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Dokument č. 16
1979, 11. ledna – Praha. Informace 5. odboru II. správy FMV o po-
bytu arabských teroristů v Československé socialistické republice, 
čj. OS-0063/5-79

[…]263

V měsíci listopadu 1978 byly agenturní cestou zjištěny poznatky o pří-
tomnosti členů arabských teroristických skupin na území ČSSR.264 K jejich 
prověrce bylo využito agenturních možností II. správy FMV a bylo zjištěno, 
že v říjnu 1978 přicestovala z Bagdádu do Prahy palestinská státní přísluš-
nice Rihab AL KASIM ve společnosti Adnana AL BAIATI.265 Jmenovaná  

263 V záhlaví je podpis zástupce náčelníka II. S-FMV plk. Oldřicha Špeliny: plk. Špeli
na 11. I. 79, nečitelná parafa a poznámka: Současně jsou činěna opatření k ustanovení  
(ztotožnění) iráckých[?] členů teror. org.

264 Srov. dokumenty č. 11 a 12.
265 Příjmení a krycí jména byla podle společného úzu často psána verzálkami v prvním 

pádu (CARLOS) a další skloňování bylo doplněno za pomlčku anebo zvýrazněno mi-
nuskami (CARLOSe, CARLOS-E). V této edici jsou takto zachycená jména ve všech 
pádech uvedena pouze verzálkami. Toto opatření bylo pravděpodobně zvoleno kvůli 
zachování co nejpřesnější verze jména a příjmení pro překlady do ruštiny či jiného 
jazyka, v němž komunikovaly komunistické státněbezpečnostní složky.

1979
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přicestovala s cílem vyléčení zranění, které jako příslušnice teroristické 
skupiny utrpěla při únosu západoněmeckého letadla. Přicestovala jako 
host iráckého ZÚ v Praze. V listopadu 1978 byla na žádost ZÚ Iráku přijata 
k léčení na 1. ortopedickou kliniku Na Karlově, kde se podrobila operaci  
zraněného kolena. Po přijetí Rihab AL KASIM na ortopedickou kliniku od-
cestoval její společník Adnan AL BAIATI z ČSSR. Po jeho odjezdu přicestoval  
do ČSSR venezuelský státní příslušník CARLOS na irácký pas pod nepra-
vým jménem SALIM a ubytoval se v hotelu INTERCONTINENTAL. Asi 
za dva dny přicestovala za CARLOSEM celá skupina lidí, údajně též členů 
teroristické skupiny. CARLOS má být členem teroristické skupiny, která 
se pokusila v Rakousku o atentát na „naftové“ ministry arabských zemí. 
Přesný počet členů teroristické skupiny ani jejich jména se nepodařilo  
zjistit. Skupina po šesti dnech pobytu v Praze ČSSR opustila.

CARLOS dne 22. 11. 1978 společně s velvyslancem ZÚ Iráku v Praze od-
cestoval do Iráku, odkud se má údajně po splnění svého úkolu vrátit zpět 
do Prahy. Jmenovaný je ozbrojen pistolí, kterou nosí stále s sebou. Irácký 
velvyslanec se do ČSSR vrátil v prosinci.

V měsíci listopadu loňského roku přicestovala do ČSSR pod nepravým 
jménem matka Rihab AL KASIM, Leila AL SAIH, která působí jako spiso-
vatelka v Kuwajtu. Leila AL SAIH je stále v ČSSR, bydlí v hotelu INTER-
CONTINENTAL. Jmenovaná navštěvuje svoji dceru v nemocnici, v době 
vánočních svátků přivezla dceru na hotel. Zde je měl navštívit bratr Rihab 
AL KASIM, který přijel z NSR. Jméno bratra ani jeho povolání se nepoda-
řilo zjistit. Leila AL SAIH je v nepravidelném styku s pracovníky ZÚ Iráku, 
včetně velvyslance a dle našich poznatků nevyvíjí na území ČSSR žádnou 
nepřátelskou činnost.266

Dle sdělení Rihab AL KASIM našemu Prameni není v současné době 
na území ČSSR žádný ze členů teroristické skupiny. Předpokládá však, že 
v průběhu doby ji některý ze členů skupiny navštíví.

Dne 10. 1. 1979 se Rihab AL KASIM podrobila druhé operaci zraněné 
nohy, jejímž cílem bylo vyjmutí projektilu ze střelné zbraně. Léčení potrvá 
ještě nejméně dva měsíce.

Pobytu Rihab AL KASIM, jakož i její matky[,] a možnému příjezdu čle - 
nů teroristické skupiny je věnována soustavná operativní pozornost.

 Náčelník II. správy FMV:
 genmjr. ing. Jaroslav H R B Á Č E K

266 Podtrženo rukou.
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ABS, Sb. KR/MV, arch. č. 728019 MV, č. l. 13–14. INFORMACE o pobytu arab
ských teroristů v ČSSR, 11. 1. 1979. Výtisk č. 3. Strojopis, mikrofiš, 2 s.

Dokument č. 17
1979, 24. ledna – Praha. Informace 5. odboru II. správy FMV o po-
bytu arabských teroristů na území Československé socialistické 
republiky, čj. OS-00114/5-79

[…]267

V průběhu opatření prováděných ke kontrole pobytu arabských teroristů 
na území ČSSR byly prostřednictvím TS ADAMA268 a vlastním operativním 
šetřením zjištěny následující skutečnosti:

Člen teroristické skupiny Adnan AL BAIATI /v měsíci říjnu 1978 navští-
vil krátkodobě ČSSR/ má sestru Samíru AL BAIATI, která v současné době 
studuje na právnické fakultě UK v Praze.

Jmenovaná je obeznámena s existencí teroristické skupiny a některé z je-
jích členů zná osobně. V rozhovoru s Pramenem Samíra AL BAIATI uvedla, 
že její bratr Adnan je vedoucím skupiny. Skupina se hlásí k palestinskému 
odbojovému hnutí a je údajně řízena a financována centrem, které je v Irá-
ku. V Iráku také údajně byli vyškoleni jednotliví členové skupiny.

Podle vyjádření Samíry AL BAIATI se t.č. na území ČSSR nezdržuje žád-
ný člen skupiny, kromě palestinské státní příslušnice Rihab AL KASIM.269

Prověrkou Rihab AL KASIM bylo zjištěno, že jmenovaná se i nadále na-
chází v nemocničním léčení na 1. ortopedické klinice v Praze Na Karlově.

Matka jmenované – kuwajtská spisovatelka Leila AL SAIH – je stále uby-
tována v hotelu INTERCONTINENTAL v Praze a v ČSSR se hodlá zdržet až 
do vyléčení své dcery.

Pobytu Rihab AL KASIM, její matky a Samíry AL BAIATI je nadále vě-
nována operativní pozornost s cílem zjištění eventuálního příjezdu členů 
teroristické skupiny do ČSSR a zajištění jejich kontroly.

Pramen v rozhovoru s dr. Issamem Charifem MOHAMMEDEM, radou ZÚ 
Iráku, zjistil, že iráčtí diplomaté hovoří o tom, že Irák počítá s teroristickými 

267 V záhlaví je poznámka: Větrovec, vpravo od ní: 001581OIA roz. 30. 1. 79, pod tím ne-
čitelná parafa, dále parafa zástupce náčelníka II. S-FMV pplk. JUDr. J. Friedricha: 
F/26. 1. 79.

268 Srov. dokument č. 11.
269 Podtrženo rukou.
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akcemi i na území socialistických států. Tyto akce nemají být zaměřeny proti 
socialistickým státům, ale proti „nepřátelům“ Iráku. Bližší údaje k uvede-
nému Pramen nevěděl.270

Pramen byl zaměřen k trvalému sledování a upřesnění získaného po-
znatku.
 Zástupce náčelníka 5. odboru II. SFMV:
 pplk. Jan V ě T R OV E C  […]271

ABS, Sb. KR/MV, arch. č. 728019 MV, č. l. 15–16. INFORMACE o pobytu arab
ských teroristů na území ČSSR, 24. 1. 1979. Výtisk č. 1. Strojopis, mikrofiš, 2 s.

Dokument č. 18
1979, 25. ledna – Praha. Záznam náčelníka 2. oddělení 5. odboru 
II. správy FMV por. Ivana Štubni o agenturním hlášení tajného spo-
lupracovníka s krycím jménem „Adam“, bez čj.

[…]272

Stručně podstatu poznatku:
Pobyt arabských teroristů v ČSSR – informace
[…]273

[1. Text:] Pramen během rozhovoru se členkou ÚV KS Iráku v ČSSR, kte-
rá je zaměstnaná v OMS, zjistil, že v roce 1978 byla u ní 3 měsíce ubytovaná 
Samíra AL BAIATI, studentka právnické fakulty UK v Praze.274 Jak bylo 
uvedeno v předcházejících informacích275, Samíra je sestrou Adnana AL 
BAIATIHO, vedoucího teroristické skupiny276, která byla vycvičená v Irá-
ku a hlásí se k palestinskému odbojovému hnutí. Členové této teroristické 
skupiny byli v listopadu 1978 v ČSSR.

Uvedená členka ÚV KS Iráku, u které byla Samíra ubytovaná, neví, že její 
bratr je vedoucím teroristické skupiny. Před Pramenem hodnotila Samíru, 

270 Podtrženo rukou.
271 Vlastnoruční podpis: Větrovec.
272 Podle rozdělovníku byly zpracovány dva výtisky záznamu: 1× OBS JAROV 675, 

1× ADAM 672. V záhlaví je poznámka zástupce náčelníka 5. odboru II. S-FMV 
pplk. J. Větrovce: Sýkora Vě.

273 Podle vyplněného formuláře schůzka proběhla 25. 1. 1979 v KB; spolupracovník, 
který zprávu získal po úkolování k problematice, byl označen jako prověřený.

274 Podtrženo modrým perem.
275 Srov. dokumenty č. 16 a 17.
276 Podtrženo modrým perem.
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že byla během doby ubytování u ní velmi zvědavá. Snažila se zjistit všechny 
dostupné informace k činnosti členů KS Iráku v ČSSR. Členka ÚV KS Irá-
ku vyjádřila před Pramenem podezření, zda není Samíra využívána BAAS, 
eventuálně zpravodajskou službou Iráku277, přičemž jej požádala, zda by 
nebylo možné jmenovanou prostřednictvím pokrokových studentů kont-
rolovat na VŠ koleji, kde je ubytovaná.

Pramen dále uvedl, že prostřednictvím jeho styků s iráckými diplomaty 
a státními příslušníky žijícími v ČSSR získal signály, že Irák počítá s terori-
stickými akcemi i na území socialistických států. Tyto akce nemají být za-
měřené proti socialistickým státům278, ale proti „nepřátelům“ Iráku. Bližší 
údaje k uvedenému Pramen nevěděl.279

2. [Operativní význam:] Spočívá v získání signálu o možném použití 
iráckých teroristických skupin i na území socialistických států. Pramen 
udržuje přátelské styky se Samírou AL BAIATI, která mu sama uvedla, že 
je sestrou vedoucího teroristické skupiny. Protože, jak je již uvedeno, neví 
členka ÚV KS Iráku o tomto příbuzenském vztahu, dal Pramen do souvislos-
ti získávání informací o členech KS Iráku v ČSSR se skutečností, že Samíra 
tyto informace získává pro současné vedení strany BAAS v Iráku, kterému 
podléhá i teroristická skupina jejího bratra. Pramen dále nevylučuje použití 
teroristických skupin proti členům KS Iráku, kteří z důvodu pronásledování 
emigrují, a to většinou do socialistických států.

3. [Dokumentováno:] ---
4. [Opatření:] Při získání zprávy o pobytu teroristů na území ČSSR bude 

Pramen informovat ŘO. Bude věnována operativní pozornost Samíře AL 
BAIATI se zaměřením ke zjišťování její činnosti mezi arabskými studenty. 
Tato otázka bude projednávána s X. správou FMV.

5. [Data osob uvedených v záznamu:] Samíra AL BAIATI, studentka práv-
nické fakulty UK Praha.

6. [Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek:] Poznatek po-
važuji za pravdivý.
 […]280

 por. Ivan ŠTUBŇA

277 Podtrženo modrým perem. 
278 Podtrženo modrým perem.
279 U výtisku č. 1 je odstavec po levé straně zatržen a opatřen poznámkou zástup-

ce náčelníka II. S-FMV pplk. JUDr. J. Friedricha: Podrobně dotěžte, poznatek blíže  
konkretizovat a trvale sledovat. F/26. 1. 79.

280 Vlastnoruční podpis: por. Štubňa.
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[…]281

ABS, Sb. OB/MV, reg. č. 675, 14. část, č. l. 220–222. Pobyt arabských teroristů 
v ČSSR – informace, 25. 1. 1979. Výtisk č. 1. Strojopis, originál, 3 s.

ABS, Sb. OB/MV, reg. č. 675, 14. část, č. l. 148–150. Pobyt arabských teroristů 
v ČSSR – informace, 25. 1. 1979. Výtisk č. 3. Strojopis, originál, 3 s.

Dokument č. 19
1979, 2. února – Praha. Záznam staršího referenta 1. oddělení 5. od-
boru II. správy FMV ppor. Josefa Trávníčka o agenturním hlášení 
tajného spolupracovníka s krycím jménem „Oskar“, bez čj.

[…]282

Stručně podstatu poznatku:
RIHAB AL KASIM – příslušnice teroristické organizace – poznatky
[…]283

[1. Text:] Pramen sdělil, že palestinská st. příslušnice RIHAB AL KA-
SIM, která se v minulém období podrobila léčení na orthopedické klinice 
Na Karlově, je v současné době v domácím ošetřování. Bydlí společně se 
svojí matkou AL SAIH Liela [!] v hotelu Intercontinental, odkud pravidelně 
dojíždí na rehabilitaci do Vinohradské nemocnice P-10, Šrobárova ulice[,] 
k docentu JANDOVI284, který[,] jak Pramen sdělil[,] nesouhlasí s poměry 
v ČSSR. Rehabilitace potrvá nejméně 6 týdnů.

2. [Operativní význam:] Zpráva ukazuje na průběh léčení příslušnice 
teroristické skupiny.

3. [Dokumentováno:] Není dokumentováno.

281 Na výtisku č. 1 zde poznámka: ALBIATI Semmera J. Muhammed[,] dříve /AL BEAA
TE/[,] nar. 3. 7. 1949 Bagdád[,] svobodná, studentka KU – fak. práva[,] bytem Praha 6, 
Na Větrníku – sever.

282 Podle rozdělovníku byly zpracovány dva výtisky záznamu: 1× OBS JAROV 675, 
1× OSKAR 11733. V záhlaví jsou parafy zástupce náčelníka 5. odboru pplk. J. Vět-
rovce a náčelníka 5. odboru II. S-FMV pplk. JUDr. J. Jíry.

283 Podle vyplněného formuláře schůzka proběhla 2. 2. 1979 ve veřejné místnosti; spo-
lupracovník, který zprávu získal po úkolování k problematice, byl označen jako pro-
věřený.

284 Doc. MUDr. Vladimír Janda, DrSc. (1928–2002), přednosta Rehabilitační kliniky 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
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4. [Opatření:] Poznatek bude předán k dalšímu opatření do akce JAROV.285 
Pramen bude sledovat další průběh léčení jmenované a její styky s dalšími 
příslušníky teroristické skupiny.

5. [Data osob uvedených v záznamu:]
AL KASIM RIHAB[,] nar. 1954, palestinská st. příslušnice
AL SAIH Liela – matka RIHAB AL KASIM
6. [Názor operativního pracovníka na zjištěný poznatek:] Zprávu pova-

žuji za pravdivou.
 […]286

 ppor. Trávníček

ABS, Sb. OB/MV, reg. č. 675, 14. část, č. l. 219. ZÁZNAM číslo. RIHAB AL KA
SIM – příslušnice teroristické organizace – poznatky, 12. 2. 1979. Výtisk č. Stro
jopis, originál, 2 s.

Dokument č. 20
1979, 5. února – Praha. Záznam staršího referenta 4. oddělení kraj-
ského odboru pasů a víz Správy SNB hlavního města Prahy a Stře-
dočeského kraje pprap. Zdeňka Sýkory o opakovaném pokusu Iljiče 
Ramíreze Sáncheze vstoupit na území Německé demokratické re-
publiky, čj. PC-021/4-169/79

[…]287

Stručně podstatu poznatku:
AL BAKRI Mohsen Kassem, jemenský státní příslušník – vládní úředník – 
opakovaný pokus cesty do NDR288

285 Objektový svazek s reg. č. 10681 byl k objektu velvyslanectví Irácké republiky na Pra-
ze 6 zaveden již 12. 12. 1959, dne 24. 6. 1969 převeden 2. oddělením 5. odboru II. sprá-
vy FSZS na OBS „Jarov“ s reg. č. 675, archivace obou dílů (díl č. 1, 2) hlavního svazku 
a složky FD nebyla v registračním protokole vyznačena.

286 Vlastnoruční podpis: ppor. Trávníček.
287 V záhlaví je poznámka: Postup II. spr. FMV 5. odb., v pravém rohu parafa zástupce ná-

čelníka 5. odboru II. S-FMV pplk. J. Větrovce, pod ní pravděpodobně SR 2. oddělení 
6. odboru II. S-FMV npor. JUDr. Ivo Jusky, vedle poznámka náčelníka 2. oddělení 
5. odboru por. I. Štubni: s. Sýkora. Podle rozdělovníku byl záznam určen: originál 1b 
odboru S-StB Praha, jedna kopie SPV FMV a druhá pro domo. Nad názvem záznamu 
je nejprve příjmové razítko čj. OS-0489/1b-79 z 12. II. 1979, vlevo od něj FEDERÁLNÍ 
MINISTERSTVO VNITRA, čj. OS-00802/5-2/79.

288 Srov. DIETL, Wilhelm: Carlos, s. 85–86.
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1. [Text:] Dne 5. 2. 1979 se dostavil na KOPV Praha[,] cizinecké oddělení[,] 
pracovník ZÚ Jemenu v ČSSR, čsl. občan, aby požádal o prodloužení tran-
zitního víza pro AL BAKRI Mohsen Kassem, jemenského státního přísluš-
níka. Z dokladů cizince bylo zjištěno, že přicestoval do ČSSR na obousměr-
né tranzitní vízum s právem pobytu na území ČSSR na 27 a 3 dny. Poprvé 
přijel dne 29. 1. 1979 přes OPK Komárno. Z ČSSR vycestoval dne 1. 2. 1979 
v 01.00 hod. přes OPK Děčín a vrátil se dne 1. 2. 1979 [v] 07.00 hodin přes 
tentýž přechod. Druhou cestu uskutečnil rovněž dne 1. 2. 1979 v 18.00 hod. 
a vrátil se dne 1. 2. 1979 ve 23.00 hod. rovněž přes OPK Děčín. Toto OPK 
mu také vystavilo náhradní průjezdní vízum k cestě do MLR. Z cestovní-
ho pasu bylo dále zjištěno, že jmenovaný měl vízum NDR pro jeden vstup, 
které bylo vydáno dne 7. 1. 1979 ZÚ NDR v Bagdádu, platné do 7. 2. 1979. 
Nad vízem byly dvě razítka orgánů NDR[,] z nichž se dalo přečíst pouze čís-
lo 010 na jednom a 030 na druhém. Jedno z razítek bylo však přeškrtnuto 
a německy nadepsáno „neplatné“.289 Dále bylo zjištěno, že jmenovaný byl 
v ČSSR již koncem minulého roku, kdy měl rovněž obousměrné tranzitní 
vízum s právem pobytu na 29 a 1 den. Poprvé přicestoval dne 26. 10. [1978] 
a vycestoval dne 22. 11. 1978 přes OPK Praha a druhá cesta byla ve dnech 
26. a 27. 12. 1978 rovněž přes toto OPK. Když jsem se pověřeného pracovníka 
ZÚ Jemenu ptal, proč jmenovaný jel dvakráte do NDR v jednom dnu, odpo-
věděl mi tento, že neví, že doklady dostal od vyslance290, který mu sdělil, že 
AL BAKRIMU údajně ujel vlak.291

2. ---
3. ---
4. [Opatření:] Poznatek předávám příslušným orgánům k případnému 

dalšímu využití.
5. [Data osob uvedených v záznamu:] AL BAKRI Mohsen Kassem, 1947 

Aden, jemenský státní příslušník, vládní úředník, pas číslo 058129 vydaný 
dne 3. 7. 1978[,] platný do 2. 7. 1980.292

6. ---
 Náčelník KOPV Praha
 […]293

 (pplk. Ouředník Z.)

289 Podtrženo rukou.
290 Srov. dokument č. 121a.
291 Podtrženo rukou.
292 Srov. YALLOP, David: To the Ends of the Earth, s. 543.
293 Nečitelný podpis: z r. por. [?].
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