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ABSTRAKT

Tato  bakalářská  práce  se  věnuje  metodám  a  technologii  sledování,  při  kterých  je  využívána

fotografie Státní bezpečností v Československé socialisté republice během Studené války.

Klíčová slova: Sledování, Špionáž, Státní bezpečnost, Fotoaparát, Fotokamufláž, Československo,

Historie

ABSTRACT

This bachelor thesis is about methods and technology of espionage with usage of photography by

The State security in Czechoslovak Socialist Republic during The Cold War.

Keywords:  Monitoring,  Espionage,  State  security,  Camera,  Camera-camuflage,  Czechoslovakia,

History
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ÚVOD

V této bakalářské práci se věnuji sledovacím metodám Státní bezpečnosti Československé

socialistické republiky (dále jen „StB“) v období studené války, a to takovým sledovacím akcím, při

kterých  byla  využívána  fotografie.  K  tomuto  výzkumu  využívám  především  archivovaného

materiálu někdejší  StB. Práce se zaměřuje především na práci  StB a jejího sledování  občanů a

cizinců na území české republiky.  Fotografie  v tomto případě sloužila  především jako důkaz o

trestné činnosti nebo záznam tváře pro pozdější identifikaci bez jakékoliv estetického záměru při

tvoření obrazu. Tato práce se zabývá sledováním z technického a organizačního hlediska namísto

rozboru obrazu a jeho estetických hodnot a slouží tedy především jako ucelený přehled techniky a

způsobu sledování za studené války v Československu.

Účel sledování ze směrnice o sledování z roku 1971:

“Sledování  jako  prostředek  rozvědné  a  kontrarozvědné1 práce  se  využívá  k  agenturně

operativním účelům, zejména předcházení, odhalování, dokumentaci a zabránění trestné činnosti,

kterou provádí agentury kapitalistických rozvědek, rozvědčíci a nepřátelské osoby na území ČSSR.

Dále  se  využívá  i  v  individuálních  případech  při  vyhledávací  činnosti  v  rámci  rychlého

rozpracování kategorizovaných vizových cizinců, kteří pro své zájmy, resp. profesi jsou předmětem

zájmu státní bezpečnosti.”

1 Kontrarozvědka je část zpravodajské agentury zodpovědná za ochranu před nepřátelskou špionáži na vlastním území.
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1 HISTORIE A ČASOVÉ ZAŘAZENÍ

V 20. století prošel svět změnami tak rychle, jako nikdy dříve. Po průmyslové a sociální

revoluci  19.  století  nastala  na  Zemi  nálada,  kdy  se  národy  a  země  dožadovaly  své  vlastní

samostatnosti a volaly po konci kolonialismu a monarchie. Právě z období kolonialismu zůstalo ve

světě spoustu nezahojených ran, které vyústily ve velké krize a konflikty, které formovaly Evropu

20. století a nastolily tak podmínky pro studenou válku2 mezi komunistickým Sovětským svazem a

kapitalistickými Spojenými státy, známou taktéž jako konflikt západu proti východu. Právě tento

konflikt označovaný jako studená válka dal možnost vývoje špionáže a jejich metod na zcela novou

úroveň, a to jak díky technologickému pokroku, tak požadavkům zpravodajských agentur.

1.1 Československo po 2. světové válce

Po skončení  2.  světové  války,  při  které  bylo  Československo z  velké  části  osvobozeno

Rudou armádou, nastalo silné ovlivňování politiky i obyvatelstva směrem ze Sovětského svazu.

Roku 1948 nastala  v Československu Únorová revoluce,  která  nastolila  komunistický režim po

dobu 41 let až do Sametové revoluce3 roku 1989, kdy se rozpadl Sovětský svaz a s ním padl celý

východní blok. 

Československo pod vládou komunistického režimu se díky své pozici na hranicích mezi

soupeřícími mocnostmi stalo místem častých plánů útěku na západ anebo naopak pronikání osob a

informací  ze západu směrem do Sovětského svazu. Zároveň si  ale Československo drželo stálé

vztahy se západními zeměmi ve formě ambasád.

Být  součástí  východního  bloku  však  znamenalo  být  součástí  studené  války,  a  proto

Československo neúnavně zbrojilo a pracovalo na vylepšování vojenských technologií, díky kterým

by předčilo své oponenty na západě. Právě tyto technologie a vojenské zařízení se staly hlavním

cílem špionážních akcí, při kterých byla fotografie využívána jako záznamové médium.

1.2 Historie a význam špionáže

“Intelligence is of the essence in warfare-it is what the armies depend upon in their every move.”4

2 Studená válka je typ konfliktu dvou stran při kterém se dvě mocnosti nikdy nestřetnou čelně ve vojenském střetu, ale
namísto toho využívají ostatních zemí nebo polí působnosti pro své střety.

3 Název označuje předání vlády nad územím jiné skupině bez využití násilí.

4 AMES Roger. Sun Tzu: The Art of Warfare. 1993. ISBN: 978-0345362391
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Už  od  počátku  lidské  civilizace  stály  mezilidské  konflikty  o  dominanci  na  jedné  z

nejpřednějších příček naší činnosti, určovat kdo bude mít lepší půdu nebo suroviny často znamenalo

přežití rodu, města nebo i celé civilizace. K vedení jakéhokoliv konfliktu potřebujeme schraňovat

co největší počet kvalitních a ověřených informací o našem protivníkovi, tak abychom je mohli

patřičně využít  proti němu, a to ve správný moment.  K tomu už od pradávna sloužili  špehové,

průzkumníci, špióni, ale i obyčejné klepy mezi místním obyvatelstvem, které šlo snadno uplatit.

V  první  světové  válce  dosáhla  válečná  špionáž  nové  úrovně.  Díky  možnosti  použití

fotoaparátů v pozorovacích balónech a později letadlech na sledování pohybu jednotek a zákopů

nepřátel pro dělostřelecké odstřelování, a to i díky pokroku v expozičních časech fotoaparátů. Celá

francouzsko-belgická hranice, tedy území, kde probíhaly nejtvrdší zákopové boje, bylo rozděleno

na sektory a ty byly systematicky letecky fotografovány, tak aby na každý čtverec vznikla jedna

fotografie, šlo tedy o jednu z prvních velkých fotomap na světě.

Obrázek 1: Letecká fotografie s viditelnými zákopy a dopady dělostřeleckých granátů, 1916

Špionáž,  tak  jak  ji  známe  v  moderní  podobě  a  podobě  ze  studené  války,  se  vyvinula

především za 2. světové války, a to hlavně díky pokroku v technologiích, které se posunovaly tak
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enormním  krokem,  že  si  žádná  strana  nemohla  být  nikdy  jista,  jestli  její  oponenti  nevyvinuli

takovou zbraň či  technologii,  která  by mohla  vést  k ultimátní  porážce.  Což v době atomových

zbraní mohlo skončit porážkou nejen pro supervelmoc, ale i pro celé lidstvo.

2 ORGANIZACE A STRUKTURA STB

Po 2.  světové válce a pádu protektorátu  bylo  jasné,  že bude třeba  vybudovat  novou síť

bezpečnostních složek, která bude spadat pod Československo a tedy Ministerstvo vnitra (MV).

Tato síť bezpečnostních složek vznikla  30.  června 1945 pod jménem Sbor národní  bezpečnosti

(SnB) a byla rozdělena na Veřejnou bezpečnost (VB), která zastávala roli dnešní policie, která se z

ní po revoluci 1989 vyvinula a na Státní bezpečnost známou jako StB.

StB byla založena jako na pozadí pracující bezpečnostní složka, která měla za úkol chránit

stát před vnějšími, ale i vnitřními hrozbami. Po komunistickém převratu roku 1948 se poté stala

hlavním nástrojem útlaku obyvatelstva,  a to především díky tomu, že do rámce ochrany vnitřní

bezpečnosti bylo zařazeno jakékoliv jednání, které bylo v rozporu s ideologií komunistické strany,

tedy jakékoliv napomáhání či přijímání informací ze zemí západu.

STB byla dále rozčleněna na 7 správ podle jednotlivých zaměření:

● Hlavní správa rozvědky SNB – I. správa SNB

● Hlavní správa kontrarozvědky SNB – II. správa SNB

● Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB – III. správa SNB

● Správa sledování SNB – IV. správa SNB

● Správa ochrany stranických a ústavních činitelů SNB – V. správa SNB

● Správa zpravodajské techniky SNB – VI. správa SNB

● Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa MV (SNB)

Sledovací akce byli z velké části zadávány II. správou státní bezpečnosti, což byla hlavní

správa kontrarozvědky pro boj proti  vnějšímu nepříteli.  IV. správa se starala  o co nejplynulejší

průběh a správné výsledky sledovacích akcí, proto si velmi často v dochovaných spisech stěžují na

špatné zadání, mylné cíle a urychlené akce. Správa sledování tedy zastávala úlohu vykonavatele

sledovacích akcí a technologického experta, spíše než ideologické kontroly a nátlaku, její lidé však

byli taktéž ideologicky proškoleni a vychováni.

Správa MV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. MV Celkem
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Počet zadaných
sledovacích akcí

196 2180 231 187 142 34 1 189 3163

Tabulka 1: počet zadaných sledovacích akcí IV. správě STB ostatními správami STB v roce 1961

Návrh na sledování měl být podán IV. správě nejméně tři dny před zahájením sledování,

výjimkou jsou mimořádné akce typu “BLESK” které byli urgentní a museli se zorganizovat během

několika  hodin,  na  takové  akce  byli  vyčleňováni  pracovníci  z  ostatních  akcí,  které  již  byly  v

průběhu.

Obrázek 2 a 3: Zachovalý nevyplněný návrh na sledování

Samotné schválení sledovací akce mohl potvrdit: 

A. Ministr vnitra ČSSR

B. Náměstek ministra vnitra ČSSR

C. Náčelníci I., II., III. a V. správy MV, správ StB SNB, SVKR ZBO5, Operativních odborů

Vojenské kontrarozvědky a jejich zástupci.

5 Dobovou zkratku nelze dohledat.
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Roku 1960 bylo provedeno 25656 akcí a 4314 fotodokumentačních snímku, roku 1961 už

3163 akcí a 6933 snímků. Ovšem při takovém množství sledovacích akcí nebyla jejich kvalita na

úrovni  a  docházelo  k  častým  odhalením  kvůli  nedostatečné  přípravě  akcí  nebo  pochybení

nezkušenými zaměstnanci.

Roku  1964  proto  došlo  ke  změnám  metod  sledování  a  kompletnímu  přeorganizování

struktury, a to především kvůli zjištění, že pokud je nepřátelský agent vyškolený na metody obrany

proti sledování, je nemožné ho zachytit při nelegální činnosti. Navíc, po zjištění, že je sledován,

může  sledovaný  objekt  zahájit  dezinformování  a  navádění  na  špatné  stopy.  Zároveň  se  začala

vyžadovat  po zadávajících  sledovacích  misích,  aby důkladně volily  cíle,  jelikož  nebyl  dostatek

vyškolených zaměstnanců, kteří by mohli sledovací akce vykonávat.

V roce 1965 bylo provedeno už jen 12707 sledovacích akcí, tedy téměř třetinový pokles

oproti roku 1960, z toho 43,85% byl důvod sledování špionáž, v 28,27% nepřátelská činnost, v

12,53% zajištění úkonu, v 4,89% valutové machinace, v 2,32% schůzky a ve zbytku různé nebo bez

důvodu. Trvale byla sledována ambasáda USA, Anglie, Francie a Izraele.

2.1 IV. správa MV(SNB) - Správa sledování

Správa StB, na kterou se tato práce zaměřuje, je IV. správa MV (SnB) - Správa sledování.

IV. správa sledování z velké části  pouze vykonávala a plnila zadané sledovací akce pro ostatní

správy SnB.  Celkem měla správa sledování 635 zaměstnanců, kteří byli rozděleni na odbory a ty

poté  na  skupiny  přibližně  o  8  členech,  kteří  se  standardně  střídali  ve  směnném  provozu  při

hlídkování určené adresy.

6 Archiv bezpečnostních složek, Zpráva o rozboru práce sledovacích odborů VII. správy MV a návrhy na odstranění
nedostatků - předložení, 1962

7 Archiv bezpečnostních složek, Zpráva o stavu, úrovni a úloze sledování ve Státní bezpečnosti z roku 1966, 1966
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Odbor Počet 
zaměstnanců

Pracovní zaměření odboru

1. odbor 148 Sledování  kádrových  rozvědčíků8,  vízových  cizinců,

obchodních  zástupců  a  jiných  osob  z  určených

kapitalistických států v souvislosti s jejich spojením s našimi

občany. 

2. odbor 59 Registrace  pohybu  zaměstnanců  zastupitelských  úřadů

Komunistické strany na území Prahy a při  výjezdu z Prahy

pomocí sítě spolupracovníků a opěrných bodů.

3. odbor 81 Operativní  sledování  (střežení)  určených  zastupitelských

úřadů Komunistické strany.

4. odbor 51 Sledování pro 1. správu MV, Československé lidové armády,

odborná příprava kádrů, metodické řízení.

5. odbor 98 Technicko-ekonomický,  spojení,  skryté  foto,  autoprovoz,

hospodářské a finanční plánování, utajení budov a vozidel.

6. odbor 198 Sledování  po  linii  vnitřního  zpravodajství,  ochrany  čsl.

Ekonomiky a pro útvary správy StB Praha a Středočeského

kraje.

Tabulka 2: rozdělení práce a zaměstnanců v rámci IV.správy MV(SnB) - Správa sledování

3 ZPŮSOB PRÁCE

Všechna technika a přístroje využívané StB se především přizpůsobovaly způsobu práce,

který byl vyvinut pro zachování maximálního utajení při zjištění co největšího množství informací.

Fotografie  sloužila  především jako dokumentace  akcí,  objektů a jejich pohybu,  tedy byla  spíše

doplňkem sledování jako takového.

Fotografie  byla  využívána  především na zajištění  styků  objektů s  dalšími  osobami  a  na

jejich budoucí rozpoznávání a to nejen přes tvář, ale i například přes SPZ. Zároveň byla využívána

kriminalistickým způsobem na zajištění důkazu o činnosti  a pohybu objektu,  tedy na mapování

prostoru, pohybu a věcí v okolí, mezi kterými proběhla interakce s objektem, a to kvůli možnosti

zakládání  mrtvých  schránek  nebo  předávání  skrytých  zpráv.  Pokud  objekt  projevoval  o  něco

8 Dobové označení pro agenta zpravodajské služby, který prošel výcvikem.
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zvýšený zájem, nebo se dlouze díval určitým směrem, bylo potřeba zachytit  i tento pohled, a to

nejlépe i se sledovaným. 

Obrázek 4 a 5: Ukázka zachycení zájmu objektu při sledování přesunu sovětské techniky, 1979

K využití kriminalistických metod fotografování při špionáži 4. odbor SnB Praha napsal:

“Fotografie musí být natolik dokonalá, aby zřetelně zobrazovala všechny podrobnosti situace na

místě činnosti, které jsou po operativní stránce důležité. Patří mezi ně například trasologické stopy

pneumatik vozu objektu, stopy obuvi objektu, případně i styku na místě schůzky, daktyloskopické9

stopy. Takové předměty musíme před jejich zajištěním fotograficky zdokumentovat.”

Fotografie tohoto typu zároveň sloužily při předávání nebo plánování mise jiným týmem,

proto mělo být z fotografií patrné, kde se místo nachází, kolik tam prochází lidí a kudy chodívá

objekt.  Popřípadě,  odkud ho lze  dobře  sledovat.  Dále  se  pak fotografie  rozdělovaly  na  4  typy

fotografií od celku prostoru až po detaily předmětů. 

Takto nafocené fotografie se zvětšovaly do formátu 9x14, výjimečně 13x18, pokud bylo na

fotografii potřeba rozlišit větší počet objektů a detailů. Fotografie se poté vlepily do formátu A4 a

založily do složky objektu.

9 Otisky prstů
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Obrázek 6 a 7: Ukázka předepsané adjustace fotografií na formátu A4

Pokud objekt delší dobu vyhlížel nějakým směrem nebo bylo potřeba zachytit určitý prostor,

tak byla upřednostněna panoramatická fotografie, která se slepovala dohromady z několika snímků,

popřípadě byl využit speciální aparát Horizont, který však na většině akcí chyběl, tedy se snímky

povětšinou slepovaly.
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 Obrázek 8: Návod na správné skládání panoramatických fotografií

Správný  popis  osoby  pro  její  zachycení  měl  podle  Informačního  bulletinu  1979,  č.  1

obsahovat:

“Věk osoby, tělesná výška, postava, tvar obličeje, barva a hustota vlasů a vousů, chůze, držení těla,

způsob mluvy, zvláštní znamení a dále oblečení osoby a její osobní předměty.”

Popis osoby mělo zároveň provádět více pracovníků, aby se kolektivně shodli na přesných znacích

osoby.

3.1 Školení

Zaměstnanci StB procházeli poměrně kvalitním školením ve svém oboru, k tomu sloužila

Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti. Ta měla pět fakult z toho tři v Praze a dvě v Bratislavě.

Jedna z těchto fakult byla Fakulta Státní bezpečnosti, kde se zaučovali zaměstnanci StB. 

Probíhala zde výuka zaměřená ideově i prakticky na budoucí práci u StB. Studium bylo

zakončeno diplomovou prací a titulem JUDr. Lze tedy předpokládat, že ne každý zaměstnanec StB

prošel  touto  školou,  ale  spíše  jen  výše  postavení  členové  odboru  a  velitelé  akcí.  V  osnovách

předmětu “Zpravodajská technika a sledování” - Specializace (Sledování), jsou cíle výuky popsány

následovně:
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Na základě uvedených cílů bude výchovně-vzdělávací proces zaměřen tak, aby studenti po

absolvování specializovaného kurzu:

znali:

- postavení a úkoly sledování v systému čs. kontrarozvědky,
- aktuální problémy v činnosti sledovacího útvaru,
- vztahy v rámci mezikrajové součinnosti,

uměli:

- tvořivě uplatňovat teoretické znalosti a praktické zkušenosti při využívání sledování,
- využívat všech dostupných prostředků v průběhu sledovací akce,
- provádět součinnostní opatření mezi pracovníky jednotlivých útvarů čs. kontrarozvědky,
- zpracovávat dokumentaci k vyžádání a ke zpracování výsledků ve sledování,

seznámili se:

- s charakteristikou jednotlivých výkonných odborů útvaru sledování,
- se spojovacími a dokumentačními prostředky v procesu sledování,
- s kriminalistickými prostředky v procesu sledování,
- se směry rozvoje sledování v kontrarozvědné činnosti.

Pro  vyučování  na  Fakultě  StB  bylo  k  dispozici  několik  vlastních  učebnic  a  natočeno

minimálně 14 výukových filmů. Bohužel se z těchto výukových filmů dochovaly pouze dva a to

„Zjišťování a ověřování styku“ a „Služební pes zasahuje“.

3.2 Typy sledování

Ke sledování šlo přistupovat různými způsoby v závislosti na pohybu sledované osoby a

jejího  umístění.  Tyto  metody  sledování  bylo  zároveň  třeba  vylepšovat  a  obměňovat  kvůli

zkušenostem a výcviku sledovaných.

3.2.1 Klasické sledování

Jde o typické sledování, tak jak si ho každý představuje, a právě proto od něj bylo brzy

upuštěno.

Na jeden objekt byl nasazen tým až 8 zaměstnanců a ti se postupně střídali v pronásledování

objektu,  tak  aby  zachovali  co  největší  odstup  a  zároveň  se  dostatečně  často  prostřídali  kvůli

nenápadnosti. Tento systém se však později přestal osvědčovat a byl nahrazen systémem opěrných

bodů a mobilními  body,  které pouze doplňoval  při  vykročení  z  plánované trasy.  Zároveň tento

systém  vyžadoval  pro  zachování  utajení  větší  počet  zaměstnanců,  kterých  STB nemělo  nikdy

dostatek a po celou dobu existence jich vyžadovalo více, především kvůli nestíhání plnění zadaných

sledovacích akcí.

Klasický způsob sledování nešlo uplatnit na osoby, které prošli výcvikem a jsou obeznámeni
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se sledovacími techniky StB. Zároveň z důvodu zhoršení dopravní situace nebylo dále možné ve

městě využívat metod jako nadjíždění nebo paralelní sledování, které zajišťovaly utajení. 

V pěších akcích bylo nasazováno v průměru 4-5 pracovníků s jedním až dvěma vozidly, u

vozových akcí 5-7 pracovníků s třemi až pěti vozidly v jedné směně.

3.2.2 Trasové sledování

S vývojem špionáže u všech světových států se brzy ukázalo, že klasická špionáž se dá lehce

rozpoznat, a to i po jednoduchém výcviku. Rozpoznání sledovacích akcí mohlo vést ke klamným

akcím ze strany sledovaného, bylo tedy třeba vymyslet nový systém, který by umožnil efektivně

sledovat a oklamat i vycvičené agenty.

Roku 1979 se proto přešlo na systém trasového sledování. Jedná se o systém konstantního

sledování nejvíce využívaných tras a budov v oblasti, kde byla umístěna velvyslanectví cizích zemí.

Většina  velvyslanectví  byla  střežena  ze  strážních  budek,  kde  byl  k  dispozici  fotoaparát  a  na

několika místech i kamera napojena na televizor na sledování slepých úhlů. Na velvyslanectví Číny,

USA a NSR10 bylo dokonce nasazeno trvalé sledování 24 hodin 7 dní v týdnu, u ostatních šlo o

dvousměnný provoz 2x8 hodin každý pracovní den. Nejlépe vybavena byla skupina střežící NSR,

měla k dispozici 3 fotoaparáty a televizní kamery, které byly zaměřeny každá na jiný vchod do

budovy.  Televizní  technika byla při  sledování  velmi účinná,  jelikož snižovala počet  potřebných

zaměstnanců na jednotlivých bodech při zvyšování počtu pozorovacích úhlů.

Trasový systém po Praze se skládal ze soustavy opěrných bodů, které byly využívány jako

základny působení na obměnu legendy a techniky při akcích probíhajících v centru Prahy. Zároveň

měly  výhledy  do  všech  hlavních  ulic  na  sledování  pohybu  a  byly  rádiově  nebo  telefonicky

propojeny  na  předávání  zpráv  o  sledovaných  objektech  mezi  sebou,  tedy  si  objekt  postupně

předávaly po trase. Tento systém opěrných bodů v centru Prahy se nazýval Hlavní trasa. Pokud

objekt z trasového systému vyšel, byla na něj nasazena hlídka, která zahájila klasické sledování. V

jeden moment byly v pohybu většinou 3 objekty, zbytek zůstával v klidu doma nebo v zaměstnání. 

10 Německá spolková republika
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Obrázek 9: Ukázka plánu trasového systému v Praze, Kostel sv. Mikuláše “OB VĚŽ”

Obrázek 10: Legenda k plánu trasového systému v Praze, Kostel sv. Mikuláše “OB VĚŽ”

Obrázek 11: “OB VĚŽ”, Kostel sv. Mikuláše zachycen na Google Maps

Příklad povinností opěrného bodu VĚŽ, obsazeného čtyřmi pracovníky: 

- Opěrný  bod  je  povinen  převzít  sledování  objektu  buď  přímo  ze  strážní  budky  u

zastupitelského  úřadu,  nebo  přes  operační  středisko  2.  odboru  a  předávat  jeho  pohyb
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jednotlivým opěrným bodům v uzavřeném prostoru.

- Předem upozornit směr cesty objektu do uzávěrových opěrných bodů uzavřeného prostoru

pro hladké převzetí objektu k trasovému sledování.

- Pozorovat  zahradu zastupitelského úřadu USA a upozornit  na zvláštní pohyb v zahradě

operační středisko 2. Odboru.

- Přejímat příjezdy objektů do uzavřeného prostoru a signalizovat příjezd do patřičné strážní

budky.

- Opěrný bod je zapojen na malý a velký okruh Hlavní trasy.

Dokumentační  prostředky v  opěrných bodech  a  strážních  budkách  byly  pevně  umístěné

fotoaparáty, které mohly být později i dálkově ovládány rádiovým odpalováním. StB o vybavení

píše, že umožňuje dokumentaci i za ztížených podmínek, což si lze vysvětlit jako optické vybavení

s vysokou světelností, tedy objektivy s clonou 2 a nižší.

3.2.3 Opěrné body

Roku  1982  bylo  k  dispozici  27  opěrných  bodů  obsazených  5  příslušníky  SnB  a  39

spolupracovníky-důchodci,  avšak  na  plné  obsazení  a  využití  všech  bodů  bylo  potřeba  62

pracovníků.  SnB se ústavně  potýkal  s  nedostatkem počtu  zaměstnanců  na  plné  obsazení  všech

opěrných bodů.

Částka k údržbě a vyplacení zaměstnanců na opěrných bodech činila ročně 636 205,- Kčs.

Základním vybavením byl  dalekohled,  služební  telefon  bez  státního  oprávnění,  linkový  hlasitý

telefon, na některých stanicích se nacházely radiostanice, průmyslové televize. Na tomto vybavení

je patrné, že fotografie byla pouze doplňkem sledování jako takového.

Opěrné  body  se  zakládaly  i  mimo  Prahu,  pokud  byla  akce  dostatečně  včas  nahlášena.

Například při akci KATA, kde se skupina patřící k Světkům Jehovovým setkala v zimě na horách.

Zde byl  agenty StB pronajat pokoj v chatě naproti,  ze kterého byl  vybudován opěrný bod. Ten

sloužil jako pozorovací a dokumentační stanice po celou dobu setkání skupiny.

3.2.4 Soustava mobilních bodů

V roce 1975 se zjistilo, že klasické sledování lze lehce prokouknout, pokud člověk projde

patřičným  výcvikem.  Proto  bylo  potřeba  přejít  na  systém  opěrných  bodů,  který  však  nešel

vybudovat  ze  dne  na  den.  Opěrné  body  byly  prozatím  nahrazeny  systémem  pracovníků  ve

vozidlech,  kteří  sloužili  jako  mobilní  operační  základny  s  přístupem  k  radiovému  spojení  a

vybavení. Nutno podotknout, že jejich práci později začala komplikovat dopravní situace v Praze,
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na kterou si několikrát stěžovali.

4 TECHNIKA A VYBAVENÍ

StB mělo na svou dobu vždy přístup k nejlepšímu vybavení. Taktéž mělo specializované

zaměstnance-techniky, vyčleněné na jeho upravovaní tak, aby vybavení vyhovovalo sledovací akci,

na které mělo být použito.

4.1 Vzezření a oblečení

Základním prvkem práce StB byla maximální snaha o utajení, tedy pokud nepočítáme akce,

kde se zaměstnanci záměrně odtajnili kvůli zmatení nepřítele. Vzezření agenta tedy na misi muselo

být takové, aby ho nerozpoznal nejen sledovaný objekt, ale i široká okolní veřejnost v prostoru, kde

se cíl  pohyboval.  Chování veřejnosti mohlo cíl  snadno upozornit na přítomnost StB, kupříkladu

akce  ADAM, kde pracovníci  StB podcenili  prostředí  a  paní  ze  stánku ovoce-zelenina  odhalila

agenty tím,  že se často pohybovali  v prostředí  čtvrti  i  přesto,  že tam nebydleli.  Paní ze stánku

všechny místní poznala a sledovaného varovala, což vedlo k neúspěchu akce. 

Toto vzezření bylo doprovázeno i chováním, které si zaměstnanci museli určit a natrénovat

dopředu před každou misí, ve své podstatě tedy hráli improvizované divadlo, kde publikem byla

široká  veřejnost.  Vzezření  spolu  s  chováním  a  působením  navenek  bylo  označováno  slovem

legenda, správné dodržování legendy vedlo k základu úspěšné akce.

4.1.1 Fotokamufl

Součástí legendy bylo velké množství oděvů a brašen na ukrytí fotoaparátu. Nejčastěji StB

ukrývala fotoaparát Robot Star 50 nebo F21 AJAX a to díky jejich malé velikosti. Při pořizování

dokumentace z akcí bylo nutno zakrýt fotoaparáty tak,  aby nedošlo k odhalení pracovníků StB.

Tedy bylo nutno fotoaparáty zamaskovat za předměty a stroje viditelné v běžném denním pořádku.

Toto zamaskování fotoaparátu bylo nazýváno fotokamufly.

4.1.1.1 Brašny

Nejčastějším typem fotokamuflu se rychle  stala  obyčejná  brašna přes rameno,  a to  díky

alespoň minimální možnosti manipulace se záběrem a výběru fotografovaného úhlu při zachování

utajení. Navíc třeba v restauraci nebo na hotelové recepci šlo kabelu odložit na židli nebo stůl, a

poté ji přes drátěnou spoušť, často skrytou v řemenu tašky, používat. V moderních verzích mohl

dokonce být radiový odpalovač a šlo tedy kabelu jen někde odložit a přes spínač pořizovat snímky,
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samozřejmě ji šlo využívat i na focení z pozice od boku, a to i za chůze, pokud byl správně nastaven

čas  závěrky.  Zároveň  ale  brašna  znemožňovala  detailní  komponování  obrazu  a  dovolovala  jen

přibližné  zaměření  na  cíl,  jimž  byl  sledovaný  objekt.  Tato  nemožnost  pořádné  manipulace  s

fotoaparátem, umístění tašky přibližně v úrovni pasu a časté “padání” fotografie na jednu stranu,

dává fotografiím pořízeným při akci jejich typický úhel pohledu. 

Fotoaparát byl v brašně připevněn napevno kovovou, popřípadě dřevěnou konstrukcí, která

zabraňovala  jeho pohybu a deformaci  tašky takovým způsobem,  který by zabránil  exponování.

Zároveň konstrukce zabraňovala propadávání stran tašky tak, aby kabela nevypadala prázdně a tedy

podezřele. 

“Objektivy fotoaparátů byly ve většině případů umístěny pod mřížkou, v zámku na zapínání

kabelek,  někdy  se  na  přezce  nacházelo  tzv.  zrcadlo,  pod  kterým  „číhala“  čočka  objektivu.  V

několika případech byl objektiv  umístěn pod pootevřeným koncem zipu, posuvným krytem, nebo

dokonce bez jakéhokoliv krytí jako v případě dámské etue, u které se objektiv nacházel v její spodní

části.”

- Kabelky příslušníků StB, Tomáš Zapletal, 2007

Obrázek 12 a 13: Brašna K-40 a K-50, návrh na nový typ kamufláže fotoaparátu

V případě brašny se fotoaparát musel nastavit ještě před focením, často tedy uživatel nemohl

reagovat na náhlé změny v expozici jako mraky nebo umělé osvětlení v interiéru. U brašen však šlo

předstírat, že v ní něco člověk hledá a při tomto okamžiku nastavení expozice změnit.

Vzhled brašny bylo nutno obměňovat nejen s tím, jak se měnila móda a jaké legendy byly

zrovna k dispozici, ale také kvůli rozpoznání určitého vzhledu brašny sledovaným objektem, který

poté mohl snadno určovat agenty StB podle toho, že onu brašnu mají.
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4.1.1.2 Fotosako

Další velmi efektní a často využívaný způsob fotokamuflu bylo takzvané fotosako. Jednalo

se o speciálně upravený kabát, který má namísto jednoho knoflíku krytku od foťáku. Tato krytka

byla nejdříve manuálně sundavací, tak jak to známe z dnešních krytek objektivu. Později se přišlo

s mechanismem, kde byla krytka rozdělena na půl a v momentě expozice se mechanicky rozevřela.

V obou případech měla krytka podobu knoflíku.  Se sovětským fotoaparátem F21 byla  dokonce

dodávána sada knoflíků právě na úpravu pro fotosako už od výroby.

Obrázek 14 a 15: Fotosako z Neměcké demokratické republiky

4.1.1.3 Specializovaný fotokamufl

Pro některé  z  misí  bylo  třeba  vytvořit  speciální  fotokamufl,  tak  aby správně  zapadl  do

prostoru, kde se objekt pohyboval, patřil mezi něj například:
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● Fotoaparát v rádiu
● Fotoaparát v zapalovači
● Fotoaparát v psací soupravě

4.2 Běžné fotografické vybavení

Fotografické vybavení pro StB bylo na dobové podmínky na velmi kvalitní úrovni. Vysoké

nároky byly především na velikost aparátu a světelnost objektivu. Největší počet fotografií vznikal

ze vzdálenosti 3,5 m – 6 m za pohybu objektu a často i pracovníka, jelikož nemohl kvůli zachování

utajení jen tak zastavit a fotit uprostřed ulice nebo místnosti, tedy pro ostrý obraz bylo potřeba mít

velmi krátké časy kolem 1/250s nebo 1/500s. Přesto však většina agentů považovala za dostatečné

časy  1/125s  vzhledem  k tomu,  že  tento  čas  byl  udáván  ve  většině  foto  návodů  a  knih,  které

nepočítaly s pohybem fotografa, což často vedlo k rozmazaným a nepoužitelným fotografiím. V

interiérech byla situace ještě horší a STB se ve správě dokonce zmiňuje, že dosavadní technika,

která byla k dispozici, již nestačí, poté co byly zavedeny úspory na elektrické energii v celé zemi.

4.2.1 Fotoaparát Robot Star 50

Nejčastějším špionážním fotoaparátem se u StB stal Robot Star 50 vyráběný od roku 1969

ve Východním Německu.  Jeho konstrukce vycházela  z fotoaparátu Robot II,  který byl  vyráběn

nejprve  pro  civilní  účely,  ale  později  se  uplatnil  jako  střelecká  kamera  pro  letadla  Luftwaffe.

Fotoaparát s velmi malým rozměrem 11,5x10x4 cm a váhou 650g šel snadno uschovat do kabelek,

nebo přidělat na břicho a schovat za kabát, zároveň byl na svou velikost poměrně těžký a tedy velmi

odolný. Jeho výhoda spočívala především v tom, že měl dvoupérkový natahovací motorek, podobný

například  natahovacímu  motorku  v  hodinkách,  který  na  jedno  natáhnutí  dokázal  nafotit  až  50

snímků,  tedy celý jeden kinofilm vzhledem k jeho čtvercovému formátu 24x24mm. Zároveň se

prodávala i verze pouze s jedním pérkem na motorku na 25 snímků pojmenována Robot Star 25.
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Obrázek 16: Fotoaparát Robot Star 50

Bajonet objektivu byl šroubovací a i základní objektivy jsou extrémně kvalitní a ostré, u

tajných služeb se využíval například Schneider Xanagon 2,8f/30mm s pevným zaostřením na 4 m a

to díky malému přečnívaní objektivu z fotoaparátu a minimální velikosti čočky tohoto objektivu,

kterou šlo lehce zamaskovat třeba za knoflík. Na práci ve zhoršených světelných podmínkách se

využíval například objektiv s vysokou světelností 1,9f/40mm. 

Závěrka aparátu byla velmi tichá a díky tomu, že byla rotační, tak měla synchronizaci s

bleskem na všechny časy. Focení s bleskem však u STB nehrálo prakticky žádnou roli především

kvůli jistému totálnímu odhalení po využití blesku. Pokud nešlo zrovna o využití aparátu k nafocení

důkazního materiálu poté, co se nikdo okolo nevyskytuje. Pérkový mechanismus převíjení filmu byl

však velmi hlasitý,  a to i přesto, že se aparát prodával jako tichý. StB i KGB11 však fotoaparát

mechanicky  upravovaly  tak,  že  jeho  zvuk  byl  zanedbatelný.  Zároveň  měl  standardní  stativový

šroub, takže lze snadno namontovat do předmětů určených k utajení a zakrytí fotoaparátu. Film se

do aparátu zpočátku vkládal pouze ve speciálních baňkách, kam se musel nejprve předpřipravit v

temné komoře. Výhoda tohoto systému spočívala v rychlé výměně filmu, bez nutnosti zdlouhavého

převíjení  filmu  zpět  do  původní  baňky,  jak  je  tomu  dnes  u  kinofilmu.  Pozdější  verze  však

podporovali oba systémy vkládání filmu.

11 Kamiťét gasudárstvěnoj bězapásnosti, Sovětská tajná zpravodajská služba.
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Obrázek 17: Zadní strana fotoaparátu Robot Star 50

Tento fotoaparát se na rozdíl od Sovětského špionážního aparátu F-21 AJAX mohl dostat do

rukou i  civilnímu obyvatelstvu,  ale byl  prodáván především pro industriální  použití.  Zároveň si

výrobce  uvědomoval  potenciál  na  špionážní  využití,  a  tak  aparát  dodával  na  zakázku  již  v

upravených verzích,  například ve verzích bez hledáčku, převíjení, se speciální  objektivy nebo s

pevným nastavením citlivosti, především kvůli ještě většímu zmenšení fotoaparátu, a tedy lepším

možnostem zamaskování. 
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Obrázek 18: Fotoaparát Robot Star 50 s popisky

4.2.2 Fotoaparát F21 AJAX

Fotoaparát vyráběný v Krasnogorsku v Sovětském svazu od roku 1951 až do roku 1995. Ve

své podstatě šlo o sovětskou kopii fotoaparátu Robot Star 50, která byla ještě zmenšena a to na

rozměry 7,3x5,3x4 cm, toho bylo dosaženo zmenšením standardního kinofilmového negativu na 21

mm. K tomu sloužila speciální ořezávačka dodávaná s aparátem, která z filmu ořízla jeho perforaci.

Toto oříznutí  vedlo ke zmenšení aparátu o 3x5x0 cm, tedy téměř o polovinu, za cenu o 6 mm

menšího negativu. Formát exponovaného políčka byl 18x24 mm.
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Obrázek 19: Fotoaparát F-21 AJAX

Ve fotoaparátu AJAX bylo taktéž potřeba speciálních kazet dodávaných k fotoaparátu, do

kterých se film předtočil.  Tento aparát  nemohl podporovat  standardní kinofilm především kvůli

jeho velikosti kazet i filmu. Tento systém zároveň sloužil k rychlé výměně filmu v akci, bez potřeby

zpětného převíjení filmu do kazety. 

Obrázek 20: Řezačka filmu
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Fotoaparát byl kompletně mechanický a fungoval pomocí strojku, který se ručně natahoval a

zvládnul naexponovat až 20 snímků. Díky tomuto mechanismu byl aparát schopný fotit tak, aniž by

uživatel  potřeboval  pro  další  práci  fotoaparát  po  zmáčknutí  spouště  natahovat,  a  tím  své

fotografování  odhalit.  Zároveň  však  strojek  způsoboval  poměrně  velký  hluk,  tedy  bylo  třeba

dobrého  odhlučnění  nebo  pozdržení  spouště  tak,  aby  se  mechanismus  převíjení  spustil  až  v

dostatečné vzdálenosti. K odhlučnění a utajení aparátu proto často sloužily tašky, popřípadě kožené

pásy kolem břicha, kde objektiv zůstal skryt zamaskovaný jako knoflík kabátu.

Fotoaparát měl tři rychlosti závěrky 1/10, 1/30 a 1/100, a bylo tedy velmi snadné se s ním

zaučit  pracovat.  Čas  1/100  byl  však  podle  StB  moc  dlouhý  na  ostré  zachycení  při  pohybu

zaměstnance.  Objektiv  byl  velmi  ostrý,  nesnímatelný,  2,8/28mm,  to  zaručovalo  další

minimalizování velikosti. Zajímavostí tohoto fotoaparátu je, že se dodával se speciálními knoflíky

na kabát, z nichž jeden šlo upravit na rozevírací krytku objektivu. Fotilo se většinou za pomoci

drátěné spouště natáhnuté a skryté až u dlaně v rukávu.

4.2.3 Fotoaparát Mikroma

Poválečný fotoaparát vyráběný českou Meoptou. Svého jména opravdu dostál, měl opravdu

maličkaté rozměry 74x32x28 mm a vážil pouze 225 g, byl tedy ještě menší než fotoaparát AJAX.

Toho bylo  dosaženo především využitím pouze 16 mm filmu.  Film se do fotoaparátu  zakládal

taktéž ve speciálních kazetkách. Naexponované políčko pak mělo 11,5 x 14 mm a přesahovalo do

perforace filmu. 

Obrázek 21: Fotoaparát Mikroma
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Obrázek 22: Kazetky na film do fotoaparátu Mikroma

Fotoaparát  byl  vybaven průhledovým hledáčkem a objektivem 3,5/20mm. Přestože je ze

zmíněných strojů nejmenší,  nebyl  u StB moc populární.  Předpokládám,  že to  bylo  kvůli  velmi

malému negativu, který při citlivosti 400 nebyl dostatečně detailní na rozeznávání tváří objektů a

jiných  potřebných  skutečností.  Tedy  bylo  lepší  využívat  AJAX  nebo  Robot,  pro  jeho  lepší

světelnost a větší naexponované políčko.

4.2.4 Fotoaparát NIKON F

StB byla vždy vybavena tou nejkvalitnější fototechnikou své doby, a proto si rychle oblíbila

i  Japonskou  techniku  od  firmy  Nikon.  Tento  fotoaparát,  vyrobený  v  roce  1959,  nebyla  první

zrcadlovka na světě, ale kombinovala všechny moderní prvky z ostatních strojů do jednoho těla, a

tím si získala obří popularitu, dodnes je tento aparát vysoce vyhledávaný fotografy i sběrateli.

Šlo  o  35mm  kinofilmovou  zrcadlovku  s  bajonetem  na  výměnné  objektivy  a  pentaprismovým

hledáčkem se 100 % pokrytím.

Obrázek 23: Fotoaparát Nikon F s nasazeným objektivem Nikkor 1.4f/58mm

Fotoaparát byl však pro účely fotokamuflování moc veliký, tedy se využíval převážně jako
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fotoaparát v opěrných bodech s nasazeným teleobjektivem anebo do automobilů.

4.2.5 Filmy

Ohledně  filmového  materiálu,  který  byl  do  strojů  zakládán,  mě  Archiv  bezpečnostních

složek odpověděl:

“Je to zvláštní, nenašla jsem žádnou směrnici či metodiku, kde by bylo dáno, který druh

kinofilmu StB užívala. Na negativech, které máme k dispozici,  není většinou vůbec nic uvedeno.

Úplně  bez  názvu jsou takové  úzké  filmy,  někdy  je  uvedeno  SAFETY FILM,  FOMAPAN anebo

ORWO.  U  vyšetřovacího  spisu  jsme  namátkou  našli  negativ  s  nápisem  PERUTZ.  Jiné  filmy

používala také rozvědka, vojenská kontrarozvědka.”

Úzké filmy, o kterých je zde řeč jsou s největší pravděpodobností filmy oříznuté na řezačce

do  fotoaparátu  Ajax.  Filmy  ORWO a  FOMA byly  standardními  filmy  na  českém trhu.  Filmy

ORWO vyráběné v NDR byly považovány za kvalitnější, s jemnějším zrnem a vyšší rozlišovací

schopností  než  české  filmy FOMA. Filmy byly  dostupné  v citlivostech  15,  20  a  27  dinů,  což

odpovídá citlivostem 25, 80 a 400 dnešního iso standardu.

Filmy PERUTZ byly dováženy ze Západního Německa, tedy musely být považovány za

ještě kvalitnější, pokud stálo za to, je dovést až k nám.

Vzhledem k vysoké zrnitosti dochovaných snímků, lze předpokládat především využívání

filmu s citlivostí 400. Vysoká citlivost filmu zajišťovala ostrost i za pohybu objektu či zaměstnance.

Zároveň lze přepokládat, že vzhledem k nutnosti fotoaparátů AJAX a ROBOT převíjet film

do speciálních kazetek, nakupovala StB tyto filmy v metráži namísto v jednotlivých kazetkách.

4.3 Specializované vybavení

4.3.1 Fotopuška

V Sovětském Svazu vyráběný fotoaparát především proslul svým vzezřením odstřelovací

pušky. Šlo o standardní, civilní kinofilmový fotoaparát Zenit-E vyráběný v Krasnogorském závodě.

Zároveň se při jeho uvedení do provozu předpokládalo, že pracovníci tajných služeb, kteří prošli

vojenským výcvikem, budou snadno pracovat s fotoaparátem, který evokuje pocit zbraně.
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Obrázek 24: Fotopuška Zenit

Tento  fotoaparát  byl  pověstný  pro  své  nekvalitní  technické  zpracování,  kupříkladu

mechanika  počítání  naexponovaných snímků byla  naprosto uvolněná a  mohla  se  sama od sebe

protáčet, a tedy nikdy nešlo s přesností říci, kolik snímků zbývá. 

Na rozdíl od příručních mini foťáků Robot a AJAX měl však Zenit navíc expozimetr, ten

byl ale nespolehlivý, jelikož se článek ze selénia snadno opotřeboval a přestal ukazovat správné

hodnoty. Jeho úprava pro fotopušku spočívala v druhé spoušti ze spodní strany aparátu, do které šlo

našroubovat pistolové držadlo se spouští a pažbou, poté šlo aparát držet podobně jako samopal a

díky zaražení pažby pevně do ramene šel bez stativu držet i 4,5f/300mm objektiv, se kterým byl

fotoaparát dodáván v plechové bedně jako celá sada pro špionáž, součástí sady byla taktéž sada

filtrů a 2,8f/58mm objektiv.

Fotoaparát byl využíván výhradně s teleobjektivem a to na opěrných bodech, z automobilu

nebo v přírodě. Využití v běžném veřejném pořádku města, tak aby bylo zachováno utajení bylo

díky unikátnímu vzhledu takřka nemožné.

4.3.2 Televizní technika

U STB se využívala od roku 1977. Při sledovacích akcích se dala využívat jak ke sledování
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objektu, tak k záznamu práce pracovníků StB. Na základě záznamu mohl být vyhodnocen průběh

sledovací  akce  a  kvalita  sledovacího  týmu.  V některých  případech  byla  obrazovka  televizního

záznamu ofocena, aby se poté mohla vyrobit standardní dokumentace z akce. K dispozici mělo StB

televizní soupravu od firmy SONY, kterou využívalo ve vozidlech a nasazovala se na akce, které

probíhaly  v  prostoru  s  malým až  žádným pohybem  osob  a  vozidel,  tedy  akce,  kde  by  pohyb

obyčejného  zaměstnance  vyvolával  podezření,  například  akce  PETROVIC,  která  proběhla  při

pohřbu v prostoru krematoria.

4.3.3 Fotoauto a vozidla STB

Auto bylo v rukou StB nejen dopravním prostředkem, ale především mobilní základnou s

vestavěnou radiostanicí,  která  sloužila  ke komunikaci  s  ostatními  týmy v terénu i  na opěrných

bodech.  Zároveň  se  v  autě  vozily  různé  druhy  převleků  na  obměnu  legend  za  průběhu  mise,

fotografické a kriminalistické vybavení.

StB měla také několik speciálně upravených aut pro fotografování, šlo například o vůz VAZ

2101,  který  měl  v  přední  části  vozu,  tedy  v motoru,  namontovaný  fotoaparát  NIKON  F1,  ke

kterému byly k dispozici  2 teleobjektivy a 1 široký objektiv.  I přes to,  že šlo o velice kvalitní

fotoaparát,  nemohli  ho  kvůli  zachování  utajení  dobře  využívat,  byl  tedy  namontován  do  auta.

Namontování  muselo  splňovat  takové podmínky,  aby nebyl  poškozen ani  vůz,  ani  fotoaparát  a

zároveň  se  fotoaparát  nesměl  zašpinit  za  jízdy,  byla  tedy  kolem něho  namontována  ochranná

schránka. Fotoaparát se ovládal drátěnou spouští, nataženou až na pozici řidiče. Před akcí se vždy

musela nastavit clona, čas a ostřící vzdálenost, ty šly měnit pouze tak, že se musela otevřít celá

přední kapota a manuálně na fotoaparátu změnit nastavení. Takto upravený vůz měl zásadní výhodu

v možnosti kompletního utajení při fotografování, zároveň měl však velmi omezený zorný úhel a

zaměstnanci byli odkázáni na možnosti parkování v oblasti mise.

 

Obrázek 25: Motor VAZ 2101 v úpravě pro focení, fotoaparát ukryt v motoru
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Obrázek 26: Přední pohled na VAZ 2101 v úpravě pro focení, posunovací podkova slouží jako

krytka objektivu

Na zamaskování aut StB podle krajské správy z Ostravy stačilo logo firmy, výměna SPZ a

posádky v průběhu sledovací akce. Loga se dělala z lehce smývatelné latexové barvy, později však

začali auta vozit celou soupravu na maskování.

Obrázek 27 a 28: Maskování vozidla STB

Hlavním  maskovacím  prvkem  však  byly  různé  civilní  doplňky,  které  se  na  auto  daly

narychlo  namontovat,  šlo  například  o  světlomety  do  mlhy,  autoanténa,  nálepky,  označení

začátečník, invalida, taxi, různé SPZ, vojenské, cizinecké, celní a civilní, ozdobná hlavice na řadicí

páku,  skládací  zahrádka,  opěrka  pod  hlavu,  různé  povlaky  na  sedadla,  maskovací  figurka  na

zrcátko, cestovní brašna. Tyto věci byly uloženy za zadními sedadly v zavazadlovém prostoru. Také

bylo nutno často obměňovat posádku, a to nejlépe po každém kontrolním průjezdu. Cílem těchto

obměn bylo změnit celkový vzhled vozidla z civilního na armádní, a poté třeba na taxislužbu.

Obrázek 29 a 30: Ukázka uložení maskovacích prostředků ve skrytém prostoru za sedadlem ve

vozidle typu Škoda 110 L
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Velmi častým automobilem na zakládání mobilních opěrných bodů se stala Škoda 1203 díky

jejímu  velkému  úložnému  prostoru,  a  tedy  možností  použití.  Vozy  byly  navíc  vybaveny

fotoaparátem  s  teleobjektivem,  filmovou  kamerou,  televizní  kamerou  AKAJ,  kriminalistickými

pomůckami  jako  nástrahovými  prášky na  zaznamenávání  stop.  Ve  vozidle  byl  řidič  a  technik,

pohybovalo  se v terénu a bylo  k dispozici  náčelníkovi,  který řídil  všechny akce.  Zároveň díky

většímu prostoru sloužilo jako pojízdné středisko pro rádiové spojení.

4.3.4 Videokočárek

Mezi zajímavosti z fotokamuflů určitě patří taktéž videokočárek, zkratkou nazýván KT-1.

Byl  vytvořen za účelem sledování v prostředí pražských parků. Byla k němu přidělena legenda

dvojice mladých manželů. Kamera byla v košíku kočárku, přístroj pro záznam obrazu byl v nákupní

kabele v prostoru pod kočárem propojený přes dno kabely. Na kameru byl nasazen 45mm objektiv

jež  umožňoval  detailní  záběr  až  do  vzdálenosti  15  -  20  m,  jeho  umístění  bylo  zamaskováno

vyvrtáním otvorů v přední části, které působily jako dekorace, jeden z otvorů byl však otvor pro

objektiv. Celé zařízení fungovalo na baterie, a bylo ho tedy nutno zapínat a vypínat kvůli jejich

šetření. Kamera se zapínala a vypínala pomocí ovladače uloženého v kapsičce košíku kočárku.

Obrázek 31 a 32: Videokočárek KT-1

4.3.5 Infra fotografie a noční vidění

Přístup k možnosti  fotit  za téměř žádných či  nulových světelných podmínek je na první

pohled ve špionáži velmi žádaný, avšak v praxi se StB nikdy neosvědčil, a to i přes použití různých

typů vojenských nočních vidění kolem let  1979-82. Všechny typy se ukázaly jako moc velké a

neobratné, a to i pro noční akce mimo město, zároveň neměly požadovaný dosah, který by zajistil

utajení.  Infrafotografie  byla  taktéž  využívána  jen  ve  velmi  specifických  případech  kvůli  její

neobratnosti,  StB mělo  k  dispozici  soupravu na  infra-fotografování  Elgapres,  kterou několikrát
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využilo s dobrými výsledky, například v prostoru vinného sklípku, který byl osvícen tak slabě, že

ani fotoaparáty s nízkým clonovým číslem nestačily.

4.3.6 Další vybavení, které bylo k dispozici

STB mělo k dispozici mnoho dalšího vybavení, které se však bralo jen na speciálně určené

mise, nebylo ho třeba brát a používat u standardního sledování. Mezi toto vybavení patřil například:

Fotoaparát Horizont a objektiv rybí oko

- pro  zaznamenávání  záběrů  větších  šíří,  například  možného  výhledu z  okna sledovaného
nebo místa, jakým směrem se díval.

Vrtulník využívaný ke sledování pohybu objektu

- pokud se objekt pohyboval  v otevřeném terénu za pomocí  vozidla,  šlo využít  vrtulník a
vzdáleně jeho trasu pozorovat ze vzduchu. Vrtulník si však musel držet správný odstup a
pozorování probíhalo za pomocí dalekohledu.

5 VÝSLEDKY PRÁCE

Fotografie nafocené pracovníky StB v rámci sledovacích misí  měly na rozdíl  od většiny

fotografií, se kterými se dnes setkáváme čistě pracovní a dokumentární charakter bez jakéhokoliv

záměru o estetickou hodnotu. Z velké části se jednalo jen o zachycení člověka v takové situaci, ve

které ho šlo buďto dobře rozpoznat pro další archivování a pozdější předání dalším pracovníkům, či

šlo o jeho zachycení přímo při nelegální činnosti. Taktéž šlo o zachycení jeho styků s dalšími lidmi,

ze kterých se poté vytvořila síť kontaktů podezřelé skupiny. Fotografie zde tedy hrála roli důkazu

trestné činnosti, a to i v případech, kdy se o trestnou činnost nejednalo a šlo pouze o schylování se k

ní nebo přípravám na ni. Zároveň pomocí ní šlo vytvářet nátlak u výslechu a mnoho lidí podlehlo

tomuto nátlaku, pokud byli zachyceni na fotografii, třeba jen při kontaktu s někým ze zahraničí, aby

se  nedostali  do  problémů.  Fotodokumentace  byla  vyžadována  nejen  pro  prvotní  a  pozdější

identifikaci objektů, ale i pro právní dokazování styků a nelegální činnosti.

Sledování  přešlo  během  studené  války  a  v  ČSSR  za  období  normalizace  do  velmi

profesionální  úrovně  se  špičkovou  technikou  na  danou  dobu,  probíhaly  zde  všechny  události

typické pro jakékoliv jiné obory totalitní ČSSR, jako kupříkladu pracovník měsíce, výroční zprávy

nebo  vlastní  časopis.  Pracovníci  konstantně  vyžadovali  novou  techniku  a  zlepšovali  svoje

dovednosti. Ze spisů vyplývá, že zaměstnancům StB nepřipadalo, že vykonávali nemorální činnost,

ale byli přesvědčeni, že jejich práce je boj s nepřítelem a tedy pro dobro země a jejích občanů.

5.1 Ukázka vybraných fotografií

Pro lepší představu fotografické práce zaměstnanců StB jsem vybral několik ukázkových

akcí.
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5.1.1 Akce TENISTA

Akce TENISTA byla vybrána jako ukázkově zdařená akce do informačního bulletinu č.1.,

1976. Má proto poměrně dobrou a různorodou fotodokumentaci, celkem bylo nafoceno 38 snímků a

natočeno 6 metrů 16mm filmu.

Jedná  se  o  akci,  kdy  byl  vizový  cizinec  původem z  NSR podezříván  ze  špionáže  pro

německou zpravodajskou službu BND12. To se později potvrdilo, když při sledování jeho pohybu po

republice navštívil několik vojenských kasáren a zařízení a setkal se s dalším sledovaným objektem

pro špionáž. Díky jeho sledování se rozšířila síť sledovaných a možných vyzvědačů pro BND díky

zajištění jeho styků.

Obrázek 33: Snímek č.1 ze sledovací akce TENISTA

12 Bundesnachrichtendienst, německá zpravodajská služba
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Obrázek 34: Snímek č. 2 ze sledovací akce TENISTA

Obrázek 35: Snímek č. 3 ze sledovací akce TENISTA
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Obrázek 36: Snímek č. 4 ze sledovací akce TENISTA

Obrázek 37: Snímek č. 5 ze sledovací akce TENISTA



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 43

Z fotografií je patrné často se měnící prostředí a pohyb objektu, ke sledování byl tedy využít

opěrný bod v podobě vozidla. Pokud zašel do interiéru, byl za ním vyslán tým, který měl zachytit

jeho styk, jak je vidět na první fotografii. Také si je třeba povšimnout fotografie náhodné paní, které

se objekt jen ptal na cestu. Pro zaměstnance StB byl každý člověk, se kterým objekt promluvil,

potencionální další cíl, a proto ji bylo nutno zaznamenat.

5.1.2 Akce ROMA

“V  akci  ROMA  šlo  o  sledování  dvou  vizových  cizinců  italské  národnosti,  kteří  byli

rozpracovaní pro podezření z vyzvědačství podle § 105 tr. zákona. Podle operativních poznatků

projevovali zájem o sovětské vojenské objekty a prováděli jejich fotografování. Dále bylo zjištěno,

že se mají sejít se dvěma příslušníky ČSLA.”

Ob

rázek 38: Snímek č. 1 ze sledovací akce ROMA
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Obrázek 39: Snímek č. 2 ze sledovací akce ROMA

Obrázek 40: Snímek č. 3 ze sledovací akce ROMA
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Obrázek 41: Snímek č. 4 ze sledovací akce ROMA

Na  akci  bylo  nasazeno  8  pracovníků  a  4  vozidla.  Z  fotografií  je  patrné  sledování

teleobjektivem z větší vzdálenosti z automobilu. Zároveň však pracovníci několikrát prošli přímo

okolo sledovaného pro detailní zachycení styku pomocí fotokamuflu.

5.2 Analytická skupina

V tak velkém a nepřeberném množství zpráv o lidech a jejich fotografiích se musela založit

speciální dedikovaná skupina na třídění a zpracování všech informací, která měla za úkol sesbírané

informace nejen třídit, ale i hledat mezi nimi souvislosti a spoje. Vnikla tak součást odboru, která se

starala o třídění a uskladňování informací tak, aby v nich šlo vyhledávat spojení mezi adresami a

osobami.

Toto  systematické  uskladňování  informací  se  však  po  Sametové  revoluci  obrátilo  proti

režimu samotnému, sloužilo totiž jako důkaz o neetické činnosti StB a jejich zaměstnanců. Mnoho

dokumentů a fotografií bylo tedy po převratu zničeno.
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Obrázky 42 a 43: Fotografie poničeny při pokusu o jejich zničení

5.2.1 Informační Bulletin IV. Správy SNB ČSSR

Zajímavostí z prostředí STB byl Informační bulletin, který byl ve své podstatě časopisem,

který si  vydávala  IV. Správa SNB sama pro sebe jako zprávy pro zaměstnance  o provedených

akcích a zajímavostech z prostředí oboru. Najdou se v něm detailně popsané akce, které se vyvedly

a byli za ně agenti pochváleni, nebo různé poučky o tom, jak správně pracovat. Navzájem si takto

odbory ukazovaly svůj pohled na práci a na to, jak ji vylepšit.

Obrázek 44: Informační bulletin STB

6 SOUČASNÝ POHLED NA PRÁCI STB

V současné době je jakákoliv činnost spadající  pod StB vnímána většinovou společností

jako neetická a špatná. Bývalí pracovníci StB jsou vyhledáváni, v politice a médiích se velmi často

řeší, kdo byl či nebyl agentem StB, nutno však podotknout, že tito lidé byli často pouze donašeči
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nebo informátoři, tedy lidé, kteří byli buďto vydíráni nebo dostávali za informace určitou formu

odměny, ať už peněžní či ve formě nějaké výhody, například ve školství nebo v zaměstnání.

Přestože byly záběry pořízeny velmi neetickou cestou, tak jsou výsledky práce StB velmi

zajímavé z pohledu historie. Zachycují totiž dobu přesně takovou, jaká byla, tedy pokud dovedeme

vidět skrze ideologické ladění textů. V tom má výhodu právě fotografie, kterou lze sice ovlivnit

výběrem jednotlivých  záběrů  a  jejich  kompozicí,  ale  která  byla  pořízena  zaměstnanci  STB při

sledovacích akcích s čistě pracovním záměrem, který byl zachycení osob a míst  tak, aby o tom

nevěděli.  Paradoxně tak právě díky StB vznikl  mohutný záznam čistého zachycení  období naší

historie v dobách, kdy většina snímků musela podléhat ideologickým tlakům.

Veškeré informace nastřádané StB dnes spravuje Ústav pro výzkum totalitních režimů, který

zpracovává a poskytuje dochované spisy veřejnosti. 

Pod  Ústavem  pro  výzkum  totalitních  režimů  taktéž  vyšla  v  roce  2009  kniha  Praha

objektivem tajné policie, která prezentuje uspořádaný výběr fotografií, které zachycují Prahu tak,

jak ji zachytili právě zaměstnanci STB svými fotoaparáty, tedy bez jakékoliv estetického záměru. Z

fotografií lze vycítit atmosféru někdejší doby bez příkras, což není možné z téměř žádného jiného

dobového zdroje. Kniha je součástí putovní výstavy fotografií, která již byla vystavena v několika

zemích světa.

6.1 Možnosti špionáže současnosti

Špionážní fotografie byla v období studené války teprve na počátku svého vývoje, a to jak z

hlediska technologií tak i jejího využití. V dnešní době technologie fotoaparátů pokročila tak silně,

že celý specializovaný špionážní fotoaparát včetně objektivu, čipu, paměťové karty a IR senzoru na

detekci pohybu nemusí být větší než jeden článek našeho prstu. Přitom rozlišovací kvalita takového

aparátu je naprosto dostačující a cena takového stroje se pohybuje okolo 250 Kč, tedy lze usoudit,

že profesionální aparáty mají kvalitu obrazu mnohem kvalitnější.

Zároveň  se  z  pouhého  jednoho  nebo  série  snímků,  které  by  nemusely  vždy  dostatečně

vypovědět  dost  informací,  přechází  na  videonahrávky.  Takový  systém  poté  může  být  zároveň

napojen na internet, a to přes wifi nebo sim kartu s daty operátora a v reálném čase snímky odesílat

na email nebo mobilní telefon. Tyto systémy vyvinuté ze špionážních fotoaparátů se dnes využívají

převážně na zabezpečení domova, průmyslových objektů a ulic v případě vniknutí zloděje, kontroly

dítěte či zvěře jako fotopasti.

Reálné  schopnosti  a  dosah  vlivu  dnešních  tajných  zpravodajských  služeb  si  lze  jen

domýšlet. Vzhled k tomu, že je dnes téměř každý mobilní telefon a počítač opatřen velmi kvalitním
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fotoaparátem s napojením na internet. Lze tedy předpokládat, že člověk s dostatečným oprávněním

a zkušenostmi se vždy dokáže nabourat do osobních zařízení podle vlastního výběru a využívat je. 

Nutno zde zmínit zajímavý trend zakrývaní webových kamer na počítačích. K tomuto trendu

lze jen poznamenat, že obraz slouží spíše jako doplněk samotného sledování a není tak důležitý jako

zvuková nahrávka z těchto zařízení, která má daleko větší dosah a obsahuje často mnohonásobně

více informací o okolí objektu a jeho činnosti, přesto si mikrofon nikdo nezalepuje. Jde tedy spíše o

zbavení se nepříjemného pocitu, že je někdo sleduje, který odhalený objektiv v člověku vyvolává,

než reálné zamezení jejich sledování. 

Technologický  pokrok  zároveň  umožnil  sledování  z  nebes  ve  formě  satelitů,  dronů  a

špionážních letadel. Tedy lze špionáž dnešní doby popsat tak, že pokud by nás někdo vysledovat

chtěl  a  měl  by k  dispozici  všechny výše  zmíněné  technologie,  neměli  bychom pravděpodobně

sebemenší šanci odhalit jeho činnost. 

Zajímavým příkladem práce dnešních zpravodajských služeb a jejich schopností může být

sestřelení  letu  MH1713 nad Ukrajinou v roce 2014,  kdy po zakončení  vyšetřování  havárie  byly

odhaleny všechny hovory a kamerové nahrávky z okolí účastníků na sestřelení tohoto letadla, a to

od vjezdu protiletadlového raketového systému BUK na Ukrajinu a samotný výstřel až po jeho

navrácení do Ruska.

13 Nahrávka výsledků vyšetřování dostupná z https://www.youtube.com/watch?v=Sf6gJ8NDhYA
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ZÁVĚR

Tuto práci jsem začal zpracovávat s téměř nulovými znalostmi o tématu.  Od práce jsem

především očekával, že se dozvím zajímavé informace o důležité části naší historie, která je dnešní

společností neustále probírána a jizvy z této doby ještě zdaleka nebyly zahojeny, především kvůli

tomu, že je stále mnoho lidí z této generace naživu.

Smyslem této práce bylo vytvořit  sjednocený základní  přehled práce zaměstnanců StB a

jejich technických možností a zkušeností při práci s fotoaparátem. K tomu jsem využíval především

dobových  materiálu  uschovaných  v  archivu  bezpečnostních  složek.  Toto  téma  je  ovšem velmi

široké a zatím nezpracované, a to i přesto, že jsem se zaměřil pouze na fotografickou část sledování,

která je pouze malým doplňkem sledování jako takového. V samotném archivu je uskladněno tolik

spisů, že by to vydalo na celý život čtení. Pravděpodobně každá kapitola, která je zde napsána by

šla rozvést do samostatné práce, taková práce by ovšem vyžadovala několika členný tým badatelů-

archivářů.

S výsledkem této práce jsem ovšem velmi spokojen. Podařilo se mi dozvědět se a vytáhnout

z archivu spoustu informací, které nejsou dostupné nikde na internetu, a tím získat lepší představu o

světě za studené války.

Na úplný závěr bych ještě rád dodal, že po studování archivních spisů a čtení o sledování

jsem se stal o poznání více paranoidní a proto, přestože se jedná o velice zajímavé téma, nikomu

nemůžu doporučit se mu věnovat.
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