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Asi týden po 17. listopadu 1989 opus-
til na žádost ministra vnitra ČSSR 
genpor. Ing. Františka Kincla aparát 
sovětského zastupitelství (tzv. porad-
ci) KGB SSSR své kanceláře na Fede-
rálním ministerstvu vnitra a jemu 
podřízených útvarech Sboru národ-
ní bezpečnosti.1 Radikálně to zkom-
plikovalo vzájemnou komunikaci. 
Příslušníci sovětského bezpečnost-
ního aparátu v čele s vedoucím před-
stavitelem KGB genmjr. Borisem 
Nikolajevičem Voskobojnikovem byli 
nuceni usídlit se na velvyslanectví 
Sovětského svazu.

Zhruba v polovině prosince 1989 
zahájila Státní bezpečnost v rámci 
Federálního ministerstva vnitra or-
ganizační přípravy k transformaci do 
nových politických podmínek.2 Pod 
prvním nekomunistickým ministrem 
vnitra JUDr. Richardem Sachrem 
k tomu počátkem roku 1990 přistou-

pila i Hlavní správa rozvědky SNB 
(I. správa SNB).3

Koncem ledna anebo na počátku 
února 1990 se k ministrovi vnitra 
objednal gen. Voskobojnikov. Přišel 
s návrhem nahradit stávající dohodu 
ze srpna 1989. Ministr se za asisten-
ce I. náměstka JUDr. Ivana Průši 
sovětského představitele zeptal, jaké 
má představy. A pak mě uzemnil slovy: 
Nám bude vyhovovat každá smlouva, 
která bude vyhovovat vám. Snad tři 
vteřiny jsem vůbec nevěděl, jak reago-
vat, protože jsem byl přesvědčen, že 
přišel s nějakým diktátem.4 

Text dokumentu, zpracovaný apa-
rátem Federálního ministerstva 
vnitra ve spolupráci se sovětskou 
stranou, ministr Sacher několikrát 
projednával s premiérem Mariánem 
Čalfou. Dohoda prošla připomínko-
vým řízením ministerstva zahranič-
ních věcí a také prezidentova bez-

pečnostního poradce, scenáristy 
Jiřího Křižana.5 Její defi nitivní podo-
ba byla připravena k podpisu během 
návštěvy prezidenta Václava Havla 
v Moskvě současně s deklarací o no-
vých vzájemných vztazích a smlouvou 
o odchodu sovětských vojsk z Česko-
slovenska.6 

Ministr Sacher jednal 26. února 
1990 přímo s předsedou KGB SSSR 
arm. gen. Vladimírem A. Krjučkovem, 
dle ofi ciální verze tiskové agentury 
TASS se informovali o vnitropolitic-
kých procesech ve svých zemích 
a o změnách, které z toho vyplývají pro 
činnost jejich resortů. Po diskusi o per-
spektivě dalších vztahů podepsali 
novou dohodu o spolupráci mezi KGB 
SSSR a FMV ČSSR, která předpoklá-
dala součinnost obou institucí v zájmu 
zajištění bezpečnosti SSSR a ČSSR, 
s ohledem na spojenecké závazky 
v rámci Varšavské smlouvy. 7

Sovětský svaz a KGB SSSR 
z pohledu čs. rozvědky

Politické změny na mapě střední Evropy na přelomu let 1989/1990 přinesly 

také změny ve spolupráci mezi bezpečnostními složkami. Dosud vedoucí a řídící 

Výbor státní bezpečnosti Svazu sovětských socialistických republik (KGB SSSR) 

byl nucen upravit své vztahy s partnery v dříve satelitních státech. Nejinak tomu 

bylo i v případě Československa. 

Dva dokumenty z prvních dnů Zpravodajské správy FMV

PAVEL ŽÁČEK

1  ŽÁČEK, Pavel: V čele ŠtB. Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície. ÚPN, Bratislava 2006, s. 49.
2  Tamtéž, s. CXXVI.
3  ŽÁČEK, Pavel: Poslední reorganizace zahraniční rozvědky. Snižování početních stavů Hlavní správy rozvědky SNB v letech 1988–1990. 

In: Securitas Imperii, 2009, č. 15, s. 205–208.
4  ŽÁČEK, Pavel: Oni nevěřili mně, já nevěřil jim. S Richardem Sachrem o cestě na ministerstvo vnitra, bednách plných svazků, likvidaci 

StB a o tom, co mu říkal Havel. In: Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 1, s. 56.
5  ŽÁČEK, Pavel: „Sachergate“: první lustrační aféra. Nesnáze postkomunistické elity (nejen) se svazky Státní bezpečnosti. In: Paměť 

a dějiny, 2007, roč. 1, č. 1, s. 56.
6  ZUNTYCH, Zdeněk: Mnoho nových možností pro dynamickou spolupráci. Rudé právo, č. 49, 27. 2. 1990, s. 7.
7  ZUNTYCH, Zdeněk: Rozhovory V. Havla v sovětském parlamentu. Rudé právo, č. 50, 28. 2. 1990, s. 14.
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Jak posléze vzpomínal Sacher, doku-
ment se podepisoval přímo na centrá-
le KGB SSSR v moskevské Lubjance. 
Když mě přivezli, měl nás přijmout sou-
druh Krjučkov. Nastoupili jsme do výtahu 

a padali dolů. Stál jsem tam a myslel na 
všechno, co se tu dělo. Říkal jsem si, že 
pokud se tu ztratím, už mě nikdo nenajde. 
Ale všechno dobře dopadlo a zasedli jsme 
ke stolu. Nalili nám koňak k přípitku a já 
řekl, že alkohol nepiji. Krjučkov jen za-
bručel: My znájem, éto čaj.8 

Dohoda byla zaměřena na výměnu 
informací a vědecko-technických 
materiálů, dodávky speciální techni-
ky, výměnu zkušeností ze služební 
činnosti a pomoc při přípravě specia-
listů (čl. III), zejména v oblastech 
souvisejících s mezinárodním teroris-
mem, zneužíváním omamných a psy-
chotropních látek, ochranou jaderných 
zařízení, ekonomikou, mezinárodní 
dopravou a spoji, paděláním platidel, 
zajišťováním bezpečnosti vládních 
delegací, ochranou objektů a osob 
pracujících ve společných národohos-
podářských objektech, pátráním po 
osobách podezřelých ze spáchání 
závažných trestných činů (čl. IV). 

Exministr Sacher dohodu během 
bouřlivé parlamentní diskuse posléze 

prezentoval jako smlouvu kvalitativně 
nového typu, založenou na zásadách 
faktické suverenity a rovnoprávnosti obou 
států, která navíc nebyla nikdy oživena 
a díky neexistenci skutečné spoluprá-
ce s KGB se stala mrtvou literou.9

◆

Oba dokumenty pocházející původ-
ně z osobního archivu JUDr. Richar-
da Sachera, zpracované v únoru 1990 
informačním úsekem a předložené 
vedením Zpravodajské služby FMV 
(před 15. únorem 1990 I. správa SNB), 
vystihují rozporuplnou situaci, v níž 
se čs. zahraniční rozvědka nacháze-
la. Na jednu stranu byla schopna pro 
nové politické vedení velmi kriticky 
analyzovat situaci v Sovětském sva-
zu (dokument č. 1), na stranu druhou 
se však snažila zachovat do budouc-
na ofi ciální vztahy a spolupráci s KGB 
SSSR, a to jak prostřednictvím so-
větského zastupitelství v Praze, tak 
čs. rezidentury v Moskvě a jejích 
poboček v Leningradě a Kyjevě (do-
kument č. 2). 

8  ŽÁČEK, Pavel: Oni nevěřili mně, já nevěřil jim, s. 56.
9  ŽÁČEK, Pavel: „Sachergate“: první lustrační aféra, s. 56. 

Vladimír A. Krjučkov Foto: ČTK 

Prezident Václav Havel a předseda Nejvyššího sovětu SSSR a generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov dne 26. února 1990 slavnostně 
podepsali Deklaraci o vztazích mezi ČSSR a SSSR. V pozadí zleva: ministr vnitra Richard Sacher, poradce prezidenta Alexandr Vondra, ministr 
národní obrany genplk. Miloslav Vacek, poradce prezidenta Jiří Křižan, mluvčí ministerstva zahraničních věcí Luboš Dobrovský, ministr zahraničních 
věcí Jiří Dienstbier, tiskový mluvčí prezidenta Michael Žantovský a ministr zahraničních věcí SSSR Eduard Ševardnadze. Foto: ČTK
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DOKUMENT Č. 1

1990, 21. února, Praha  – Analýza Zpravodajské služby Federálního ministerstva vnitra „Současná 
vnitropolitická situace v SSSR“, čj. A-0671/17-90.10

Současná vnitropolitická situace v SSSR
Sovětský svaz se v současné době nachází ve stadiu vážné hospodářské, politické a sociální krize. Hlavním 

důvodem je špatně fungující ekonomika, která přes veškerou snahu reformních sil a osobně generálního tajemní-
ka ÚV KSSS GORBAČOVa11, zatím nepřinesla zamýšlená zlepšení.

První období přestavby sovětské společnosti (po dubnu 1985 do r. 1987) bylo charakterizováno společnou 
snahou stranických a státních orgánů, jakož i široké veřejnosti odstranit autoritativně-byrokratický systém 
typický pro činnost tehdejších politických institutů a řízení ekonomiky, který se ukázal jako naprosto nevyho-
vující. Po odstranění hmotných a dalších výhod pracovníkům stranického a státního aparátu, po provedení 
kádrových opatření a zavádění nových způsobů řízení, začíná sílit odpor aparátu. S pokračujícími procesy pře-
stavby tak dochází k polarizaci sil a názorů jak ve společnosti, tak i v politických orgánech, zejména KSSS. 
Komunistická strana, která byla iniciátorkou přestavby se díky pomalým a nedůrazným prosazováním přestav-
by do praktické činnosti politických a hospodářských struktur začíná opožďovat za požadavky a společenskými 
procesy širokých vrstev veřejnosti, KSSS začíná postupně ztrácet iniciativu a živelné procesy začínají předbíhat 
její praktickou činnost. Demokratizace komunistické strany probíhá pomaleji než demokratizace společenských 
procesů. To vše vede k poklesu autority KSSS a její důvěry mezi sovětskou veřejností, která ve stále větší míře 
začíná pochybovat o tom, zda je vedení strany a státu schopno a ochotno uskutečnit ty zásadní přeměny, které 
vyhlašuje GORBAČOV. Tlak na provedení zásadních politických, hospodářských a sociálních reforem neustále 
roste.

Spolu s prohlubováním špatné hospodářské situace, které se zatím nepodařilo zastavit, dochází k polarizaci sil 
v ÚV KSSS a politickém byru ÚV KSSS. Na jedné straně vystupují stále zřetelněji zastánci dřívějších pořádků a na 
straně druhé ti, kteří požadují radikální a rychlé zavádění zásadních změn do praktické činnosti stranických 
a státních orgánů.

Tzv. konzervativní síly poukazují zejména na dosavadní neúspěchy přestavby, které jsou zejména patrny v eko-
nomické oblasti a argumentují, že její pokračování způsobí SSSR ještě větší hospodářské, morální a další ztráty. 
Usilují o znovuzavedení dřívějších administrativních přístupů do řízení politického a hospodářského života, kte-
ré mají být spolehlivou zárukou a ochranou před sílícím chaosem a zločinností. Apelují rovněž na patriotismus 
a potřebu zachovat tradiční národní hodnoty.

Tzv. reformní křídlo považuje dosavadní průběh přestavby za pomalý, přijímaná řešení za polovičatá, která 
nejsou schopna zavést zásadní změny do politického a hospodářského života, zejména pokud jde o přechod na 
tržní hospodářství. Reformátoři požadují změnu dosavadního systému demokratického centralismu a zajištění 
práv občanů a svobodu volby. V politické oblasti kladou důraz na posílení role základních organizací KSSS. Kriti-
ka je namířena proti některým členům politického byra, kteří, podle nich, přestavbové procesy záměrně zpoma-
lují. Požadují zavedení prezidentského úřadu v jehož čele by mohl stát GORBAČOV. Ten se nachází pod sílící kriti-
kou obou táborů, které mu vytýkají centristické přístupy ve sporných otázkách, zhoršování hospodářských 
ukazatelů a pokles vlivu KSSS na chod událostí v zemi. 

Události posledních měsíců prokázaly, že KSSS mnohdy nebyla schopna kontrolovat situaci v zemi. Rostoucí 
nedůvěra veřejnosti v její schopnosti a vyhrocení národnostních rozporů, které nebyly důsledně řešeny přivedly 
spolu se špatnou ekonomickou situací k výbuchům nespokojenosti zejména v jižních svazových republikách12, kde 

10  Reaktivovaný I. zástupce náčelníka Zpravodajské služby FMV plk. Ing. Pavel Tonhauser alias „Zvara“ předložil kopii zprávy Současná 
vnitropolitická situace v SSSR, psychologický portrét M. Gorbačova ministrovi vnitra JUDr. Richardu Sachrovi zároveň s informací, že již 
byla postoupena prezidentovi, předsedovi vlády ČSSR a I. náměstkovi MV ČSSR plk. JUDr. Viliamu Ciklaminimu. Prosím, aby po využití 
byla zničena. Zpráva bez přílohy byla předána též náčelníkovi Vnitřní a organizační správy (VOS) FMV. Ani editovaný dokument neob-
sahuje druhou přílohu, tj. jedenáctistránkový portrét generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova.

11  Michail Sergejevič Gorbačov (nar. 2. 3. 1931), sovětský a ruský politik, od 27. 11. 1979 kandidát a od 21. 10. 1980 člen politbyra ÚV KSSS, 
11. 3. 1985 – 24. 8. 1991 generální tajemník ÚV KSSS, 1. 10. 1988 – 15. 3. 1990 předseda (prezídia) Nejvyššího sovětu SSSR a 15. 3. 1990 až 
25. 12. 1991 prezident SSSR. Srov. KATREBOVÁ-BLEHOVÁ, Beáta: Michail Gorbačov a koniec komunistického režimu v Československu. 
In: Pamäť národa, 2008, č. 1, s. 23–34.

12  K národnostním konfl iktům v pěti jižních svazových republikách srov. ŠVANKMAJER, Milan – VEBER, Václav – SLÁDEK, Zdeněk – 
MOULIS, Vladislav: Dějiny Ruska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1996, s. 469–470; DURMAN, Karel: Útěk od praporů. Kreml a krize 
impéria 1964–1991. Karolinum, Praha 1998, s. 362–365.
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13  Srov. KAZDA, Lubor: Odpovědnost okamžiku. Před jednáním ÚV KSSS k národnostní problematice. Rudé právo, č. 220, 18. 9. 1989, s. 6; 
XXVIII. sjezd v říjnu 1990. Národnostní politika strany. Rudé právo, č. 222, 20. 9. 1989, s. 1, 5; ZUNTYCH, Zdeněk: Mnohojazyčný dům. 
Pár poznámek k národnostním problémům v SSSR. Rudé právo, č. 44, 21. 2. 1990, s. 12.

14  Koncem roku 1989 došlo k osamostatnění Komunistické strany Litvy od KSSS, 7. 12. 1989 byl vypuštěn článek 6 ústavy a zrušen mocen-
ský monopol komunistické strany. ŠVEC, Luboš – MACURA, Vladimír – ŠTOL, Pavel: Dějiny pobaltských zemí. Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 1996, s. 262.

15  V úvodu zasedání Nejvyššího sovětu SSSR 14. 2. 1990 místopředseda parlamentu Anatolij Lukjanov oznámil termín mimořádného 
Sjezdu lidových poslanců (27. 2. 1990), kde měly být navrženy a projednány změny v ústavě dotýkající se postavení KSSS i dalších sub-
jektů v sovětském politickém systému. 

v rámci přestavby došlo k rozpadu tradičních mocenských struktur. Propuknutí národnostních nepokojů neza-
bránil ani program národnostní politiky KSSS přijatý na zvláštním zasedání ÚV.13

I když proces demokratizace politického systému pokračuje velmi pomalu je již nyní zřejmé, že KSSS se bude 
nucena vyrovnat s požadavky některých komunistických stran svazových republik na oddělení se od KSSS, a to 
i s jejich možnými státoprávními důsledky. První kroky v tomto směru již učinila KS Litevské SSR.14 Sílící poža-
davky na zavedení politického pluralismu byly příčinou přehodnocení postavení KSSS ve společnosti. Začátkem 
února 1990 rozhodl ÚV KSSS, že strana se dobrovolně vzdává monopolu moci.

Dosavadní vývoj svědčí o tom, že sovětské stranické vedení bude nuceno ve stále větší míře zohledňovat názo-
ry a požadavky tzv. neformálních hnutí a sdružení, kterých je v Sovětském svazu několik tisíc. Reakcí na tento 
vývoj je i návrh platformy KSSS k XXVIII. sjezdu KSSS a příprava nového ústavního zákona, který má umožnit 
existenci dalších politických stran za podmínky, že tyto nebudou usilovat o likvidaci socialistického zřízení.15 
V blízké budoucnosti je však zřejmě nutno počítat s tím, že KSSS zůstane hlavní, i když ne jedinou politickou 
stranou, která bude mít rozhodující vliv na vývoj země.

Bez ohledu na to, že demokratizace jednotlivých oblastí života společnosti probíhá nejednoznačně a s velkými 
obtížemi lze již nyní považovat procesy přestavby za nezvratitelné. 

Ekonomická situace SSSR
Podle západních politických, hospodářských a fi nančních kruhů největším problémem GORBAČOVa zůstává 

ekonomika, kde není jasné zda se podaří její obtíže vyřešit v přijatelném termínu. Pokračující úpadek ekonomiky 
se odráží v narůstání sociálně politického napětí v zemi a do značné míry ovlivňuje národnostní rozpory. Slabost 
GORBAČOVovy posice spočívá v tom, že obyvatelstvu může nabídnout pouze nejistou perspektivu lepších časů, 
ale nemůže pro ně udělat nic v současnosti. Je pouze otázkou do kdy budou působit na obyvatelstvo neustálé od-
volávky na ekonomické chyby v minulosti.

Sovětské vedení nemá vyřešenou celou řadu teoretických problémů. Jedná se zejména o otázku kde končí refor-
my obnovující socialismus a kde začíná kapitalismus. Západ se rovněž staví rozpačitě k současné tezi o předání 
veškeré moci (i v ekonomice) sovětům, když země není na to ani politicky a ani kádrově připravena. Za závažnou 
chybu GORBAČOVa se považuje, že nedokázal odpolitizovat ekonomiku.

Dosavadní záměry ekonomické reformy jak v obecné oblasti tak i jednotlivých odvětvích jsou výše uvedenými 
kruhy hodnoceny jako rozporné, váhavé a v podstatě bezkoncepční. Doposud provedená praktická i právní opat-
ření jsou uplatňována nedůsledně a patrně naráží na značný odpor. To jen časově prodlouží dobu nezbytně nutnou, 
aby realizované reformy měly pozitivní odraz. Je pravděpodobné, že v SSSR bylo příliš brzy a v rozsahu větším než 
bylo nutno uvolněno státní řízení, které by však bylo třeba odbyrokratizovat.

Za realistickou perspektivu ekonomického vývoje v SSSR je považována varianta podle níž hromadící [se] pro-
blémy a překážky povedou ke zpomalení realizačního tempa přestavby. Reformy v SSSR potom budou potřebovat 
ještě velmi dlouhou dobu k efektivnímu zapojení SSSR do světové hospodářské dělby. Negativně se bude projevo-
vat i vnější faktor, neboť SSSR otevírá ekonomiku světu v období, kdy světová ekonomika je ve stavu značného 
napětí (protekcionismus, zadluženost, ceny ropy, nově industrializované země).

Podle hodnocení západních expertů představuje zemědělství SSSR nejslabší článek jeho národního hospodářství. 
Dosavadní realizace reformy v zemědělství je považována za nedůslednou a nekomplexní. Nevyřešenou zůstává 
především otázka, jak a jakými ekonomickými nástroji by měly být sladěny zájmy zemědělských výrobců s prio-
ritami národohospodářského plánu.

Možnost soukromého pronájmu půdy, částečně uvolněná tvorba cen přebytků zemědělské výroby a řada dalších 
opatření jsou v podmínkách SSSR považovány za málo účinné, bez výraznějšího dopadu na současnou situaci. 
Řada přijatých opatření, zčásti experimentálních (využití růstových hormonů, mobilní zpracovatelské závody, 
kontejnerové skladování masa, částečná úhrada produkce ve valutách), je hodnocena pouze jako snaha prezen-
tovat perspektivnost, efektivnost a dlouhodobost v zaměření nové zemědělské politiky sovětského vedení.
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16  Směnné relace v zahraničním obchodu.

Právní úprava dlouhodobého pronájmu půdy individuálním zemědělcům v SSSR je ze strany Západu hodnocena 
jako neúplná, neboť tento institut nezaručuje dostatečně převod soukromovlastnických práv na další generace. 
Za závažný problém při tomto způsobu hospodaření je považován i nedostatek vybavení mechanizačními prostřed-
ky pro obdělávání půdy o výměře 50–100 ha. Individuálním zemědělcům je sice poskytnuta možnost čerpání fi -
nančních úvěrů od státu, ale vzhledem k dosavadní zemědělské velkovýrobě je k dispozici pouze těžká technika, 
která je velmi drahá a pro zemědělskou malovýrobu nevhodná. 

Neprovázanost současných opatření v zemědělství povede podle západních hodnocení k tomu, že se SSSR ani 
v dlouhodobějším výhledu (10–15 let) nepodaří zcela zabezpečit potravinovou soběstačnost. Příčiny nízké produk-
tivity práce v sovětském zemědělství a jeho dalších problémů jsou spatřovány zejména v praktické absenci moti-
vace jednotlivce i skupin ke zvyšování výkonu, v zaostalosti, respektive neexistenci celé řady služeb pro zeměděl-
ce a v nízké efektivitě zpracování produkce, provázené vysokou ztrátovitostí ve všech etapách mezi výrobcem 
a spotřebitelem.

Vzhledem k uvedeným okolnostem hodnotí západní experti budoucí vývoj sovětského zemědělství poměrně 
skepticky. Kritizují zejména negativní vliv centrálního řízení. Podle jejich názorů by se mělo rozhodování o země-
dělské činnosti a jejím fi nancování přenést přímo na bezprostřední výrobce a stát by si měl ponechat pouze ne-
přímé ekonomické nástroje usměrňování výrobních subjektů.

Usnesení Rady ministrů SSSR z roku 1989 o zlepšování zásobování obyvatelstva potravinami je z obecného 
hlediska hodnoceno Západem jako celek kladně, neboť se v něm projevuje snaha vlády řešit hlavní problémy 
v zemědělství. Na druhé straně je však kriticky poukazováno na skutečnost, že ani toto usnesení není zbaveno 
starých direktivních metod řízení. Bez skutečné znalosti a respektování problémů byly stanoveny cíle v oblasti 
zvyšování výroby, které se již nyní jeví jako nereálné.

Přetrvávající špatné zásobování potravinami v SSSR je západními experty hodnoceno jako silně destabilizující 
faktor, zostřující vnitropolitické problémy v SSSR. Výsledky zemědělské reformy se projevují pomalu a nedostatek 
potravin vyvolává stále větší nespokojenost obyvatelstva. Situace je kritická zejména ve větších městech. Možnost 
prodeje zemědělských přebytků je realizována pouze na místní úrovni a za silně nadhodnocené ceny. Tím se 
zvyšují příjmy zemědělců, což spolu s vysokými úsporami znamená nebezpečí zvyšování kupní síly nekryté na-
bídkou zboží.

Na celkový vývoj sovětského zemědělství budou mít podle západních expertů negativní vliv i značné národnost-
ní rozpory v rámci SSSR a tlaky na úplné hospodářské osamostatnění jednotlivých svazových republik. Tyto sku-
tečnosti povedou k dalšímu prohlubování problémů v zásobování obyvatelstva a ke spekulacím při dodávkách 
potravin do celosvazového fondu a jejich dalšímu přerozdělování. Takový vývoj povede v konečném důsledku 
k dalšímu prohlubování národnostních třenic v SSSR.

Značné problémy sovětské ekonomiky tkví v oblasti dopravy a energetiky. Co se týče železniční dopravy vidí 
západoněmečtí experti problémy v následujících oblastech:

– stávky železničářů v řadě svazových republik, z čehož se vyvozuje značný pokles autority KSSS u této a dalších 
dělnických kategorií;

– blokáda železniční dopravy v některých republikách s cílem omezit dodávky do jiných. Do vzduchu byla vyho-
zena řada mostů a tunelů, rozebrány byly několikakilometrové úseky tratí, proti projíždějícím vlakům jsou pou-
žívány střelné zbraně.

V důsledku výše uvedených příčin podle odhadu expertů denně zůstává stát a není vyloženo (tudíž chybí jinde) 
okolo 100 000 železničních vagónů. Tato situace nejen brzdí, či přímo zastavuje výrobu v radě podniků, ale i vy-
ostřuje již tak napjatou zásobovací situaci obyvatelstva.

Obdobná situace nastala i v energetice. V důsledku stávek a zastaralosti technického vybavení dosáhl výpadek 
v těžbě uhlí cca 60 milionů tun, ropy 20 mil. tun a zemního plynu asi 400 mil. m3.

Experti se domnívají, že sovětská ekonomika nemá v současné době žádnou možnost tyto výpadky nahradit. 
Lze očekávat v nejbližších měsících prohlubování napětí uvnitř sovětské společnosti.

Nedostatky v zemědělství a dopravě prohlubují potíže sovětské průmyslové sféry, kde se doposud nepodařilo 
zvrátit existující stav, kdy většina investic je směrována do rozvoje těžkého a zejména těžebního průmyslu. Dovo-
zy zemědělských výrobků a monokulturnost sovětského vývozu soustřeďujícího se především na export surovin 
jsou vážnou překážkou pro modernizaci ostatních sektorů ekonomiky.

Monokulturnost vývozů je od roku 1985 doprovázena zhoršováním terms of trade16. Například reálná kupní síla 
tuny sovětské ropy poklesla od roku 1985 do současnosti na 1/3 původní hodnoty. Obdobná situace je i ve vývozu 
zlata. Od doby kdy se trojská unce zlata prodávala za 800 dolarů poklesla jeho hodnota o více než polovinu. Odra-
zem je snižování devizových příjmů. Zároveň se na světových trzích zvyšují ceny moderních strojů.
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Specifi ckým rysem dovozů zemědělských výrobků do SSSR je, že lze stěží s dostatečným předstihem předvídat 
množství produktů, které musí být nakoupeny. Působí zde jak obtížné klimatické podmínky ve většině sovětských 
zemědělských oblastí, tak výše uvedené nedostatky. Odrazem je, že každoroční plánované dovozy moderních 
strojů a zařízení potřebných pro rozvoj průmyslu se musí většinou přehodnocovat směrem dolů.

Původní předpoklad o nahrazení v průměru 13 % strojového parku ročně z dovozu se jeví jako těžko realizova-
telný a plánovaná modernizace nebude splněna. To se bude záporně projevovat na kvalitě výrobků strojírenských 
podniků ať již jsou zaměřeny na spotřební předměty nebo na obnovu výrobních fondů. Nepředpokládá se, že by 
v nejbližších letech podstatněji vzrostla konkurenční schopnost sovětských výrobků na zahraničních trzích. I to 
bude ztěžovat zapojení sovětské ekonomiky do světové.

Přechodem na samofi nancování výrobních podniků vznikla obtížná situace. Podle poznatků západních expertů 
dosahují ztráty sovětských podniků v důsledku nerentabilnosti ročně částky 4–5 miliard rublů. Počet takto posti-
žených podniků je několik tisíc. Přitom reformované sovětské fi nanční předpisy ve skutečnosti nerozšířily práva 
podniků při plánování a využívání fi nančních zdrojů. Převod podniků, zejména nerentabilních, do samosprávy 
zaměstnanců záleží do značné míry na libovůli místních úřadů.

Výše uvedený stav ekonomiky SSSR kladně neovlivnil defi cit státního rozpočtu a ani nemá znatelný vliv na 
množství peněz v oběhu. Současná ekonomická situace SSSR nevytváří podmínky pro růst státních příjmů, ale 
ani pro reálné snižování státních výdajů. Defi cit státního rozpočtu odhadovaný na 11–12 % hrubého národního 
produktu (pro srovnání: v USA činí 2 %) a krytý pomocí nových emisí oběživa se nepodaří v nejbližším období 
odstranit. V běhu bude nadále množství peněz ekonomicky nezdůvodnitelných a neúnosných. To do značné míry 
snižuje možnost rychlých pro obyvatelstvo SSSR hmatatelných výsledků přestavby.

Důsledkem je narůstání infl ace a krize vnitrního trhu. Jestliže v letech 1960–1985 dosahovala roční infl ace cca 
4 %, v období 1986/1987 přibližně 2 %, tak v současném období se infl ační tlaky výrazně zvyšují na 5–7 % a nevy-
lučuje se dvouciferná hodnota v nejbližším období. „Skrytá infl ace“ se projevuje v klasických formách – z trhu mizí 
laciné zboží, snižuje se kvalita výrobků při zachování ceny.

Odhaduje se, že v roce 1990 bude na vnitřním trhu chybět zboží v hodnotě cca 80 miliard rublů, tj. zhruba 20 % 
maloobchodního obratu. Soukromé vklady u spořitelen vzrostly zhruba na 300 miliard rublů. Tato suma předsta-
vuje pravděpodobně pouze část nerealizované kupní síly obyvatelstva. Průměrná úroková míra u spořitelen je jen 
2,5 a infl ace je již minimálně 2x vyšší. Obyvatelstvo si ponechává značnou část nerealizovaných fi nančních pro-
středků doma. O tom nasvědčuje lavinovité skupování nedostatkového zboží zejména dlouhodobé spotřeby. Krize 
na vnitřním trhu se jen prohlubuje. Podle všech příznaků nejsou sovětské orgány prozatím schopny vypracovat 
efektivní plán na potlačení infl ace, respektive jejích příčin.

V těchto souvislostech docházejí západní experti k závěru, že 
– nedostatečné zásobování sovětského vnitřního trhu není sovětská ekonomika schopna zvládnout v průběhu 

příštích 2–3 let;
– za této situace, spolu s pokračující infl ací, roste nebezpečí sociální nespokojenosti, která se bude odrážet 

v národnostních problémech. To může ohrozit další realizaci společensko-ekonomických přeměn v SSSR;
– vysoká hodnota nerealizované kupní síly obyvatelstva představuje trvalou hrozbu ekonomickému rozvoji;
– bude se zvyšovat zahraniční zadlužení SSSR, které může dosáhnout ve velmi krátkém období tzv. červeného 

pásma. To se odrazí v nevýhodných úvěrových podmínkách pro SSSR.
Západní politické kruhy doporučují zachování opatrnosti vůči SSSR. Převážná část vedoucích činitelů zastává 

názor, že je třeba vyčkat, zda se sovětskému vedení podaří zvládnout situaci a jak. Podle nich je třeba takových 
záruk, jež by přesvědčily o pokračování ekonomické reformy a zejména o posunu v politické oblasti. Z těchto 
důvodů nedoporučují poskytovat ekonomické výhody a nepovzbuzovat podnikatelské kruhy, aby se příliš v SSSR 
angažovaly.

Pozice GORBAČOVa se zhoršuje, může se prokázat jen úspěchy na mezinárodní scéně, a to převážně v oblasti vo-
jensko-politické. Na sovětské veřejné mínění tento faktor v podmínkách ekonomické krize nemůže působit dlouho. 
Zvláště, když podle západních odhadů, lze z objektivních důvodů očekávat zhoršování ekonomické situace. 

ZÁVĚR
GORBAČOV, pod tlaky, které sám uvolnil, musel opustit původní fi lozofi i procesů změn. Nereálné představy o mož-
nosti souhrnného řešení zděděných problémů, jež nyní nabývají stále nových dimenzí, byly nahrazeny každoden-
ním prakticismem. Demokratizačním nadšením stmelená fronta „v rozdílnosti jednotné“ sovětské společnosti, 
s níž počítal ve svých záměrech, nevznikla, možná i proto, že její prototyp byl spatřován ve Spojených státech. 
Decentralizační ideje a opatření ve svém důsledku oživily latentní nacionalistické a separatistické tendence. 
K jejich rozšíření v Pobaltí přispěly taktéž snahy o překonání „obrazu nepřítele“. V muslimských republikách a do 
jisté míry i na Kavkaze byly zbaveny moci despotické lenní struktury, jejich faktický tradiční vliv však zlomen 
nebyl. Tyto síly dnes skutečně zřejmě stojí za nacionalistickými excesy, k nimž v dotyčných oblastech opakovaně 
dochází.
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Prestiž ozbrojených sil byla do značné míry narušena veřejnou diskreditací jejich úlohy v Afghánistánu17 i ve 
známých tbiliských událostech18, jež do značné míry ochromily jejich vnější, ale především vnitřní akceschopnost. 
Morálka vojsk je ovlivněna i generálním snižováním stavů a přehodnocováním dřívějších doktrín. Milice pro-
chází ne zcela ujasněnou reorganizací, jejíž postupy se lokálně, často až diametrálně, liší. Značná část jejího 
aparátu působícího v krizových ohniscích selhává. Prudký vzestup obecné i organizované zločinnosti vede k vy-
tváření různých sil občanské sebeobrany. Výbor státní bezpečnosti (KGB), značná část jehož složek aktivně 
a iniciativně podporovala myšlenky „přestavby“, je zklamán neefektivností politického vedení19, která se mimo 
jiné projevila i v přehlížení informací upozorňujících s předstihem na možnost výbuchů v asijském regionu.

Strana, jejíž nesporný vnitřní demokratický potenciál nebyl v dostatečné míře využit, se postupně vzdává své 
vedoucí úlohy v situaci, kdy nejsou v potřebné míře dotvořeny odpovídající struktury zodpovědné státní moci. 
Téze, požadující, aby kritika konkrétních nedostatků byla adresována resortům a organizacím, nikoli straně, 
nejsou za této situace pro společnost přesvědčivé. GORBAČOVovi oponenti typu JELCINa20 či meziregionální po-
slanecké skupiny jsou motivováni více osobními ambicemi než vlastními propracovanými představami a koncep-
cemi. Kritika, jíž vznášejí vůči některým členům politického byra, k nimž patří na příklad LIGAČOV21, závisí zřej-
mě především na hierarchii interpersonálních vztahů. Ačkoli se neshody v nejvyšších orgánech s největší 
pravděpodobností týkají především taktiky, nelze vyloučit, že s cílem získání „větší důvěryhodnosti“ dojde ve ve-
dení v dohledné době k dlouho předpovídaným a propagovaným kádrovým změnám. Ty však sestupnou linii, po 
níž jde sovětská strana a stát neovlivní, naopak mohou urychlit vývoj negativních tendencí působících v hlavních 
sférách ekonomiky i politiky země, která se může ocitnout na prahu „války všech proti všem“.

Vnitropolitický vývoj v SSSR má řadu bezprostředních mezinárodních implikací. Zásadní oslabení sovětské vel-
moci by narušilo stávající rovnováhu sil ve světě. V případě odtržení pobaltských republik22 dále vzroste úloha Ně-
mecka, které zde i v meziválečném období požívalo výsadního vlivu, jenž činil jejich suverenitu do značné míry 
problematickou.23 V širším měřítku dojde v této oblasti k oživení fašizujících tendencí. Odtržení muslimských repu-
blik (Gruzie a Arménie vzhledem k turecké hrozbě budou souhlasit spíše s úpravou statutu federace)24 by mohlo 
znamenat širší otřesy vnitřního i vnějšího charakteru, neboť mimo interní občanské války může aktivizovat též 
separatistické tendence v sousedních zemích, především v Iránu a Turecku, jakož i rozšířit současný afghánský 
konfl ikt do sovětské Střední Asie. Uvedený vývoj by pravděpodobně krajně vyostřil i kurdskou otázku zasahující 
celou řadu zemí regionu. Potenciálně by takovýto vývoj mohl vyvolat i další nebezpečí, neboť za určitých okolností 
by se jaderných a raketových zbraní dislokovaných v krizových zónách mohly zmocnit místní extremistické síly

Jeden z možných přístupů sovětské strany na jednání může být v návaznosti na krátkou pracovní návštěvu 
československého premiéra M. ČALFY25 a ministra zahraničních věcí J. DIENSTBIERa26 v Moskvě v prosinci 1989, 
která se mimo jiné týkala též otázek další obchodní výměny mezi ČSSR a SSSR.27

17  MAREK, Jan: Dějiny Afghánistánu. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006, s. 266–283.
18  K brutálnímu zásahu sovětské armády za využití plynu a polních lopatek, během něhož bylo devatenáct demonstrantů zabito a stovky 

zraněny, došlo v Tbilisi v noci z 8. na 9. dubna 1989 („černá neděle“). DURMAN, Karel: Útěk od praporů, s. 364–365.
19  K situaci uvnitř KGB SSSR ve vztahu k sovětskému a ruskému politickému vedení srov. WALLER, Michael J.: Secret Empire. The KGB 

in Russia Today. Westview Press, Boulder 1994. 
20  Boris Nikolajevič Jelcin (1931–2007), sovětský a ruský politik, 1985–1987 1. tajemník MěV KSSS v Moskvě, 1991 prezident RSFSR a 1991 

až 1999 prezident Ruské federace. Srov. Kolektiv autorů: Jelcinova epocha 1988–2000. Od Gorbačova k Putinovi. Obrazy z moderních dějin 
Ruska. Knižní klub Euromedia Group, Praha 2003.

21  Jegor Kuzmič Ligačov, nar. 29. 10. 1920, sovětský a ruský politik, od roku 1966 kandidát a od roku 1976 člen ÚV KSSS, od roku 1984 ve-
doucí sekretariátu ÚV KSSS, 1985–1990 člen politbyra ÚV KSSS, tajemník pro ideologii (od roku 1988 pro zemědělství).

22  K obnovení nezávislosti Estonska, Lotyška a Litvy srov. DURMAN, Karel: Útěk od praporů, s. 366–372; ŠVEC, Luboš – MACURA, Vladimír 
– ŠTOL, Pavel: Dějiny pobaltských zemí, s. 255–270.

23  K dalšímu vývoji pobaltských států srov. ŠVEC, Luboš – MACURA, Vladimír – ŠTOL, Pavel: Dějiny pobaltských zemí, s. 271 ad.
24  V souvislosti s nadcházejícím podpisem nové svazové smlouvy vyvolaly 19. 8. 1991 konzervativní síly puč, který po svém zhroucení vedl 

k pozastavení činnosti KSSS (29. 8. 1991), jejímu rozpuštění (6. 11. 1991), zániku SSSR a vzniku Společenství nezávislých států (12. 12. 
1991). Srov. ŠVANKMAJER, Milan – VEBER, Václav – SLÁDEK, Zdeněk – MOULIS, Vladislav: Dějiny Ruska, s. 472–478; kolektiv autorů: 
Jelcinova epocha 1988–2000, s. 101–144.

25  JUDr. Marián Čalfa, nar. 7. 5. 1946, komunistický funkcionář a čs. politik, 1988–1989 ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady 
vlády ČSSR, 10. 12. 1989 – 2. 7. 1992 předseda vlády ČSSR/ČSFR. 

26  Jiří Dienstbier (1937–2011), čs. novinář, disident a politik, 1958–1969 člen KSČ, 1977 signatář Charty 77, 1978 zakládající člen VONS, 
1979–1982 vězněn, v listopadu 1989 mluvčí KC OF, 10. 12. 1989 – 2. 7. 1992 ministr zahraničních věcí ČSSR/ČSFR.

27  Jednodenní pracovní návštěva předsedy vlády ČSSR M. Čalfy a ministra zahraničních věcí J. Dienstbiera v Sovětském svazu proběhla 
dne 20. 12. 1989. S předsedou Rady ministrů SSSR Nikolajem Ryžkovem a ministrem zahraničních věcí SSSR Eduardem Ševardnadzem 
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Sovětskou stranou byl zaregistrován čs. zájem o dodávky naft y a zemního plynu v nezměněném objemu na zá-
kladě předchozích kontraktů. Naproti tomu s určitou dávkou nelibosti bylo přijato praktické odmítnutí sovětské-
ho požadavku na dodávky potravin z čs. fondů, jež byly doplněny v důsledku příznivé sklizně v roce 1989.

Požadavek sovětské strany může být v současné době aktualizován. Měsíce únor –  březen jsou ve vnitřním 
hodnocení ekonomické situace v SSSR – především pokud jde o potraviny, pokládány za k r i t i c k é.

Hodnocení ze závěru loňského roku však nyní mohou být ještě chmurnější zvláště poté, co Maďarská republika 
zastavila vývoz – zejména potravin – do tzv. rublové oblasti. Těžiště tohoto problému se dotýká především řado-
vého sovětského spotřebitele. V situaci hlubokého defi citu zboží zejména na potravinovém trhu například dová-
žená maďarská kuřata, popř. zelenina a jablka, představovaly významnou položku.

DOKUMENT Č. 2

1990, před 25. únorem, Praha – Podkladový materiál Zpravodajské služby federálního ministerstva 
vnitra (ZS FMV) pro jednání s Výborem státní bezpečnosti (KGB) SSSR o další spolupráci

I. V problematice informační28 činnosti:
– s ohledem na naše členství ve Varšavské smlouvě (VS)29 realizovat výměnu závažných informací vojensko-poli-

tického charakteru ohrožujících VS jako celek či jednotlivé členské státy. Toto provádět na mezivládní úrovni. Vý-
měnu zaměřit dále na:

– informace o činnosti spec[iálních] služeb proti ČSSR a SSSR, plány a opatření spec. služeb proti rezidenturám, 
pracovníkům bezpečnostních orgánů a občanům našich zemí v zahraničí;

– informace [o působení spec. služeb v] z oblasti mezinárodního obchodu [s cílem]30 o poškozování zájmů ČSSR 
a dalších členských zemí RVHP;

– činnost teroristických organizací a jednotlivých teroristů, akce a provokace, které připravují proti zastupitelským 
úřadům a občanům smluvních stran v zahraničí (USA, Francie, Itálie, NSR, Rakousko, Sýrie, Egypt, Irán, Japonsko);

– vzájemná informovanost o činnosti narkomafi e se zaměřením na kanály a osoby, které se podílejí na nezákon-
ném obchodě s narkotiky (USA, Francie, Itálie, Španělsko, Sýrie);

– výměna informací o využívání operativní techniky a jiných prostředků spec. službami, které používají v boji 
proti rozvědkám, zastupitelským úřadům a občanům našich zemí;31

– výměna informací k závažným politickým záměrům zemí NATO vůči ČSSR a SSSR (dodržování smluv zejména 
v problematice odzbrojení, procesu KBSE, multilaterálních paktů – OSN);

– výměna poznatků o situaci a prognózách vývoje v oblastech zvýšeného mezinárodního napětí (státy Blízkého 
a Středního východu – BSV);

– výměna poznatků o politické a ekonomické situaci zemí asijského regionu a zemí třetího světa zejména s při-
hlédnutím k rozšiřování možností čs. zahraničního obchodu a na deblokaci čs. pohledávek a rozvíjení vědecko-
-technické spolupráce (Egypt, Sýrie, Irán, ČLR, Japonsko, Indie);

– [výměna informací k AOP v zemích a oblastech působení spec. služeb ČSSR a SSSR;]32

Spolupráce rezidentur:
– Spolupráce na vybraných rezidenturách s přímým konspirativním stykem rezidentů obou rozvědek[, a to] Bonn, 

Vídeň, Paříž, Brusel, [Řím a Ženeva];

jednali o hodnocení událostí roku 1968, o smlouvě o „dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR“, tj. odsunu Střední skupiny 
sovětských vojsk z ČSSR. M. Čalfa také krátce jednal mezi čtyřma očima s předsedou Nejvyššího sovětu SSSR a generálním tajemníkem 
ÚV KSSS M. Gorbačovem. PECKA, Jindřich: Odsun sovětských vojsk z Československa 1989–1991. Dokumenty. ÚSD AV ČR, Praha 1996, 
s. 40–47; DIENSTBIER, Jiří: O odsunu sovětských vojsk. Právo, 24. 2. 1996, s. 13. 

28  Doplněno rukou; nahrazen přeškrtnutý termín zpravodajské. 
29  ČSSR/ČSFR byla členským státem Varšavské smlouvy až do zrušení vojenských struktur tohoto paktu 31. 3. 1991. 
30  Přeškrtnuto rukou.
31  Zřejmě měla být touto formou mj. nahrazena již nefunkční dohoda uzavřená 17. 11. 1989 mezi Hlavní správou kontrarozvědky SNB 

(II. S-SNB) a Správou kontrarozvědky KGB (II. HS-KGB). Srov. ŽÁČEK, Pavel: KGB a 17. listopad 1989. Poslední dohoda o československo-
-sovětské spolupráci v kontrarozvědné oblasti. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2009, č. 7, s. 188–193.

32  Přeškrtnuto rukou. Srov. předchozí smluvně stanovená spolupráce Hlavní správy rozvědky SNB (I. S-SNB) a Hlavní správy rozvědky 
KGB (I. HS-KGB) v informační a analytické činnosti in ŽÁČEK, Pavel: Za mír a socialismus až do trpkého konce. Dokumenty o spoluprá-
ci československé a sovětské rozvědky, 1985–1989. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2008, č. 6, s. 329–330. 
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–  Ukončit osobní styk rezidentů:
– v oblasti Latinské Ameriky – z důvodu ukončení činnosti čs. rozvědky v teritoriu;33

– v oblasti Severní Ameriky – s přihlédnutém na politická rizika.34 

II. V problematice vědecko-technické rozvědky (VTR):
1) oblast vzájemné výměny materiálů:
V minulosti tato oblast spolupráce znamenala přínos pro národní hospodářství obou států.35 Domníváme se, že 

i v budoucnosti bude vhodné pro obě strany spolupracovat při výměně informativních materiálů vědecko-technic-
kého charakteru. Jako formu doporučujeme zasílání konkrétních materiálů až po jejich vyžádání z vzájemně vy-
měňovaných nabídkových listin.

Jako vhodné zaměření výměny předpokládáme následující odvětví národního hospodářství:
– elektronika a výpočetní technika
– chemie, biotechnologie, zdravotnictví
– strojírenství
– energetika včetně jaderné.
2) využívání zdrojů čs. VTR na základě konkrétních požadavků:
V případech, kdy zdroje VTR ČSSR mají rozvědné možnosti, které není možno využít v čs. národním hospodář-

ství, pokusit se je úkolovat k plnění konkrétních požadavků sovětské strany za odpovídající fi nanční úhradu.36

3) vzájemné předávání informací o možném zneužití nových poznatků vědy a techniky na úseku mezinárodního 
terorismu.

III. V problematice ekonomické rozvědky:
– mezinárodně ekonomické otázky, západoevropská integrace, ochrana čs. ekonomiky a čs. ekonomických zájmů 

v zahraničí;
– představy politických a hospodářských kruhů Západu v oblasti ekonomických, fi nančních a měnových vztahů 

s ČSSR a ostatními ZVE37. Proces tvorby evropského ekonomického prostoru. Možnosti spolupráce s MMF, SB 
a dalšími mezinárodními institucemi;

– spolupráce ES – ZVE včetně vnitřních problémů ES při reakci na potřeby a podněty ZVE. Vzájemné souvislos-
ti. Vztahy s Evropskou investiční bankou ES a Bankou pro obnovu a rozvoj východní Evropy;

– vývoj západních hodnocení ekonomické, fi nanční a měnové situace ZVE;
– vývoj a problémy integračního procesu ES z hlediska jeho realizace do roku 1993 a po roce 1993;
– změny v linii COCOM vůči ZVE;
– problémy spojené s přechodem na volné měny v transakcích mezi ZVE. Konvertibilita měn ZVE. Vývoj a vý-

sledky koordinace spolupráce USA – ZE38 – Japonsko a její dopady na čs. ekonomické zájmy.

IV. V problematice nelegální rozvědky (NR):
– vzájemná výměna poznatků v oblasti AOP (agenturně-operativního prostředí);
– pomoc NR SSSR na úseku spojení s naší sítí ve vybraných teritoriích a v případě extremních situací.39

33  Analýza ZS FMV z poloviny roku 1990 blíže rozváděla, že pro ČSFR není potřebné pracovat v některých částech světa, např. rozvojové státy 
apod. V této oblasti v Africe a Latinské Americe zcela jednoznačně pracovala naše rezidentura, fi nancována naším státem, pro SSSR. Útvar 
INFO, který hodnotil získané zprávy, některé předané věci pro jejich malou hodnotu ani nebral, protože byly nepodstatné. V takových případech 
však náčelníci díky svým osobním kontaktům s poradci KGB je předávali k posouzení jim. Poradci KGB je pak většinou označili prvním nebo 
druhým stupněm zájmu. Na toto náčelníci spoléhali a používali při hodnocení své práce. Proti tomuto nebyla obrana. Informace pro ministra 
vnitra ČSFR o současném stavu a situaci ve Zpravodajské službě FMV. Necenzurované noviny, 2001, č. 3, s. 7–8. 

34  Součinnostní akce před rokem 1990 probíhaly zejména na rezidenturách obou rozvědek v Bonnu, Vídni, Londýně, Paříži, Bruselu, Že-
nevě, Římě, Madridu, Lisabonu, Aténách, Nikósii, Bělehradu, Tiraně, Montrealu, Alžíru, Ammánu, Damašku a Káhiře. ŽÁČEK, Pavel: 
Za mír a socialismus až do trpkého konce, s. 337–338; týž: Poslední reorganizace zahraniční rozvědky. Snižování početních stavů Hlavní 
správy rozvědky SNB v letech 1988–1989, s. 211–218.

35  Srov. ŽÁČEK, Pavel: Za mír a socialismus až do trpkého konce, s. 338–339.
36  Spolupráce po linii vědecko-technické rozvědky byla až dosud upravena uzavřenými dohodami obou rozvědek. Srov. tamtéž, s. 333.
37  ZVE – země východní Evropy.
38  ZE – západní Evropa.
39  K plánu práce čs. nelegální rozvědky na rok 1989 viz ŽÁČEK, Pavel: Z operativních porad náčelníka I. správy. Klíčové dokumenty Hlav-

ní správy rozvědky SNB v roce 1989. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2010, č. 8, s. 98–99; k ukončení její činnosti srov. ŽÁČEK, 
Pavel: Praha – Vídeň, Vídeň – Praha. Operativní korespondence nelegální rozvědky, 1989–1990. In: Pamäť národa, 2005, č. 4, s. 33–42.
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V. Po linii agenturního spojení:
– pokračovat ve využívání systému agenturního spojení sovětské rozvědky. Zajistit provozuschopnost zakoupe-

né sovětské agenturní spojovací techniky, používané čs. rozvědkou (vývoj a získávání operativně-technických 
prostředků, opravy zařízení atd.) je pro potřeby čs. rozvědky zajišťována gestorem VI. správy SNB40 na podkladě 
dlouhodobé smlouvy s technickým útvarem VSB SSSR.41

VI. V problematice využívání výpočetní techniky:
– zaujmout stanovisko k další existenci Systému sjednocené evidence poznatků o osobách, který byl vytvořen 

na základě mezinárodní dohody mezi SSSR, NDR, MLR, PLR, MoLR, ČSSR, Kuba, VSR, BLR uzavřené v roce 1976 
na úrovni ministrů vnitra;42

Navrhujeme systém zachovat s tím, že ze systému budou vyjmuty kategorie osob neodpovídající současnému 
vývoji, tj.:

– osoby zabývající se nepřátelskou ideologickou činností proti účastníkům Dohody;
– osoby, které jsou členy sionistických, nepřátelských emigrantských, náboženských organizací provádějících 

nepřátelskou činnost proti účastníkům Dohody.43

Posoudit smysl další evidence diplomatů, novinářů a pracovníků obchodních zastoupení přebývajících na území 
účastníků Dohody.

– zaujmout stanovisko k výměně informací o osobách po linii rozvědky a kontrarozvědky za účelem zabránění 
střetu zájmů a odhalování pracovníků speciálních služeb. (Má smysl i pro činnost po linii ekonomické rozvědky44 

a širší působnost než Systém sjednocené evidence poznatků).

[VII. Styk rezidentů:
vzhledem k faktu, že otázky bezpečnosti ZU přebírá FMZV doporučuji osobní styk rezidentů ukončit.45

VIII. Materiály a poznatky předávat podle povahy cestou OMS, příp. na úrovni NS a představitele rozvědky SSSR.]46

Spolupráce formou zastoupení v jednotlivých zemích
V souladu s dohodou uzavřenou mezi FMV ČSSR a VStB SSSR byla mezi smluvními stranami zřízena představi-

telství, která pokračují v práci i na základě obnovené dohody ze dne 30. srpna 1989 s platností na dobu 15ti let. 
Vytvoření jednotlivých zastupitelství je zakotveno v článku XII zmíněné dohody.47

Zastupitelství SSSR v ČSSR představuje včetně pracovníků Aparátů koordinace48 21 důstojníků, kteří pracova-

40  Správa zpravodajské techniky SNB (VI. S-SNB) zanikla k 15. 2. 1990 v souvislosti se zrušením útvarů SNB – složek Státní bezpečnosti, 
přičemž náplň její činnosti převzal Úřad FMV pro ochranu ústavy a demokracie. ŽÁČEK, Pavel: Nástroj triedneho štátu. Organizácia 
ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953–1990. ÚPN, Bratislava 2005, s. 213–215.

41  Srov. např. protokol z jednání náčelníků Technické správy FMV a Operativně-technické správy KGB SSSR o spolupráci v letech 1988–1989 
z 22. 10. 1987. Viz https://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/mezinarodni-spoluprace/sssr/spoluprace60ru.pdf.

42  Srov. TANTZSCHER, Monika – WEGMANN, Bodo: SOUD. Das geheimdienstliche Datennetz des östlichen Bündnissystems. BStU, Berlin 
1996; RENDEK, Peter: Systém zjednotenej evidencie poznatkov o nepriatelovi. In: Pamäť národa, 2005, č. 2, s. 62–74; TOMEK, Prokop: 
Ambiciózní, ale neúspěšný pokus. Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli. In: BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor proti 
komunistickému režimu v Československu 1968–1989. Ústav českých dějin FF UK – Dokořán, Praha 2005, s. 223–243; TOMEK, Prokop: 
SOUD a jeho využívání v československých podmínkách. In: GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s taj-
nými službami v strednej a východnej Európe, 1945–1989. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava 14.–16. 11. 2007. ÚPN, Brati-
slava 2008, s. 260–268 a TOMEK, Prokop: Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli v československých podmínkách. ÚSTR, 
Praha 2008.

43  Ke kategoriím osob evidovaných v SSEP a snaze o vyjmutí čs. státních příslušníků viz TOMEK, Prokop: Systém sjednocené evidence po-
znatků, s. 49–51, 72–73, 163.

44  Od počátku roku 1990 začala čs. rozvědka rozlišovat mezi vědecko-technickou a ekonomickou rozvědkou. ŽÁČEK, Pavel: Poslední reor-
ganizace zahraniční rozvědky, s. 205–206.

45  Původní přeškrtnutá varianta čl. VII. zněla: VII. Styk rezidentů: – zredukovat na země podle výběru z hlediska další působnosti čs. rozvědky, 
– výměnu informací rezidentů omezit na poznatky k otázkám.

46  Doplněno rukou.
47  Zastupitelství KGB SSSR při FMV ČSSR bylo dle čl. XII dohody o spolupráci z 30. 8. 1989 pověřeno řešením praktických otázek spolupráce 

a udržováním vzájemných styků. SIVOŠ, Jerguš – ŽÁČEK, Pavel: Spolupráca KGB ZSSR a ministerstva vnútra ČSSR na najvyššej úrovni. 
Edícia dohôd o vzájomnej čs.-sovietskej štátnobezpečnostnej súčinnosti, 1958–1989. In: Paměť a dějiny, 2009, č. 2, s. 81.

48  Aparát koordinace byl koordinačním štábem radiokontrarozvědných služeb s centrálou ve Varšavě, do něhož Správa zpravodajské 
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li jak na ústředí, tak i na jednotlivých správách.49 Ve smyslu článku XIII jim jsou poskytovány místnosti pro slu-
žební činnost, byty, dopravní prostředky, komunální služby a lékařská péče.50

V rámci uvedeného počtu je veden i představitel ministerstva vnitra SSSR, který pracoval při FS VB.51 Pobyt se 
realizoval za stejných podmínek jako u důstojníků VStB SSSR.52

Spolupráce na jednotlivých součástech se rozvíjela na základě zmiňované dohody a dále na základě konkreti-
zovaných prováděcích dohod mezi partnerskými součástmi.53

Zastupitelství VStB SSSR mělo na FMV ČSSR výsostné postavení a představitel54 projednával záležitosti přímo 
s náměstky nebo ministrem. Odbor mezinárodních styků [vnitřní a organizační správy FMV] řešil vztahové otáz-
ky až dodatečně, když byly již rozhodnuty.55

Naproti tomu představitel FMV ČSSR56 se k předsedovi VStB57 vůbec nedostal, náměstky58 byl přijat jen výjimeč-
ně a všechny záležitosti byl nucen řešit na úrovni Odboru mezinárodních styků. Jeho prostřednictvím se realizo-
val styk s dalšími součástmi VStB.59

Všichni pracovníci [sovětského zastupitelství] v Praze jsou vybaveni služebními průkazy, které je opravňují ke 
vstupu do budov partnerské součásti a ústředí.

Zastupitelství SSSR opustilo místnosti v ústředí a na jednotlivých součástech – kromě III. správy.60 Zbývá doře-
šit otázky bydlení a řešení otázky služebních průkazů v rámci reciprocity.

Na rezidentuře FMV ČSSR je zařazeno 10 příslušníků, z toho 8 je dislokováno v Moskvě, 1 v Leningradu 
a 1 v Kijevě.61 

techniky SNB (VI. S-SNB) vysílala své zástupce. Srov. SCHOVÁNEK, Radek: Organizační vývoj technických složek MV 1964–1989. 
In: Securitas Imperii, 1994, č. 2, s. 55.

49  Pod genmjr B. N. Voskobojnikovem (viz pozn. 54) v rámci zastoupení KGB při FMV ČSSR v průběhu roku 1989 působili: na Hlavní správě 
rozvědky SNB (I. S-SNB) genmjr. Valentin Borisovič Lvov (nar. 28. 11. 1931), plk. Genadij Alexandrovič Salin (nar. 20. 6. 1938), plk. Niko-
laj Ivanovič Nedorezov (nar. 20. 9. 1929), pplk. Nikolaj Porfi revič Averjanov (nar. 6. 9. 1941), pplk. Viktor Ivanovič Kopytin (nar. 4. 1. 1941), 
pplk. Sergej Alexandrovič Generalov (nar. 17. 9. 1950); na Hlavní správě kontrarozvědky SNB (II. S-SNB) plk. Vadim Viktorovič Kosolapov 
(nar. 19. 2. 1928), pplk. Jurij Petrovič Ožiganov (nar. 8. 5. 1944), plk. Petr Vasiljevič Romaněnko (15. 11. 1935), plk. Vladimír Alexejevič 
Korotkov (nar. 6. 1. 1932) a mjr. Sergej Fjodorovič Logunov; na Hlavní správě Vojenské kontrarozvědky (III. S-SNB) genmjr. Jurij Ivanovič 
Vetoškin a genmjr. Vladimír Vladimírovič Chromych (nar. 5. 12. 1927); na Správě zpravodajské techniky SNB (VI. S-SNB) mjr. Dmitrij 
Jurjevič Anastasjev; na správě kontrarozvědky SNB v Bratislavě (XII. S-SNB) plk. Anatolij Ivanovič Povšedjuk a na Federální správě 
Veřejné bezpečnosti (FS VB) zástupce MV SSSR genpor. Genadij P. Teslenko. Srov. příloha Přísně tajné. Studentské listy, 1990, č. 19, s. 8. 
V sekretariátu vedoucího zastoupení zřejmě ještě působili kpt. Sergej Anatolijevič Linčik, kpt. Gennadij Georgijevič Sarev a Jelena 
Vjačeslavovna Galjutkina. ZIKMUNDOVSKÝ, Zdeněk – MÁLEK, Jiří: Přehled o činnosti a struktuře StB v letech 1988–1989, rkp. 1991. Pří-
loha č. 10, s. 75–77.

50  Srov. SIVOŠ, Jerguš – ŽÁČEK, Pavel: Spolupráca KGB ZSSR a ministerstva vnútra ČSSR na najvyššej úrovni, s. 82.
51  Genpor. Genadij P. Teslenko. Srov. BARTUŠKA, Václav: Polojasno. Pátrání po vinících 17. listopadu 1989. Ex libris, Praha 1990, s. 128–129.
52  Podmínky jeho působení však dohoda o spolupráci mezi MV ČSSR a MV SSSR z 27. 2. 1971 neobsahovala. Srov. https://www.ustrcr.cz/

data/pdf/projekty/mezinarodni-spoluprace/sssr/spoluprace10.pdf.
53  SIVOŠ, Jerguš – ŽÁČEK, Pavel: Spolupráca KGB ZSSR a ministerstva vnútra ČSSR ČSSR na najvyššej úrovni, s. 79–82.
54  Genmjr. Boris Nikolajevič Voskobojnikov (nar. 19. 6. 1936) byl od května do listopadu 1989 hlavním představitelem KGB a vedoucím 

skupiny příslušníků KGB při FMV.
55  Srov. např. ŽÁČEK, Pavel: KGB a 17. listopad 1989, s. 124–129, 135.
56  Představitelem FMV byl od 17. 11. 1987 do 1990 plk. Ing. Jaroslav Krtička, CSc. (nar. 25. 2. 1932) v legalizační funkci velvyslaneckého rady 

ZÚ ČSSR.
57  Předsedou KGB SSSR byl od 1. 10. 1988 do 21. 8. 1991 arm. gen. Vladimír Alexandrovič Krjučkov (1924–2007), od 20. 9. 1989 člen politby-

ra ÚV KSSS.
58  I. náměstky předsedy KGB SSSR byli od 4. 2. 1984 do 8. 8. 1990 arm. gen. Nikolaj Pavlovič Jemochonov (nar. 1921) a od 5. 1. 1985 do 

29. 1. 1991 arm. gen. Filip Denisovič Bobkov (nar. 1925), náměstky předsedy od 15. 2. 1983 do 8. 8. 1990 genplk. Genij Jevgenjevič Agejev 
(1929–1994), od 20. 9. 1989 do 29. 1. 1991 genpor. Viktor Fedorovič Gruško (nar. 1930), od 28. 12. 1989 do 9. 11. 1991 genpor. Ilja Jakovlevič 
Kaliničenko (1931–1997), od 2. 2. 1979 do 9. 6. 1990 genplk. Michail Ivanovič Jermakov (1919–1994), od. 12. 3. 1971 do 29. 1. 1991 genplk. 
Vladimir Petrovič Pirožkov (nar. 1924) a od 6. 2. 1989 do 21. 9. 1991 genpor. Leonid Vladimirovič Šebaršin (nar. 1935).

59  Zejména Správou ochrany sovětského ústavního zřízení (správa Z) KGB, Správou kontrarozvědky KGB (II. HS-KGB) a Správou ochrany 
ekonomiky KGB (VI. S-KGB).

60  Na setrvání genmjr. J. I. Vetoškina a genmjr. V. V. Chromycha u HS VKR zřejmě měla vliv potřeba komunikace s představiteli KGB SSSR 
v souvislosti s plánovaným odsunem Střední skupiny sovětských vojsk.

61  V prosinci 1989 byla rezidentura v Moskvě obsazena pplk. RSDr. Stanislavem Balcárkem (nar. 3. 5. 1932), pplk. JUDr. Andrejem Kupcem 
(nar. 25. 9. 1933), pplk. JUDr. Josefem Koudelným (nar. 1. 3. 1941), pplk. Miloslavem Holečkem (nar. 27. 1. 1942), pplk. Ing. Jaroslavem 
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Šoff rem (nar. 15. 3. 1943), mjr. JUDr. Petrem Bucháčkem (nar. 29. 7. 1944), mjr. Františkem Caskou (nar. 1. 8. 1939), kpt. JUDr. Janem 
Sloupem (nar. 23. 9. 1948), mjr. Zdeňkou Staňkovou (nar. 21. 10. 1935) a kpt. JUDr. Jaroslavem Pinkavou (nar. 5. 6. 1948). V Leningradě 
působil pplk. Antonín Tábor (nar. 24. 7. 1935) a v Kyjevě pplk. Milan Nováček (nar. 15. 12. 1943). BLAŽEK, Petr: Rezidentura FMV v So-
větském svazu. Postavení, činnost a personální obsazení v roce 1989. In: GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): Aktivity NKVD/KGB a ich spoluprá-
ca s tajnými službami v strednej a východnej Európe, 1945–1989, s. 236–258.

62  Představitelem FMV pro VB v Moskvě byl plk. Antonín Všaha (nar. 1934) od 1. 11. 1987 do 1990 (legalizační funkce I. tajemník 
ZÚ ČSSR).

63  K činnosti rezidentury srov. BLAŽEK, Petr: Rezidentura FMV v Sovětském svazu. Postavení, činnost a personální obsazení v roce 1989, 
s. 236–258.

64  Příprava operativních pracovníků StB ČSSR probíhala na základě čl. VIII dohody o spolupráci z 30. 8. 1989, přičemž náklady spojené 
s jejich výukou a pobytem hradila čs. strana. SIVOŠ, Jerguš – ŽÁČEK, Pavel: Spolupráca KGB ZSSR a ministerstva vnútra ČSSR na najvyššej 
úrovni, s. 81.

65  V polovině roku 1990 ZS FMV uváděla: Přes provedené prověrky zůstává zde většina lidí, kteří mají kursy a školy KGB. V podstatě ještě 
v lednu [1990] se vraceli ze škol KGB pracovníci ZS [I. správy SNB] a nijak se netají svými negativními postoji k polistopadovému vývoji v ČSFR 
(například Dobiáš atd.). Stejně tak se u mnohých nezměnil postoj k členství v KSČ, bylo zjištěno, že někteří pracovníci posílají na ÚV KSČ složen-
kami peníze na známky a v předvolební době se v budově vyskytovaly i nápisy volte KSČ. Informace pro ministra vnitra ČSFR o současném 
stavu a situaci ve Zpravodajské službě FMV. Necenzurované noviny, 2001, č. 3, s. 7.

66  Genmjr. Vladimír Pavlovič Burdin, nar. 6. 11. 1922, 1943 absolvent operativních kurzů VŠ NKGB, 1949–1955 příslušník rezidentury 
a rezident sovětské rozvědky v Kanadě, poté zástupce náčelníka odboru nelegální rozvědky. V letech 1967–1982 náčelník 11. odboru 
KGB při RM SSSR (od 1968 PGU při RM SSSR). 1982–1989 hlavní představitel KGB SSSR při MV ČSSR, od 12. 5. 1989 po infarktu zpět 
v SSSR, v roce 1990 odešel do výslužby. KOLPAKIDI, A. – PROCHOROV, D.: Vsje o vněšnej razvědke. Izdatělstvo Olimp, Moskva 2002, 
s. 517–518.

V celkovém počtu je zahrnut i představitel VB při MVD SSSR.62

Z hlediska poskytování služeb je situace naší rezidentury odlišná od situace pracovníků SSSR v ČSSR. Tato 
skutečnost je dána jednak tím, že 50% našich příslušníků pracuje pod legalizací ZÚ ČSSR, resp. Obchodního od-
dělení a tím mají nárok na byt, jednak tím, že operativní pracovníci jsou z ČSSR vybaveni dopravními prostředky. 
Sovětská strana tedy naší rezidentuře poskytuje v Moskvě 3 byty, 3 KB [konspirační byty] a 2 automobily, v Lenin-
gradě byt, KB a v Kijevě byt a auto. Pochopitelně další služby zakotvené v článku XIII dohody. Ke zlepšení všech 
služeb a podmínek dochází až po podpisu poslední dohody.

Do 1. ledna 1990 byli průkazem ke vstupu do budov [KGB SSSR] vybaveni představitel a jeden operativní pracov-
ník. Počínaje 1. lednem 1990 byli průkazkami ke vstupu do budov partnerských součástí vybaveni i ostatní ope-
rativní pracovníci. V současnosti je tedy mají v Moskvě všichni. V Leningradě a Kijevě je styk řešen předběžným 
vyžádáním schůzky.

Rezidentura jako celek plní úkoly spolupráce s jednotlivými součástmi ve smyslu styčných zájmů zakotvených 
v dohodách. Dále plní úkoly ochrany zájmů čs. občanů pracujících v SSSR.63 Dva příslušníci plní úkoly obrany ZÚ, 
resp. Obchodního zastoupení.

Pokud jde o naši rezidenturu v Moskvě doporučuje se zvážit ponechání, v rámci legalizace na ZÚ ČSSR, předsta-
vitelů při VStB a MVD spolu se dvěma operativními pracovníky v Moskvě a s ohledem na velký počet čs. občanů 
v oblastech též po 1 operativním pracovníkovi v Leningradě a Kijevě. Otázku dalších dvou legalizovaných pracov-
níků při ZÚ a OBO, kteří mají na starosti otázky obrany budov, vybavování diplomatických pošt, otázky dodržo-
vání norem utajování apod. bude třeba řešit ve spolupráci s FMZV, resp. FMZO.

Sovětské straně se doporučuje redukovat své zastoupení podobným způsobem jak uvažuje strana ČSSR.

Školství a kursy:
V souladu s dohodou vysílala čs. strana do SSSR své příslušníky jednak ke studiu na VŠ VStB64, jednak každo-

ročně k absolvování krátko a střednědobých kursů po jednotlivých liniích bezpečnostní práce.65 Výběr prováděly 
podle charakteru kursu součásti SNB. Organizačně se na realizaci podílela kádrová správa [FMV], která má 
přehled o všech ukončených nebo i probíhajících kursech.

V budoucnu by se zdokonalovací příprava příslušníků SNB měla realizovat nejen na školících střediscích SSSR, 
nýbrž i ve školách a střediscích jiných států, které ji nabídnou.

Poznámka:
K vysvětlení pojmu výsostné postavení představitele VStB je nutné uvést, že toto bylo za pobytu genmjr. BUR-

DINA66, který zcela bez omezení a nekontrolovatelně projednával, rozhodoval i o věcech, které nesouvisely s jeho 
služebním posláním.
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