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Socialistická solidarita bratrských rozvědek
Dokumenty z poslední porady náčelníků I. správ v Berlíně,
17.–21. října 1988

V nesvazkové agendě archivního fondu Hlavní správy rozvědky Sboru národní bezpečnosti (I. správa SNB) v Archivu bezpečnostních složek se nacházejí částečně zachované podklady, vztahující se k poslední poradě vedoucích představitelů zahraničních rozvědek států sovětského bloku (Bulharská lidová republika, Maďarská lidová
republika, Vietnamská socialistická republika, Německá demokratická republika,
Kuba, Mongolská lidová republika, Polská lidová republika, Svaz sovětských socialistických republik a Československá socialistická republika) před pádem komunistického režimu ve střední a východní Evropě, která se konala 17.–21. října 1988 ve
východním Berlíně. Tyto podklady z podstatné části pořídila čtyřčlenná čs. delegace
v čele s náčelníkem I. správy SNB genmjr. Karlem Sochorem.
Mnohostranné porady byly specifickou formou řízení satelitních rozvědek ve
střednědobém časovém horizontu (předchozí proběhla v Moskvě 17.–21. května 1982)
ze strany vedení sovětského Výboru státní bezpečnosti (KGB) SSSR. Nejvyšší funkcionáři bratrských státněbezpečnostních aparátů prezentovali rozbor bezpečnostní
situace ve své zemi, seznámili účastníky porady s analytickými závěry o činnosti speciálních služeb protivníka, případně zhodnotili vývoj zahraničně-politické situace.1
Klíčovým vystoupením byl pochopitelně projev zástupce KGB SSSR, obsahující
pohled sovětského vedení na zahraničněpolitickou situaci, její prognózu a formulaci nových úkolů, resp. trendů v činnosti bezpečnostních aparátů. První zástupce
náčelníka I. hlavní správy KGB genpor. Vadim Alexejevič Kirpičenko např. ve svém
projevu označil „nové myšlení“ za základ přestavby i sovětské zahraniční politiky. Vyzdvihl nový přístup v zajišťování bezpečnosti zemí socialistického společenství (ZSS),
který spočíval především v politických prostředcích, stejně jako mírové urovnávání
regionálních konfliktů. S odkazem na procesy aktivizující v komunistických zemích
domácího nepřítele konstatoval, že v agenturně operativní situaci budou určující negativní
tendence.
Mezi hlavní úkoly sovětské rozvědky patřilo i nadále získávání zásadních informací vojensko-strategické povahy, řešení komplexních mezinárodních problémů, podpora vědecko-technického „pokroku“ a sledování vývoje nových zbraňových systémů.
Vlivová opatření měla upevňovat realistické elementy v politice vyspělých západních
zemí, podporovat protiválečné hnutí a kompromitovat agresivní síly, zvláště speciální
služby a ideodiverzní centra. Při spolupráci bratrských rozvědek se vycházelo z principu
1	Srov. popis multilaterální porady zástupců kontrarozvědného aparátu z roku 1986 in: LORENC, Alojz:
Ministerstvo strachu? Neskartované vzpomínky generála Lorence. Tatrapress, Bratislava 1992, s. 129–133.

2	Srov. dokument č. 2.
3	Srov. dokument č. 1.
4	Působení pod identitou jiného zpravodajského subjektu, např. verbování jménem protivníkovy bezpečnostní služby. Srov. dokument č. 7.
5	Srov. dokument č. 3.
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socialistické solidarity; podíl jednotlivých služeb nemusel být stejný, nicméně jejich potenciál měl být důsledně využit.
Aktuálním úkolem se stala součinnost zahraničních rezidentur v mobilizačním
režimu; pomáhat si při obraně kolonií za krizových situací. Prioritně měla být prováděna
aktivní opatření v rámci dlouhodobých a komplexních operací.2
Ministr státní bezpečnosti NDR arm. gen. Erich Mielke zdůraznil, že povinností
rozvědky je dodávat stranickému vedení kvalitní, analytické informace. Bez ohledu na pozitivní posuny v mezinárodní situaci doporučoval nedělat si iluze o záměrech protivníka: vůči kapitalismu musíme zachovávat zdravou nedůvěru, neboť jeho základním cílem zůstává likvidace socialismu, nadále prosazuje realizaci plánů na destabilizaci situace v ZSS, bude
se snažit zneužívat procesy probíhající v ZSS…3 Druhý z hostitelů – náměstek ministra
a náčelník Hlavní správy rozvědky (HV A) genplk. Werner Grossmann – mezi hlavní
úkoly východoněmeckého rozvědného aparátu zahrnul sledování příprav protivníka
k NRJN (nenadálé raketo-jaderné napadení), rozložení sil imperialistického tábora,
včetně jeho aktivního ovlivňování, kolektivní podporu rozvojových zemí i jejich bezpečnostních sil (Jemen, Etiopie, Mozambik, Angola, Nikaragua), agenturní průnik do
hlavních objektů USA a NATO, posílení role nelegální rozvědky (NR), práce s perspektivní agenturou a uplatňování „cizí vlajky“.4
Náčelník III/I. správy ministerstva vnitra MLR genpor. Janos Bogye dokonce požadoval výrazněji specifikovat národní a internacionální úkoly rozvědek, přičemž uvedl,
že prolínání národních zájmů není v rozporu s principy internacionalismu. V podmínkách
mezinárodního dialogu se podle jeho názoru lámala tradiční představa „protivníka“,
rozvědka by měla být schopná pružně diferencovat, přehodnocovat situaci a úkoly;
dialog však také zvyšoval míru politického rizika v případech rozvědného neúspěchu. Informoval, že maďarské stranické vedení rozvědku prioritně zaměřilo na obranu země
a podporu jejího ekonomického rozvoje. Přestože mezinárodní uvolnění žádalo zaměřovat aktivní opatření (AO) do oblasti povzbuzování pozitivních tendencí, doporučoval nezříkat se AO kompromitačního typu. V neposlední řadě navrhoval vyloučit ze
spolupráce všechny formální nánosy, zbavit se šablon, respektovat faktor času.5
Náčelník I. správy SNB genmjr. Karel Sochor podle vzoru východoněmeckých
hostitelů zdůrazňoval vedoucím pracovníkům komunistických bezpečnostních orgánů, že se nesmí o imperialismu v čele s USA a NATO oddávat iluzím. Jejich strategická
globální doktrína, jak nám potvrzují rozvědné zdroje, nedoznala podstatných změn. […] Za
nových, v současnosti změněných podmínek se imperialistické kruhy pokoušejí dosáhnout dřívějších cílů, tj. zničení všeho pokrokového, socialismu a komunismu. Jak uvedl, mezi činností
vnitřního a vnějšího protivníka existovala přímá spojitost. Jsme svědky jejího nebývalého
rozmachu a zintenzivnění, centralizovaného a cíleného působení. Z hlediska uplatnění forem
a metod jde o používání od těch nejjemnějších až po ryze agresivní. […] Západní antikomunis-
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tická centra včetně čs. nepřátelské emigrace požadují a doporučují daleko energičtější a radikálnější reformy ideologické a politické, než jak jsou obsaženy v oficiálních čs. dokumentech. KSČ
však tyto a jim podobné názory rozhodně a nejednou odmítla. […] Stereotypně prezentoval
i vnitřní situaci ve státobezpečnostním aparátu: Proces urychlení – nazývaný a chápaný
jako přestavba – se hluboce a bezprostředně dotýká i všech příslušníků čs. bezpečnostních složek
a tedy i všech příslušníků čs. rozvědky. Přestavbu v práci čs. rozvědky považujeme za nezbytnou proto, že chceme pozvednout úroveň naší práce, pracovat kvalitněji, efektivněji. S vědomím
dosažených výsledků musíme klást na všechny pracovníky vyšší nároky, požadavky. Je třeba
rozproudit větší činorodost, bojovnost, aktivitu a iniciativu.6
Náčelník I. správy ministerstva vnitra PLR brig. gen. Zdzisław Sarewicz připomněl
složitost podmínek, ve kterých působila polská rozvědka, přičemž vysoce ocenil pomoc přátel. Pochlubil se zároveň, že se jejich bezpečnostním orgánům v podstatě podařilo
dostat pod kontrolu spojení mezi vnitřní opozicí a vnějšími silami. Konstatoval, že Západ
aktuálně změnil v postoji k PLR taktiku, cílem zůstává destabilizace režimu. Doporučoval
společný postup při řešení aktivní obrany proti embargu, jinak riskujeme disproporce
v hospodářské a technologické úrovni v porovnání se Západem.7
Náčelník I. hlavní správy ministerstva vnitra BLR gen. Vladimír Todorov kromě
charakteristiky hlavních tendencí zahraničněpolitické situace cítil potřebu vysvětlit
podstatu přestavby v BLR. Určitou pozornost věnoval i vnějším a vnitřním aspektům
islámského hnutí. V oblasti aktivních opatření prosazoval realizaci společných velkorysých a dlouhodobých operací, zaměřených mj. na problematiku lidských práv. Obdobně jako náčelník maďarské rozvědky doporučoval vzájemnou spolupráci osvobodit
od byrokratických překážek, uplatňovat operativnější formy součinnosti.8
Závěrečný dokument z berlínské porady, jehož pracovní verze byla sovětskou stranou předložena již během jednání, potvrzuje, že některé z podnětů náčelníků satelitních rozvědek byly akceptovány a implementovány do finální verze dokumentu.
Především však měl sjednotit pohled rozvědného aparátu sovětského bloku na hlavní
zahraničněpolitické problémy a obecně formulovat základní parametry agenturně-operativní i jiné rozvědné činnosti pro nadcházející období.9
Jak vyplývá z doprovodné fotodokumentace, v průběhu setkání probíhala i bilaterální jednání, o kterých však zatím bohužel nemáme žádné další informace.10 Průběh
i závěry porady byly vysloveně konzultativního charakteru. Závazné byly pouze dvoustranně
dohodnuté úkoly a podepsané protokoly. Nikdo nikomu neradil, co a jak by měl ve své zemi
řešit…11 Poslední komunistický I. náměstek ministra vnitra ČSSR a faktický náčelník
Státní bezpečnosti genpor. Ing. Alojz Lorenc, CSc., však opomněl ve své vzpomínce dodat, že řešení konkrétních bezpečnostně-operativních či součinnostních úkolů
byly věnovány jiné, mnohem častější bilaterální porady.12
6	Srov. dokument č. 4.
7	Srov. dokument č. 5.
8	Srov. dokument č. 6.
9	Srov. dokument č. 7.
10	Srov. album fotografií sovětské provenience „Berlin, oktjabr 1988“. Archiv bezpečnostních složek (dále jen
ABS), f. Hlavní správa rozvědky (I. správa SNB), karton (dále jen k.) 57.
11	LORENC, Alojz: Ministerstvo strachu? Neskartované vzpomínky generála Lorence, s. 133.

...
Mezi devíti editovanými dokumenty je šest přepisů poznámek pořízených jedním
čs. účastníkem z projevů představitelů rozvědných delegací (dokumenty č. 1–3 a 5–7),
jeden úplný projev (dokument č. 4), překlad přijatého závěrečného dokumentu (dokument č. 8) a jeho rozpracování na podmínky I. správy SNB (dokument č. 9).
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Zajímavé svědectví o zákulisí posledního „velkého setkání“ v Berlíně zanechal sám
genpor. Kirpičenko, který ve svých pamětech napsal, že postupný rozklad komunistických režimů se odrazil už i na jeho průběhu. Zatímco oficiální referáty ještě zčásti zněly
jaksepatří, tak kuloární rozhovory již převážně nebyly tak klidné. Většina vedoucích delegací
se cítila nejistě. Jeden z nich prý dokonce prohlásil, že neví, o čem bude následujícího
dne hovořit ve svém referátu. Další nás nechal hádat: „Co je to socialismus?“, aby vzápětí
odpověděl: „Nejtěžší a nejbolestnější cesta od kapitalismu ke kapitalismu.“ Třetí zmateně konstatoval: „My už nemáme komunistickou stranu, zůstaly z ní jenom křeče!“ Čtvrtý oznamoval,
že jeho vedení se teď nezabývá politikou, ale ekonomikou, a proto je činnost rozvědky potřebné
podřídit ekonomickým zájmům. Bez ohledu na převládající pocity nejistoty a osudovosti však
byla hodnocení situace v jednotlivých dokladech dostatečně objektivní.
Po skončení jednání pořadatelé zorganizovali jízdu na velké výletní lodi po jezerech a kanálech v okolí Berlína. Rozchod byl smutný. Mnozí se měli loučit navždy – jako by
to viselo ve vzduchu. Spolupráce rozvědek socialistických zemí končila svou existenci.13
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Dokument č. 1
1988, 17.–21. října – Berlín. Poznámky z úvodního projevu ministra Státní bezpečnosti NDR armádního generála Ericha Mielkeho14 na berlínské poradě rozvědek
zemí socialistického společenství, příloha k čj. A-00154/10-88
- zdůraznil nezbytnost zvýšení efektivity rozvědné práce; povinností rozvědky je
dodávat stranickému vedení kvalitní, analytické informace
- bez ohledu na pozitivní posuny v mezinárodní situaci si nelze o záměrech protivníka činit iluze; dialog a uvolnění nesníží složitost rozvědné činnosti
- rozvědky svými specifickými prostředky musejí podpořit zahraničně politický
12	Srov. např. http://www.ustrcr.cz/cs/mezinarodni-spoluprace-sssr (citováno k 10. 10. 2012).
13	KIRPIČENKO, Vadim: Iz archiva razvědčika. Meždunarodnyje otnašenija, Moskva 1993, s. 220–221; identicky in: Razvědka: Lica a ličnosti. Geja, Moskva 1998, s. 257–258.
14	Arm. gen. Erich Fritz Emil Mielke (28. 12. 1907 – 22. 5. 2000) byl od roku 1927 členem KPD, 9. 8. 1931
spolupachatelem vraždy dvou policistů, 1931–1936 absolvoval zpravodajsko-politický výcvik v SSSR, 1936–
1939 příslušníkem interbrigád ve Španělsku (pod krycím jménem „Fritz Leissner“), 1939–1945 v internaci,
ilegalitě, posléze pracovník Todtovy organizace, 1945–1950 v různých stranicko-bezpečnostních funkcích
v sovětské okupační zóně, 1950–1953 státním tajemníkem ministerstva Státní bezpečnosti (MfS), 1953–
1955 zástupcem státního tajemníka MfS, 1955–1957 náměstkem MfS, 1. 11. 1957–9. 10. 1989 ministrem
Státní bezpečnosti NDR, 1971–1976 kandidátem, 1976–1989 členem politbyra ÚV SED. Srov. OTTO, Wilfriede: Erich Mielke – Biographie. Aufstieg und Fall eines Tschekisten. Karl Dietz Verlag, Berlin 2000.
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kurs ZSS, nemohou přitom poskytovat protivníkovi záminky ke kompromitaci mírové ofenzívy ZSS
- vůči kapitalismu musíme zachovávat zdravou nedůvěru, neboť jeho základním
cílem zůstává likvidace socialismu
- aktuálním úkolem bude vyjevit a analyzovat pozice nové administrativy USA
ke všem významným otázkám, zejména těm, které jsou spojeny s osudovým výběrem
mezi válkou a mírem
- dosavadní diskuse v USA ukazují, že realistický pohled na princip stejné bezpečnosti a rovnováhy zdaleka nepřevážil
- pokračuje spoléhání na politiku z pozice síly
- trvá se na podmiňování uvolnění ústupky ZSS v oblasti lidských práv (NDR je
proti jednostranným ústupkům, které jen povzbuzují antisocialistické elementy)
- nadále prosazuje realizaci plánů na destabilizaci situace v ZSS, bude se snažit
zneužívat procesy probíhající v ZSS
- protivník nepřináší do uvolnění žádné pozitivní hodnoty, zneužívá tohoto procesu jen ke komplikování situace a realizaci antisocialistických cílů
- základním momentem soutěže mezi kapitalismem a socialismem je otázka produktivity práce; nelze však ztratit ze zřetele, že protivník se nám snaží vnutit svůj ekonomický model, podřídit si naše hospodářství; manipulace s pojmy „perestrojka“15
a „glasnost“16 má pro něho strategický význam; zneužívá našich diskusí o perspektivách socialismu k šíření nejistoty a ztráty sebedůvěry
- protivník usiluje o posílení svého potenciálu přímo uvnitř ZSS, centrum protisocialistického boje chce přenést na jejich teritorium; ve snaze rozšířit svoji sociální
bázi se spojují disidenti v rámci ZSS a navazují kontakty na Západ s cílem pracovat
v „nadblokovém“ měřítku
- tyto trendy od rozvědek žádají upevnění vzájemné součinnosti, důraz třeba položit na odhalování konkrétních kanálů (bez ohledu na možné diplomatické nepříjemnosti); nutno včas reagovat na výskyt nebezpečných signálů, nenechat se zaskočit
- NDR vzrušuje otázka pomoci pokrokovým hnutím a rozvojovým zemím, je třeba
si spravedlivěji rozdělit s tím spojené břemeno, zlepšit koordinaci (a v ní úlohu SSSR)
- situace v NDR se vyznačuje stabilitou, pozitivním ekonomickým a sociálním
rozvojem; přežívá řada potíží; nutno zvýšit efektivnost práce, využít možností vědy
a techniky, upevňovat pracovní disciplínu, posilovat vedoucí úlohu strany
- v podmínkách StB je rozhodující otázkou kvalita, zejména morální čistota kádrů.17
15	Srov. např. GORBACHEV, Mikhail: Perestroika. New Thinking for Our Country and the World. A Cornelia
& Michael Bessie Book/Harper & Row, New York 1987; SAKWA, Richard: Gorbachev and his reforms
1985–1990. Prentice Hall, New Yersey 1991, s. 357–403.
16	Srov. např. Glasnost. How open? Freedom House, New York 1987; NOVE, Alec: Glasnosť in Action. Cultural Renaissance in Russia. Unwin Hyman Ltd., Boston 1989; COHEN, Stephen F. – HEUVEN, Katrina
Vanden (eds.): Voices of Glasnost. Interviews with Gorbachev´s Reformers. W. W. Norton & Company, New
York – London 1989; GOLDFARB, Jeffrey C.: Beyond Glasnost. The Post-Totalitarian Mind. The University
of Chicago Press, Chicago – London 1989.
17	K dalším aktuálním názorům arm. gen. Mielkeho srov. záznamy rozhovorů se zástupci KGB SSSR
z 26. 8. 1988 a 18. 1. 1989 – viz http://www.bstu.bund.de/DE/Wissen/MfS-Dokumente/Downloads/KGB

Dokument č. 2
1988, 17.–21. října – Berlín. Poznámky z projevu prvního zástupce náčelníka
Hlavní správy rozvědky KGB SSSR generálporučíka Vadima Alexejeviče Kirpičenka18 na berlínské poradě rozvědek zemí socialistického společenství, příloha
k čj. A-00154/10-88
Zahraničně politický rámec:
- v úvodu hovořil o „novém myšlení“ jako metodologickém základu přestavby i zahraniční politiky19; dále charakterizoval podstatné rysy procesů probíhajících v SSSR.
- v pasáži o mezinárodní situaci vyzdvihl nový přístup v zajišťování bezpečnosti
ZSS, spočívající především na politických prostředcích.
- přes určité korektury ve svých postojích k SSSR se Západ nevzdal plánů na dosažení vojenské převahy, to je jeden z důvodů, proč SSSR bude trvat na dodržení
smlouvy ABM.20
- významnou roli hraje Evropa a její úloha stoupne po zřízení „jednotného trhu“;
koncepce „celoevropského domu“ se snaží na nové reality adekvátně navazovat.
- pozornost nutno věnovat urovnání regionálních konfliktů politickými cestami;
úkolem je paralyzovat společně s RZ [rozvojové země] a HNZ [hnutí nezúčastněných
-Projekt/88_08_26_Notiz_Iwanow.pdf;jsessionid=04EEC0BDAFCFA62ECD3C679B8EDE891A.2_
cid136?__blob=publicationFile a http://www.bstu.bund.de/DE/Wissen/MfS-Dokumente/Downloads/
KGB-Projekt/89_01_18_Notiz_Pawlow.pdf;jsessionid=04EEC0BDAFCFA62ECD3C679B8EDE891A.2_
cid136?__blob=publicationFile (citováno k 10. 10. 2012).
18	Genpor. Vadim Alexejevič Kirpičenko (nar. 25. 9. 1921) byl účastníkem Velké vlastenecké války, 1946 demobilizován, po absolvování Moskevského institutu východních studií povolán k rozvědce, 1952–1953
absolventem 101. školy MGB SSSR, 1953–1954 pracoval v centrále I. HS-KGB, 1954–1960 zástupcem
rezidenta v Káhiře, 1960–1962 v centrále I. HS-KGB, 1962–1964 rezidentem v Tunisu, 1967–1970 náčelníkem afrického odboru I. HS-KGB, 1970–1974 rezidentem v Egyptě, 1974–1979 náčelníkem správy „S“
(nelegální rozvědka), říjen 1979–1991 prvním zástupcem náčelníka I. HS-KGB SSSR, od 1991 vedoucím
skupiny poradců ředitele Služby vnější rozvědky RF. KOLPAKIDI, A. – PROCHOROV, D.: Vněšnaja razvědka Rossiji. Nakladatelství Něva – Olma-Press, Petrohrad – Moskva 2001, s. 137–138.
19	K novému politickému myšlení srov. např. SAKWA, Richard: Gorbachev and his reforms 1985–1990,
s. 315–350.
20	Ke smlouvě ABM (Anti-Ballictic Missile Treaty) podepsané 26. 5. 1972 americkým prezidentem Richardem Nixonem a generálním tajemníkem ÚV KSSS Leonidem Brežněvem srov. např. STÜTZLE, Walther
– JASANI, Bhupendra – COWEN, Regina (eds.): The ABM Treaty: to defend or not to defend? Oxford University Press, Oxford – New York 1987; DURCH, William J.: The future of the ABM Treaty. Internal Institute
for Strategic Studies, London 1987; LEE, William T.: The ABM Treaty charade: a study in elite illusion and
delusion. Council for Social and Economic Studies, Washington 1997; SAUER, Tom: Beyond the AMB
Treaty: a plea for a limited national missile defense system. Belfer Center for Science and International Affairs
– John F. Kennedy School of Government – Harvard University, Cambridge 2002.

securitas imperii

Archiv bezpečnostních složek, f. I. správa Sboru národní bezpečnosti, k. 362, sl. Vystoupení vedoucích delegací na plenárním zasedání – téze. Úvodní projev s. MIELKEho.
Originál strojopisu, 2 s.

DOKUMENT Y

Socialistická solidarita bratrských rozvědek

187

securitas imperii

DOKUMENT Y

Pavel Žáček
zemí] neoprávněné vměšování imperialistických sil do jejich řešení; účinnou formou
se ukazuje být kolektivní diplomacie (OSN a pod.).
- vztahy SSSR s ČLR se vyznačují rozporností, zatím se rozvíjejí na bázi vzájemného zájmu i způsoby řešení domácích problémů.
- Japonsko se stalo technologickým gigantem, který uplatňuje vliv zvláště v jihovýchodní Asii a Tichomoří; vznášené teritoriální nároky vůči SSSR jsou brzdou rozvoje
vzájemných vztahů; objektivní rozpory mezi USA a Japonskem se oběma stranám
zatím daří otupovat.
Agenturně operativní situace ve světě:
- zahrnuje protichůdné tendence: na jedné straně uvolnění, z druhé strany nátlak
na ZSS a RZ.
- roste úloha spec[iálních] služeb ve státním aparátu většiny západních zemí.
- procesy probíhající v ZSS probudily mimořádný zájem záp[adních] rozvědek,
které aktivizuje zejména domácí nepřítel.
- roste komplexnost a tvrdost podvratných akcí a útoků proti rozvědkám ZSS
(v NATO vytvořen orgán pro koordinaci podstavů a zpravodajských her).
- nové formy ekonomických styků Západ zneužívá k poškozování hospodářství
ZSS (např. „počítačové virusy“).
- hledají se nové formy diskreditace přestavby a jejich praktických výsledků.
- zvětšilo se nebezpečí mezinárodního terorismu, který se v islámských zemích
stal státní politikou.
- masové nasazování AIS [automatizovaný informační systém] v řadě úseků bezpečnostní práce se stalo realitou.
Závěr: nutno předpokládat, že v agenturně operativní situaci budou určující negativní tendence.
Hlavní úkoly sovětské rozvědky:
- přispívat k realizaci linie zaměřené na odstranění jaderné hrozby.
- získávat zásadní informace vojensko-strategické povahy, řešit komplexní mezinárodní problémy.
- informačně podpořit vstup SSSR do světových hospodářských vztahů.
- z hlediska VTR [vědecko-technická rozvědka] zabezpečit obranu proti NRJN21,
sledovat vývoj nových zbraňových systémů.
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21	K operaci NRJN (nenadálé raketojaderné napadení) srov. ANDREW, Christopher – GORDIJEVSKIJ,
Oleg (eds.): Comrade Kryuchkov´s Instruktions. Top Secret Files on KGB Foreign Operations, 1975–1985. Stanford University Press, Stanford 1993, s. 67–90; ANDREW, Christopher – GORDIJEVSKIJ, Oleg: Důvěrná
zpráva o zahraničních operacích od Lenina ke Gorbačovovi. East Art Agency Publisher, Praha 1994, s. 469–
487; MIKLOVIČ, Michal: Index nenadálého napadení. Československá verze KGB operace VRJAN.
In: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II. ÚSTR,
Praha 2009, s. 255–262.

Vlivová opatření:
- upevňovat elementy realismu v politice VKS [vyspělé kapitalistické státy].
- podporovat protiválečné hnutí na Západě.
- propagovat obranný charakter vojensko politické doktríny VS [Varšavská smlouva]
- prosazovat mezinárodní řešení ekologických problémů.
- podporovat vzájemně výhodné obchodování, bojovat proti diskriminačním
opatřením, nutit Západ k řešení otázky zadluženosti RZ.
- kompromitovat agresivní síly, zvláště spec. služby a ideodiverzní centra.
Spolupráce bratrských rozvědek:
- ctít princip socialistické solidarity.
- od posledního setkání v Moskvě 198223 byl zaznamenán pokrok ve všech oblastech, společné úkoly byly úspěšně plněny.
- podíl jednotlivých rozvědek může být různý, důležité je, aby jejich potenciál byl
důsledně využit.
- přes dosavadní úspěšnost jsou potřebné smělejší společné akce v mezinárodní
obchodní směně – doporučuje se uskutečnit v 2. pololetí 1989 mnohostrannou poradu VTR.24
- účinnou formou spolupráce jsou přímé styky rezidentů, je však třeba vymezit
jejich práva a povinnosti; aktuálním úkolem je řešit součinnost rezidentur při MOB
[mobilizace].
- po linii spec. služeb je nutno pokračovat ve výměně poznatků k AOS [agenturně
operativní situace]; pomáhat si při obraně kolonií za krizových situací.
- mezinárodní porada a součinnostní plány přispěly k dobré spolupráci nelegálních rozvědek.
- AO: priority dát dlouhodobým a komplexním operacím.
- operativní technika: společně vyvíjet i nasazovat.
- rázněji používat k průniku do objektů protivníka.

22	Srov. Komplexní program vědeckotechnického pokroku členských zemí RVHP do roku 2000. Svoboda, Praha
1986.
23	Předchozí multilaterální schůzka náčelníků bratrských rozvědek proběhla v Moskvě v termínu 17.–21. 5.
1982. ABS, f. I. správa SNB, k. 16, složka (dále jen sl.) 33.
24	Mnohostranná porada náčelníků VTR zemí socialistické soustavy proběhla v SSSR 25.–30. června 1989.
ŽÁČEK, Pavel: Za mír a socialismus až do trpkého konce. Dokumenty o spolupráci československé a sovětské rozvědky, 1985–1989. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2008, č. 6. ABS, Praha 2009, s. 355.
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- podpořit Komplexní program vědecko-technického pokroku RVHP [Rada vzájemné hospodářské pomoci]22, osvojit si „nové znalosti 21. století“, zabývat se základním vývojem.
- zabezpečení rozvědné práce a aparátu proti infiltraci protivníka; zlepšit metodiku prověrkové činnosti; zdokonalovat přístroje schopné odhalovat OT [operativní
technika] protivníka.
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Rezervy ve spolupráci:
- v rámci informační výměny často kolují „syrové“, obsahově nedotažené materiály.
- v součinnosti se často projevuje malá operativní cílevědomost; skýtá se možnost
vzájemně posilovat agenturní pozice s využitím již „zabydlené“ agentury.
- bylo by účelné zřídit trvale působící operativní skupiny, které by řešily aktuální
významné problémy /ZEU [Západoevropská unie], Turecko atp./.
- základ konkrétní spolupráce i nadále spatřovat v dvoustranných jednáních.
Archiv bezpečnostních složek, f. I. správa Sboru národní bezpečnosti, k. 362, sl. Vystoupení
vedoucích delegací na plenárním zasedání – téze. S. KIRPIČENKO – SSSR. Originál
strojopisu, 4 s.

Dokument č. 3
1988, 17.–21. října – Berlín. Poznámky o projevu náčelníka III/I. správy ministerstva vnitra MLR generálporučíka Janose Bogye25 na berlínské poradě rozvědek
zemí socialistického společenství
- v mezinárodní situaci došlo od posledního setkání náčelníků rozvědek v r. 1982
k epochálním změnám, i když ke klíčovému zlomu v rozložení sil nedošlo.
- nová situace vyžaduje výrazněji specifikovat národní a internacionální úkoly rozvědek; linie dialogu zvyšuje míru politického rizika v případech rozvědného neúspěchu – odtud plyne potřeba zdokonalit arzenál rozvědné praxe.
- vnitropolitický vývoj, reformy politického systému nutí StB pracovat jinými způsoby26 (např. v podmínkách „glasnosti“).
- centrem světové politiky zůstává Evropa, je třeba studovat důsledky integračních
procesů (k tomu by bylo užitečné vybudovat v rozvědkách trvalý mechanismus).
- nové pojetí socialistického internacionalismu znamená, že diskusi a rozdílné názory mezi přáteli musíme považovat za zdravý jev.
- šíření ideologie „lidských práv“ patří k podstatě socialismu – (studiem této otázky by se měl zabývat speciální orgán).
25	Genpor. Janos Bogye (nar. 17. 1. 1931) nastoupil v květnu 1950 ke Státní bezpečnosti v Debrecíně,
jako šifrant působil na zastupitelských úřadech v Berlíně (1950), Buenos Aires (1951–1952) a Moskvě
(1953), od 1953 operativním orgánem odboru II/2 MV MLR (rozvědka), 1955–1957 orgán rezidentury v Buenos Aires (diplomatické krytí), 1957–1960 starším referentem odboru II/3 MV, od 1960 na
rezidentuře Řím, 1964–1965 zástupcem rezidenta, 1965 referentem poté náčelníkem odboru III/I-6
MV (analytický odbor), 1. 8. 1967 – 31. 10. 1971 náčelníkem odboru III/I-8 MV (nelegální rozvědka),
1. 11. 1971 – 30. 4. 1976 náčelníkem odboru III/I-3 MV (ekonomická a politická rozvědka proti NSR),
1. 5. 1976 – 31. 12. 1976 zástupcem náčelníka správy III/I. MV, 1. 1. 1977 – 30. 11. 1989 zástupcem náčelníka III. hlavní správy MV a náčelníkem III/I. správy MV MLR. Viz https://www.abtl.hu/archontologia/f?p=108:13:3512365954679088::NO:13:P13_OBJECT_ID,P13_OBJECT_TYPE:895106,ELETRAJZ
(citováno k 10. 10. 2012); srov. ŽÁČEK, Pavel: Za mír a socialismus až do trpkého konce. Dokumenty o spolupráci československé a sovětské rozvědky, 1985–1989, s. 354.
26	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Rozkol mezi „přáteli“. Krach čs.-maďarské spolupráce v kontrarozvědné oblasti.
Paměť a dějiny, 2008, č. 4, s. 99–112.
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- v podmínkách mezinárodního dialogu se láme tradiční představa „protivníka“,
kterým je často i náš partner, např. obchodní; rozvědka musí diferencovat pružně
situaci, přehodnocovat tendenci a úkoly.
- rozvědka MLR se zaměřuje na priority stanovené stranickým vedením:
- obrana země.
- podpora jejího ekonomického rozvoje.
Přitom se v souladu s vlastními silami bude soustředit [soustřeďovat] především
na teritorium západní Evropy; vycházeje z globálních prognóz se zároveň připravuje
na rozvinutí činnosti v NATO.
- otevřená politika a ekonomika MLR povzbudily nepřítele v organizování podvratných akcí, při kterých hojně využívá domácí opozice; roste agresivita západních
spec. služeb vůči maďarským koloniím, včetně kádrových rozvědčíků – z uvedeného
hodnocení vyplývá pro StB úkol odhalovat konkrétní kanály po ose spec. služby –
ideodiverzní centra – domácí protivník.
- mezinárodní uvolnění žádá zaměřit aktivní opatření do oblasti povzbuzování
pozitivních tendencí, nezříkat se AO kompromitačního typu.
- oblast VTR zaznamenává neobyčejně dynamický vývoj; klasické dělení na vojenské a civilní technologie popřel sám život; vedle akutního užití informace je třeba více
pozornosti věnovat prognózám technického vývoje, ofenzivně zapojit VTR do plnění
národohospodářských úkolů.
- ke spolupráci bratrských rozvědek: dosavadní systém konzultací se v zásadě
osvědčil a rozvědce MLR dal mnohé; prolínání národních zájmů není v rozporu
s principy internacionalismu, bylo by potřebné posoudit možnosti dělby práce, která
v praxi stejně existuje (řešit na zvláštním zasedání); vyloučit ze spolupráce všechny
formální nánosy, zbavit se šablon, respektovat faktor času.
- závěrečný dokument vytváří odpovídající rámec pro organizaci a plánování rozvědné práce i v mezinárodním měřítku.27
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27	Srov. dokument č. 8.
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1988, 17.–21. října – Berlín. Projev náčelníka Hlavní správy rozvědky Sboru národní bezpečnosti generálmajora Karla Sochora28 na berlínské poradě rozvědek zemí
socialistického společenství, čj. A-0094/10-8829
Vážení soudruzi,
dovolte mi jménem delegace čs. rozvědky poděkovat německým soudruhům za
organizaci této porady a za srdečné přijetí. Současně předávám soudružské pozdravy všem zde přítomným delegacím bratrských rozvědných služeb od ministra vnitra
ČSSR s. Františka KINCLa30, od stranického a služebního vedení čs. rozvědky.
Soudruzi,
před krátkou dobou oslavila Německá demokratická republika svůj státní svátek
– vytvoření samostatného státu dělníků, rolníků a pracující inteligence.31 Dovolte mi,
abych při této příležitosti popřál německým soudruhům další úspěchy při budování
socialistické vlasti.
Vážení soudruzi,
čs. rozvědka přikládá současnému jednání představitelů rozvědek socialistických
států velký význam a vážnost. Jsem přesvědčen, že naše jednání, jakož i přijaté závěry,
budou orientovány na hlavní a rozhodující úkoly, které vyplývají ze současné mezinárodně politické situace.
Porada náčelníků rozvědných služeb bratrských socialistických států probíhá
v době, kdy pod vlivem nového myšlení v zahraničně politických otázkách, potřeby
politického dialogu a návrhů na řešení komplexního systému mezinárodní bezpečnosti, celé lidstvo pocítilo určité uvolnění v mezinárodně politické a vojenské oblasti.
Mezi SSSR a USA byly uzavřeny odzbrojovací dohody o likvidaci dvou tříd raket –
krátkého a středního doletu, probíhají jednání o 50% snížení strategických raket.32
28	Genmjr. Karel Sochor (nar. 6. 11. 1930) byl 1. 3. 1981 přemístěn z ČSLA k dalšímu výkonu vojenské služby u FMV a ustanoven náčelníkem I. správy SNB, 1. 5. 1989 přemístěn jako konzultant Kanceláře ministra VOS FMV, 30. 9. 1989 propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání do starobního důchodu.
29	V záhlaví dokumentu je příjmové razítko z 20. XII. 1988 s čj. A-0065/15-88.
30	Genpor. Ing. František Kincl (nar. 2. 2. 1941) byl ministrem vnitra ČSSR od 13. 10. 1988 do 3. 12. 1989.
Srov. KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři
a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009, s. 82–85.
31	Německá demokratická republika vznikla 7. 10. 1949 v rámci sovětské okupační zóny Německa a východního sektoru Berlína.
32	Ve smlouvě o likvidaci raket středního a kratšího doletu (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF)
mezi USA a SSSR z 8. 12. 1987, která vstoupila v platnost 1. 6. 1988, se obě supervelmoci zavázaly stáhnout z evropského území a následně zlikvidovat rakety s doletem 500–5000 km (846 raket Pershing II,
resp. 1846 sovětských SS-20). Srov. např. LUŇÁK, Petr: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené
válce. Nakladatelství Libri, Praha 1997, s. 317–318; After the INF treaty: conventional forces and arms control in European Security. University Press of America, Lanham 1988; HAASS, Richard N.: Beyond INF treaty: arms, arms control, and the Atlantic alliance. University Press of America, Lanham 1988; RUECKERT,

George L.: Global double zero: the INF Treaty from its origins to implementation. Greenwood Press, Westport
1993; BERGHE, Yvan Vanden: Velké nedorozumění? Dějiny studené války (1917–1990). Rada pro mezinárodní vztahy, Praha 1996, s. 174–176.
33	Srov. např. VEBER, Václav: Dějiny sjednocené Evropy: od antických počátků do současnosti. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004, s. 329–331; LUŇÁK, Petr: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce,
s. 326–328.
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Perspektivní uzavření takovéto dohody může a bude mít nesporně pozitivní vliv na
další upevnění míru. Tyto kladné jevy lze využít pro agenturně operativní práci všemi
rozvědkami socialistického společenství.
Jako vedoucí pracovníci bezpečnostních orgánů socialistických zemí se však nesmíme oddávat iluzím, že imperialismus a jeho vedoucí síla – USA a ostatní členské
státy NATO se změnily a staly se humánnějšími. Jejich strategická globální doktrína,
jak nám potvrzují rozvědné zdroje, nedoznala podstatných změn. Imperialismus pod
vedením americké reakční monopolní buržoasie se nevzdává cílů získat strategickou
převahu, přejít celkově do protiofenzívy a likvidovat světový revoluční proces.
Pro dosažení svých záměrů imperialismus provádí širokou, koordinovanou, agresivní a diferencovanou politiku. Konkrétní akce proti jednotlivým socialistickým
zemím jsou prováděny se záměrem narušovat socialistické společenství. Jejich cílem je
postavit socialistické země proti sobě, při použití takových forem, jako je provokování
a vyvolávání nacionalistických, protisocialistických a protisovětských nálad.
Naše zkušenosti ukazují, že imperialistické státy realizují tyto své záměry ve všech
oblastech.
Zaměření rozvědných služeb socialistických států musí i nadále vycházet z dlouhodobých prognóz bezpečnostní politiky, přijatých na sjezdech našich komunistických a dělnických stran, s ohledem na pokračující třídní boj mezi socialismem a imperialismem.
V oblasti globální politiky imperialismu se projevuje několik tendencí, chci však
poukázat pouze na dva významné jevy:
a) pokračující proces západoevropské integrace a zvláště vznik společného vnitřního trhu Evropských společenství.33 Vytvoření nových vztahů západní Evropy vůči
USA a Japonsku, ale i vůči členským zemím Varšavské smlouvy a Rady vzájemné hospodářské pomoci je významným prvkem. Z hlediska Západu větší nezávislost tzv.
sjednocené západní Evropy na USA, bude znamenat rozsáhlejší politický a ekonomický vliv na vývoj v socialistických zemích s diferencovaným přístupem k jednotlivým
socialistickým zemím.
b) vzestup významu Japonska, Tichomoří a Indického oceánu, zejména v oblasti
ekonomiky a následně i ve vojenské a politické sféře;
Nehledě na rozpornost, ale i spojitost současné mezinárodní situace a dlouhodobé úsilí amerického imperialismu a jeho spojenců o zvrat sociálně politického vývoje
ve světě, existují objektivní tendence k upevňování sil míru, rozumu a dobré vůle.
Rozhodujícím faktorem dalšího světového vývoje bude úspěšné plnění plánů
ekonomického a vědecko-technického rozvoje, jakož i prohloubení a zdokonalení
politických systémů socialistického společenství jako základu pro posilování posic
socialismu ve světě.
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Soudruzi,
XVII. sjezd KSČ na základě analýzy vnitřních i vnějších podmínek stanovil strategickou linii orientovanou na urychlení hospodářského, sociálního a společenského
rozvoje naší socialistické společnosti.34 Inspirující pro nás byly závěry XXVII. sjezdu
KSSS, zejména ve vztahu k mezinárodně politickým otázkám, které mají významný
vliv i pro zaměření činnosti čs. rozvědky.35
Hlavním cílem činnosti bezpečnostního aparátu ČSSR je zajišťovat příznivé podmínky pro plnění úkolů přestavby hospodářského mechanismu a rozvoje socialistické demokracie. Hlavní důraz je položen na zamezení činnosti vnějšího protivníka k podrývání, oslabování socialistického zřízení, ekonomiky a obranyschopnosti,
v maximální míře omezit vliv IDC [ideologická centra] a katolické církve na čs. občany. Pokud jde o vlastní činnost bezpečnostního aparátu, je důraz kladen na dosažení
vyšší efektivnosti řídící, organizátorské a kontrolní činnosti, zkvalitnění kádrové práce, zjednodušení řídících a organizačních struktur a odstraňování byrokracie. V souladu s potřebami služby je pozornost věnována rovněž rozhodnějšímu zavádění a využívání výsledků vědecko-technického rozvoje a nové techniky v operativní činnosti.
Za nových, v současnosti změněných podmínek se imperialistické kruhy pokoušejí dosáhnout dřívějších cílů, tj. zničení všeho pokrokového, socialismu a komunismu.
Mezi činností vnitřního a vnějšího protivníka existuje přímá spojitost. Jsme svědky jejího nebývalého rozmachu a zintenzivnění, centralizovaného a cíleného působení. Z hlediska uplatnění forem a metod jde o používání od těch nejjemnějších až po
ryze agresivní. Ideologická diverze se uskutečňuje ve všech oblastech politické, filosofické, právní, kulturní, mravní, estetické, využívají se náboženské názory, myšlenky
a cítění, tedy všude tam, kde probíhá boj idejí.
Zvláště je třeba poukázat na nové jevy ideodiverzního působení hlavního nepřítele
a jeho spojenců. U protivníka se postupně vykrystalizovaly následující diferencované
postoje a přístupy:
a) jeden směr a početná skupina antikomunistů hovoří o tom, že socialismus je
nereformovatelný, tzn., že reforma nezmění jeho podstatu. Klíčovým tvrzením je to,
že politický a ideologický systém socialismu je založen na monopolu komunistické
strany a v důsledku tohoto „monopolu“ není možná skutečná demokratizace;
b) druhý směr – skupina připouští možnosti reformovatelnosti socialismu a i dosažení cílů přestavby. Obává se však silného socialismu, který by byl vážnou hrozbou
pro „západní demokracii“. Proto navrhuje různé projekty k narušení přestavby – od
zabránění vývozu moderních technologií až po závody ve zbrojení;
c) třetí směr navrhuje přestavbu tzv. podporovat na principech nové revizionistické varianty. Podle představ této skupiny by situace přivedla socialistické země k praktické konvergenci s kapitalismem.
Antikomunisté a ideodiverzní centra ve spojení s vnitřním protivníkem v ČSSR
vedou z obsahového hlediska hlavní útok na:

34	Srov. XVII. sjezd KSČ. Praha, 24.–28. března 1986. Svoboda, Praha 1986.
35	Srov. XXVII. sjezd KSSS. Moskva, 25. února – 6. března 1986. Svoboda, Praha 1987.

Soudruzi,
krátce se zmíním o činnosti některých rozhodujících speciálních služeb protivníka. Americká administrativa každoročně bilancuje výsledky dosažené v rámci tzv.
„projektu demokracie“ i vůči ČSSR. Vyjádřila při posledním hodnocení uspokojení
s realizací programu. Uložila pokračovat v jeho naplňování, zvýšila finanční dotace na
realizaci programu a na realizaci takových ideodiverzních akcí, které budou zaměřeny
na bezprostřední ovlivňování obyvatelstva. Rozhodla poskytnout podporu těm institucím a jednotlivcům v západních zemích, u nichž je reálný předpoklad efektivního
působení v rámci „projektu demokracie“.
Hlavní cíle činnosti protivníka proti ČSSR je možné shrnout do následujících
závěrů:
a) Pokračovat v rozšiřování tzv. nekonformního myšlení ve všech společenských
vrstvách, především mezi mládeží. Povzbuzovat z počátku politickou pasivitu, získávat lidi pro konsumní způsob života a projevy, které jej doprovázejí. Podporovat
a propagovat mezi mládeží tzv. „underground“, kulturu mající nihilistický, defetistický, antikomunistický obsah.
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- politický systém – především s využitím teorie plurality s cílem narušit a oslabit
vedoucí úlohu komunistických stran;
- ekonomickou reformu – v této souvislosti se snaží prosazovat kapitalistické principy do socialistické ekonomiky s tím, že je prezentují jako starost o úspěch přestavby;
- v ideologické oblasti koncentrují své útoky na diskreditaci XXVII. sjezdu KSSS
v otázkách glasnosti, lidského faktoru, demokratizace, svobody atd.;
- speciální oblastí pozornosti antikomunistických středisek je problematika národnostní s cílem prokázat, že socialismus národnostní problematiku nevyřešil;
- konkrétní jsou také snahy a pokusy narušit jednotu socialistických zemí. Zvýrazňují politiku diferenciace především z hlediska přístupu ke strategii přeměn.
Aktivita Sovětského svazu a socialistických zemí na mezinárodní aréně v oblasti
odzbrojení, nově vytvářených vztahů mezi státy, jakož i řešení otázek přestavby, hospodářství v SSSR a dalších socialistických zemích, změny v prohloubení demokratizace života společnosti a zvýšení politické aktivity mas protivníka zaskočily. Hledá
proto možnosti a cesty ke změnám své činnosti.
S těmito záměry plně koresponduje podvratná činnost vnějšího protivníka proti
ČSSR, která je realizována všemi klasickými, dosud používanými formami, ale též
specifickými přístupy, majícími platnost a použitelnost v relaci k ČSSR. Specifickými
projevy působení některých, tzv. „komunistických“ a ideodiverzních center je snaha
ztotožnit reformy v roce 1968 se současnou přestavbou v SSSR. Tím prokázat neopodstatněnost a nesprávnost pomoci zemí socialistického společenství v srpnu 1968
a nesprávnost dalšího dějinného procesu v ČSSR.
Západní antikomunistická centra včetně čs. nepřátelské emigrace požadují a doporučují daleko energičtější a radikálnější reformy ideologické a politické, než jak
jsou obsaženy v oficiálních čs. dokumentech. KSČ však tyto a jim podobné názory
rozhodně a nejednou odmítla.
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b) Rozšiřovat tzv. „šedou zónu“ v kultuře a humanitárních vědách. Vnášet obsah
„šedé zóny“ do oficiálně publikované literatury a činnosti masmédií. Vytvořit vlastní
informační systém ke zveřejňování programových cílů „demokracie“ v nejširší čs. veřejnosti.
c) Prohloubit působení na ekonomickou frontu, na teoretické pracovníky, funkcionáře a řídící pracovníky k přesvědčení dosáhnout v této etapě větší demokratizace
národního hospodářství a většího vlivu tržních mechanismů.
d) Získávat stále větší prostor pro aktivitu církví, zvláště pro veřejné projevy víry
a možnosti církví vyslovovat se i k nenáboženským otázkám. Zapojit do řešení otázek
církve i širokou nenáboženskou část obyvatel.
e) Povzbuzovat ekologické a pacifistické hnutí.
V dokumentu americké administrativy se dále zdůrazňuje, že v podtextu všech
forem a metod práce mezi obyvatelstvem ČSSR musí být fixování antisovětismu, iniciování českého a slovenského nacionalismu až šovinismu, které by se měly stát perspektivní motivací pro vystoupení proti státu. Vyzývá k pozvolnému pronikání do
ZSS prosazováním relativně úspěšných doktrín konvergence „budování mostů“ apod.
Příslušná vládní místa v NSR [Německá spolková republika] se rovněž zabývala
prováděním „východní politiky“ a stanovila pro BND postup pro politické, hospodářské, kulturní i jiné oblasti. BND [Bundesnachrichtendienst] ve svém hodnocení
zdůrazňuje, že není třeba v současnosti soustřeďovat zvýšenou pozornost na tzv. disidenty v ČSSR, kteří jsou známi svými protisocialistickými, protisovětskými postoji
a jsou zdiskreditováni před čs. veřejností. Důvod je i ten, že podle některých hodnocení BND jsou informace od disidentů a diskreditovaných vnitřních nepřátel značně
neseriozní, mnohdy jsou informace více přáním než realitou. To v minulosti vedlo
k nesprávným závěrům a postupům k ČSSR ze strany politických, hospodářských
společenských organizací a institucí. Orientace na rozklad uvnitř ČSSR je mimo jiné
působení a činnost zaměřena na rozpracování osob, které nejsou zcela zdiskreditovány svými postoji z let 1968. Snaží se získat vliv na tu část společnosti, která má
výhrady k některým jevům našeho socialistického společenství, osobní ambice, cítí se
nedoceněna, poškozena či neuznána.
Soudruzi,
současná situace, jak jsem ve stručnosti ukázal, mění metody a formy činnosti protivníka. K postižení činnosti protivníka je pro nás nezbytná změna v myšlení
a chápání jeho činnosti.
Zaměření pro čs. rozvědku po XVII. sjezdu KSČ36 stanoví tyto prioritní úkoly:
zjišťování a odhalování příznaků přípravy protivníka zahájit nenadálý raketojaderný
útok na SSSR a ZSS, zámysly, plány a přístup nepřítele k odzbrojovacím návrhům,
snižování zbrojení, likvidace raket a vojenského potenciálu, vývoj nových vojenských
strategických prostředků, zásadní přínos k rozvoji hospodářství a ekonomiky s důra-
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36	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Z operativních porad náčelníka I. správy. Klíčové dokumenty Hlavní správy rozvědky SNB v roce 1989. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2010, č. 8. ABS, Praha 2011, s. 95–96.

37	Srov. ABS, f. I. správa SNB, k. 64, sl. 5, Střednědobý plán činnosti I. správy SNB na léta 1986–1990, únor
1987, čj. A-0090/10-86.
38	Srov. např. Sborník pokynů a informací náčelníka 1. správy SNB č. 12 „Operativní rozpracování hlavního nepřítele -USA-“ z 5. 5. 1988. ABS, f. I. správa SNB, k. 2.
39	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Z operativních porad náčelníka I. správy. Klíčové dokumenty Hlavní správy rozvědky SNB
v roce 1989, s. 100–101.
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zem na vojensko-technické a vědecko-technické oblasti, získávání informací a vzorků nové techniky, prostřednictvím účinných aktivních a vlivových opatření posilovat
úsilí socialistických zemí na ozdravění mezinárodní situace a omezování závodů ve
zbrojení.
Úkoly XVII. sjezdu KSČ v oblasti bezpečnostní politiky byly aplikovány na podmínky čs. rozvědky a rozpracovány do střednědobého plánu na léta 1986–1990.37
K dosažení tohoto záměru byl zpracován komplex opatření, v nichž je mimo jiné
zvýrazněno opatření ke zlepšení řídící, organizátorské a kontrolní činnosti na všech
stupních řízení s cílem růstu kvality a efektivnosti rozvědné práce.
V souvislosti se zhoršováním agenturně operativních podmínek pro práci všech
socialistických rozvědek v zemích hlavního nepřítele a jeho blízkých spojenců uplatňujeme takové formy a metody rozvědné práce, platné pro specifiku teritoria, objektu
či momentální situaci. Jsme si vědomi skutečnosti, že jen obtížně můžeme nalézt
nové formy a metody práce. Mistrné uplatnění, byť staré metody a formy rozvědné
činnosti, přináší úspěch a výsledky. Vhodná kombinace metod a forem práce, důsledná analýza dosaženého stavu, dokonalá znalost, pružnost v řízení agentury jsou
základem úspěšnosti.
Vlastní agenturně operativní činnost čs. rozvědky je zaměřována přednostně na
rozpracování objektů hlavního nepřítele USA – zde do míst, kde se pracuje s utajovanými, rozvědně zajímavými materiály a informacemi s možností tyto dokumenty
a informace získávat.
Rozpracování objektů je realizováno jak přímo v zájmové zemi hlavního nepřítele
– USA, tak ve třetích zemích, kde hlavní protivník působí, včetně území ČSSR.
V zájmu zdůraznění orientace na kvalitu, efektivnost a zaměření rozvědné činnosti a výslednosti je zvýrazněno a zkonkretizováno vyhledávání, rozpracování a získávání nových TS s přímou orientací do hlavních a rozhodujících objektů.
Nosnými konkrétními úkoly nově propracovávané celkové koncepce boje proti
vnějšímu a vnitřnímu nepříteli je stanovení zájmových objektů rozpracovávaných
v zahraničí, jejich jednotná evidence, zásady rozpracování osob z těchto objektů38,
mnohostranná výměna informací, analytická činnost i ujednocení plánovací a kontrolní činnosti. Rovněž je řešena otázka ofenzivního úkolování a využívání vyjíždějících a vysílaných TS [tajný spolupracovník] kontrarozvědných součástí do zahraničí.39 Sledováno je tak komplexní a racionální využití všech sil a prostředků rozvědky
a kontrarozvědky k vedení společného boje proti vnějšímu i vnitřnímu protivníkovi.
Zvýrazněna je též rozvědná agenturně operativní činnost vedená z domácího teritoria, koncepčně řešeno její jednotné řízení, koordinace a součinnostní vazby.
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Soudruzi,
dále se chci zmínit o některých zkušenostech ve vnitřní organizaci a činnosti čs.
rozvědky. Pro zaměření i konkrétní činnost čs. rozvědky byla významná již uvedená
jednání XVII. sjezdu KSČ, XXVII. sjezdu KSSS, postup Sovětského svazu v přestavbě socialistické společnosti i významná mnohostranná porada náčelníků rozvědek
v Moskvě a její závěrečný dokument.40
K zajištění přijatých úkolů byla rozpracována řada opatření, která pozitivně ovlivňovala výslednost rozvědné práce.
K rozvoji a zaměření rozvědné práce byl položen důraz na kvalitu a efektivnost po
všech liniích čs. rozvědky.
V oblasti kádrové a personální práce byla pozornost věnována zkvalitnění výběru
kádrů, úrovni vzdělanosti, jejich odborné a jazykové připravenosti a upevňování morálně politického stavu.
Došlo k zásadní změně plánovacího systému, kdy byla stanovena konkrétní a adresná zodpovědnost za objekty, výslednost a splnění cílových úkolů.
Mezinárodní porada v Moskvě ovlivnila a zaktivizovala spolupráci čs. rozvědky
se spřátelenými rozvědkami. Byly uzavřeny dvoustranné dohody s bratrskými rozvědnými službami SSSR, NDR, PLR, MLR, BLR a Kuby, které umožňují prohlubovat
a konkretizovat další spolupráci.41 Výsledky této spolupráce považujeme za všestranně přínosné.
Soudruzi,
současný dynamický vývoj socialistické společnosti zasahuje všechny stránky života, dotýká se všech článků politického systému socialismu. Procesy urychlení sociálního a ekonomického vývoje společnosti probíhají ve všech sférách. Proces urychlení
– nazývaný a chápaný jako přestavba – se hluboce a bezprostředně dotýká i všech příslušníků čs. bezpečnostních složek a tedy i všech příslušníků čs. rozvědky. Přestavbu
v práci čs. rozvědky považujeme za nezbytnou proto, že chceme pozvednout úroveň
naší práce, pracovat kvalitněji, efektivněji. S vědomím dosažených výsledků musíme
klást na všechny pracovníky vyšší nároky, požadavky. Je třeba rozproudit větší činorodost, bojovnost, aktivitu a iniciativu.
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40	Srov. ruskou verzi závěrečného dokumentu ze schůzky náčelníků rozvědek bezpečnostních orgánů
zemí socialistického společenství v Moskvě ze 17.–21. 5. 1982. ABS, f. I. správa SNB, k. 16, sl. 33.
41	Srov. protokoly o vzájemné součinnosti zahraničních rozvědek Kubánské republiky a Československé
socialistické republiky (z 19. 1. 1983) o spolupráci mezi I. správou SNB ČSSR a I. departmentem ministerstva vnitra PLR na léta 1983–1985, dohodu o spolupráci mezi I. správou SNB ČSSR a Hlavní
správou A ministerstva státní bezpečnosti NDR (z 16. 3. 1983), protokoly o spolupráci mezi I. správou SNB ČSSR a Správou rozvědky MLR na léta 1983–1988, o spolupráci mezi I. správou SNB ČSSR
a I. hlavní správou MV BLR na léta 1984–1990, perspektivní plán součinnosti zahraničních rozvědek
FMV ČSSR a KGB SSSR na období 1986–1990 (z 28. 11. 1985). ABS, f. I. správa SNB, k. 16, sl. 13
a ŽÁČEK, Pavel: Za mír a socialismus až do trpkého konce. Dokumenty o spolupráci československé a sovětské
rozvědky, 1985–1989, s. 325–335.

42	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Poslední reorganizace zahraniční rozvědky. Snižování početních stavů Hlavní správy rozvědky SNB v letech 1988–1998. Securitas Imperii, 2009, č. 15, s. 186–195.
43	Srov. tamtéž, s. 209–211.
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Plněním a rozpracováním závěrů XVII. sjezdu KSČ a následných zasedání ÚV KSČ
jsme v podmínkách čs. rozvědky zahájili realizaci úkolů souvisejících s přestavbou.
Změnit myšlení lidí je proces složitý a dlouhodobý, působíme na změny myšlení
v oblasti osobní odpovědnosti za svěřený úsek práce, za plnění uložených úkolů, za
výslednost pracovišť, ale též i v přístupech k uplatňovaným metodám a formám práce: pracovat s rozvahou, rozhodností, ale i s nezbytnou dávkou rozumného rizika.
Pro zabezpečení přestavby v podmínkách čs. rozvědky jsme provedli řadu opatření
pro pochopení „filosofie přestavby“, pro racionálnější využití organizační struktury
rozvědky a pro aplikaci metodiky rozvědné agenturně operativní činnosti v příštích
letech.42 Jsem si vědom skutečnosti, že to jsou zatím počáteční kroky, že daleko větší
část práce je před námi – v procesu realizace a naplňování našich potřeb a záměrů.
Věci postupně gradujeme následujícím způsobem:
1) Do myslí příslušníků rozvědky postupně prosazujeme myšlení, že realizace přestavby v podmínkách rozvědné činnosti je jediný způsob jak zabezpečit vyšší efektivnost rozvědné práce a jak plnit nové úkoly, které před nás staví vedení strany a státu.
2) Postupně uvádíme v život racionální organizační a strukturální změny ve prospěch přímého výkonu agenturně operativní práce, tzn. snížení počtu řídících článků, sloučení některých pracovních úseků apod. s cílem efektivnějšího využití sil a prostředků.
3) Zabezpečit vyšší efektivnost činnosti těch úseků rozvědky, které zabezpečují
agenturně operativní práci (jako např. výběr, výchova a příprava kádrů pro rozvědku,
materiálně technické zabezpečení, operativně technické zabezpečení).
4) Stanovit reálnou koncepci rozvědné práce do roku 1995 a tomu přizpůsobit
formy a metody rozvědné činnosti s ohledem na předpokládaný mezinárodně politický vývoj. Současně stanovit co pro splnění těchto záměrů bude rozvědka potřebovat.
5) Přechodem na zásady samofinancování, chozraščotu a všeobecně úsporných
opatření ve všech čs. podnicích a institucích zabezpečit, aby postavení rozvědky ve
vztahu k čs. podnikům a úřadům a institucím, které využíváme ke krytí rozvědné
činnosti,43 zůstalo nedotčeno.
6) Soustavně propracovávat metodiku rozvědné práce.
Na základě posuzování dosavadní činnosti čs. rozvědky, dosahované výslednosti
a efektivnosti a používání forem a metod v rozvědné práci, stanovili jsme si okruhy
otázek úzce souvisejících s naší prací, kterým je nutné věnovat bezprostřední pozornost.
Pro ilustraci uvádím pouze některé:
- předpokládaný vývoj mezinárodní situace na příštích 5–7 let vynucuje potřebu
stanovení koncepce a metodiky rozvědné práce, jakož i spolupráce bratrských rozvědek v tomto období:
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- všeobecný vědecko-technický rozvoj ve všech oblastech včetně úschovy informací
nás vede k propracování agenturně operativních metod k průnikům do informačně
výpočetních komplexů vyspělých kapitalistických států44 a k přípravě pracovníků rozvědky ve využívání výpočetní techniky;
- se záměrem zefektivnění výslednosti a kvality informační produkce se převážně
orientovat na získávání dokumentů rozvědného a tajného charakteru v prioritně stanovených objektech;
- v oblasti vědecko-technické rozvědky se výrazně zaměřovat na získávání materiálů a dokumentů ve vztahu k vojenské problematice a nové druhy techniky, nejvyspělejších technologií a zdokonalit systém ochrany a využití získaných informací
a materiálů;
- v práci proti nepřátelské emigraci a ideodiverzním centrům bylo stanoveno nové
zaměření rozvědné práce, ve které se více odráží a reaguje na novou strategii a taktiku
vnějšího protivníka45 uvedenou v předcházející části vystoupení;
Tolik k některým našim zkušenostem, názorům a přístupům v rozvědné práci.
Vážení soudruzi,
významnou úlohu v naší práci mají bezesporu naše vzájemné pracovní vztahy
a jednání. Přes pozitiva, která vzájemná spolupráce přináší, chtěl bych navrhnout
k posouzení několik námětů:
a) provádění mnohostranných porad:
- s ohledem na dynamicky se měnící mezinárodně politické podmínky provádět
mnohostranné porady na úrovni náčelníků rozvědek v kratších intervalech, cca 3–4
intervalech [letech] a stanovit pořadí a organizátory mnohostranných jednání v příštích 9–12 létech;
- stanovit zásadu, podle níž bude koordinací plnění usnesení Závěrečného dokumentu pověřen náčelník bratrské rozvědky, odpovídající za přípravu následné porady;
- organizátora následné porady poctít úkolem, aby plénum informoval o praktických výsledcích, dosažených při plnění usnesení Závěrečného dokumentu;
- s odvoláním na vystoupení ss. Kirpičenka46 a Bogye47 podporujeme jejich návrhy, aby se v příštím roce konala mnohostranná porada k problematice VTR a spec.
služeb.
b) na úrovni centrál spřátelených rozvědek:
československá rozvědka se v současné době zabývá řešením řady úkolů a v budoucnosti, v rámci dvoustranných jednání je ochotna projednávat následující otázky:
- formy a metody rozvědné činnosti v 90. letech;48
44	Srov. podklady k projednání akce „Mlha” na operativní poradě náčelníka I. S-SNB dne 7. 6. 1989. ABS,
f. I. správa SNB, k. 479, sl. 12, Akce „Mlha”, dosavadní stav a další postup, 5. 6. 1989.
45	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Z operativních porad náčelníka I. správy. Klíčové dokumenty Hlavní správy rozvědky SNB
v roce 1989, s. 99–100.
46	Srov. dokument č. 2.
47	Srov. dokument č. 3.
48	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Z operativních porad náčelníka I. správy. Klíčové dokumenty Hlavní správy rozvědky SNB
v roce 1989, s. 143–150.

Vážení soudruzi,
jsem přesvědčen, že nynější jednání představitelů bratrských socialistických rozvědek přispěje k dalšímu zkvalitnění činnosti rozvědných služeb. Výměna zkušeností
a zhodnocení mezinárodně politické situace, chápání a sjednocení názorů na probíhající změny v zahraniční politice i v jednotlivých socialistických zemích přispějí ke
zkvalitnění a prohloubení našich vzájemných styků a zefektivnění spolupráce v boji
proti společnému nepříteli. Základem pro to je náš Závěrečný dokument, za který se
plně stavíme.
Děkuji za pozornost.
Archiv bezpečnostních složek, f. I. správa Sboru národní bezpečnosti, k. 362, sl. Vystoupení vedoucích delegací; Projev NS na berlínské poradě. Originál strojopisu, 14 s.

Dokument č. 5
1988, 17.–21. října – Berlín. Poznámky o projevu náčelníka I. správy ministerstva
vnitra PLR brigádního generála Zdzisława Sarewicze49 na poradě rozvědek zemí
socialistického společenství
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- využívání výpočetní techniky v centrále a na rezidenturách, její ochrana;
- využívání možností jednotlivých zemí vstupu do databází těch organizací, kde se
nacházejí informace zajímající rozvědku;
- jaká opatření jsou nezbytná pro další zrychlení mechanismu výměny informací, neboť současný způsob výměny informací je zdlouhavý, nepružný, informace rychle stárnou.
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- kladně hodnotí vývoj spolupráce bratrských rozvědek po moskevské poradě v r. 1982
- pro práci polské rozvědky byly v tomto období určující složité podmínky, ve kterých se PLR nachází, i v této souvislosti byla vysoce oceněna pomoc přátel
- bezpečnostním orgánům PLR se v podstatě podařilo dostat pod kontrolu spojení mezi vnitřní opozicí a vnějšími silami
- stoupla úloha rozvědky v opatřeních, kterými lze obejít embargo
- v současné době Západ změnil v postoji k PLR taktiku, cílem zůstává destabilizace režimu; opírá se o otevřenou podporu opozice a její uznání klade za podmínku
normalizace mezistátních vztahů50
49	Brig. gen. Zdzisław Sarewicz (nar. 1. 6. 1930), vlastním jménem Skwarek (do 1961), strávil svou kariéru
v polské kontrarozvědce a rozvědce, 15. 7. 1974 – 19. 10. 1980 zástupcem náčelníka II. správy MV PLR,
20. 10. 1980 – 25. 9. 1983 náčelníkem II. správy MV PLR (dosáhl hodnosti generála), 26. 9. 1983 –
31. 10. 1989 náčelníkem I. správy MV PLR, 1. 11. 1989 – 11. 5. 1990 šéf Služby rozvědky a kontrarozvědky
MV. Dvakrát byl nasazen v Indočíně jako polský zástupce v ICCS (International Commission for Control
and Supervision) a poté coby zpravodajský důstojník ve Vietnamu (1957) a v Laosu (1969–1970). Asi do
poloviny 90. let působil jako poradce v rámci polské zpravodajské komunity. Za tuto informaci děkuji
Dr. W. Bulhakovi, zástupci ředitele Biura Edukacji Publicznej IPN.
50	K dalšímu vývoji v Polsku srov. např. DURMAN, Karel: Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991.
Karolinum, Praha 1998, s. 396–398, 402–403.
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- z polských tradic a potřeb vyplývá hlavní orientace rozvědky na problematiku
NSR (= hlavní protivník), přičemž se neopomíjí širší evropský kontext a vojensko politické aspekty (NATO)
- pro PLR je příznačná rovněž důležitost vztahů s Vatikánem; relace hodlají více
využívat k řešení širších zahraničně politických a humanitárních problémů
- rozvědka PLR upozorňuje na potřebu společného postupu v otázce tzv. globálních problémů
- společný postup by si rovněž zasloužilo řešení aktivní obrany proti embargu,
jinak riskujeme disproporce v hospodářské a technologické úrovni v porovnání se
Západem (příkladem jsou tzv. nově industrializované země)
- agenturně operativní situace v západní Evropě se zhoršuje v důsledku nasazování počítačů do státní administrativy a bude kulminovat po vytvoření „jednotného
bezpečnostního systému“
- nutno hledat nové dokumentační metodiky (NR)
- organizovat průnik do AIS aparátu zemí NATO
- spolupráce mezi spřátelenými službami spatřuje rozvědka PLR především v materiálové a informační výměně po linii VTR, dále pak v oblasti společného boje proti
podvratné činnosti spec. služeb a ideodiverzních center.
Archiv bezpečnostních složek, f. I. správa Sboru národní bezpečnosti, k. 362, sl. Vystoupení vedoucích delegací. S. Sarewicz – PLR, příloha k čj. A-00154/10-88. Originál strojopisu, 2 s.

Dokument č. 6
1988, 17.–21. října – Berlín. Poznámky o projevu náčelníka I. hlavní správy ministerstva vnitra BLR generála Vladimíra Todorova51 na berlínské poradě rozvědek
zemí socialistického společenství
- charakterizoval hlavní tendence mezinárodní situace, ovlivněné především pozitivním vývojem dialogu mezi SSSR a USA;
- vysvětlil podstatu přestavby v BLR;
- podrobně analyzoval situaci na Balkáně a východním Středomoří; zvýraznil především negativní úlohu Turecka nejen ve vztahu k BLR, ale rovněž v souvislosti s jeho
členstvím v NATO a těsným spojenectvím s USA;
- pro agenturně operativní situaci jsou příznačné:
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51	Gen. Vladimír Todorov (nar. 30. 8. 1925) byl od 1947 příslušníkem komunistického bezpečnostního
aparátu, 1961–1964 absolvoval stranickou školu ÚV KSSS, 1964–1965 zástupcem náčelníka oblastního útvaru MV BLR ve Varně, 1. 9. 1965 převeden na I. správu Výboru státní bezpečnosti (Komitet za
durzhavna sigurnost) jako náčelník sekretariátu, později působil pod krytím ministerstva zahraničních
věcí v zahraničí, posléze se stal zástupcem náčelníka I. hlavní správy MV a konečně v letech 1986–1990
náčelníkem I. hlavní správy MV BLR. Viz The KGB and the Bulgarian State Service – connections and dependences. Collection of Records (1950–1991). The Committee for Disclosing the Documents and Announcing
Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian
National Army, Sofia 2009, s. 465.
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- roste intenzita a hrubost útoků protivníka proti bulharským rozvědčíkům
- zesílení činnosti ideodiverzních center a růst významu emigrace v boji proti procesu přestavby a demokratizace.
- mezi priority bulharské rozvědky patří:
- boj proti HN [hlavní nepřítel] USA ve specifických podmínkách, tj. přes problematiku Turecka
- sledování a analýza integračních procesů probíhajících v západní Evropě
- vnější a vnitřní aspekty islámského hnutí
- ekonomické zpravodajství, včetně odhalování podvratné činnosti nepřítele v oblasti hospodářských vztahů
- průnik do speciálních služeb Turecka a Řecka
- v oblasti AO diskreditace politiky USA na Balkáně a povzbuzování rozporů mezi
Řeckem a Tureckem.
- vzájemná součinnost má vzestupnou tendenci, přináší první plody (např. pomoc
při „aféře ANTONOV“52)
- roste kvalita informací, je třeba urychlit jejich přenos
- výměna materiálů po linii VTR zaznamenala pozitivní vývoj, ale je zde řada rezerv
- jeví se potřeba zlepšit součinnost po linii spec. služeb na dvoustranném základě
- AO – je na čase realizovat společné velkorysé a dlouhodobé operace, zvl[áště]
v oblasti lidských práv
- spolupráci je třeba osvobodit od byrokratických překážek, uplatňovat operativnější formy součinnosti.
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Archiv bezpečnostních složek, f. I. správa Sboru národní bezpečnosti, k. 362, sl. Vystoupení vedoucích delegací. S. Todorov – BLR, příloha k čj. A-00154/10-88. Originál strojopisu, 2 s.

Dokument č. 7
1988, 17.–21. října – Berlín. Poznámky o projevu náměstka ministra Státní bezpečnosti NDR a náčelníka Hlavní správy rozvědky (HV A) generálplukovníka Wernera
Grossmanna53 na berlínské poradě rozvědek zemí socialistického společenství
52	K  případu Sergeje Antonova (1948–2007), podezřelého z účasti na atentátu na papeže Jana Pavla II. srov.
tamtéž, s. 347–351; ŽÁČEK, Pavel – KOŠICKÝ, Patrik: Analýza československého defektora o činnosti
satelitních služeb. Pamäť národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 39.
53	Genplk. JUDr. Werner Grossman (nar. 6. 3. 1929) byl v letech 1952–1956 příslušníkem rozvědky, 1956–
1962 zástupcem náčelníka oddělení, 1962–1966 náčelníkem oddělení, 1966–1967 studium vysoké politické školy KSSS v Moskvě, 1969–1972 dálkové studium právnické fakulty MfS, 1975–1983 zástupce
náčelníka, 1983–1986 1. zástupce náčelníka HV A, 1. 6. 1986 – 31. 3. 1990 náměstkem MfS a náčelníkem
HV A. BARTH, Bernd-Rainer – LINKS, Christoph – MÜLLER-ENGBERGS, Helmut – WIELGOHS, Jan
(eds.): Wer war Wer in der DDR. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1995, s. 248; SIEBENMORGEN, Peter: „Staatssicherheit“ der DDR. Der Westen im Fadenkreuz der Stasi. Bouvier Verlag, Bonn
1993, s. 276, 330–331; CHILDS, David – POPPLEWELL, Richard: The Stasi. The East German Intelligence
and Security Service. Palgrave Macmillan Press Ltd., London 1999, s. 71, 75; GROSSMANN, Werner:
V pole zrenija – Bonn. Novyj Logos, Moskva 2007; GROSSMAN, Werner – SCHWANITS, Norman: Fragen
an das MfS. Auskünfte über eine Behörde. Edition Ost, Berlin 2010.
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- navazuje na úvodní vystoupení s. M[I]ELKEho54 a doplňuje jím podanou charakteristiku situace ve světě;
- formulace hlavních úkolů rozvědky NDR:
- platí aktuálnost sledování příprav protivníka k NRJN, byť problém ztratil na
dřívější ostrosti; cestou ke splnění je agenturní průnik do hlavních objektů HN USA
a NATO;
- záměry a přípravy protivníka ve vojenské oblasti, analýza a prognózy vývoje krizových jevů; pozornost věnovat technologickým aspektům, nedovolit kvalitativní náskok protivníka (SOI [SDI]55);
- sledovat vývoj v rozložení sil imperialistického tábora, aktivně jej ovlivňovat (mírové hnutí atp.);
- kolektivně se podílet na podpoře rozvojových zemí, pomáhat jejich bezpečnostním silám (Jemen, Etiopie, Mozambik, Angola, Nikaragua);
- VTR zapojit do omezování technologické zaostalosti ZSS;
- ZKR [zahraniční konrarozvědka] musí čelit destabilizačním snahám Západu,
politickému působení přes vnitřní opozici (evangelíci); klíčem je agenturní průnik do
objektů spec. služeb a IDC;
- roste role NR, práce s perspektivní agenturou a uplatňování „cizí vlajky“ – to je
hlavní metodická výbava současnosti;
- pomocí operativní techniky překonávat ochranu AIS protivníka;
- roste důležitost ochrany kádrového aparátu rozvědky, který se stává cílem verbovečných pokusů nepřítele (zvl. v méně početných koloniích);
- vzájemná spolupráce rozvědek trvale roste; možnosti zlepšení jsou především
v informační výměně (řešení nutno hledat na nejvyšší úrovni);
- mnohostranná setkání náčelníků rozvědek organizovat v rozmezí 3–4 let;
- náměty z vystoupení delegátů na plenárním zasedání by měly být prohloubeny
v dvoustranných rozhovorech56;
- delegace rozvědky NDR je [s] průběhem a výsledky jednání hluboce uspokojena.
Archiv bezpečnostních složek, f. I. správa Sboru národní bezpečnosti, k. 362, sl. Vystoupení
vedoucích delegací. S. Grossmann – NDR, příloha k čj. A-00154/10-88. Originál strojopisu, 2 s.
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54	Srov. dokument č. 1.
55	K SDI (Strategic Defense Initiative) srov. např. CHALFONT, Arthur Gwynne Jones: SDI: the case for
the defence. Alliance Publishers for the Institute for European Defence & Strategic Studies, London
1985; PARNAS, David Lorge: SDI: two views of professional responsibility. University of California Institute
of Global Conflict and Cooperation, La Jolla 1987; SURIKOV, Boris Trofimovich: SDI: key to security
or disaster? Progress Publishers, Moskva 1988; HUGHES, Robert C.: SDI: a view from Europe. National
Defense University Press, Washington 1990; NAYLOR, Thomas Herbert: The Gorbachev Strategy. Opening
the Closed Society. Lexington Books, Lexington – Toronto 1988, s. 162–167; CHAFETZ, Glenn R.: Gorbachev, Reform, and the Brezhnev doctrine. Soviet Policy Toward Eastern Europe, 1985–1990. Praeger Publishers,
Westport 1993, s. 116–117; SCHWEIZER, Peter: Reagan‘s War. The Epic Story of His Forty-Year Struggle and
Final Triumph over Communism. Anchor Books, New York 2003, s. 147–152 ad.; SUCHÝ, Petr: Reagan
a říše zla. Vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981–1989. Centrum pro
studium demokracie a kultury, Brno 2004, s. 80–115.
56	Tyto náměty neměl editor k dispozici.
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Ve dnech 17.–21. října 1988 se v Berlíně konala porada vedoucích představitelů
zahraničních rozvědek orgánů bezpečnosti BLR, MLR, VSR, NDR, Kuby, MoLR, PLR,
SSSR a ČSSR. Účastníci porady posoudili současnou politickou i operativní situaci
ve světě, projednali základní úkoly bratrských rozvědek v současné převratné etapě
výstavby socialismu a posoudili nezbytná opatření k jejich řešení.
Účastníci porady s uspokojením konstatovali, že zahraniční rozvědky orgánů bezpečnosti ZSS, které pracují pod vedením svých stran a vlád a řídí se doporučeními
moskevské porady konané v roce 1982, přispěly k úspěšné realizaci dohodnutého zahraničněpolitického kursu členských zemí Varšavské smlouvy a RVHP a k zajištění
jejich bezpečnosti i posílení obranyschopnosti a ekonomiky.
Bratrské rozvědky učinily nové kroky v rozšiřování a zdokonalování spolupráce
v boji s agresivní politikou imperialismu. Řídící [Řídíce] se principy marxismu-leninismu a socialistického internacionalismu, aktivizovaly rozvědnou činnost vůči USA
a jejich nejbližším spojencům (Anglii, Francii, NSR, Japonsku), což umožnilo zvýšit kvalitu získávaných tajných informací o hlavních kapitalistických zemích. Byly
prováděny společné dohodnuté efektivní vlivové akce, což umožnilo socialistickým
zemím vhodně ovlivňovat jednotlivé zahraničněpolitické akce řady kapitalistických
států, politickou linii i praktickou činnost některých stran západních zemí, veřejných organizací i masových demokratických hnutí.58 Zvýšila se úroveň součinnosti
rozvědných orgánů při upevňování jejich agenturních pozic, plnějším využíváním
existujících operativních možností. Probíhala vzájemně výhodná výměna rozvědných
informací o protivníkovi, zkušeností z práce v nejdůležitějších směrech – politickém,
vědeckotechnickém a kontrarozvědném.59 Efektivnější se stala i spolupráce při realizaci komplexního rozpracování důležitých mezinárodních problémů, jejichž vyřešení
je v zájmu zajištění bezpečnosti ZSS. Současně bylo konstatováno, že dosud existují
nevyužité rezervy. V rámci součinnosti je nutné soustředit hlavní pozornost na zvýšení efektivnosti práce, aby úkoly byly řešeny na úrovni nových požadavků. Bylo zvláště
zdůrazňováno, že nové formy vzájemných vztahů mezi ZSS a kapitalistickými státy
po linii politických, hospodářských, vědeckotechnických, kulturních a jiných styků,
které se v poslední době velice rozšiřují, vyvolávají nutnost změn v úkolech a taktice
práce bratrských rozvědek.
57	V záhlaví dokumentu je příjmové razítko z 20. XII. 1988 s čj. A-0064/15-88.
58	Srov. např. BITTMAN, Ladislav: The KGB and Soviet Disinformation. An Insider,s View. Pergamon-Brasey,s International Defense Publisher. Washington 1985; BITTMAN, Ladislav: Mezinárodní dezinformace.
Černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce. Mladá fronta, Praha 2000, s. 155–169 a rozkaz náčelníka I.
S-SNB č. 16 „Směrnice pro přípravu a provádění AO“ z 27. 6. 1983, viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/
rozkazy/1sprava/rozkaz16-1983.pdf (citováno k 10. 10. 2012).
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Účastníci porady se jednomyslně shodli ve svých hodnoceních i závěrech týkajících se současného stavu mezinárodní situace a nejdůležitějších tendencí jejího vývoje. Zdůraznili zvláště obrovský význam zahraničněpolitických iniciativ bratrských
socialistických zemí pro zlepšení politické situace ve světě, pro omezení horečného
zbrojení a pro počátek reálného odzbrojení. Bylo konstatováno, že shoda názorů, jednota cílů vytvářejí pevný základ pro určení společných prioritních úkolů bratrských
orgánů i pro harmonickou shodu jejich národních a internacionálních zájmů.
Účastníci porady s uspokojením konstatovali, že za období po moskevské poradě
se ještě více upevnily mezinárodní pozice ZSS, zvýšil se jejich vliv na řešení kardinálních otázek současnosti.
Mocným faktorem mezinárodního života se stalo nové politické myšlení, které
vyjadřuje snahy ZSS na zajištění bezpečnosti, a to především politickými prostředky
a s ohledem na zájmy všech národů. Tomuto ušlechtilému cíli slouží koncepce vytvoření světa bez jaderných zbraní a bez násilí, společná iniciativa socialistických zemí
na vytvoření komplexního systému mezinárodní bezpečnosti. Dále tomuto cíli slouží
komplex návrhů předložených socialistickými zeměmi o zákazu a likvidaci chemických zbraní, o snížení ozbrojených sil a výzbroje na úroveň rozumné dostatečnosti,
o porovnání vojenských doktrín Varšavské smlouvy a NATO s cílem zaměřit je výlučně na obranu.60
Hlavní orientací zahraničněpolitické činnosti bratrských socialistických zemí je
odstranění nebezpečí jaderné katastrofy. V souvislosti s tím zdůraznili účastníci porady historický význam sovětsko-americké smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu, jakožto prvního reálného kroku k úplnému zničení jaderného arzenálu.
Smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu je úspěchem všech socialistických zemí, svědčícím o vysoké úrovni součinnosti bratrských zemí, efektivnosti jejich
zahraničněpolitického kursu. V současných podmínkách nabývá na zvláštní důležitosti zajištění kontinuity a nezvratnosti procesu odzbrojení, v jehož rámci klíčové místo
zaujímá řešení otázek spojených s 50% snížením útočných strategických zbraní SSSR
a USA při respektování smlouvy ABM v takovém znění, jak byla podepsána v roce
1972, a také dosažení dohod o snížení ozbrojených sil a klasických zbraní v Evropě.
Nezbytnou podmínkou pro posílení mezinárodní bezpečnosti je prohloubení
procesu spolupráce v Evropě, realizace koncepce „celoevropského domu“. Je nutná
hluboká přestavba současného systému mezinárodních ekonomických vztahů, vytvoření nového mezinárodního ekonomického řádu, jakožto důležité podmínky politické stability ve světě. Bratrské socialistické země jsou přesvědčeny, že svět bez jaderných zbraní a bez násilí může a musí být vytvořen. Splnění tohoto úkolu považují za
uskutečnění humanistických ideálů socialismu.

59	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Za mír a socialismus až do trpkého konce. Dokumenty o spolupráci československé a sovětské
rozvědky, 1985–1989, s. 359–365.
60	Srov. např. REED, Thomas C. – STILLMAN, Danny B.: The Nuclear express. A political history of the bomb
and its proliferation. Zenith Press, Minneapolis 2010, s. 191.
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V mezinárodní situaci jsou patrny určité pozitivní změny. Rozšířily se vzájemně výhodné kontakty mezi socialistickými a kapitalistickými státy, došlo k určitému
zlepšení v sovětsko-amerických vztazích. Byl zahájen proces odzbrojení, patrné jsou
posuny v oblasti řešení regionálních konfliktů. Ustoupila hrozba celosvětové války.
Vytvářejí se nové formy mezistátních styků, které odrážejí vědomí rostoucí vzájemné
závislosti i nedělitelné odpovědnosti za osud lidstva. K podstatnému zvratu však dosud nedošlo. Důležitým úkolem bratrských rozvědek je v těchto podmínkách aktivně
napomáhat rozvoji příznivých procesů.
Rozvědky socialistických zemí zastoupené v Berlíně budou i nadále dělat vše, co je
v jejich silách, aby napomohly svými specifickými prostředky rozvoji tohoto procesu.
Hodlají přitom soustředit své úsilí na odhalování utajovaných plánů a záměrů hlavního protivníka v otázkách vojenskostrategického, politického a ekonomického soupeření se ZSS i na využívání rozporů mezi imperialistickými státy v zájmu boje za mír.
Změny v mezinárodních vztazích k lepšímu, růst přitažlivosti idejí socialismu
vyvolávají odpor nejreakčnějších imperialistických sil. Nezřekly se svých plánů na
vystupňování horečného zbrojení a na dosažení vojenskostrategické převahy, aktivně postupují v realizaci programu SOI [SDI]. Odpor USA a jejich spojenců v NATO
k dalšímu postupu vpřed v oblasti realizace jaderného odzbrojení, zvláště v Evropě,
oddalování začátku rozhovorů o snížení ozbrojených sil a klasických zbraní od Atlantiku po Ural, odmítnutí zákazu zkoušek jaderných zbraní, blokování podpisu konvence o zákazu chemických zbraní, pokusy vést jednání se socialistickými zeměmi
z pozice síly a mnohé další projevy podobného rázu svědčí o tom, že socialistické
země musí vynaložit ještě mnoho sil, aby se proces odzbrojení stal nezvratným. Životní nutností pro socialistické země zůstává nejvyšší bdělost.
Za nejdůležitější úkol považují bratrské rozvědky aktivizaci práce na odhalování
agresivních záměrů protivníka, v prvé řadě na získávání informací o jeho plánech
přípravy na nenadálé napadení, a také na odhalování příznaků nazrávajících místních vojenských konfliktů, u nichž je nebezpečí vzniku krizového ohniska. Za tímto
účelem zdokonalují formy a metody své činnosti v daném směru a rozvíjejí spolupráci. Svými specifickými prostředky napomáhají realizovat kontrolu, jak protivník
dodržuje odzbrojovací dohody.
V rozvědné práci je nezbytné věnovat pozornost i novým jevům a procesům v mezinárodním životě, které vznikají v důsledku přeskupování v imperialistickém táboře,
zvláště v souvislosti s úsilím na vytvoření vojenské a politické integrace západní Evropy, především pak na předpokládané vytvoření jednotného západoevropského trhu
v roce 1992, a dále v souvislosti se zvýšenou úlohou Japonska, s rostoucím významem
regionů Tichého a Indického oceánu.
Tak jako dříve představuje značné nebezpečí politika Spojených států a jejich hlavních spojenců zaměřená na oslabení pozic socialismu, na eskalaci regionálních konfliktů, které mohou v určitých podmínkách ohrozit všeobecnou bezpečnost. V období po moskevské poradě ZSS zaktivizovaly hledání realistických přístupů k urovnání
konfliktních situací, přičemž byla brána v úvahu jejich specifika a dodržováno právo
národů na volbu vlastní cesty rozvoje bez vměšování zvenčí. Konkrétním projevem
nového politického myšlení je politika národního usmíření v Afgánistánu a Kampu-

DOKUMENT Y

Socialistická solidarita bratrských rozvědek

207

securitas imperii

DOKUMENT Y

Pavel Žáček

208

čii.61 Její rozhodné a důsledné uskutečňování všemi zainteresovanými stranami má za
cíl zajistit obnovení míru v těchto zemích. Rozvědky bratrských zemí svými prostředky napomáhají boji zemí socialistického společenství za spravedlivé politické urovnání konfliktních situací ve Střední Americe, na Blízkém a Středním východě, na jihu
Afriky. Velký význam má poskytování nezbytné pomoci Nikaragui, která je objektem
agresivních plánů USA, podíl na urovnání konfliktu v Jižní Africe, jehož bezprostředními účastníky jsou Angola, JAR [Jihoafrická republika], tzv. „frontové státy“, a nepřímo všechny země afrického kontinentu. Povzbudivé jsou výsledky čtyřstranných
jednání o poskytnutí nezávislosti Namibii a zastavení agrese JAR proti Angole.62
Představitelé rozvědek souhlasí s tím, že je třeba i nadále podporovat spřátelené
bezpečnostní orgány zemí třetího světa. Bratrské rozvědky pomáhají organizovat odpor proti politice agrese a neokolonialismu, podporují síly národně-osvobozeneckého hnutí a sociálního pokroku. Socialistické země ve snaze o likvidaci ohnisek napětí
v různých částech světa považují za nezbytné usilovat o zvyšování úlohy OSN v tomto
procesu tak, aby se stala skutečným nástrojem zachování míru.
Účastníci porady se domnívají, že důležitým přínosem k upevnění pozitivních
tendencí mezinárodního rozvoje je HNZ, které v řadě otázek vystupuje z protiimperialistických a protiamerických pozic. HNZ, které ve svých řadách spojuje velké
množství států, hraje stále důležitější úlohu v politickém životě světa. Podpora, kterou tomuto hnutí poskytují socialistické země, napomáhá dalšímu zvyšování jeho
úlohy i autority ve světových záležitostech.
[Za] Podpory ostatních zemí socialistického společenství vytýčil Sovětský svaz
grandiózní program upevnění bezpečnosti v asijsko-tichomořském regionu. Realizace
úkolů, které tento program obsahuje, vyžaduje v tomto směru další zvýšení aktivity
rozvědných orgánů bratrských zemí. Jeho význam poroste, jelikož asijsko-tichomořský region hraje stále důležitější úlohu ve světové ekonomice a politice USA. Japonsko
a země Západu (Anglie, Francie, NSR) provádějí vůči zemím ATR [asijsko-tichomořský
region] aktivní strategickou linii, zaměřenou na rozšíření svého vlivu v tomto regionu.
V období od konání moskevské porady vzrostl význam faktorů, které brzdí agresivní imperialistické kruhy. Aktivní mírová politika socialistických zemí inspiruje

61	Srov. např. SAIKAL, Amin – MALEY, William (eds.): The Soviet Withdrawal from Afghanistan. Cambridge
University Press, New York – Melbourne 1989; ARNOLD, Anthony: The Fateful Pebble. Afghanistan‘s Role in the Fall of the Soviet Empire. Presidio Press, Novato 1993; SAKWA, Richard: Gorbachev and his
reforms 1985–1990, s. 345–350; THEERAVIT, Khien: U.S.S.R., Vietnam, and the Conflict in Kampuchea.
In: VALENTA, Jiri – CIBULKA, Frank: Gorbachev‘s new thinking and Third World conflicts. Transaction Publishers, New Brunswick 1990, s. 195–211.
62	Srov. např. ALBRIGHT, David E.: East-West Tensions in Africa. In: SHULMAN, Marshall D. (ed.): East-West Tensions in the Third World. W. W. Norton & Company, New York – London 1986, s. 150–155; LIMBERG, Wayne P.: Soviet military support third-world Marxist regimes. In: KATZ, Mark N. (ed.): The
USSR and Marxist revolutions in the Third World. Woodrow Wilson International Center for Scholars and
Cambridge University Press, New York 1990, s. 82–84; CAMPBELL, Kurt. M.: Soviet Policy in Southern
Africa: Angola and Mozambique. In: CAMPBELL, Kurt. M. – MACFARLANE, S. Neil: Gorbachev‘s Third
World Dilemnas. Routlege, London – New York 1989, s. 206–235; DURMAN, Karel: Popely ještě žhavé: velká
politika 1938–1991. Díl II., Konec dobrodružství 1964–1991. Karolinum, Praha 2009, s. 426–431.
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protiválečné hnutí v kapitalistických zemích a zvýšila jeho vliv na veřejnost. Stále vyhraněnější pozici v otázkách zachování míru zaujímá většina socialistických a sociálně-demokratických stran. Politika zachování míru nachází dokonce pochopení i mezi
představiteli monopolního kapitálu západních zemí. A tak se v současné době vytvářejí příznivé předpoklady pro dosažení pokroku v boji za mír, a to především v západní
Evropě. Rozvědky socialistických zemí budou pozorně sledovat tyto změny v politickém poměru sil a budou tento proces aktivně ovlivňovat s tím, aby byly využity veškeré
možnosti pro realizaci konstruktivního a úspěšného dialogu s těmito silami.
Berouce v úvahu, že pozice socialismu na mezinárodním fóru i budoucnost světa
závisí na dynamice ekonomického a sociálního rozvoje socialismu, urychlení vědeckotechnického pokroku, všestranném využívání obrovského potenciálu socialistického společenského zřízení, vedoucí představitelé rozvědek zdůraznili význam práce ve
vědeckotechnickém a ekonomickém směru. Spatřují v tom svůj přínos k opatřením
socialistických států, která jsou zaměřena na urychlení vědeckotechnického a sociálně-ekonomického rozvoje a na upevnění jejich obranyschopnosti.
V poslední době došlo ke změně mezinárodní polemiky v otázce lidských práv.
V důsledku vyhlášení a realizace nového politického myšlení se pozice Západu v této
oblasti oslabily a vytvořily se předpoklady pro širokou ofenzívu socialistických zemí.
Zvláštní význam pro poměr sil ve světě má také to, že se Spojeným státům a ostatním imperialistickým zemím nepodařilo zatáhnout do svého strategického spojenectví i Čínu. Vedoucí představitelé rozvědek vítají zlepšení vztahů socialistických zemí
s Čínou a domnívají se, že plodná a stabilní spolupráce s touto zemí odpovídá zájmům světového socialismu, napomáhá upevnění mezinárodní bezpečnosti. Současně však nepouštějí ze zřetele, že čínská politika je nadále protichůdná, že tato země
stejně jako dříve vystupuje v jihovýchodní Asii s hegemonistickými snahami, úsilí
států Indočíny na politické urovnání sporů maří podvratnými akcemi a vojenskou
silou, zachovává kurs konfrontace se socialistickým Vietnamem. ČLR zůstává nadále
důležitou sférou naší činnosti. Velký význam mají získané poznatky o imperialistických plánech na posílení vlivu na čínskou politiku a na postoje Číny vůči jednotlivým
socialistickým zemím.
Nové požadavky staví před rozvědky boj se speciálními službami, s ideodiverzními
orgány a jinými organizacemi protivníka, které zvyšují své úsilí na destabilizaci vnitropolitické situace socialistických zemí, na vnesení rozkolu do socialistického tábora
a posuzují procesy, k nimž dochází v současné době v socialistických zemích, jako
výhodné pro vytvoření politické opozice řízené zvenčí. Vedoucí představitelé zemí
NATO vycházejí z toho, že soutěžení systémů dospělo do nových dimenzí, a že právě
v Evropě se vytvořily podmínky, které odkrývají Západu nové možnosti pro politický,
diplomatický, ideologický i ekonomický vliv v socialistických zemích. Je přitom rovněž nutné mít na zřeteli, že se této činnosti účastní i ty síly, s nimiž je nutno spolupracovat v boji za mír. Vedoucí představitelé rozvědek spatřují svůj úkol v tom, že je
nutné podstatně přispět ke zmaření nepřátelských akcí již v jejich počátečním stádiu
a zároveň čelit snahám protivníka zbrzdit proces upevňování mezinárodní bezpečnosti cestou rozpoutávání různých antisocialistických kampaní.
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Vedoucí představitelé rozvědek posoudili problémy metodiky operativní činnosti.
Domnívají se, že nejperspektivnější cestou na odhalení plánů protivníka je agenturní
a operativně-technické pronikání do jeho centrál, kde se rozhoduje o zásadních politických otázkách. Současně s tím obracejí pozornost na nezbytnost širšího využívání
operativně-technických možností pro získávání informací, včetně možností, skýtajících se v oblasti výpočetní a spojové techniky. Je rovněž nutné nadále využívat veškeré
možnosti práce z legálních pozic. Je přitom zapotřebí počítat s tím, že v důsledku
mírumilovné politiky socialistických zemí se rozšiřuje ideověpolitická základna získávání zdrojů cenných informací.
Stále důležitější místo v praktické činnosti rozvědek připadá aktivním opatřením
na podporu politiky socialistických zemí a na odhalování agresivních plánů protivníka. Vedoucí představitelé rozvědek považují za nezbytné zvyšovat jejich efektivnost,
kvalitu a účinnost především cestou rozpracování a realizace komplexních dlouhodobých ofenzivních akcí. Rostoucího významu přitom nabývá verbovka kvalifikované
vlivové agentury a kvalita vlivových akcí.
Účastníci porady se shodují v tom, že komplikující se agenturně-operativní situace, kvalifikovanější kontrarozvědná činnost protivníka i zvýšená agresivita jeho
speciálních služeb vyžadují od bratrských rozvědek neustálé zdokonalování vlastní
metodiky a její přizpůsobení měnícím se podmínkám. Potíže vyskytující se na jejich
cestě nejsou však s to překazit úspěšné plnění úkolů, které bratrským rozvědkám
uložily strany a vlády. Bylo rovněž konstatováno, že růst mezinárodního terorismu
má značný vliv na operativní situaci v kapitalistických zemích. Speciální služby imperialistických států se pokoušejí využít tohoto jevu ve svém vlastním zájmu, především
jako přikrytí vlastních podvratných akcí zaměřených proti bratrským socialistickým
zemím, proti národně-osvobozeneckým a protiválečným hnutím a také pro rozšíření
svých operativních možností v boji s bratrskými rozvědkami. V tomto boji vystupují
speciální služby protivníka fakticky jako jednotná fronta.
...
S přihlédnutím k výše uvedenému vyjadřují vedoucí představitelé zahraničních
rozvědek orgánů bezpečnosti BLR, MLR, VSR, NDR, Kuby, MoLR, PLR, SSSR a ČSSR
jednomyslný názor o nutnosti dalšího rozvíjení a prohlubování spolupráce při zajišťování bezpečnosti bratrských zemí a majíce na zřeteli zvláštnosti současné mezinárodní situace, internacionální i národní priority považují za účelné soustředit své úsilí
na řešení následujících úkolů:
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I. V oblasti agenturně-operativní práce
- Vytvořit a upevnit agenturní a operativně-technické pozice v hlavních objektech
USA a jejich nejbližších spojenců (NSR, Velká Británie, Francie, Japonsko), některých
dalších kapitalistických států, v orgánech NATO a EHS [Evropské hospodářské společenství], mezinárodních a regionálních organizacích, a to především cestou využívání
prostředků nelegální rozvědky63;

II. V oblasti informačně-analytické práce
- Získávat tajné informace o vojensko-politických plánech a záměrech USA a jejich spojenců i velkých kapitalistických států Asie, Afriky a Latinské Ameriky, o nazrávání krizových situací ve světě, o vývoji vnitropolitické situace v zemích, v nichž
je prováděna rozvědka, o jejich zahraniční politice, dále získávat informace o aktuálních ekonomických a vědecko-technických problémech i o činnosti speciálních služeb a podvratných ideologických centrál protivníka proti ZSS;
- Zajistit objektivitu a hodnověrnost rozvědných informací zasílaných státnímu
a stranickému vedení, v celkovém toku těchto informací zvýšit podíl prognostických
materiálů;
- prioritně objasňovat následující problémy:
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- Zdokonalovat dále formy a metody práce spojené s verbovkou, více a odvážněji
využívat agenty-typaře, rozpracovatele a agenty-verbovčíky, „cizí vlajku“ atd. při řešení konkrétních úkolů upevňování operativních možností rozvědky;
- Využívat tvůrčím způsobem závěry teorie rozvědné činnosti, které se osvědčily
v praxi, široce využívat získané zkušenosti, rozpracování nových přístupů k řešení základních úkolů;
- Zajistit bezpodmínečně spolehlivost systému spojení s prověřenou agenturou
za jakékoliv operativní situace, především pak rozšířeným využíváním neosobního
spojení a nejnovějších operativně-technických prostředků;
- Využívat v plné míře možnosti legálních rezidentur v oblasti získávání informací
a sledování vývoje situace v důležitých oblastech prostřednictvím stálých kontaktů
s nositeli tajemství. Cílevědomě politicky ovlivňovat zahraniční a vnitřní politiky cizích zemí; zvýšit úroveň součinnosti legální a nelegální rozvědky při rozpracovávání
hlavních objektů protivníka;
- Využívat za rozvědnými účely operativně-technické prostředky, zvláště za účelem
pronikání do automatizovaných informačních systémů a zavedení kontroly kanálů
spojení protivníka;
- Zajistit vysokou mobilizační pohotovost bratrských rozvědek, jejich ústředních,
periferních i zahraničních aparátů.
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a) po linii politické rozvědky:
- strategie vedoucích imperialistických států, zvláště platné koncepce tří imperialistických silových center (USA, západní Evropa, Japonsko) v politické, ekonomické
a vojenské oblasti; snaha modifikovat nebo přizpůsobovat k měnícím se podmínkám
celkovou imperialistickou strategii; koordinace akcí mezi imperialistickými silovými
centry a vedoucími státy, vznikající přitom rozpory a rozdíly výhodné pro ZSS;
63	Srov. např. ŽÁČEK, Pavel: Praha – Vídeň, Vídeň – Praha. Operativní korespondence nelegální rozvědky,
1989–1990. Pamäť národa, 2005, roč. 1, č. 4, s. 33–42; rozkaz náčelníka I. S-SNB č. 12 „Zásady práce nelegální rozvědky“ z 27. 5. 1983. Viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/1sprava/rns12-1983.pdf (citováno
k 10. 10. 2012) a Sborník pokynů a informací náčelníka 1. správy SNB č. 19 „Zavedení systému zpracování
informačních údajů ve prospěch nelegální rozvědky“ z 16. 12. 1983. ABS, f. I. správa SNB, k. 2.
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- změny ve vojensko-politické situaci; vojenská politika USA a NATO, jejich plány
a akce na dosažení vojenskostrategické převahy nad zeměmi Varšavské smlouvy; příznaky agresivních záměrů protivníka a přímé přípravy k nenadálému raketojadernému napadení ZSS, k rozpoutávání krizových situací a ozbrojených střetů v různých
regionech světa;
- situace v NATO; diskuse členů bloku o jeho strategii a jejich vliv na vojenskou
politiku USA, vznikající přitom rozpory mezi členskými státy NATO; vývoj vojenské
doktríny, koncepcí a základních principů využití ozbrojených sil NATO a vedoucích
imperialistických států; vojenské a mobilizační plánování a vývoj řízení krizových situací a civilní obrany; akce ozbrojených sil protivníka v době míru;
- plány a akce protivníka na porušování nebo obcházení uzavřených smluv a dohod v oblasti omezení zbrojení, odzbrojení a vytvoření [vytváření] atmosféry důvěry,
na nedodržování smlouvy o nešíření jaderných zbraní; snahy států, které tuto smlouvu nepodepsaly, vytvořit vlastní jadernou zbraň;
- postoje USA, zemí západní Evropy a Japonska k problémům omezení zbrojení,
odzbrojení a zajištění mezinárodní bezpečnosti; jejich přístup k rozvoji vztahů se ZSS;
jejich skutečné záměry na probíhajících bilaterálních a multilaterálních jednáních;
- vývoj tendencí ve světě ve prospěch vojenského a politického snížení napětí, zahraniční reakce na společné mírové iniciativy bratrských socialistických zemí, odhalování faktorů příznivých pro jejich realizaci; stav a perspektivy protiválečného hnutí
v kapitalistických zemích, jeho vliv na politiku Západu;
- postoje zemí NATO, neutrálních a nezúčastněných států k otázkám pokračování
procesu KBSE [Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě]; perspektivy vytváření pásem bezjaderných zbraní v různých oblastech zeměkoule; problémy komplexního přístupu k zajištění míru a bezpečnosti v Asii;
- plány a akce hlavního protivníka na oslabení ZSS, na provádění politiky diferencovaného přístupu k jednotlivým socialistickým státům, na vytvoření „ohnisek
sociálního napětí“ v těchto zemích a na formování „vnitřní opozice“, jak protivník
hodnotí vnitřní situaci a politiku socialistických států;
- dynamika vojensko-politické situace v západní Evropě, rozšiřování západoevropského „pilíře“ NATO, reaktivace ZEU rozvoj vztahů v trojúhelníku NSR – Francie
– Velká Británie, situace na jihovýchodním křídle NATO (Turecko, Řecko), plány další ekonomické a politické integrace EHS, vývoj vnitropolitické situace ve vedoucích
kapitalistických státech západní Evropy, jeho vliv na zahraniční politiku těchto zemí;
- hodnocení poměru politických sil v USA s přihlédnutím k výsledkům prezidentských voleb a voleb do amerického Kongresu v roce 198864; hodnocení osobnosti
a politiky nového prezidenta, zvláště vztahu ke spojencům USA, k socialistickým státům i k problémům regionálních konfliktů;
- plány a akce japonských vládních kruhů na militarizaci země, na posílení její úlohy ve světové ekonomice a politice; postoje Japonska k otázkám rozvoje vztahů se ZSS;
- vývoj vojensko-politické situace v oblasti Středozemního moře, na Blízkém
64	Ve volbách byl 41. prezidentem Spojených států amerických zvolen republikán George Herbert Walker
Bush (nar. 12. 6. 1924).

65	Srov. např. Securitas Imperii, 2000, č. 6/I, s. 44–47; ABS, f. I. správa SNB, k. 358, Sympozium k Socialistické internacionále na I. správě SNB, 18. 6. 1982, čj. A-001813/42-82.
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a Středním východě, na Dálném východě, v Latinské Americe i na jihu Afriky a v oblasti Afrického rohu; na Korejském poloostrově; činnost USA a jejich nejbližších
spojenců na upevnění svých vojenských, politických i ekonomických pozic v těchto
strategicky důležitých regionech; nazrávání a vývoj krizových situací na základě regionálních problémů;
- situace v HNZ, jeho protiimperialistická a protiamerická orientace, možnost
dalšího rozšíření a prohloubení spolupráce ZSS s rozvojovými zeměmi;
- záměry a konkrétní akce USA a ostatních imperialistických států zaměřené na
rozkol v HNZ a na využití tohoto hnutí pro své cíle;
- politika hlavních imperialistických mocností vůči ČLR; postoje ČLR ke klíčovým
problémům světové politiky a vztahů se socialistickými zeměmi i s USA, západní Evropou, Japonskem, Indií a Afganistánem, Kampučií.
- politika Socialistické internacionály i západoevropských sociálně-demokratických a socialistických stran65; možné styčné body s těmito organizacemi v otázkách
upevnění míru a odzbrojení; činnost SI [Socialistická internacionála] a jejích členských stran v Latinské Americe, Africe a Asii;
- pokusy protivníka využít spekulace v otázce lidských práv k diskreditaci socialistických zemí; hromadné porušování občanských svobod a politických práv v hlavních
kapitalistických zemích;
- politická koncepce vládnoucí skupiny ve Vatikánu a v celé katolické církvi, rozložení sil v papežské kurii, rozmanitost tendencí v mezinárodním katolickém hnutí,
„východní politika“ Vatikánu, jeho konkrétní plány a záměry vůči jednotlivým socialistickým zemím;
- podvratná činnost mezinárodních sionistických center proti ZSS;
- situace a vývojové tendence islámského hnutí a různých proudů; jak protivník ke
svým antisocialistickým cílům využívá islámský faktor, možnosti využití islámského
hnutí nebo jeho jednotlivých proudů v zájmu socialistických zemí;
- situace uvnitř a kolem Afghánistánu, činnost kontrarevolučních sil, jejich spojení s imperialistickými kruhy a muslimskou reakcí na Blízkém a Středním východě;
- situace ve Střední Americe, akce USA na podporu kontrarevolučních sil v Nikaragui a reakčních režimů v ostatních středoamerických zemích;
- situace v oblasti Perského zálivu; akce USA na rozšíření své vojenské přítomnosti
a na zajištění strategických zájmů amerického imperialismu v případě urovnání íránsko-iráckého konfliktu;
- akce USA a Izraele zaměřené na urovnání konfliktu na BV [Blízký východ] v zájmu imperialismu;
- stav a tendence rozvoje Kurdského národně-osvobozeneckého hnutí a možnosti
jeho přeměny ve skutečný antiimperialistický faktor na BSV [Blízký a střední východ];
- situace na jihu Afriky i v oblasti Afrického rohu; akce imperialistických sil a JAR
na oddálení politického řešení namibijského problému, na destabilizaci situace v Angole, Mosambiku a jiných „frontových“ afrických státech;
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- plány a záměry USA, Japonska, zemí západní Evropy a ČLR vůči ATR. Postoje
zemí regionu k problémům bezpečnosti a rozvoje;
- konkrétní akce USA, Japonska, ČLR vůči zemím jihovýchodní Asie, jejich přístup
k urovnání kampučského problému. Náhled zemí ASEAN na rozvoj vztahů s Vietnamem, Laosem, Kampučií a ostatními socialistickými zeměmi;
- situace na Korejském poloostrově. Agresivní plány Jižní Koreje a USA proti
KLDR. Perspektivy politického urovnání korejské otázky;
- hospodářská válka imperialismu proti ZSS, její metody, formy a prostředky (embargo, bojkot, diskriminace v obchodní oblasti, ekonomická diverze atd.); úloha a politika mezinárodních hospodářských a měnových organizací, které jsou kontrolovány
imperialismem; možnosti a východiska pro rozšíření obchodních, ekonomických a finančních vztahů mezi socialistickými a kapitalistickými státy; problém zahraniční
zadluženosti zemí „třetího světa“;
- hlavní tendence vývoje situace na světových trzích energetických zdrojů, potravin a surovin (ropy, plynu, obilí, ušlechtilých kovů a strategických minerálů); energetická a surovinová politika hlavních imperialistických států, postavení hlavních
světových měn;
- hlavní tendence vývoje globálních problémů (ekologického, potravinového, demografického, ekonomicky méně rozvinutých zemí atd.);
b) po linii vědeckotechnické rozvědky
- vývojové tendence světové vědy, především základní a aplikovaný výzkum, který
může vyvolat kvalitativní změny u zbraňových systémů hromadného ničení (nukleárních, chemických, biologických aj.);
- stav a perspektivy výzkumu prováděného v současnosti v hlavních kapitalistických zemích, který je schopen vyvolat technologický průlom ve prospěch protivníka,
a na tomto základě i podstatné zvýšení jeho vojenského potenciálu;
- zdokonalování zbraní, které mají k dispozici USA, NSR, Francie a Japonsko a vytváření v těchto zemích nových druhů zbraní a nosičů zbraní strategického určení;
stav a perspektivy vývoje systémů protiraketové obrany (program SOI [SDI]);
- vědeckotechnická opatření hlavního protivníka na vytvoření vojensko-technických předpokladů a podmínek pro realizaci nenadálého napadení proti ZSS;
- vývoj civilních odvětví vědy a techniky v zahraničí, především strojírenství, elektrotechniky a mikroelektroniky, chemie, výroby přístrojů, robotiky, metalurgie, které
pomáhají maximálně urychlit vědeckotechnický pokrok (klíčové technologie); jiné
objevy na Západě, které lze využít při úspěšné realizaci Komplexního programu vědeckotechnického rozvoje členských zemí RVHP do roku 2000, a to ve všech pěti prioritních směrech (elektronizace národního hospodářství, komplexní automatizace,
atomová energetika, nové materiály a technologie jejich výroby a zpracování, biotechnologie) i při řešení potravinových problémů a otázek životního prostředí;
- nejnovější vědeckotechnický vývoj a výzkum v kapitalistickém světě, jež mohou
být využitelné pro další zdokonalování operativně-technických prostředků, jimiž jsou
vyzbrojeny bezpečnostní orgány ZSS, a při organizaci efektivních protiopatření proti
technickým prostředkům speciálních služeb protivníka.
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III. V oblasti aktivních opatření
- Podporovat mírovou a odzbrojovací strategii socialistických zemí, jejich boj proti
jadernému nebezpečí a horečnému zbrojení, za zachování a upevnění míru na celém
světě, vytvoření komplexního systému mezinárodní bezpečnosti, padesátiprocentní
snížení strategických zbraní, odvrácení horečného zbrojení v kosmu, zákaz a likvidace chemických zbraní, vytváření zón bez jaderných zbraní, zřeknutí se vývoje nových
zbrojních systémů, a také snížení [počtu] klasických zbraní;
- Napomáhat protiválečnému hnutí v západní Evropě a v USA; podporovat mírové
iniciativy nezúčastněných zemí s cílem posílit politický tlak na vlády zemí NATO, aby
pokračovaly a prohloubily zahájené procesy odzbrojení, aby byly dodržovány přijaté
úmluvy a došlo k odhalování pokusů Západu zvyšovat horečné zbrojení či o záměru
zbraní podléhajících likvidaci jinými druhy;
- Aktivně působit na vlády i na jednotlivé veřejné politické činitele i velké byznismeny [!] hlavních kapitalistických zemí s cílem stimulovat je ke konstruktivnímu
postoji vůči socialistickým zemím;
- Ovlivňovat vedení SI a jejich hlavních stran, aby neustupovalo ze svých pozic podpory snižování napětí a vzájemně výhodné spolupráce mezi Východem a Západem;
- Odhalovat agresivní charakter zahraničněpolitického kursu USA, jejich politiky
státního terorismu, odhalovat nebezpečné následky realizace SOI [SDI], kompromitovat nejreakčnější a nejmilitantnější americké a západoevropské politické činitele;
- Ovlivňovat postoje západoevropských zemí NATO, využívat specificky regionální nebo národní zájmy k tomu, aby tyto země odmítly podporovat strategii jaderného
odstrašení;
- Využít rozporů mezi Řeckem a Tureckem k oslabení jihovýchodního křídla
NATO a k diskreditaci politiky USA ve východním Středomoří;
- Napomáhat dalšímu rozvoji procesu normalizace vztahů mezi bratrskými socialistickými zeměmi a ČLR, prohloubení rozporů mezi ČLR a hlavními imperialistickými zeměmi; odhalovat podvratné plány a záměry imperialismu proti ČLR;
- Podporovat pokrokové režimy v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, napomáhat upevnění antiimperialistické orientace HNZ, pomáhat mu v boji za mír a odzbrojení, a také podporovat snahy zemí, které získaly svobodu, o nastolení nového
mezinárodního ekonomického řádu; napomáhat politickému řešení krizových a konfliktních situací především na Blízkém a Středním východě, ve Střední Americe, na
jihu Afriky i v jihovýchodní Asii;
- Napomáhat procesu národního usmíření v Afghánistánu, upevnění pokrokového národně-demokratického režimu v této zemi, odhalovat cizí vměšování do vnitřních záležitostí Afghánistánu;
- Podporovat utváření příznivých zahraničněekonomických podmínek pro realizaci hospodářské strategie socialistických zemí, napomáhat rozvíjení obchodních,
kooperačních, finančních i monetárních vztahů s hlavními kapitalistickými zeměmi
na základě vzájemné výhodnosti, nejvyšších výhod a odstranění diskriminace;
- Kompromitovat před světovou veřejností americké rozvědné orgány, především
pak CIA, speciální služby ostatních imperialistických zemí, diskreditovat podvratná
ideologická centra protivníka a zahraniční antisocialistické skupiny. Provádět vlivové
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IV. V oblasti boje s podvratnou činností protivníka
a) boj se speciálními službami protivníka:
- koncentrovat úsilí na provádění operativního rozpracování a získávání ke spolupráci příslušníků, agentury, rezidentur i strukturálních součástí, působících proti
socialistickým státům, proti zemím socialistické orientace, oddílům mezinárodního
komunistického hnutí a proti pokrokovým zahraničním organizacím;
- odhalovat plány a akce speciálních služeb protivníka zaměřené na špionáž a případné teroristické akce, nepřátelské akce proti bezpečnostním orgánům socialistických států, na řízení antisocialistického ilegálního hnutí;
- včas odhalovat a znemožňovat operace speciálních služeb orientované na agenturní pronikání do politických, ekonomických i vojenských center socialistických
států;
- neustále sledovat součinnost imperialistických speciálních služeb, jejich styky
s rozvědnými a kontrarozvědnými orgány neutrálních států a zemí „třetího světa“;
- organizovat protiakce proti technickým prostředkům protivníka.
b) boj s ideologickou diverzí a nelegální politickou činností protivníka:
- odhalovat plány a konkrétní akce antisocialistických sil v zahraničí na podněcování nepřátelsky smýšlejících osob v socialistických zemích, na organizování součinnosti s nimi a na vytváření konspirativních kanálů spojení;
- získávat poznatky o tom, jak protivník využívá nové prostředky a metody v oblasti ideologické diverze;
- mařit akce speciálních služeb imperialistických států na vytvoření agenturních
pozic v protispolečenských skupinách, působících v socialistických státech; překazit
pokusy protivníka o využití konspirativních kanálů spojení v socialistických zemích
k realizaci ideologické diverze; odhalovat taktiku a metody podvratné činnosti speciálních služeb protivníka;
- získávat informace o tom, jak speciální služby imperialistických států využívají
agenturu a jiné operativní styky v politických stranách, v hromadných sdělovacích
prostředcích, v institucích zabývajících se výzkumem vztahů mezi Východem a Západem a školách k realizaci operativních úkolů v práci s „politickým podzemím“
v socialistických zemích;
- získávat poznatky o situaci v řadách reakční emigrace z bratrských zemí, o antisocialistické činnosti emigrantů, o jejich spojení s imperialistickými speciálními službami, o pokusech protivníka koordinovat a sjednocovat podvratnou činnost emigrace z různých socialistických států i o možnostech pozitivního ovlivňování emigrantů;
- odhalovat metodiku a taktiku výběru a prosazování osob, které hrají ústřední
roli při formování opozičních skupin a řízení jejich činnosti;
- napomáhat narůstání rozporů a nedorozumění mezi organizacemi, skupinami
a jednotlivci provádějícími v zahraničí podvratnou činnost proti bratrským socialistickým zemím;

d) opatření na ochranu aparátu rozvědky a agenturní sítě:
- vytvářet záruky spolehlivé ochrany pracovníků, úřadoven a systému spojení rozvědky před piklemi speciálních služeb protivníka;
- zajišťovat maximální bezpečnost rozvědných operací, prohlubovat konspiraci
zvláště při realizaci verbovacích akcí a organizaci práce s agenturou; zvyšovat bdělost
příslušníků, zdokonalovat metody jejich krytí, zvýšit péči o cennou agenturu;
- získávat poznatky o součinnosti speciálních služeb protivníka na mezinárodním poli, o nejnovějších technických prostředcích, které používají proti rozvědkám
socialistických zemí a o vlivu boje proti terorismu, narkomanii a zločinnosti na jejich
činnost;
- trvale přizpůsobovat operativní metodiku k měnícím se podmínkám agenturně-operativní situace.

securitas imperii

c) zajišťování bezpečnosti institucí a občanů socialistických zemí nacházejících se
v zahraničí:
- zajistit bezpečnost návštěv stranických a státních vedoucích činitelů ZSS v kapitalistických a rozvojových zemích;
- soustředit síly a prostředky na znemožnění agenturního a operativně-technického průniku protivníka do zastupitelských úřadů v zahraničí, mařit pokusy cizích
speciálních služeb o získání přístupu k politickým, vojenským, vědecko-technickým
a ekonomickým tajemstvím prostřednictvím občanů socialistických zemí, kteří se nacházejí v zahraničí;
- chránit zastupitelské úřady v zahraničí a osoby, které tam pracují nebo jsou tam
na služební cestě, před provokacemi protivníka zaměřenými na oslabování politické
autority a vlivu ZSS, jejich mírové politiky a dialogu; mařit pokusy protivníka získat
občany bratrských zemí k emigraci;
- ochraňovat úřady a kolonie socialistických zemí před teroristickými akcemi;

DOKUMENT Y

Socialistická solidarita bratrských rozvědek

V. V oblasti zdokonalování organizačních forem spolupráce
- Rozvíjet a prohlubovat na dvoustranném a mnohostranném základě součinnost
zahraničních rozvědek bezpečnostních orgánů socialistických zemí na všech úrovních a ve všech oblastech jejich politické a operativní činnosti k úspěšnému řešení
jim zadaných úkolů v boji se společným protivníkem s přihlédnutím k podmínkám
a možnostem každé z bratrských zemí;
- Zvyšovat aktuálnost rozvědných informací předávaných v rámci vzájemné výměny, zdokonalovat systém jednotné evidence poznatků o protivníkovi /SSEP/66. Organizovat systematické shromažďování poznatků o pracovnících hlavních objektů
rozvědného pronikání v USA a jejich spojenců, orgánů NATO a EHS;
66	K Sjednocenému systému evidence poznatků o nepříteli (SSEP) srov. TOMEK, Prokop: Systém sjednocené
evidence poznatků o nepříteli v československých podmínkách. ÚSTR, Praha 2008; TOMEK, Prokop: SOUD
a jeho využívání v československých podmínkách. In: GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): Aktivita NKVD/KGB
a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe, 1945–1989. ÚPN, Bratislava 2008; RENDEK,
Peter: Systém zjednotenej evidencie poznatkov o nepriateľovi. Pamäť národa, 2005, roč. 1, č. 2, s. 62–74.
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- Společně perspektivně plánovat rozvědnou činnost, posilovat součinnost při
rozpracování důležitých objektů protivníka a při agenturním pronikání do těchto
objektů, provádět společné a koordinované rozvědné akce, včetně akcí proti pracovníkům speciálních služeb protivníka;
- Využívat cílevědoměji existující operativní možnosti, včetně rozpracování a získání ke spolupráci zájmových osob, v tomto smyslu si vzájemně pomáhat operativně-technickými i jinými prostředky;
- Zdokonalovat dále praxi rozpracování a realizace koordinovaných aktivních
opatření v hlavních směrech, širší uskutečňování společných vlivových akcí;
- Komplexně na dvoustranném i mnohostranném základě rozpracovávat závažné
mezinárodní problémy; zkoumat možnosti vytvoření stálých a dočasných pracovních
skupin zabývajících se prognózováním politické a operativní situace v jednotlivých
zemích a regionech, rozvoje aktuálních mezinárodních problémů;
- Vyměňovat si zkušenosti z rozvědné práce, zvláště v otázkách nelegální rozvědky,
přípravy a využívání agentů-verbovčíků, používání „cizí vlajky“ v operativní činnosti, v organizování průniku do automatizovaných informačních systémů protivníka,
vedení vědecko-technické rozvědky. Neustále vyhledávat nové formy a metody rozpracování hlavních objektů rozvědného pronikání s ohledem na etnické, náboženské
a jiné faktory verbovací činnosti;
- Ve vzájemné součinnosti provádět kontrarozvědná opatření na ochranu institucí
i občanů socialistických zemí v zahraničí před akcemi protivníka;
- Provádět pravidelný rozbor změn forem, prostředků a metod práce speciálních
služeb protivníka;
- Zdokonalovat mechanismus spolupráce v oblasti vytváření a využívání nejnovějších operativně-technických prostředků;
- Nadále vzájemně konzultovat možnosti udržování kontaktů s bezpečnostními orgány zemí socialistické orientace a poskytování jim pomoci. Zesílit koordinaci této práce;
- Organizovat mnohostranné porady k otázkám spolupráce, výměny zkušeností i vědeckého rozpracování různých stránek rozvědné činnosti v současných podmínkách;
- Prostudovat možnost a připravit doporučení ohledně širšího využití počítačů
v procesu přijímání správních rozhodnutí o organizování práce bratrských rozvědek.
...
Vedoucí činitelé bratrských rozvědek vyjadřují hluboké poděkování Ministerstvu
státní bezpečnosti NDR za projevenou iniciativu při uskutečnění Porady v Berlíně
a vytvoření podmínek, zajišťujících její pracovní průběh a kladné výsledky.
Účastníci porady budou o jejích výsledcích informovat vedení a na základě obdržených pokynů přijmou opatření k realizaci úmluv, jichž bylo na poradě dosaženo.
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Archiv bezpečnostních složek, f. I. správa Sboru národní bezpečnosti, k. 362, příloha,
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Rozpracování Závěrečného dokumentu porady náčelníků rozvědek ZSS v Berlíně
pro další činnost I. S-SNB. Úkoly, které z toho vyplývají pro působení čs. rozvědky v období současného střednědobého plánu tzn. do roku 1990 a do plánu práce
I. S-SNB na rok 198968 a další perspektivní plány.
Závěrečný dokument celkovým obsahovým zaměřením, strukturou, pořadím úkolů a jejich formulací pro jednotlivé oblasti rozvědné práce vyjadřuje v koncentrované
podobě celý rozsah úkolů, kterými se zabývají rozvědky ZSS. Obsahuje úkoly stranických a státních orgánů ZSS k plnění v současných podmínkách světového vývoje.
Dokument předpokládá vzájemnou hlubší a konkrétnější součinnost rozvědek ZSS
ve všech oblastech rozvědné práce, přičemž vychází ze zásady, že každá rozvědka bude
plnit úkoly v souladu se svými možnostmi, silami a prostředky, kterými disponuje.
1. Úvod závěrečného dokumentu69 (strany 1–9) konstatují mimo charakteristiky mezinárodně politické situace, stručné hodnocení dosavadní spolupráce od roku
1982 – konání porady náčelníků rozvědek ZSS v Moskvě a zevšeobecnění úkolů pro
další období včetně zvýraznění boje se speciálními službami a ideodiverzními orgány
protivníka.
Rozpracování:
a) zaměření a činnost práce I. S-SNB provádět v souladu s obsahem této úvodní
kapitoly.
b) rozpracování zapracovat do plánu práce I. S-SNB na rok 1989 a do plánu na rok
1990, jakož i zapracovat do nového střednědobého plánu I. S-SNB na léta 1991–1995.
Zodpovídá: vedení I. S-SNB, ZNS [zástupce náčelníka správy] po liniích a 10. odbor ve zpracovávaných dokumentech.
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1988, 13. prosince – Praha. Rozpracování závěrečného dokumentu porady náčelníků rozvědek zemí socialistického společenství v Berlíně, připravené odborem plánování a analýz (10. odbor)67 Hlavní správy rozvědky SNB, čj. A-00154/10-88
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2. Oblast agenturně operativní práce (str. 10–11) stanoví hlavní úkoly, záměry
a formy v této oblasti.
Rozpracování:
a) činnost operativních odborů a jejich zaměřování provádět v souladu se stanovenými úkoly a zásadami.
b) záměry a potřeby propracovat do plánu práce jednotlivých operativních odborů.
Zodpovídá: ZNS po jednotlivých liniích a náčelníci operativních odborů.

67	Srov. http://www.ustrcr.cz/cs/hlavni-sprava-rozvedky-snb-1sprava#odbor10 (citováno k 10. 10. 2012).
68	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Z operativních porad náčelníka I. správy. Klíčové dokumenty Hlavní správy rozvědky SNB
v roce 1989, s. 95–111.
69	Srov. dokument č. 8.

219

securitas imperii

DOKUMENT Y

Pavel Žáček

220

3. Oblast informačně–analytické práce (str. 11–17) zvýrazňuje potřebu získávání
tajných informací, jejich objektivitu a hodnověrnost po a) linii politické rozvědky,
b) linii vědecko-technické rozvědky.
Rozpracování:
a) 17. odbor70 ve spolupráci s I. ZNS pro politickou rozvědku a operativními odbory rozpracují roční tematický plán informační činnosti podle potřeb a záměrů
I. S-SNB v souladu se Závěrečným dokumentem.
b) odbory VTR zpracují tematické nabídkové seznamy a plán tematických úkolů
podle potřeb a záměrů I. S-SNB v návaznosti na základní programy VTR.
c) odbory 17 a 7471 předají tematické zaměření informační produkce příslušným
operativním odborům k zabezpečení a realizaci.
Zodpovídá: ZNS pro PR [politická rozvědka]72, NO [náčelník odboru] 17.73 a náčelníci oper. odborů, ZNS pro VTR74, NO 7475 a náčelníci oper. odborů.
4. Oblast aktivních a vlivových opatření (str. 17–19) stanoví hlavní směry činnosti
a zaměření při námětové a realizační činnosti AO včetně forem a metod práce.
Rozpracování:
a) odbor 3676 rozpracuje krátkodobě i perspektivní úkoly tematického charakteru
v plánu činnosti AO v souladu se stanovenými operacemi.
b) provede metodické ovlivňování činnosti odborů, které se podílí na námětové
a realizační činnosti včetně OO [oblastní odbor] StB.
Zodpovídá: I. ZNS77 a NO 3678 a náčelníci oper. odborů z hlediska naplňování
záměrů tematického plánu.
70	Odbor informační. Srov. http://www.ustrcr.cz/cs/hlavni-sprava-rozvedky-snb-1sprava#odbor17 (citováno k 10. 10. 2012).
71	Odbor analyticko-informační VTR. Srov. http://www.ustrcr.cz/cs/hlavni-sprava-rozvedky-snb-1sprava#odbor74 (citováno k 10. 10. 2012).
72	Na základě rozkazu náčelníka I. S-SNB č. 22/1988, viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/orstb71-89/rns_22_1988.pdf (citováno k 10. 10. 2012), byla politická rozvědka počínaje 1. 10. 1988 řízena
I. zástupcem náčelníka I. S-SNB.
73	Náčelníkem 17. odboru I. S-SNB byl 1. 10. 1988 jmenován mjr. JUDr. Karel Suchopár (nar. 15. 8. 1949),
krycím jménem „Míšek“. Viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava1-1989/196474.pdf (citováno
k 10. 10. 2012).
74	Výkonem funkce zástupce náčelníka I. S-SNB pro VTR byl 1. 12. 1981 dočasně pověřen plk. Ing. Jaroslav
Souček (nar. 17. 9. 1931), krycím jménem „Slavíček“, 1. 4. 1982 – 30. 4. 1982 vyslán do měsíčního kurzu
pro nomenklaturní kádry ÚV KSČ na VŠ FED KGB SSSR v Moskvě, 1. 6. 1982 ustanoven do funkce
zástupce náčelníka I. S-SNB, 31. 12. 1989 uvolněn ze služebního poměru příslušníka SNB. Viz http://
www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava1-1989/164786.pdf (citováno k 10. 10. 2012).
75	Náčelníkem 74. odboru I. S-SNB byl 1. 3. 1983 ustanoven pplk. Ing. František Kořisko, CSc. (nar.
26. 4. 1940), krycím jménem „Zvoníček“, 10. 4. 1984 – 6. 7. 1984 vyslán k internátnímu studiu odborného kursu v Moskvě, 31. 8. 1989 odvolán z funkce a následně jmenován náčelníkem odborné školy
I. S-SNB. Viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava1-1989/195255.pdf (citováno k 10. 10. 2012).
76	Odbor aktivních a vlivových opatření. Srov. http://www.ustrcr.cz/cs/hlavni-sprava-rozvedky-snb-1sprava#odbor36 (citováno k 10. 10. 2012).
77	I. zástupcem náčelníka I. S-SNB byl 1. 8. 1988 ustanoven plk. RSDr. Jan Stehno (nar. 17. 6. 1933), krycím
jménem „Skořepa“, od 1. 7. 1989 zástupce náčelníka zvláštní zálohy náčelníka I. S-SNB.

6. V oblasti zdokonalování organizačních forem spolupráce (str. 22–24) stanoví úkoly a zaměření pro rozvíjení dvoustranných a mnohostranných pracovních styků na
všech úrovních a ve všech oblastech operativního působení:
Rozpracování:
a) dát na vědomí a případnému rozpracování na všechny operativní odbory
b) na vědomí organizačnímu odboru – OMS [oddělení mezinárodních styků]
a 10. odboru k zabezpečení organizačních záležitostí spolupráce v roce 198981 a dalších perspektivních plánech.
Zodpovídá: příslušní ZNS a náčelníci oper. odborů, náčelník organizač. odboru82
a NO 10.83

78	Náčelníkem 36. odboru I. S-SNB byl 1. 10. 1988 ustanoven mjr. Jaroslav Sládeček (nar. 16. 8. 1951),
krycím jménem „Pánik“. Viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava1-1989/196175.pdf (citováno
k 10. 10. 2012).
79	Odbor zahraniční kontrarozvědky, ideodiverze a emigrace. Srov. http://www.ustrcr.cz/cs/hlavni-sprava-rozvedky-snb-1sprava#odbor26 (citováno k 10. 10. 2012).
80	Odbor obrany aparátu rozvědky. Srov. http://www.ustrcr.cz/cs/hlavni-sprava-rozvedky-snb-1sprava#odbor25 (citováno k 10. 10. 2012).
81	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Za mír a socialismus až do trpkého konce. Dokumenty o spolupráci československé a sovětské
rozvědky, 1985–1989, s. 351–358.
82	Náčelníkem organizačního odboru (12. odbor) I. S-SNB byl 1. 10. 1988 ustanoven kpt. JUDr. Jan Dušek
(nar. 16. 3. 1950). Viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava1-1989/196307.pdf (citováno k 10. 10.
2012).
83	Náčelníkem 10. odboru I. S-SNB byl od 1. 4. 1982 plk. Karel Šimůnek (nar. 29. 11. 1930), krycím jménem „Šener“, 31. 5. 1989 uvolněn ze služebního poměru příslušníka SNB.
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5. Oblast boje s podvratnou činností protivníka (str. 19–22) stanoví tyto hlavní směry:
a) boj se speciálními službami protivníka;
b) boj s IDC a nelegální činností protivníka;
c) zabezpečování bezpečnosti a ochrany čs. institucí a občanů v zahraničí;
d) ochrana aparátu rozvědky a agenturní sítě;
Rozpracování:
a) body uvedené pod 5 a. a 5 b. rozpracuje 26. odbor79 do svého plánu činnosti na
rok 1989 a do dalších perspektivních plánů.
b) bod 5 c. rozpracuje 26. odbor do svého plánu činnosti v úzké spolupráci s odborem 25.80
c) bod 5 d. rozpracuje 25. odbor do svého plánu činnosti na rok 1989 a dalších
perspektivních plánů zaměření.
d) odbory 26 a 25 stanoví úkoly ve smyslu zaměření činnosti pro další odbory
I. S-SNB a úzce s nimi spolupracují.
Zodpovídá: - I. ZNS a náčelník odboru 26
- NO 25 ve smyslu zaměření činnosti.
- náčelníci odborů ve smyslu zaměření a stanovení rozsahu působnosti pracovišť.
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Další úkoly k zabezpečení rozpracování Závěrečného dokumentu porady náčelníků rozvědek ZSS
1. 10. odbor zajistí distribuci závěrečného dokumentu všem ZNS, NO 17., 25. a 26.
[odboru]
2. 10. odbor zabezpečí zapracování pasáží závěrečného dokumentu do plánu práce
I. S-SNB na rok 198984 a do dalších plánovacích dokumentů (nový střednědobý plán
apod.).
3. ZNS cestou NO zabezpečí diferencovaným způsobem seznámení všech příslušníků I. S-SNB majících pracovní vztah k dokumentu.
4. ZNS cestou NO zabezpečí diferencovaným způsobem seznámení rezidentů
a pracovníků rezidentur při jejich návštěvě v ČSSR. Závěrečný dokument (ani výpisy)
nezasílat na rezidentury.
5. ZNS zabezpečí rozpracování úkolů a záměrů Závěrečného dokumentu do plánů práce jednotlivých odborů.
6. ZNS a náčelníci odborů VTR (69.85 a 74.) uložit zabezpečit přípravu mnohostranné porady náčelníků VTR v roce 1989 v Moskvě.
7. I. ZNS a odboru 26 uložit zabezpečení přípravy na mnohostranné jednání ZKR
v roce 1989 v Budapešti.
8. 10. odbor provede v srpnu – září 1989 kontrolu, jak příslušníci I. S-SNB na centrále, rezidenti a pracovníci rezidentur byli seznámeni se závěrečným dokumentem
a jak bylo na odborech s dokumentem pracováno.
Archiv bezpečnostních složek, f. I. správa Sboru národní bezpečnosti, k. 362, sl. Vystoupení vedoucích delegací; Projev NS na berlínské poradě. Rozpracování Závěrečného
dokumentu porady náčelníků rozvědek ZSS v Berlíně. Originál strojopisu, 6 s.
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84	Srov. ŽÁČEK, Pavel: Z operativních porad náčelníka I. správy. Klíčové dokumenty Hlavní správy rozvědky SNB
v roce 1989, s. 95–108.
85	Náčelníkem 69. odboru I. S-SNB byl 1. 5. 1982 ustanoven plk. Alois Horsák (nar. 5. 5. 1930), krycím jménem „Hajský“, 10. 4.–6. 7. 1984 vyslán k internátnímu studiu odborného kurzu na VŠ FED KGB SSSR
v Moskvě. Viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava1-1989/164284.pdf (citováno k 10. 10. 2012).
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Zdroj: ABS
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Oficiální fotografie z jednání náčelníků spřátelených rozvědek

Foto: ABS

Přivítání delegací u východoněmeckého „švédského“ stolu (vlevo část čs. delegace)

Foto: ABS

Čs. rozvědku na poradě v Berlíně zastupovali (zleva): náčelník 26. odboru pplk. Milan Jelínek alias „Brodský”, zástupce náčelníka pro NR plk. prom. hist. Jindřich Nekolný alias „Nikodém”, náčelník I. správy gen.
Karel Sochor a zástupce náčelníka pro VTR plk. Ing. Jaroslav Souček alias „Slavíček”
Foto: ABS

Delegace Hlavní správy rozvědky SNB během bilaterálního jednání s vedením vietnamské rozvědky
Foto: ABS
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Jeden z posledních přípitků za padlé soudruhy

Foto: ABS

Skupinová fotografie čekistické elity na závěr

Foto: ABS

