příspěvky z konference | 181

Struktura ZS/GŠ v roce 1989
u Radek Fencl
Zpravodajská správa Generálního štábu (ZS/GŠ) měla mezi československými výzvědnými službami specifické postavení – nepříslušela pod ministerstvo vnitra, ale
byla přímo podřízena náčelníkovi Generálního štábu. Byla zároveň jedinou zpravodajskou složkou oprávněnou vydávat pro potřebu ČSLA a příslušných vládních orgánů zpravodajské informace o „ kapitalistických“ armádách. K význačným rysům její
činnosti patřilo to, že značné množství pracovníků této složky působilo pod nejrůznějším legalizačním krytím v zahraničí.
Struktura Výzvědného vojenského zpravodajství nebyla neměnná. Reagovala na
změny zahraničně politické situace a zejména podléhala vnitřnímu politickému diktátu. Pokud bychom se podívali na strukturu ZS/GŠ v roce 1989 jako na celek, zjistili
bychom, že ji tvořilo celkem 18 oddělení, 7 samostatných skupin, 2 vývojová technická střediska a spojovací uzel, rozdělených do několika následujících úseků: štáb
ZS, úsek agenturního průzkumu, úsek operačního průzkumu, informační úsek a úsek
materiálně technického zabezpečení. Mimo tyto celky stálo: finanční oddělení a 10. samostatná skupina.

Štáb ZS/GŠ
V čele Zpravodajské správy stál štáb Zpravodajské správy a náčelník. V roce 1989 zastával tuto
funkci genmajr. Anton Slimák1.
Politické oddělení, které bylo nejvyšším politickým orgánem u Zpravodajské správy; velel mu
zástupce náčelníka pro věci politické, byl jím generálmajor Pavel Mašek.
Genmjr. Anton Slimák
Foto internetové stránky
Vojenského zpravodajství:
http://www.vzcr.cz

1

Anton Slimák (nar. 29. 12. 1941 ve Svätém Juru u Bratislavy) v letech 1960–1962 studoval na
Vojenském odborném učilišti ve Vyškově, poté prošel několika základními velitelskými funkcemi u průzkumných jednotek. V roce 1968 začal studovat na Vojenské akademii Antonína
Zápotockého v Brně, po ukončení v roce 1971 nastoupil na funkci staršího důstojníka Zpravodajské správy Západního vojenského okruhu. V letech 1975–1977 absolvoval Vojenskou akademii Generálního štábu v Moskvě, následně byl ustanoven do funkce náčelníka ZS Západního
vojenského okruhu. Od roku 1988 zastával funkci náčelníka ZS/GŠ.
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Štáb Zpravodajské správy zahrnoval:
8. oddělení (plk. František Sedlák) – plánovalo organizačně mobilizační činnost.
V oddělení byla zařazena tajná spisovna a mobilizační pracoviště. Spisovna zodpovídala za spisovou a kurýrní službu, zásobování a evidenci topografických map, pomůcek, předpisů a rozkazů. Odpovídala za dodržování zásad stanovených pro příjem
a evidenci písemností.
Mobilizační pracoviště organizovalo taktickou a odbornou přípravu pracovníků
zpravodajské správy podle jejich mobilizačního určení. Zpracovávalo návrhy působností, organizační strukturu a návrhy plánů mobilizační a bojové pohotovosti.
Další součástí štábu bylo 15. kádrové oddělení (plk. Stanislav Růžička) – provádělo kádrovou činnost a rozpracovávalo kádrovou politiku. Realizovalo prověrku a výběr
do škol ZS/GŠ, vedlo personální dokumentaci a statistiku, zpracovávalo rozbory kádrového zabezpečení, plány doplňování a školení vojáků z povolání. V součinnosti s náčelníky ostatních oddělení a samostatných skupin vytvářelo plán rozmístění zpravodajců.
Štáb ZS/GŠ

Politické oddělení

8. oddělení,
mobilizační

15. oddělení,
kádrové

Úsek agenturního průzkumu
Průzkum zabývající se získáváním informací pomocí agenturních prostředků,
tedy agenty a příslušníky Výzvědného vojenského zpravodajství.
Úsek agenturního průzkumu (dále jen AÚ) tvořilo 1., 2., 3., 4., 18., 23. a 25. oddělení, dále 17. samostatná skupina (dále jen ssk.) s vývojovým technickým střediskem
07 a Zpravodajský institut. V čele úseku stál náčelník pro agenturní průzkum, který
byl přímo podřízen náčelníkovi ZS/GŠ.
1. oddělení agenturního průzkumu (plk. Vladimír Krulich): Zájmovými prostory 1. oddělení byla jižní část Německé spolkové republiky, území Rakouska a východní oblast Francie. Dělilo se do tří skupin:
1. skupina plnila úkoly v jižní části Německé spolkové republiky a Rakouska.
2. skupina získávala zprávy z východních oblastí Francie.
3. skupina byla zodpovědná za práci ilegalistů2 v zájmových prostorech.
2

„Orgán“ agenturního průzkumu, legalizovaný v zájmovém státě jako místní občan nebo žádoucí
cizinec.
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1. oddělení agenturního průzkumu
1. skupina,
jižní část NSR
a Rakouska

2. skupina,
východní Francie

3. skupina,
práce ilegalistů

2. oddělení agenturního průzkumu (plk. Josef Zuzaňák3): provádělo agenturní
průzkum v USA, Kanadě, Mexiku, Velké Británii, Itálii, Portugalsku, Španělsku, Švédsku a Japonsku. Tvořily jej opět tři skupiny:
1. skupina řídila činnost rezidentur na území USA, Velké Británie, Kanady a Mexika. Šlo o rezidentury ATLANTIK ve Washingtonu, METROPOL v Londýně, PLATAN v Ottawě, AGAVA v Mexico City.
2. skupina měla na starost rezidentury v Itálii, Portugalsku, Španělsku; šlo o rezidentury RIVIERA v Římě, PORTO v Lisabonu, KORIDA v Madridu.
3. skupina řídila rezidentury ve Švédsku a Japonsku – VIKING sídlící ve Stockholmu a SLUNCE v Tokiu. Další činnost, kterou tato skupina prováděla, byl nábor agentů
v zájmových prostorech.
23. oddělení agenturního průzkumu (plk. Přemysl Kšait): Zájmovými prostory
byly Blízký, Střední a Dálný východ, dále jihovýchodní Asie a část afrického kontinentu. Vnitřně se dělilo na dvě skupiny:
1. skupina řídila činnost rezidentur v Sýrii (BABYLON v Damašku), Etiopii
(AŠANT v Addis-Abebě), Egyptě (NIL v Káhiře), Iráku (TIGRID v Bagdádu), Libyi
(ROPA v Tripolisu), Alžírsku (DUNA v Alžíru), Angole (MANGO v Luandě).
2. skupina, do níž spadaly rezidentury v Indii (GANGA v Dillí), Jugoslávii (POLOM v Bělehradě), Afghánistánu (KANDAHAR v Kábulu), Albánii (ADRIA v Tiraně), Číně (JASMÍN v Pekingu), KLDR (SURY v Fenjanu), Vietnamu (BAMBUS
v Hanoji) a Libanonu (BANKA v Bejrútu).
Dalším oddělením, které spadalo do tohoto úseku, bylo:
25. oddělení (plk. Ivan Bačina): provádělo agenturní průzkum využíváním legalistů4, kteří pracovali pod krytím podniku zahraničního obchodu (PZO) Transakta.
3

4

Josef Zuzaňák (nar. 5. 12. 1932 v Horní Lutyni) absolvoval od roku 1949–1952 Vojenskou školu
Jana Žižky z Trocnova ve Spišské Nové Vsi a nastoupil na vojenské učiliště, které dokončil roku
1955. V letech 1956–1962 studoval Vojenskou akademii A. Zápotockého v Brně, 1963 nastoupil
na ZS/GŠ. Ihned po nástupu absolvoval zpravodajský institut a byl dán do legalizačního zaměstnání na PZO Strojexport. V roce 1972 stažen z legalizačního podniku a zařazen na 23. oddělení.
Od roku 1988 byl náčelníkem 2. oddělení agenturního průzkumu.
„Orgán“ agenturního průzkumu v zájmovém prostoru, plnící úkoly pod krytím pracovníka československého ministerstva, podniku zahraničního obchodu nebo mezinárodní organizace.
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Dělilo se na čtyři skupiny.
1. vedla činnost rezidentur v NSR, přesněji v Bonnu a Kolíně nad Rýnem, kde se
nacházely rezidentury (BORY a HVOZD), dále v Rakousku (PRŮSEK ve Vídni) a v
Západním Berlíně (OSTROV).
2. řídila rezidentury ve Švýcarsku (PALOUK v Bernu), Francii (MÝTINA v Paříži)
a Belgii (PASEKA v Bruselu).
3. prováděla nábor a řízení agenturní sítě v zájmových prostorech 1. a 2. skupiny.
4. byla odloučeným pracovištěm, které fungovalo pod krytím referátu zvláštních
dovozů podniku PZO Transakta a mělo povahu legalizačního pracoviště, fungujícího
pod krycím jménem (TARANT). Bylo obsazeno čtyřmi pracovníky ZS/GŠ: 5
Jméno a příjmení

Funkce

Krytí v PZO

Vojtěch Uherec

náčelník skupiny

vedoucí obchodní referent

Milan Plavčan

vedoucí starší důstojník specialista

obchodní referent

Ivan Hrubý

vedoucí starší důstojník

provozní referent

Jaroslava Vrtišková

referentka

cizojazyčná korespondentka

Dokladovou dokumentaci zajišťovalo 3. oddělení (plk. Kamil Macák6). Dělilo se
na tři skupiny. První se zabývala přípravou falzifikátů zahraničních i českých dokladů.
Druhá sbírala informace o agenturní situaci7 a využívala je při školení zpravodajců.
Operativní evidenci osob a prostředků jednotlivých oddělení vedla 3. skupina; prováděla lustrace v evidencích a vedla archiv.
3. oddělení
agenturního průzkumu

1. skupina,
příprava falzifikátů

5
6

7

2. skupina,
sběr informací o agenturní situaci, školení
zpravodajců

3. skupina,
lustrace v evidencích,
vedení archivu

ABS, f. objektové sv. VKR, arch. č. B-949. Viz příloha 5.
Kamil Macák (nar. 16. 11. 1945 v Horné Tižině) v roce 1961 nastoupil do Vojenské školy Jana
Žižky v Bratislavě, 1964–1967 byl posluchačem Vyššího dělostřeleckého učiliště Martin. Po absolvování vykonával tamtéž funkci velitele čety. V roce 1970 přemístěn k ZS/GŠ, kde v letech
1970–1972 absolvoval zpravodajský institut, poté zařazen jako pátrač 1. oddělení ZS/GŠ. V roce
1974 ze zdravotních důvodů přemístěn na 4. oddělení. Zde působil až do roku 1988, kdy se stal
náčelníkem 3. oddělení.
Souhrn všech skutečností, které ovlivňují agenturní činnost v zájmovém prostoru.

příspěvky z konference | 185

4. oddělení: oddělení legalizace, náboru a přípravy (plk. Ing. Jan Papež8): bylo
orgánem pro typování, nábor, legalizaci a všestrannou agenturní přípravu agenturních prostředků. Zpracovávalo a předkládalo plány legalizace, organizovalo a řídilo
agenturní a jazykovou přípravu legalistů.
18. oddělení (plk. Ing. František Volek): zabývalo se zabezpečením šifrové služby
a speciálním spojením s rezidenturami. Řídilo výcvik v šifrové službě jak zpravodajců,
tak i cizinců. Mělo dvě pracovní skupiny.
1. skupina se označovala jako tzv. skupina nepřetržitých směn, odesílala a přijímala zprávy od rezidentur ve formě státních šifer a zajišťovala distribuci zpráv na příslušná oddělení ZS.
2. skupina byla tzv. skupina agenturní šifry. Prováděla práce se šifrou přidělenou
těm rezidenturám, kde nebylo možné zajistit dostatečnou ochranu a zajištění šifry
státní.
18. oddělení agenturního
průzkumu
1. skupina,
skupina nepřetržitých směn

2. skupina,
skupina agenturní šifry

Vyčleněnou součástí AÚ byla 17. samostatná skupina (plk. Ing. Pavel Stohr9),
prováděla ochranu pracovišť a příslušníků. Zabývala se také otázkami konspirace
a utajení pracovišť, pracovníků a akcí. Do její působnosti spadal například rozbor
agenturních provalů.
Součástí agenturního úseku, která zajišťovala průzkum speciálními materiály
a speciální technikou, bylo vývojové technické středisko 07. Jeho hlavním úkolem
byl vývoj a zdokonalování prostředků agenturního spojení, dále navrhovalo například
nasazení technických prostředků.
8

9

Jan Papež (nar. 21. 10. 1942 v Branišově) vystudoval jedenáctiletou střední školu, pak prošel
vojenským spojovacím učilištěm, odkud byl v roce 1962 vyřazen jako důstojník z povolání. Poté
působil na různých velitelských funkcích až do roku 1967, kdy byl přijat na studium ve Vojenské
akademii A. Zápotockého v Brně, kterou ukončil v roce 1972. K ZS/GŠ přemístěn v tomtéž roce
a ihned zařazen do specielního desetiměsíčního kurzu při Hlavní zpravodajské správě Generálního štábu SSSR, který ukončil v roce 1973. Poté byl vyslán jako legalista do Washingtonu ve
funkci III. tajemníka československého zastupitelského úřadu. Náčelníkem 4. oddělení ustanoven v roce 1988.
Pavel Stohr (nar. 29. 6. 1941 v Třebíči) po ukončení studia Vojenské školy Jana Žižky z Trocnova v Bratislavě nastoupil do Vojenského učiliště ve Vyškově, kde byl v roce 1961 vyřazen jako
poručík. Po získání praxe u jednotek nastoupil roku 1968 ke studiu na Vojenské akademii
A. Zápotockého v Brně, obor velitelsko-štábní. Po ukončení studia přešel k ZS/GŠ. V roce 1978
vyslán na rezidenturu v Bonnu pod legálním krytím jako II. tajemník pro vědu a techniku Federálního ministerstva zahraničních věcí. Od roku 1984 působil ve funkci náčelníka 17. samostatné skupiny.
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Zpravodajský institut připravoval speciální přípravu a školení příslušníků agenturního průzkumu, v součinnosti s agenturními odděleními zabezpečoval aplikaci
zkušeností z praxe od teorie.

Úsek operačního průzkumu
Operačním průzkumem se rozumí průzkum plnící úkoly operačního významu, s cílem zpravodajsky zabezpečit frontovou operaci.
Zaměřoval se primárně na získání vojenských informací, ovšem ne cestou agenturních prostředků, ale pomocí odposlechu vojenských vysílání, prováděných z našeho území. V čele stál náčelník operačního průzkumu. Do úseku operačního průzkumu spadalo 5., 6., 7., 16. oddělení a spojovací uzel.
Radiovým a radiotechnickým průzkumem se zabývalo 5. oddělení (plk. Ing. Otakar Pěch10): získané poznatky a informace soustřeďovalo a vyhodnocovalo. Zabezpečovalo součinnost s informačním úsekem a odděleními radiového průzkumu dalších
armád Varšavské smlouvy. V rámci vědecké činnosti spolupracovalo s 12. oddělením
technického rozvoje.
Zabezpečením radiového spojení s důrazem na speciální radiové a vševojskové
spojení bylo pověřeno 6. spojovací oddělení (plk. Ing. Jiří Krejčí). Dělilo se na dvě
skupiny: první byla skupina bojového úkolu a rozvoje oboru, druhá skupina se nazývala „skupinou materiálně technického zabezpečení“. Tomuto 6. oddělení byl přímo
podřízen spojovací uzel Zpravodajské správy. Šlo o spojovací útvar zvláštního určení,
který zabezpečoval spojení mezi prostředky rozvědky a také plnil úkoly ve spojení
mezi zeměmi Varšavské smlouvy.
6. oddělení operativního
průzkumu
1. skupina,
skupina bojového
úkolu a rozvoje oboru

Spojovací uzel ZS

2. skupina,
skupina materiálně
technického zabezpečení

10 Otakar Pěch (nar. 1. 8. 1936 v Dlouhé Vsi) po ukončení základní školy nastoupil v roce 1951 do
Vojenské školy Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové, poté do spojovacího učiliště v Novém Mestě nad Váhom. V roce 1957 byl přijat za důstojníka z povolání, 30. 9. 1957– 2. 11. 1959
zařazen jako velitel čety 55. radiového pluku ZS/GŠ; do roku 1962 velel 8. skupině 3. praporu
u téhož pluku. V letech 1962–1967 zařazen jako zástupce velitele 7. spojovacího pluku ZS/GŠ.
Dnem 2. 10. 1967 vyslán k dálkovému studiu na Vojenské akademii A. Zápotockého v Brně.
Následně vystřídal několik velitelských funkcí.
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7. oddělení: oddělení luštitelské, odpovídající za získávání zpráv ze zašifrované
korespondence; především šlo o zprávy získané z NSR a Francie, dalším úkolem bylo
luštění šifer u radiových průzkumných útvarů a jednotek.
Vševojskový, hloubkový a vzdušný průzkum provádělo 16. oddělení (plk. Ing. Miloslav Vlaštůvka): řídilo bojovou přípravu průzkumných útvarů a jednotek.

Informační úsek
V čele stál náčelník. Úsek zodpovídal za soustřeďování a vyhodnocování zpráv
získaných všemi zdroji průzkumu a zpracovával denní, čtrnáctidenní a souhrnné
roční informace. Připravoval náčelníkovi Zpravodajské správy podklady pro usměrňování průzkumu. Patřilo sem oddělení 19., 20. (plk. Ing. Jiří Písklák), oddělení 24.
(plk. Ing. Vladimír Krejčí), oddělení 21. samostatné skupiny a 22. samostatná skupina.
Racionalizaci a automatizaci některých procesů a úseků na ZS (informační oblast,
agenturní průzkum, radiový, radiotechnický průzkum) provádělo projekčně výpočetní středisko, označené jako 24. oddělení.

Úsek materiálně technického zabezpečení
Skládal se z 13. oddělení, 14. oddělení, 9. samostatné skupiny a VTS 08.
O materiální, zdravotní a stavební zabezpečení se staralo 13. oddělení. Zajišťovalo
nákup zahraničního materiálu, odpovídalo za zabezpečení materiálu obhospodařovaného ZS, a za organizaci zdravotního zabezpečení. Obstarávalo stavební a ubytovací službu.
14. oddělení bylo oddělení automobilní, zodpovídalo za celkový stav automobilů
ZS, doplňování stavu vozidel, atd.
Zdravotnické zabezpečení měla na starost 9. samostatná skupina. V čele stál hlavní lékař, podřízený náčelníkovi MTZ, který spolupracoval s náčelníkem 13. oddělení.
Skupina vedla zdravotnickou dokumentaci, pomáhala agenturnímu úseku při vstupních a preventivních prohlídkách.
Vývojové technické středisko 08 zodpovídalo za vlastní vývoj a výrobu speciální techniky v oblasti radiového průzkumu. Spolupracovalo v sestavování základních
údajů pro výzkum a takticko-technických požadavků v oblasti radiového spojení.
Mimo hlavní úseky stály finanční oddělení a 10. samostatná skupina (pplk. Stanislav Hájek), které podléhaly přímo náčelníku ZS/GŠ. Finanční oddělení se staralo
o řízení, koordinaci a zabezpečení zahraničních ekonomických vztahů ČSLA, o pracovní a platové poměry pracovníků ZS/GŠ a o devizové a ekonomické činnosti zahraničních pracovišť rozvědky. 10. samostatná skupina řídila zahraniční styky a činnost vojenských leteckých přidělenců, vyhodnocovala ji. Informovala velení ČSLA
o výsledcích jejich činnosti, zpracovávala plán obsazení VLP a podílela se na výběru
kandidátů.
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Problematika struktury Zpravodajské zprávy Generálního štábu je velmi složitá,
mnohá oddělení během své existence rozšiřovala svou působnost, případně ji ztrácela. Často docházelo ke slučování částí oddělení či skupin a k jejich přejmenování.
Fond ZS/GŠ je nesetříděný a z hlediska výzkumu struktury Vojenské rozvědky také
dosti kusý. Z tohoto důvodu je tento příspěvek hrubým náčrtem, postihující jen základní vnitřní dělení ZS/GŠ.
								

PŘÍLOHA 1

Náčelníci oddělení a samostatných skupin v roce 1989
Štáb
Náčelník ZS/GŠ
Politické oddělení
8. oddělení mobilizační
15. oddělení kádrové
Úsek agenturního průzkumu
1. oddělení agenturního průzkumu
2. oddělení agenturního průzkumu
3. oddělení agenturního průzkumu
4. oddělení
18. oddělení
23. oddělení agenturního průzkumu
25. oddělení agenturního průzkumu
17. samostatná skupina
Úsek operativního průzkumu
5. oddělení
6. oddělení
7. oddělení
11. oddělení
16. oddělení
20. oddělení
22. oddělení
24. oddělení
26. oddělení
78. radiové středisko zvláštního určení
Spojovací uzel ZS/GŠ
10. samostatná skupina

genmjr. Anton Slimák
genmjr. Pavel Mašek
plk. František Sedlák
plk. Stanislav Růžička
plk. Vladimír Krulich
plk. Josef Zuzaňák
plk. Kamil Macák
plk. Ing. Jan Papež
plk. Ing. František Volek
plk. Přemysl Kšait
plk. Ivan Bačina
plk. Ing. Pavel Stohr
plk. Ing. Otakar Pěch
plk. Ing. Jiří Krejčí
plk. Ing. František Volek
plk. Jan Háleček
plk. Ing. Miloslav Vlaštůvka
plk. Ing. Jiří Písklák
plk. Ing. Stanislav Kamarád
plk. Ing. Vladimír Krejčí
plk. Ing. Miroslav Krejčí
plk. Ing. Peter Jedinák
plk. Ing. Karol Janoušek
pplk. Stanislav Hájek
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PŘÍLOHA 2

Graf struktury 2. oddělení agenturního průzkumu
2. oddělení agenturního
zpravodajství průzkumu
1. skupina
USA, ATLANTIK VB, METROPOL Kanada, PLATAN Mexiko, AGAVA
(Washington)
(Londýn)
(Ottawa)
(Mexico City)
2. skupina

Itálie, RIVIERA
(Řím)

Portugalsko, PORTO
(Lisabon)

Španělsko, KORIDA
(Madrid)

3. skupina
Švédsko, VIKING
(Stockholm)

Japonsko, SLUNCE
(Tokio)

ATLANTIK,METROPOL,PLATAN,AGAVA,RIVIERA,PORTO,KORIDA,VIKING,SLUNCE
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PŘÍLOHA 3

Graf struktury 23. oddělení agenturního průzkumu
23. oddělení
agenturního průzkumu
1. skupina

Sýrie,
BABYLON
(Damašek)

Etiopie,
AŠANT
(AddisAbeba)

Egypt,
NIL
(Káhira)

Irák,
TIGRID
(Bagdád)

Libye,
ROPA
(Tripolis)

Alžírsko,
DUNA
(Alžír)

Angola,
MANGO
(Luanda)

2. skupina

Indie,
GANGA
(Dillí)

Jugoslávie, Afghánistán Albánie,
POLOM KANDAHAR ADRIA
(Bělehrad)
(Kábul)
(Tirana)

Čína,
JASMÍN
(Peking)

KLDR, Vietnam, Libanon,
SURY BAMBUS BANKA
(Fenjan) (Hanoj) (Bejrút)

BABYLON,AŠANT,NIL,TIGRID,ROPA,DUNA,MANGO,GANGA,POLOM,KANDAHAR,ADRIA,JASMÍN,SURY,BAMBUS, BANKA
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PŘÍLOHA 4

Graf struktury 25. oddělení agenturního průzkumu
25. oddělení agenturního
průzkumu
1. skupina

NSR,
BORY
(Bonn)

NSR,
HVOZD
(Kolín nad
Rýnem)

Rakousko,
PRŮSEK
(Vídeň)

2. skupina

Švýcarsko,
PALOUK
(Bern)

Francie,
MÝTINA
(Paříž)

3. skupina
nábor a řízení agenturní sítě

4. skupina
legalizační pracoviště,
PZO Transakta, TARANT

Belgie,
PASEKA
(Brusel)

Západní
Berlín,
OSTROV
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								 PŘÍLOHA 5a
Karty příslušníků ZS/GŠ z objektového sv. VKR B-909 (ukázky)
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PŘÍLOHA 5b
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PŘÍLOHA 5c

