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Obsadenie rezidentúr
rozviedky v roku 1989
MIC HA L MIKLOVIČ , MART I N S LÁV I K

November 1989 odštartoval zmeny v celej mocenskej štruktúre
spoločnosti vrátane jej bezpečnostných zložiek. Hlavná
správa rozviedky,1 podobne ako ostatné zložky ŠtB, v prvej
polovici r. 1989 túto zmenu nečakala, o čom svedčia viaceré jej
dokumenty. Z nich vyplýva, že rozviedka ešte začiatkom roku
1989 pripravovala ďalšie striedanie kádrových príslušníkov
na svojich rezidentúrach v zahraničí. Na základe archívnych
materiálov bolo možné vytvoriť rekonštrukciu personálneho
obsadenia rezidentúr v roku 1989.2

LEGALIZÁCIA NA ZASTUPITEĽSKÝCH
ÚRADOCH
Základným predpokladom úspešného
vykonávania rozviednej činnosti bola
jej konšpirácia, teda organizované,
sústavné a dôsledné utajovanie rozviednej činnosti vrátane ochrany
výsledkov, prostriedkov, metód pracovníkov a tajných spolupracovníkov
rozviedky pred odhalením a inﬁltrá-

1

ciou zo strany nepriateľa.3 Z tohto
dôvodu bolo nevyhnutné kryť pôsobenie príslušníkov rozviedky v hostiteľskej krajine prostredníctvom vhodných foriem legalizácie.
Legalizácia príslušníkov rozviedky
bola riešená individuálne v závislosti od úloh, ktoré príslušníci v danej
krajine plnili. Medzi hlavné úlohy
patrila politická, ekonomická a ve-

decko-technická špionáž, spravodajská ochrana ambasád, kontrola ich
zamestnancov, šifrová a kuriérna
služba, boj s „ideodiverziou“ a inými
režimu nevyhovujúcimi aktivitami
demokratických štátov a jednotlivcov,
vrátane výkonu tzv. aktívnych opatrení. 4 Na základe toho sa vybralo
vhodné legalizačné miesto, stanovila
sa k nemu hodnoverná legenda, vy-

Hlavná správa rozviedky (HSR), krycí názov: I. správa Zboru národnej bezpečnosti (I. S-ZNB). Bola zložkou Štátnej bezpečnosti, ktorá
zodpovedala za výkon spravodajstva v zahraničí. Základné informácie k nej sú dostupné na webových stránkach ÚPN, ÚSTR a ABS:
Hlavní správa rozvědky: http://www.ustrcr.cz/cs/hlavni-sprava-rozvedky; Hlavní správa rozvědky SNB – I. správa SNB, stav
k 17. listopadu 1989: http://www.ustrcr.cz/cs/hlavni-sprava-rozvedky-snb-1sprava; I. správa SNB – Hlavní správa rozvědky:
http://www.abscr.cz/cs/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-c1; Hlavná správa rozviedky – I. správa: http://www.upn.gov.sk/1-sprava/.

2

Prehľad obsadenia rezidentúr a centrály rozviedky k 17. 11. 1989 je dostupný na webovej stránke ÚSTR: http://www.ustrcr.cz/cs/
hlavni-sprava-rozvedky-snb-1sprava.

3

Archiv bezpečnostních složek (ďalej len ABS), fond (ďalej len f.) Hlavní správa rozvědky – I. správa (ďalej len I. S-SNB), kr. 02/3.
Směrnice pro rozvědnou práci I. správy SNB, 1983, č. j. A-0040/10-83-ZD.

4

Cieľom aktívnych opatrení bolo ovplyvniť postoje a konanie jednotlivcov, skupín osôb a obyvateľov v prospech zahraničnej politiky
ČSSR a ďalších krajín komunistického bloku. Aktívne opatrenia sa realizovali predovšetkým formou dezinformačných a diskreditačných akcií. Porovnaj Směrnice pro přípravu aktivních opatření, 27. 6. 1983, č. j. A-0046/36-83. http://www.ustrcr.cz/data/pdf/
rozkazy/1sprava/rozkaz16-1983.pdf.
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Žiadosť náčelníka rozviedky V. Kainara vedúcemu 13. oddelenia ÚV KSČ R. Hegenbartovi o schválenie návrhu na vyslanie
J. Doušu na rezidentúru do Teheránu. Jeho vyslanie už predtým schválil minister vnútra F. Kincl.
Zdroj: ABS
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hotovili sa potrebné doklady a dokumenty.5 Legalizačné miesta boli vytvárané v inštitúciách na území ČSSR
(tzv. prvá záloha) a v legalizačných
úradoch v zahraničí (tzv. druhá záloha).
V zahraničí sa na legalizáciu využívali najmä diplomatické pozície na
zastupiteľských úradoch, čo zároveň
umožňovalo využívať diplomatickú
imunitu pri prípadných zákrokoch
bezpečnostných zložiek hostiteľskej
krajiny. Príslušníci rozviedky teda
pracovali ako diplomatickí pracovníci Federálneho ministerstva zahraničných vecí, Federálneho ministerstva zahraničného obchodu či ako
členovia diplomatických misií pri
medzinárodných organizáciách (najmä organizáciách patriacich pod
OSN). Ako legalizačné miesta boli
používané aj posty delegátov Čedoku,
ČSA, ČTK a ďalších organizácií.6
Legalizačné miesta v diplomacii,
v rámci ktorých príslušníci rozviedky
pracovali aj na bežnej agende vyplývajúcej z ich oﬁciálneho pracovného
zaradenia, boli vyberané tak, aby
umožňovali rozviednu činnosť nielen
kryť, ale aj intenzívne vykonávať.
Príslušníci rozviedky boli legalizovaní najčastejšie na nižších diplomatických hodnostiach. Výnimočne, skôr
v prípade rezidentov, vo vyššej diplo-

5

matickej hodnosti. Na legalizáciu sa
však využívali aj pozície obslužného
personálu zastupiteľského úradu
(sekretárka, šofér). Legalizačné miesta boli schvaľované ministrom vnútra na návrh náčelníka rozviedky a po
dohode s inštitúciou, v ktorej mali byť
umiestnené.
Príslušníci rozviedky, ktorí na krytie svojej spravodajskej činnosti využívali československé v zahraničí
legálne pôsobiace inštitúcie, tvorili
tzv. legálnu rezidentúru.7 Legálna
rezidentúra bola zakonšpirovaným
pracoviskom rozviedky v zahraničí,
ktoré vykonávalo rozviednu i kontrarozviednu činnosť.8 Rezidentúra vykonávala činnosť nielen voči krajine,
v ktorej sídlila, ale aj voči iným krajinám – najmä okolitým, v ktorých
rezidentúra nebola zriadená, a tiež
voči krajinám považovaným za tzv.
„hlavného nepriateľa“.9 Hoci rezidentúry boli nielen zriaďované, ale aj
najpočetnejšie práve v krajinách
„hlavného nepriateľa“, ich politiku
bolo potrebné sledovať aj z pohľadu iných krajín, respektíve sledovať
činnosť „hlavného nepriateľa“ v iných
krajinách.
Rezidentúru viedol príslušník vo
funkcii rezidenta, v početne silných
a na operatívnu činnosť náročných
rezidentúrach mohli byť menovaní

jeden alebo dvaja jeho zástupcovia.
Vyslanie príslušníkov rozviedky na
rezidentúru bolo v zmysle Štatútu legálnych rezidentúr z roku 1964 schvaľované náčelníkom rozviedky na návrh
náčelníka príslušného odboru rozviedky a odporučenia zástupcu náčelníka
rozviedky a predsedníctva útvaru
KSČ v rozviedke. Rezidenti boli menovaní ministrom vnútra na základe
návrhu náčelníka rozviedky a odporučenia predsedníctva útvaru KSČ
v rozviedke. Vyslanie rezidentov bolo
schvaľované aj Ústredným výborom
KSČ.10
Zo zachovalých archívnych dokumentov však vyplýva, že konečné
slovo pri schvaľovaní výjazdu nielen
rezidentov, ale aj rádových rozviedčíkov malo 13. oddelenie ÚV KSČ
(oddelenie štátnej administratívy)
a generálny tajomník ÚV KSČ.11 Nech
už bolo vysielanie príslušníkov rozviedky schvaľované orgánmi KSČ na
akejkoľvek úrovni, je v každom prípade ďalším potvrdením, že rozviedka (rovnako ako aj ďalšie útvary ŠtB
a ďalšie bezpečnostné zložky) bola
kontrolovaná a riadená komunistickou stranou.

VYTVORENIE PREHĽADU REZIDENTÚR
Rekonštrukciu personálneho obsadenia rezidentúr rozviedky v roku

ABS, f. I. S-SNB, kr. 1B. Smernica pre výber, prípravu a riadenie príslušníkov čs. rozviedky v legalizácii, v zahraničí a po ich návrate
do ČSSR. Zásady pre výber, prípravu a riadenie rezidentov, 1. 3. 1984, č. j. A-0067/00-84.

6

Na týchto pozíciách nebolo možné využívať diplomatickú imunitu, čo sa zohľadňovalo pri ich ﬁ nančnom ohodnotení.

7

Existovali aj tzv. nelegálne rezidentúry – tieto nevyužívali krytie oﬁciálnych československých inštitúcií a boli plne nezávislé na
legálnych rezidentúrach. „Nelegálni rozviedčíci“ boli inﬁ ltrovaní do bežného spoločenského života, snažili sa najmä o prienik do
významných inštitúcií a emigrantských zoskupení. V čase vojny mala nelegálna rozviedka preberať rozviednu činnosť v krajine,
keďže diplomatický zbor vrátane legalizovaných rozviedčíkov by bol s najväčšou pravdepodobnosťou z hostiteľskej krajiny
vyhostený. Ako však vyplýva z uvedeného prehľadu, v štyroch prípadoch boli príslušníci nelegálnej rozviedky legalizovaní na
zastupiteľských úradoch.

8
9

ABS, f. I. S-SNB, kr. 271. Statut legálních rezidentur, 10. 10. 1964, č. j. A/1-00230/010-64.
„Hlavný nepriateľ“ bol deﬁ novaný ako imperialistický štát alebo zoskupenie, ktorého sily a prostriedky vrátane vedecko-technického potenciálu sú rozhodujúcou základňou pre organizovanie a koordinovanie agresívnych vojenských, hospodárskych, politických,
špionážnych, ideodiverzných a podvratných akcií proti svetovému socialistickému spoločenstvu ako celku, ČSSR ako jeho súčasti,
medzinárodnému komunistickému a robotníckemu hnutiu, pokrokovým silám v rôznych svetových oblastiach a národno oslobodzovacím hnutiam. ABS, f. I. S-SNB, kr. 271. 0140. Slovník rozvědné terminologie, červenec 1980, č. j. A-0198/12-1-80.
Za hlavného nepriateľa boli považované USA, ako ich najbližší spojenci sa najčastejšie úvádzali NSR, Veľká Británia a Francúzsko.

10

ABS, f. I. S-SNB, kr. 271. Statut legálních rezidentur, 10. 10. 1964, č. j. A/1-00230/010-64.

11

Tamtiež, kr. 047/17. Seznamy příslušníků na vyslání do zahraničí 1987-1989.
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Vedúci 13. oddelenia ÚV KSČ R. Hegenbart nemá námietky voči vyslaniu J. Doušu

1989 bolo možné vykonať vzájomným
porovnaním dvoch dokumentov: Zoznam miest na čs. zastupiteľských
úradoch z 2. marca 198912 a Plán striedania KP 1989–1990 z 12. apríla 1989.13
Informácie ku kádrovým príslušníkom boli overené v osobných evidenčných kartách príslušníkov, v ich
operatívnych prílohách a v kádrových
rozkazoch, ktorými boli zaradení na
rezidentúru (do tzv. druhej zálohy).
V dokumente Zoznam miest sú uvedené sídla rezidentúr; počet miest,
ktoré na zastupiteľskom úrade obsadili Federálne ministerstvo zahranič-

ných vecí a Federálne ministerstvo
zahraničného obchodu; počet plánovaných a skutočných miest, ktoré
mala v rámci nich k dispozícii československá rozviedka. Dokument
ďalej obsahuje menný zoznam príslušníkov rozviedky, pričom sú uvádzané
iba ich pravé priezviská a pozície,
ktoré zastávali (diplomatické hodnosti, pozície šifrantov a radistov).
V dokumente Plán striedania sú
uvedené sídla rezidentúr; legalizačné
funkcie; pravé krstné mená a krycie
priezviská14 kádrových príslušníkov
rozviedky; odbor rozviedky, ktorý ich

Zdroj: ABS

na rezidentúru vyslal; dátum ich výjazdu na rezidentúru; meno a krycie
priezvisko príslušníka pripraveného
na vystriedanie; vysielajúci odbor; na
mesiac a rok stanovený dátum striedania a poznámku.
Porovnaním oboch dokumentov
bolo možné stotožniť pravé a krycie
priezviská operatívnych pracovníkov
rozviedky 15 a vytvoriť tak prehľad
o obsadení 38 rezidentúr v 35 krajinách. Rezidentúry sú v prehľade zoradené abecedne podľa mesta ich
sídla. Kádroví príslušníci sú v jednotlivých rezidentúrach zoradení podľa

12

Tamtiež, kr. 047/4. Seznam míst na čs. zastupitelských úřadech, 2. 3. 1989, č. j. A-0099/27-89.

13

Tamtiež, kr. 047/2. Plán střídaní KP 1989–1990, 12. 4. 1989, č. j. A-00156/27-89.

14

V čs. rozviedke sa pri vytváraní krycej identity jej príslušníkov menilo iba priezvisko, krstné meno zostávalo pôvodné.

15

Stotožnené boli iba údaje k operatívnym pracovníkom, pretože tie obsahujú oba na rekonštrukciu použité dokumenty, pričom údaje
(iba pravé priezvisko) k šifrantom a radistom obsahuje len jeden dokument, Zoznam miest.
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Strana č. 25 dokumentu Plán striedania KP 1989–1990

Zdroj: ABS

Strana č. 9 dokumentu Zoznam miest na čs. zastupiteľských úradoch

Zdroj: ABS
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odborov, ktoré ich vyslali, a to v poradí: operatívny odbor politickej
rozviedky (37. alebo 47. alebo 52. odbor) – odbor zahraničnej kontrarozviedky (26. odbor) – operatívny odbor
vedecko-technickej rozviedky (69.
odbor) – dokumentačno-operatívny
odbor nelegálnej rozviedky (18. odbor)
– infor mačný odbor (17. odbor).
Vzhľadom na datovanie použitých
dokumentov ide o prehľad k 12. aprílu 1989. Takto vytvorená personálna
rekonštrukcia rezidentúr rozviedky
je vhodným východiskovým materiálom pre hlbšie štúdium činnosti roz-

viedky v roku 1989, resp. v druhej
polovici 80. rokov, keďže drvivá väčšina rozviedčíkov nastúpila na rezidentúru v rokoch 1985–1988. Personálne obsadenie rezidentúr tiež
približuje čitateľovi záujem rozviedky
o danú krajinu v dvoch rovinách.
Samotné zriadenie rezidentúry
a počet jej operatívnych pracovníkov
vypovedá o význame, ktorý dávala
rozviedka sledovaniu danej krajiny
– jasne o tom vypovedajú početne
najsilnejšie rezidentúry v už spomenutých krajinách „hlavného nepriateľa“ a susedného Rakúska.

Štruktúra odborov rozviedky, ktorých príslušníci na určitej rezidentúre pôsobili, vypovedá o oblasti spravodajského záujmu československej
rozviedky v danej krajine. Viditeľné
je to napríklad pri silnom zastúpení
zahraničnej kontrarozviedky v Bonne, Londýne, Paríži, Viedni, teda
v krajinách s veľkým počtom československých emigrantov, naopak jej
absenciou v Pekingu. Vzhľadom na
veľkosť rezidentúry je tiež viditeľné
silné zastúpenie vedecko-technickej
rozviedky v technologicky vyspelom
Japonsku.

ODBORY ROZVIEDKY A ICH ŠTATISTIKY K REZIDENTÚRAM K 12. APRÍLU 1989

37. odbor
operatívny odbor politickej rozviedky pre európske krajiny
obsadil celkovo 52 miest na 16 rezidentúrach, k dispozícii mal dve neobsadené miesta
47. odbor
operatívny odbor politickej rozviedky pre africké a ázijské krajiny
obsadil celkovo 24 miest na 9 rezidentúrach, k dispozícii mal jedno neobsadené miesto
52. odbor
operatívny odbor politickej rozviedky pre americké krajiny
obsadil celkovo 26 miest na 10 rezidentúrach, k dispozícii mal tri neobsadené miesta
26. odbor
odbor zahraničnej kontrarozviedky, ideodiverzie a emigrácie
obsadil celkovo 38 miest na 16 rezidentúrach
69. odbor
operatívny odbor vedecko-technickej rozviedky
obsadil celkovo 25 miest na 14 rezidentúrach
18. odbor
dokumentačno-operatívny odbor nelegálnej rozviedky
obsadil celkovo 4 miesta, po jednom na 4 rezidentúrach
17. odbor
informačný odbor
obsadil jedno miesto na rezidentúre vo Washingtone
Na 6 rezidentúrach bolo 7 voľných miest bez určenia odboru.

del.
ER
PZO KOVO E
radca I.
radca II.
RKO
RNT
SE
sekret.
SR (legalizačná)
SR (rozviedna)
SRKO
SRŠ
STP
TE
VOBO
VSRŠ
ZR
ZVOBO
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delegát
ekonóm-rozborár
podnik zahraničného obchodu KOVO, ekonóm
radca I. triedy
radca II. triedy
referent konzulárneho oddelenia
referent novej techniky
samostatný ekonóm
sekretárka
samostatný referent
starší referent
samostatný referent konzulárneho oddelenia
starší referent špecialista
samostatný technický pracovník
Technoexport
vedúci obchodného oddelenia
vedúci starší referent špecialista
zástupca rezidenta
zástupca vedúceho obchodného oddelenia
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* rozviedna funkcia pri nástupe na rezidentúru
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