
Operativní 
součinnost 
KGB a StB

 Počátkem šedesátých let minulého 
 století vedení KGB předalo 
 československým soudruhům 
 informaci o činnosti svého centrálního 
 kontrarozvědného útvaru 

 Vedení KGB svým československým 
 kolegům předalo dokument 
 o tzv. profylaktické práci Státní 
 bezpečnosti jako návod preventivního  
 působení vůči společnosti (1966) 

 Informace pro vedení ministerstva 
 vnitra o obnovení spolupráce Hlavní 
 správy StB s kontrarozvědkou KGB 
 po okupaci Československa (září 1968) 

 Spolupráce II. správy MV s II. hlavní 
 správou KGB „proti imperialistickým 
 rozvědkám“ byla československou 
 stranou hodnocena jako „velmi cenná 
 a prospěšná“ (11. 1. 1965) 

Operativní spolupráce a její průběžné vyhodnocování jednotlivými operativní-

mi útvary před každým jednáním s představiteli sovětského KGB nutila vedení 

Státní bezpečnosti opakovaně zpracovávat rozsáhlá vyhodnocení po stanove-

ných „liniích boje“. 

Kromě toho představitelé sovětské politické policie během vzájemných setkání 

předávali informace o různých koncepčních záležitostech, mezi nimi počátkem 

šedesátých let dokument „K otázkám kontrarozvědné práce. Cíle sovětské kon-

trarozvědné činnosti“. 

Kromě stručné informace o způsobu rozpracování různých objektů „vnějšího“ 

nepřítele příslušníci KGB tlumočili názory na radikální změnu agenturní sítě: 

„Po XX. sjezdu KSSS bylo přistoupeno k zrušení masové agenturní sítě. Kvan-

tita byla nahrazena kvalitou. V souladu s politickou situací, kdy bezpečnost 

se má více přiblížit pracujícím, byl zaveden způsob práce s tzv. důvěryhodný-

mi osobami – důvěrníky.“ Tyto důvěryhodné osoby z řad „občanů, vlastenců“, 

umožňovaly příslušníkům KGB „vyjasňovat otázky zajímající bezpečnost.“ Styk 

s řídícími důstojníky se neprováděl v konspiračních bytech, byl nepravidelný, 

bez konkrétních úkolů k osobám, všeobecně zaměřený. „Důvěrník není evido-

ván v centrální evidenci, ale každé oddělení má přehled takovýchto osob. Za 

určitých operativních okolností může být z něho agent.“

Československá strana se dále dozvěděla, že ve směrnicích KGB o agentur-

ně-operativní práci neexistuje pasáž o získávání členů komunistické strany 

ke spolupráci. „Verbují agenturu z těch osob, jejichž cestou mohou podle 

agenturních principů rozpracovávat konkrétní nepřátelskou činnost. Z čle-

nů KSSS verbují jen ve výjimečných případech, kdy to je nevyhnutelné… 

Charakteristickým rysem práce orgánů je široký styk s aktivem v objektech. 

Mimo konspirační styk s agenturou orgán na objektu vystupuje veřejně. Udr-

žuje pravidelné styky [například] s vedením závodu, s politickými a odboro-

vými pracovníky, mezi těmito styky je i styk s důvěrníky…“

V roce 1966 předalo vedení KGB směrnici o profylaktické práci, která byla ur-

čena k informování špiček ministerstva vnitra o podílu politické policie na „vý-

chovné funkci sovětského státu“. Pod tímto eufemistickým názvem se skrýval 

komplex postupů vedoucích k včasnému podchycení a paralyzaci komunistické-

mu režimu nepřátelských aktivit. Dokument přesvědčivě vypovídá o myšlenko-

vém světě sovětských čekistů, z vnitro i zahraničněpolitických důvodů od druhé 

poloviny padesátých let hledajících nové formy postihu obyvatelstva, i o jejich 

snaze přenést tuto praxi do satelitních zemí. 

Tzv. profylaktická činnost Státní bezpečnosti, ať již v otevřené či tajné formě, 

postihovala řádově mnohem větší procento populace než administrativně-by-

rokratická technologie represe evidovaná v desítkách a statisících operativ-

ních svazků. Opatření organizovaná KGB proti vytipovaným „nepřátelským“ 

osobám či celým sociálním skupinám mohla být (a byla) realizována prostřed-

nictvím orgánů komunistické strany, společenských organizací, škol, médií 

apod. Situaci politické policii pochopitelně ulehčoval fakt, že „objekty“ pro-

fylaktické činnosti nemohly tomuto komplexnímu působení nikam uniknout 

anebo se mu vyhnout. Zároveň se tajné policii podařilo zapojit do tažení proti 

nepohodlným a nepoddajným osobám i řadu dalších orgánů, institucí a orga-

nizací.

Dokument také potvrzuje široký záběr tajné policie, její infiltraci a subverzi 

státních struktur, stejně jako různých společenských entit. I když profylaktic-

ká činnost měla zúžit prostor operativní činnosti Státní bezpečnosti – dostat ji 

pod užší kontrolu komunistické strany – v podstatě se KGB přeměnila z prosté-

ho vykonavatele tajné vůle špiček KSSS na tvůrce její represivní politiky, resp. 

politiky vůbec. Přestože se neznámí tvůrci dokumentu zoufale snažili opřít o 

sovětské právo, je zřejmé, že postihnuti měli být ti občané, kteří se buď chystali 

k určité konfrontaci s komunistickým režimem, anebo jejichž protitotalitní čin-

nost byla v počátečním stadiu.

Rozsáhlou změnu práce československé Státní bezpečnosti přinesl „dočasný po-

byt“ sovětských okupačních vojsk. Až do konce roku 1989 spolupracovaly kon-

trarozvědné součástí StB včetně hlavní správy vojenské kontrarozvědky stejně 

jako regionální útvary politické policie buď přímo se zvláštním odborem KGB u 

Střední skupiny vojsk, anebo s jemu podřízenými součástmi. Příslušníci česko-

slovenské Státní bezpečnosti kontrolovali tzv. civilní přilehlé prostředí u vojen-

ských objektů sovětské armády. Mimo jejich pozornost zůstávali pouze sovětští 

vojáci a důstojníci a jejich rodinní příslušníci.

 Směrnice o kontrarozvědném 
 zabezpečení okupačních sovětských 
 vojsk a součinnosti StB se zvláštním 
 odborem KGB vydal ministr vnitra ČSSR 
 ve formě svého rozkazu (4. 4. 1972) 

 Na kontrole společných opatření při 
 kontrarozvědné ochraně sovětských vojsk 
 se podílela i Inspekce ministra vnitra ČSSR 
 (25. 6. 1973)


