli se opět vrátil
a odjel vozem pryč. Většinou šlo o poměrně dlouhou chvíli.
Sledovač si v dodávce udělal pohodlí (dá-li se to pohodlím
vůbec nazvat), navázal radiové spojení se skupinou a zaměřil se
na záchyt osoby soustředěným pozorováním místa jejího předpokládaného výskytu. Jeho povinností tedy bylo objekt zpozorovat, zjistit jeho první kroky, směr pohybu, oblečení, případně
identifikovat společnost, která ho doprovázela, dál si všímat
jeho zavazadel i pozornosti, kterou věnoval svému okolí, a to
všechno okamžitě nahlásit kolegům. Pracovník, který jeho informace z dodávky přijal, je znovu zopakoval do éteru, aby údaje
zaregistrovala celá pracovní skupina včetně dozorčího na „úřadě“. Ten ji obvykle pro jistotu zopakoval také: „Máte to venku.“
Záchyt skončil, začal pohyb, sledování.
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Sledovač v dodávce zůstal tiše sedět, nemohl z auta vystoupit a odejít za ostatními. Snad pouze v případě, že by začalo
hořet. Ve vhodné chvíli přišel řidič jakoby nic, nastartoval a odjel
na jiné místo, kde kolegu vysvobodil z plechového vězení. Po odstavení dodávky se oba připojili k ostatním pracovníkům skupiny.
O utrpení sledovače zavřeného někdy i mnoho hodin ve štajsně3, jak jsme této plechové káře říkali, by se mohlo povídat
celé hodiny. Sledovači obvykle na všechno remcají: v zimě na
chlad, v létě na teplo, během pohybu na unavené nohy, během zachytávání nebo klidného průběhu akce na prosezené
zadnice, nebo taky na něco jiného. Ano, sledovačům málokdy
vyhovují podmínky výkonu služby. Ale záchyt ze sledovací kast
le byl opravdu za trest. V létě se plech karoserie rozpálil, takže chudákovi vevnitř nepomáhalo vůbec nic: ani se svléct ani
popíjet minerálku, protože ta se už po chvíli rozehřála a proměnila v nepoživatelnou „žbrundu“. V zimě si nemohl přitopit
plynovou bombou, protože v uzavřeném prostoru se za chvilku
zlikvidovalo i to malé množství kyslíku, co se v plechové „kisně“
nacházelo. Kuřák nemohl na cigaretu ani jen pomyslet, neboť
odstavené auto logicky nemohlo mít otevřeno postranní větrací
okénko. Ovšem pokud se jednalo o černé vozidlo pohřební služby, otevřené okénko svědčilo o tom, že je vůz obsazen „tichým
cestujícím“, takže fungování větračky nebylo nápadné.
Naše dodávka musela být zcela uzavřená, zamčená, tichá, se
záclonkami, aby se dovnitř nedalo nahlédnout. Patřičně otrávený sledovač mohl nastoupit nebo vystoupit jenom potajmu. Během pobytu v útrobách vozu roztouženě snil o troše normálního vzduchu, o tom, jak si natáhne nohy a narovná se, o hygieně
a vykonání tělesných potřeb, o cigaretce – snad i „na dva tahy“.
Hypnotizoval magické místo, kde se měl sledovaný člověk ukázat, čímž by skončil jeho „výkon trestu“. Byla to opravdu mizérie.
3 Štajsňa = starý slovenský expresivní výraz pro auto.
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Sledovací vozidlo se využívalo spíš zřídka než pravidelně. Zá
chyt dělala většinou dvojice sedící v běžném autě, což však neumožňovalo pobývat v daném prostoru delší dobu a ztěžovalo
to střídání původního vozidla dalším. Střídající auto se nemohlo
postavit na stejné místo, kde parkoval první vůz. Toho by si leckdo všiml a utajení by pak vzalo za své.
Chtělo to změnu, vynalézavost, fantazii, chůzi nebo postávání, střídání místa a další předstírání, dokud se sledovaná osoba
konečně neobjevila. Nenamlouvali jsme si, že zvědavá sousedka
stopovaného objektu nemá na práci nic jiného než pozorovat
naše konání z okna, museli jsme však počítat i s takovým vývojem, předpokládat jej, ustavičně přemýšlet, jak asi jiní uvažují
o nás, a také co nejlíp splynout s okolím. I proto, že jsme občas
mohli očekávat kontrolu ze strany náčelníka odboru nebo oddělení, který by nás mohl vyplísnit svou oblíbenou větou: „Je vás
vidět i zpoza rohu, trčíte tu jak na výstavě!“
Méně zajímavým, někdy však obtížným v rámci sledování, byl
výskyt tzv. styku. Byl to člověk, jenž se v průběhu sledování dostal do kontaktu s objektem, povídal si s ním, něco mu odevzdal nebo od něj něco přijal. Za styk nebyl považován náhodný chodec, který poskytl jenom informaci o orientaci ve městě.
Plnohodnotný kontakt měl mít formu delšího rozhovoru (případně i předem domluveného) spojeného s posezením nebo procházkou. Sledovací skupina se snažila fotograficky zdokumentovat oba společně, v horším případě nafotit samotný neznámý
styk a zjistit o něm co nejvíce. Proto se menší část týmu zabývající se hlavním objektem odpojila a pustila se do sledování
styku: „doprovodila“ jej domů, k autu, do hotelu nebo jej v noci
odevzdala do rukou běžné hlídky VB, která mohla preventivně
kohokoliv a bez jakéhokoliv zdůvodnění požádat o předložení
dokladu totožnosti. Situaci však komplikovalo to, že jsme od
momentu, kdy se sledovaný s neznámým rozloučil, spustili dvě
samostatné akce, a to bez personálního posílení kolektivu.
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.

