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Od pádu komunistického režimu 
v ČSSR jsme svědky více či méně 
věcné, přerušované debaty o po-
vaze svazků Státní bezpečnosti 
dochovaných v Archivu bezpeč-
nostních složek. Toto „dědictví“ 
minulosti někdo marginalizuje, 
jiný mu přičítá mimořádný vý-
znam. Dnes jsme bohužel svědky 
veřejného zlehčování čehokoliv 
z období let 1948–1989. Lidské 
tragédie jsou „vyvažovány“ každo-
denností s takovým nevkusem, že 
pojem vyrovnávání se s totalitou 
dostává nový, ještě před nějaký-
mi deseti lety zcela netušený nebo 
úplně prázdný obsah. 

Ve svém zamyšlení se pokusím upozor-
nit na některé aspekty, které lze po-
měrně snadno vystopovat v dochované 
agenturně-operativní agendě bývalé 
Státní bezpečnosti a které se vážou 
k osobním spisům tajných spolupra-
covníků, hlavně agentů kontraroz-
vědné složky StB. Nečiním si nárok 
na absolutní pravdu, jen bych rád na 
základě osobní zkušenosti upozornil 
na to, jak vnímám celou diskusi a s ní 
spojenou problematiku. 

Za agenta (v registrech svazků 
označeného nepřehlédnutelným A) 
považuji tajného spolupracovníka, 
který plní úkoly při odhalování, roz-
pracování a dokumentování protistát-
ní trestné činnosti a úkoly směřující 
k předcházení a zabránění této trestné 
činnosti. Upozorňuji, že když v roce 
2003 Archiv ministerstva vnitra zve-
řejnil oficiální seznam registrovaných 
spisů, čítal tehdy cca 125 tisíc polo-
žek. Nicméně vše samozřejmě nejsou 
z povahy věci pouze spisy agentů StB. 
Lustrační databáze se dále doplňovala 
a zpřesňovala. Dnes má badatel ně-
kolik možností, jak získat představu 
o konkrétním jméně a jeho potenciální 
registraci, např. v podobě vyhledávače 
na internetových stránkách ABS. 

Důležitý zdroj prvotní informace 
představují registry svazků, do nichž 
byly spisy Státní bezpečnosti při svém 

vzniku zapsány, tzv. zaneseny. V nich 
byla vedle data založení spisu uve-
dena příslušná kategorie a dále bylo 
zaevidováno, který útvar ho bude vést. 
V dalším období zde byly (resp. mohly 
být) mj. vyznačeny případné změny ve 
vedení spisu (např. změny kategorie 
spisu z kandidáta tajné spolupráce na 
agenta apod.), přesuny uvnitř částí 
StB, jeho ukončení a archivace. 

Samotné registry svazků jsou po-
měrně přehledné. Pro badatele jsou 
pomocí i v případě, že se spis nedo-
choval. Dá se podle nich totiž alespoň 
teoreticky určit oblast, které se věno-
val. Považuji za důležité zdůraznit, že 
registry svazků se v době svého vzni-
ku a ani později nedaly jednoduchým 
způsobem měnit, doplňovat, či snad 
dokonce falšovat. Kritéria pro vedení 
spisů a prováděné kontroly byla velmi 
přísná a téměř stoprocentně vylučo-
vala samovolné zásahy příslušníků do 
administrativního procesu. 

V registračních protokolech může-
me nalézt tyto údaje: datum registrace 
svazku, registrační číslo (číslo, pod 
kterým byl svazek založen a veden), 
kategorii (druh) svazku, krycí jméno 
(název svazku), jméno a příjmení 
osoby, na kterou je svazek veden 
(případně název objektového nebo 
pátracího svazku), registrující útvar 
(zde lze zjistit, které oblasti se spis 
týkal), řídící orgán (jméno příslušní-
ka, který spis vedl), datum ukončení 
svazku, poznámky (zde lze dohledat 
záznam o archivním číslu, odkaz na 
archivní protokol nebo na skartaci). 

Zaměřím nyní pozornost na teore-
tický model spisu vázaného agenta 
Státní bezpečnosti. Tím se mohla oso-
ba stát na základě vytipování a před-
běžné prověrky. Musela být zárukou 
zajímavých zpráv z prostředí, které 
StB chtěla kontrolovat, případně ovliv-
ňovat. Takovým prostředím mohla být 
nejen opoziční hnutí či skupiny, ale 
také například významné ekonomické 
subjekty (např. podniky zahraničního 
obchodu), fakulty vysokých škol, vý-
zkumné a kulturní instituce, média, 

sportovní kluby a reprezentace atd., 
ale také jednotliví konkrétní lidé. StB 
se jak v rozvědné, tak v kontrarozvěd-
né činnosti zaměřovala na vnitřní 
i vnější nepřátele a sledovala ekono-
mické zájmy státu. Často se v jejím 
zaměření odrážely politické priority 
aparátu KSČ, včetně neopomenutel-
ného sovětského vlivu (projevoval se 
např. zacílením československých 
agentů na ruské emigrantské struk-
tury na Západě apod.). 

Agenturně-operativní spisy se do-
chovaly v různé podobě (vedle papí-
rové např. na fiších či mikrofilmech) 
a v různém rozsahu. Představují jednu 
z nejcitlivějších částí zachované agen-
dy Státní bezpečnosti. U spisů agentů 
rozhodně nelze paušalizovat. Každý 
osud je individuální. K reprezenta-
tivnímu závěru dospějeme pouze na 
základě dobře provedené analýzy. 
Znamená to, že svou pozornost ne-
zaměříme pouze na jednotlivce, ale při 
zkoumání se pokoušíme zjistit a re-
konstruovat celý rozsah informací, 
který StB k dané osobě či objektu sou-
středila. Na tomto podkladě jsme pak 
schopni konstatovat, jak závažná byla 
spolupráce dotyčné osoby. Připouštím, 
že někdy se dá dospět k nelichotivému 
závěru i na základě samotného studia 
předmětného osobního spisu. Jindy se 
musí celý rozsah spolupráce dohle-
dávat například i v plánech činnosti 
a vyhodnoceních plánu dílčích částí 
StB ve vymezeném časovém období 
(zde se totiž můžou objevit stručné 
charakteristiky prováděných akcí). 
Avšak ani na základě takových in-
formací se nemusí dospět k jasnému 
závěru. 

Svazek tajného spolupracovníka, 
v našem případě agenta, měl jisté kon-
stantní části. Na vnější straně desek 
spisu je registrační číslo, archivní čís-
lo a krycí jméno (označení) spisu, na 
vnitřní straně je pak vyznačena složka 
StB, která spis založila a dále ho vede 
(včetně např. údajů o změně řídícího 
příslušníka), je zde identifikován taj-
ný spolupracovník (jméno, příjmení, 

Spis agenta
Zamyšlení nad částí zachované agenturně-operativní agendy bývalé StB
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datum narození, fotografie) a defino-
vána kategorie spolupráce, která se 
samozřejmě mohla proměňovat. 

V další části spisu se znovu opakují 
osobní údaje tajného spolupracovníka, 
tedy jméno, příjmení, datum a místo 
narození, adresa bydliště, údaje o ro-
dině (rodičích, rodičích manžela/
manželky či partnera, příbuzných), 
známých, zaměstnavateli. Právě tyto 
informace vedly k zájmu o určitou 
osobu – zde se totiž většinou objevuje 
zmínka o „zájmovém prostředí“. 

Důležitou součást spisu představu-
je tzv. vázací akt. Je datován, uvádí 
jméno vázané osoby a zvolené krycí 
jméno. Může být napsán přímo rukou 
vázané osoby nebo předtištěn a osob-
ní údaje pouze doplněny. Vázacímu 
aktu předcházel plán vázání a někdy 
následovala i zpráva o průběhu vázá-
ní. Vázací akt bývá provázen slibem 
mlčenlivosti o spolupráci s StB vzniklé 
právě na tomto podkladě. 

V tzv. memorandu se uvádějí osobní 
dispozice vázané osoby pro státně-
bezpečnostní práci. Vedle osobních 
údajů je zde vysvětlena podstata 
a hodnota proniknutí do zájmového 
prostředí a přesně definováno, jak 
bude probíhat úkolování, předávání 
zpráv; hovoří se tu i o způsobu odmě-
ňování spolupracovníka. Je zde také 
možné zjistit, na základě čeho byla 
spolupráce navázána. 

To je jedna z podstatných okolností 
pro dnešní interpretaci svazků. Spo-
lupráce s StB nepochybně mohla být 
navázána dobrovolně, z horlivosti, ale 
často se tak dělo na základě kompro-
mitujícího materiálu nebo za finanční 
či jiné odměny. Kompromitující ma-
teriál mohl mít různou podobu. Šlo 
například o využití nějakého citlivého 
rodinného tématu, zjištěné milenec-
ké eskapády, údajných či skutečných 
trestných činů (např. slib zahlazení 
případného postihu) apod. Dotyčný vá-
zaný agent také mohl být zvýhodněn 
v práci, v profesním či jiném vzestupu. 

Ve svazku agenta se pak většinou 
dále dochovaly: 

1. Opakované prověrky spolupra-
covníka. Dělo se tak například pro-
střednictvím kontrolní agentury. Zde 
šlo prioritně o ověření věrohodnosti 

informací předávaných tajným spolu-
pracovníkem. To se provádělo různým 
způsobem – nasazením jiných tajných 
spolupracovníků na stejné zájmové 
prostředí nebo přímo na dotyčnou oso-
bu, prostřednictvím sledování nebo 
nasazením zpravodajské techniky. 

2. Agenturní zprávy spolupracov-
níka psané jím samým nebo řídícím 
příslušníkem StB po skončení tajné 
schůzky, které měly zachytit spolupra-
covníkem předané informace. Ve spisu 
mohou být zachovány i další agenturní 
zprávy o oblasti zájmu StB nebo přímo 
o spolupracovníkovi od dalších spo-
lupracovníků nebo z jiných zdrojů. 

3. Průběžná a celkové hodnocení 
spolupracovníka. Vždy za jisté časové 
období se analyzovala hodnota předá-
vaných informací. Na tomto základě 
zde bývaly definovány potenciální dal-
ší záměry, předpokládané úkoly a cíle. 

4. Odměny. Souvisí s předcházejícím 
bodem, někdy zůstala zachována i fi-
nanční složka nebo náklady na spolu-
pracovníka byly souhrnně vyčísleny 
v závěrečné zprávě. Nešlo zde ale 
pouze o předávání finančních částek 
za „poskytované služby“, ale také např. 
o platbu za cestovné, pohoštění nebo 
věcné prémie. 

Závěrečné vyhodnocení pak zreka-
pitulovalo a zhodnotilo celou spolu-
práci. Byl zde definován přínos agen-
ta, nebo naopak limity, které se ve 
spolupráci objevily. Jsou zde vyčísleny 
celkové výdaje na agenta a uveden 
důvod, proč spolupráce skončila. Dů-
vody mohly být různé: od odchodu 
spolupracovníka do důchodu, ze zá-
jmového prostředí, do emigrace přes 
zdravotní stav nebo neochotu dále 
spolupracovat až po naprosto mizivý 
efekt spolupráce nebo dekonspiraci. 

Hodnotíme-li dnes využitelnost 
agenturně-operativních svazků pro 
badatelskou a odbornou historickou 
práci, pak musíme zohlednit další 
důležité aspekty a vzít v úvahu sku-
tečnost, že tvůrcem těchto spisů byla 
represivní složka československého 
komunistického režimu, Státní bez-
pečnost. Svazky byly vedeny podle 
postupně zpřesňované spisové agendy 
jako přísně tajné. Nikdo nikdy nepřed-
pokládal, že by se někdy později mohly 

stát předmětem hlubšího odborného 
či badatelského zájmu. To však může 
na druhou stranu vysvětlit chování 
vázaných agentů StB. O tom, jaké re-
žimu „poskytovali služby“, se nikdo 
neměl dozvědět. Takoví lidé neměli 
být nikdy demaskováni. Jaký šok asi 
prožívali po pádu údajně na věčné časy 
etablovaného režimu KSČ? Styděli se 
snad? Zde si musí každý z nich odpo-
vědět sám. 

Při analýze těchto svazků musíme 
také přemýšlet o tom, kdo je vytvořil, 
v jakém kontextu vznikaly, k jakému 
cíli a účelu byly vytvořeny, komu byly 
jednotlivé písemnosti adresovány atd.

Teze o falšování svazků jsou zcela 
mimo realitu fungujícího represivního 
aparátu totalitního státu. Bylo v pod-
statě nemožné. V průběhu fungování 
StB se vedení svazků precizovalo, 
existovala zde kontrola (minimálně 
v rovině přímého nadřízeného). Po-
kud by snad někdo pravidla „práce“ 
s agenturou závažným způsobem po-
rušil, systém by to odhalil a dotyčný 
řídící příslušník by nepochybně řady 
StB opustil s patřičným záznamem ve 
svém personálním spisu. 

Odrážejí dochované svazky realitu? 
Jsou věrohodné? Na tyto otázky lze 
odpovědět tak, že ref lektují zdroje 
informací a prostředí, ve kterém vzni-
kaly. Někdy se StB dokázala dostat 
k závažným zjištěním, jindy jsou ve 
spisu zaznamenány pouze jisté, snad 
i nepodstatné skutečnosti a drby. Zleh-
čovat bychom je však neměli. Je nutné 
s takovým materiálem pracovat ne-
smírně obezřetně, ověřovat informace, 
verifikovat je z více zdrojů. Nicméně 
pro historika je důležité a neopome-
nutelné se s takovým typem materiálu 
naučit pracovat a využívat ho. 

Mnohé se nejen v poznávání praktik 
StB a práce s agenturně-operativními 
svazky již učinilo, mnohé ještě zbývá. 
Leccos pro budoucnost ulehčil i fakt, 
že se od vzniku Ústavu pro studium 
totalitních režimů kladl velký důraz 
na systematickou digitalizaci svazků. 
I díky ní nabral proces vyrovnávání 
se s důsledky totalitních režimů v ČR 
dynamiku, kterou, doufám, navzdory 
různým nepřízním neztratí. 

Jan Kalous 
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