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■  Tajní spolupracovníci, v moderní 
době přítomní ve všech složkách spo-
lečnosti, měli výjimečné místo v ko-
munistickém systému, pro nějž byli 
nepostradatelní. StB měla jejich taxo-
nomii (důvěrníci, agenti, informátoři 
apod.), v životě komunistického státu 
byli stále přítomní. Režim se bez nich 
nedovedl obejít, už proto, že byl zalo-
žen na lži a vyvolávání strachu. Zjistit 
jejich počet je nemožné, i odhady jsou 
věcí až příliš nahodilou, jisté je, že jsou 
spjati s komunistickou vládou úzce, 
trvale a neoddělitelně. 

Měli dvě základní funkce: napomá-
hali upevňovat či nastolovat vládu 
komunistických zločinců, a to velmi 
úspěšně – viz např. role tajných členů 
KSČ v různých politických stranách 
v době února 1948, svou až nečekanou 
existencí vyvolávali u zbytku společ-
nosti nejistotu až strach z následků, 
rozkládali soudržnost demokratické 
veřejnosti (dokonce i rodiny) a připra-
vovali ji na ujařmení i na porážku. 
Negativní mravní důsledky byly ne-
dozírné, pro národ jako celek i pro 
zainteresovaná individua. 

Samozřejmě si své morální selhání 
účastníci těchto aktivit – agenti i je-
jich řídící orgány – nesli s sebou i do 
nového života. Tragédie byla v tom, 
že ze svého selhání těžili a zároveň 
mu i podléhali, většinou se bez zábran 
prosadili i v nových podmínkách. 
Početná skupina nových (často nej-
bohatších) podnikatelů, a dokonce 
i aktivistů nového politického života 
je nepřehlédnutelná, rozsah jejich 
možného zneužití formou vydírání 

i ohrožení zdravých společenských 
vztahů jejich případnou vzájemnou 
spoluprací je obtížné nějak přesněji 
specifikovat. I čtvrtstoletí svobodné-
ho života je krátká doba na eliminaci 
škodlivého dědictví. Je na pováže-
nou, že ještě dnes je většinová část 
společnosti k jejich roli i dřívějšímu 
postavení spíše tolerantní, vidíme 
je pohybovat se na výsluní zcela bez 
zábran i bez výčitek svědomí. 

Václav Veber,  
historik

■  Ve škole jsme se učili jen o jednom 
udavači. Šlo o Karla Sabinu, který se 
upsal rakouské tajné policii, byl za to 
vyobcován ze společnosti a zemřel 
o pět let později v chudobě a osamění. 
Četli jsme o jeho zradě a tvrdém trestu 
a souhlasně jsme kývali. Představte si, 
říkali jsme si, Sabina, ten, kdo napsal 
libreto k Prodané nevěstě, byl policejní 
udavač a špicl! Znělo to exoticky a byla 
v tom i romantika.

Nikdo z nás tehdy netušil, že Sa-
binovo 19. století bylo, co se udávání 
týče, zahradou čiré nevinnosti – v po-
rovnání s tím, co do následující epochy 
vložili Adolf Hitler a Josif Stalin.

Hned po příchodu do Prahy agenti 
Gestapa svou krutostí ukázali, že 
rakouští policisté, kterým donášel 
Sabina, byli skrupulózní strýci. V Ně-
mecku mělo Gestapo na začátku války 
asi čtyřicet tisíc agentů a ti měli dohlí-
žet na osmdesát milionů Němců. Jeden 
agent tak měl v roce 1939 na starosti 
přibližně dva tisíce občanů. Tohle čís-

lo jistě dramaticky rostlo, když třetí 
říše obsazovala stále větší území, 
ale v Protektorátu panoval názor, že 
gestapáci mají uši všude. Nebyla to 
pravda, ale ten pocit byl pochopitelný. 
Německá politická policie totiž byla 
nejen brutální, ale i lstivá. 

Účinné užívání udavačů a dvojitých 
agentů rychle rozbouralo pohodlnou 
polarizaci okupovaného národa na 
vlastence a zrádce. Ti, kdo by měli 
dost kuráže v odboji riskovat život, 
neměli jistotu, zda vše nepodnikají 
v rámci gestapácké provokace. Jed-
ním z nejbolestnějších příkladů je 
osud nadporučíka Oldřicha Pechala, 

Karel Sabina Foto: ČTK

Jaká byla role tajných spolupracovníků v  dějinách ČSSR  
a  jaké je jejich dědictví?

Na anketní otázku Paměti a dějin odpovídají přední odborníci
 
Konfidenti, práskači, donašeči… Slovník českého jazyka zná celou řadu pejorativních pojmenování pro 
tajné spolupracovníky politických policií všeho druhu. Proč je v Čechách udávání národní sport? Mohli 
tajní spolupracovníci  ovlivnit chod dějin? Kdo je „praotcem“ českých udavačů? Čeho všeho chtěla Státní 
bezpečnost dosáhnout tvorbou sítě svých udavačů? A jsou právě oni vinni? Nejsou snad také oběťmi 
zrůdných totalitních režimů, jejichž principem byl rozklad individuálních svobod, šíření strachu a roz-
leptávání mezilidských vazeb? Podařilo se gestapákům a estébákům zničit charakter tohoto národa? 
A jak se s tímto dědictvím vypořádat? Šest odborníků, šest odpovědí. 
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velitele výsadkové skupiny ZINC. 
Tento statečný muž a vlastenec po 
svém vysazení skončil ve volavčí síti, 
z níž nebylo úniku. Přestože nenašel 
příležitost podniknout proti němec-
kým zájmům v Protektorátu vůbec 
nic, zůstalo za ním 32 popravených 
členů rodin a pomocníků. Pechalův 
případ, jako pars pro toto, ukazuje, 
jak těžké bylo pracovat proti nacis-
mu v prostředí, které bylo prosyceno 
dublery a agenty. Je jistě pravda, že 
celkový neúspěch českého odboje za 
války měl co dělat s dalšími faktory, 
včetně geografické polohy země, teré-
nu a ekonomicko-sociálního složení 
společnosti. Přesto věřím, že Gestapo 
dokázalo neutralizovat odboj právě 
díky nasazení udavačů.

Hlavní slabinou Gestapa byl nedo-
statek času. Od roku 1943 nemohli 
gestapáci plánovat operace v horizon-
tu měsíců a už vůbec ne let. Brutální 
výslechy a popravy sice Protektorát 
děsily, ale z hlediska zpravodajské 
práce byly kontraproduktivní.

Komunistické tajné služby, které 
převzaly moc v poválečné Praze, 
téměř od počátku své mnohem slav-
nější britské, francouzské a americké 
konkurenty porážely. Jak to dokázaly? 
Především se učily od Rusů, nepřeko-
natelných mistrů v oboru, ale též od 
Gestapa. Nebyl v tom problém, protože 
ruské a německé služby kladly podob-
ný důraz na taktické využití tajných 
spolupracovníků a dublerů. V české 
praxi to někdy znamenalo, že člověk, 
který fungoval jako informátor pro 
nacisty, se mohl po válce vyhnout po-
tížím, když rychle vstoupil do strany 
a začal pracovat pro StB.

Shoda panovala též v oblasti kontra-
rozvědné strategie, byť právě tady byli 
Rusové daleko sofistikovanější. Gesta-
po používalo volavčí sítě (anglicky: 
dangle operations), ale už kvůli vývoji 
na frontě a časové tísni bylo smyslem 
všeho podnikání protivníky najít, za-
tknout, usvědčit, odsoudit a popravit. 
Gestapáci se tím pádem chovali jako 
policisté, ne jako zpravodajci. Napro-
ti tomu Rusové už od dvacátých let 
vytvářeli falešné sítě na dlouhé ča-
sové úseky a s trpělivostí čekali na 
úlovky, jejichž prostřednictvím pak 

pronikali zpět ke zdroji, někdy až do 
velitelských struktur protivníka. Stačí 
zmínit akce „Trest“ nebo „Sindikat-2“. 
(Ruský výraz pro tento typ operace 
je „nastupatělnosť“, volně přeloženo 
„agresivní kontrarozvědná práce“.)

V poválečném Polsku byl tento pří-
stup dokonale zúročen například v akci 
„WiN“ (Wołność i Niezawisłość), v Čes-
koslovensku zase v akci „Světlana“. Ve 
všech případech byl na počátku reálný 
základ, skupina skutečných odbojářů, 
na něž se ale brzo nabalili agenti, kteří 
nad organizací postupně převzali kon-
trolu. V důsledku toho se v padesátých 
letech ve státě a ve společnosti vytvo-
řila atmosféra, na jakou v Protektorátu 
narazili parašutisté: strach, že „oni“ 
stejně všechno vědí a odboj nemá 
smysl. Nebyla to pravda, ale kdo hledal 
záminku nedělat nic, nemusel se nijak 
namáhat. Stačilo si přečíst noviny. Jen 
„Světlana“ vedla k zatčení a odsouzení 
snad až 283 občanů.

Totalitní režimy nejsou zdaleka 
tak stabilní, jak by se mohlo zdát. 
Propast mezi monopolním zdrojem 
moci a zbytkem národa – mocenská 
asymetričnost systému – je tak mar-
kantní a nepřirozená, že ji lze udržet 
jen pomocí teroru a násilí. Právě to je 
jednou z jejich slabin.

Jak ukázal Václav Havel v Moci bez-
mocných, česká diktatura byla pod-
statně úspěšnější než jiné klasické 
totalitní modely v tom, že dokázala 
smazat rozdíl mezi diktátorem (ža-
lářníkem) a zbytkem národa (vězni). 
V Havlově posttotalitním systému 
není žalářníka třeba, protože každý 
občan, včetně zelinářů, sám sebe 
fízluje, cenzuruje a vězní. A vrchní 
žalářník je tím nejvíc hlídaným věz-
něm systému, který mu tím pádem 
patří jen zdánlivě. (Člověka napadá, 
zda dnešnímu Rusku vládne Vladimir 
Putin, nebo jeho „sistěma“.)

Sabina mohl rakouské policii pro-
zradit jen to, co o císaři a monarchii 
u kavárenského stolku řekl Josef 
Václav Sládek. Gestapo používalo 
udavače, aby zjistilo, kde jsou vysílač-
ky, zbraně nebo kdo šíří letáky proti 
Říši. Velké a dlouhodobé volavčí sítě 
nemohly být za války na okupovaném 
území prioritou.

Naopak estébáci od počátku sami 
nepřítele aktivně vytvářeli, agentur-
ně řídili, „odhalovali“ a ničili, přesně 
podle litery ruských zpravodajských 
příruček. Už před únorovým převra-
tem estébáci a jejich kolegové z OBZ 
„nacházeli“ ilegální zbraně, které 
sami na místě předem instalovali, 
a obviňovali demokratické strany 
z kontaktů s „americkými“ agenty. 
Získali tak před případným odbojem 
od počátku náskok a ten si udrželi 
během rozhodujících prvních let 
studené války.

Akce „Kámen“ princip „nastupatěl-
nosti“ aplikuje dokonale. Pomocí agen-
tů vyprovokuje fiktivní porušení záko-
na, zdánlivě ho nechá proběhnout, od 
oběti získá cenné informace, pohád-
kový majetek, zasívá v atomizované 
společnosti nedůvěru a pocit bezmoci; 
oběti též fyzicky a psychicky ničí.

Přesto je akce „Kámen“ projevem 
dosud ještě nezralé fáze českoslo-
venské diktatury. Dokud totiž státní 
aparát musel hrát proti vlastním ob-
čanům složité hry, měl ještě protiv-
níky a nepřátele. Až znormalizovaný 
Havlův zelinář v Moci bezmocných je 
tak poslušný, že se s ním stát vůbec 
nemusí namáhat. Systematické mu-
čení, popravy a koncentráky v Husá-
kově Československu nejsou, protože 
zelinář udělá téměř vše, jen aby dostal 
poukaz do Piešťan a v létě mohl do 
Bulharska. Na rozdíl od třetí říše se 
posttotalitní stát usídlil v hrudi téměř 
každého občana. Částečně proto se 
ukázalo nemožným kohokoli po roce 
1989 soudit za kolaboraci: jsou-li vinni 
všichni, je vlastně každý bez viny.

Sabina se prý po svém odhalení bál 
vycházet za dne na ulici, protože by 
mohl být fyzicky napaden. Být udava-
čem Gestapa bylo hrozivou morální 
skvrnou. Po válce byli někteří i po-
praveni. Naproti tomu kolaboranti, 
agenti a udavači StB jsou zákonně 
nepostihnutelní a zůstávají morálně 
neodsouzení. Někteří patří na kultur-
ní frontě k miláčkům národa a jiní si 
s plným vědomím voličů vybudovali 
závratné kariéry. Zajímalo by mě, co 
se ve škole o Sabinovi učí dnešní děti.

Igor Lukeš, 
historik, Boston University
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■  V prvé řadě je nutné říct, že agenti 
Státní bezpečnosti byli svým způso-
bem také oběti. Přes jejich mravní po-
kleslost to i oni do jisté míry schytali. 
Když se na náměstích řvalo: „Kdo za 
to může?“, ta otázka byla řečnická. 
Všichni věděli, že za to může komu-
nistická strana, která měla vůdčí 
úlohu a která si uzurpovala moc. Je-
nomže po sametové revoluci začala 
komunistická strana dělat jako že nic 
a veškerou vinu svalila na StB. „Tota-
litu vytvářela StB, a ne my!“ křičeli 
komunisti. A lidi to sežrali, protože 
lid je největší blb. Ale ti estébáci to 
taky nechtěli nechat na sobě, takže to 
tak trochu přehodili na agenty. Řekli: 
„To jsou ti mezi váma, který nám na 
vás všecko práskali. No, a co my jsme 
s tím pak měli dělat? Měli jsme roz-
kazy, tak jsme je plnili.“ A agenti StB 
už to neměli komu dávat za vinu. Za 
ně nikdo nemluvil, ne existovala žád-
ná organizace bývalých agentů StB. 
Takže to ulpělo na nich. Jak známo, 
první krok k očištění je pojmenování. 
A první, co u nás vyšlo, byly seznamy 
agentů StB. A celý národ se na tom 
pásl, lustrovali se sousedi, domovní-
ci, všichni navzájem. Teprve když se 
lidi popásli, Cibulka vydal seznamy 
příslušníků StB, a to už prošlo po-
měrně bez povšimnutí. A na seznamy 
funkcionářů komunistické strany 
už žádná společenská objednávka 
neexistovala. Z toho je vidět, jakým 
způsobem se vina pěkně sešmikla. 

A teď? Je to, jako v Česku vždycky, 
napůl. Agentství je dneska, řečeno 
s nadsázkou, ve vládě kádrovou nut-
ností, a kdo chce zastávat vysoký post, 
musí mít minulost agenta. 

František Stárek Čuňas,
badatel, ÚSTR

■  Na tému spolupráce s ŠtB v býva-
lom Československu som v Bratislave 
v roku 2014 nakrútila dokumentárny 
film Salto Mortale. Prišla som po ro-
koch života v New Yorku na pár týžd-
ňov domov na Slovensko a dozvedela 
som sa o spise agenta ŠtB, ktorý bol 
vedený na môjho zosnulého otca. Otec 
bol psychiater a rodina, v ktorej som 
vyrastala, bola otvorená diskusiám, 

silne naladená proti komunistickému 
režimu. Z komunizmu sme si doma 
robili srandu. Toto zistenie o otcovi 
pre mňa bol o to väčší šok. Spis je 
z veľkej časti vyskartovaný a len s od-
bornou pomocou historikov Ústavu 
pamäti národa sa dalo potvrdiť, že 
spolupráca s ŠtB skutočne prebiehala. 
Keďže som sa s otcom o tomto už po-
rozprávať nemohla, zareagovala som 
na toto zistenie filmom. Je to doku-
mentárna esej plná otázok. Tá téma 
si ma akoby sama vyhľadala a ja som 
ju nemohla obísť mlčaním. Vo filme 
pátram po konkrétnych dôvodoch 
a činnosti svojho otca. Zisťujem len 
veľmi málo o roli, akú zastával pre 
ŠtB. Z otcovho skartovaného spisu 
je aj pre skúseného historika veľmi 
ťažké posúdiť, aká konkrétna bola 
jeho spolupráca s ŠtB. Na stretnutí 
s dôstojníkom, ktorý viedol tento spis, 
som však získala informáciu, že otec 
ako psychiater a súdny znalec mohol 
pomáhať profilovať to, ako funguje 
myseľ „narušiteľov systému“, a chrá-
niť tak ČSSR. Toto vágne vyjadrenie 
mi na kameru nedal a odsúdil ma za 
to, že vyťahujem podobné veci na 
môjho zosnulého otca. Pocítila som 
taktiež, že klásť bývalým zamestnan-
com ŠtB tieto otázky predstavuje pre 
bežného človeka i dnes bezpečnostné 
riziko.

Počas tohto obdobia zisťujem aj 
to, aké prísne mlčanie na túto tému 
dodnes v spoločnosti pretrváva. A to 
i v mojej generácii 30–40ročných ľudí 
v produktívnom veku. K tomuto mlča-
niu mladých ľudí dnes sa na rozdiel od 
posudzovania zúfalých činov generá-
cie mojich rodičov vyjadrovať môžem: 
sama som z tej generácie, ktorá mala 
pätnásť rokov v novembri 1989, a svet 
sa nám otvoril. Mohli sme študovať, 
pracovať, formovať svoje názory a po-
stoje v svetovom kontexte. Máme slo-
bodu. „Amnézia“ a ticho, ktoré vládne 
okolo tejto časti česko-slovenskej mi-
nulosti, mlčanie mladých ľudí a to, že 
deti narodené po páde železnej opony 
o tom už takmer nič netušia, z môjho 
pohľadu silne ovplyvňujú súčasnú 
kultúru a politický život. Považujem 
to za obrovské riziko pre budúcnosť, 
napriek tomu, že ako človek priamo 

zasiahnutý týmito okolnosťami veľmi 
dobre chápem, aké náročné je vyrov-
návanie sa s podobným zistením. 

Domnievam sa, že snaha pochopiť 
minulosť, a to i v širších súvislostiach, 
a utvoriť si tak na vec svoj vlastný ná-
zor priamo súvisí s tým, ako žijeme 
prítomnosť. Spätne považujem svoje 
rozhodnutie nemlčať a zareagovať 
autorským filmom za kľúčové. Táto 
pozícia naďalej nepriamo formuje moje 
myslenie, tvorbu, osobný život a to, 
ako vnímam súčasnosť. Svet sa nám 
v tomto období mení doslova pred oča-
mi, a keď nevieme, kto sme, nemáme 
šancu tento nový svet chápať v jeho 
komplexnosti. Poznanie minulosti, 
akokoľvek problematickej, je vnútorne 
oslobodzujúce.

Anabela Žigová,  
dokumentaristka

■  Role tajných spolupracovníků Státní 
bezpečnosti v historii komunistického 
totalitního režimu je neopomenutelná. 
Rozhodně ji nelze bagatelizovat. Spolu-
práce s StB totiž sice měla svá úskalí, 
ale také pro zúčastněné své „výhody“. 
Uvedu alespoň některé z nich. 

Tajní spolupracovníci se jistě domní-
vali, že se o jejich „aktivitách“ nikdo 
nikdy nedozví. Proto často jednali zcela 
bezskrupulózně. Žili ze své malosti, 
rostli na těch nejprimitivnějších pu-
dech závisti a zloby. Zapříčinili mnoho 
lidských tragédií, negativně ovlivnili 
mnoho lidských osudů. Leccos o moti-
vaci jejich chování vysvětlují okolnosti 
přistoupení na spolupráci (často dob-
rovolnost, výhody, ideová blízkost, ale 
také snaha ušetřit své blízké či sebe 
před nátlakem, problémy či kompromi-
tací apod.). Konkrétní detaily lze zjistit 
na základě studia jednotlivých spisů. 

Tajní spolupracovníci představují 
i dnes výrazné bezpečnostní riziko 
v situaci, kdy jsou zapojeni do veřej-
ného či ekonomického života státu 
a ovlivňují ho. Uvědomme si, že tito lidé 
pod tlakem již jednou selhali, morálně 
se zkompromitovali a jsou vydíratelní. 
Opravdu se bez nich společnost neo-
bejde?

Mě osobně znepokojuje bagatelizace 
fenoménu spolupráce s StB. Při znalos-
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ti struktury a fungování systému StB 
a role tajných spolupracovníků v něm 
nelze akceptovat závěry typu neopráv-
něné evidence, nebo dokonce dlouho-
dobého falšování svazků. Bohužel je 
dnes ale módní zpochybňovat vše 
a všechno. Konečně i debata o míře 
totality komunismu v Československu, 
která probíhá v posledních letech, je 
toho bohužel smutným svědectvím 
a důkazem.

Jan Kalous, 
historik, ÚSTR

■■  Problém tajné politické policie a je-
jích spolupracovníků je faustovská 
otázka, která je obecná a souvisí s lid-
skou identitou: první, co musí Mefisto 
(totalitní či diktátorský režim) udělat, 
aby mohl člověka zavázat a ovládnout, 
je tuto identitu zpochybnit, margina-
lizovat ji, strčit ji jako nadbytečné ha-
rampádí do kouta, aby nepřekážela 
jeho pekelnému dílu přeměny osoby 
v pouhý nástroj. Dějiny komunismu, 
stejně jako nacismu, se dají vykládat 
jako záměrný, propracovaný a syste-
matický útok „zla“ proti duši člově- 
 ka – proti lidské důstojnosti, svébyt-
nosti a neopakovatelnosti. 

Při posuzování jednotlivých příbě-
hů tajných spolupracovníků musíme 
ovšem rozlišovat případ od případu: 
někteří byli spíše oběti, jiní byli od za-
čátku jednoznačně pachatelé a často 
se výše uvedené mísilo dohromady. 
Vždy bychom ovšem měli mít na pa-
měti, že člověk je křehká nádoba a že 
největší vinu na vskutku ďábelském 
systému propracovaného fízlování 
nesou ti, kdo tento systém vytvoři-
li, udržovali jej v chodu, sloužili mu 
a dále jej rozvíjeli. 

Problém ztráty vlastní identity je 
ovšem mnohem širší a  zasahuje 
mnohem větší část společnosti, než 
kterou tvoří lidé, jež jsou zapsaní 
v registrech Státní bezpečnosti jako 
její tajní spolupracovníci. Vzpomínám 
si na učitelku Pavlíkovou na prvním 
stupni základní školy, kdy jsem žá-
kovskou knížku počmáral slogany: 
Ať žije CIA, BBC a podobnými „špe-
ky“, které – když jsem se „uklidnil“ – 
jsem následně přelepil, aby z toho ne-

byl průšvih. Učitelka však nelenila, 
zakrytá místa odlepila, a místo aby 
věc sama „v tichosti“ vyřídila, odnesla 
žákovskou jako corpus delicti řediteli 
školy. Přitom to nebyla komunistka 
nebo snad agentka, a dokonce si od ro-
dičů půjčovala samizdatové materiály! 
Právě na této perverzitě, ztrátě soud-
nosti, autonomního myšlení a jednání, 
které je odpovědné samo za sebe, byly 
postaveny nedemokratické režimy. 

Otevřený systém v lidech podporuje 
nezávislost a odpovědnost, zavřený 
systém naopak závislost a neodpo-

vědnost, která je podhoubím pro 
nejrůznější druhy fízlů a podfízlů. Po-
slední dobou se mi zdá, jako kdyby se 
normalizační mentalita, po listopadu 
1989 horko těžko zatlačená pod povrch 
společnosti, znovu začala vynořovat. 
Mentalita, která se automaticky iden-
tifikuje se státem, aniž by si dělala 
starosti, co stát dělá, jejíž součástí je 
přesvědčení, že člověk na tomto světě 
existuje pro stát, a ne stát pro člověka. 

Petr Placák, 
historik, ÚSTR

Jeden z mnoha souhlasů se spoluprací Foto: ABS
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