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PANEL 3

Operative cooperation
between KGB and StB
Operative cooperation and its ongoing evaluation by the individual operative sections before each discussion with KGB representatives forced the State Security leaders to repeatedly prepare
extensive analyses along the defined “combat lines”. In addition, the representatives of the Soviet political police provided
information on various concept matters at the meetings, including a document entitled “On the Issues of Counter-Intelligence
Work. Objectives of the Soviet Counter-Intelligence Activity”, in
the early 1960’s. Besides brief information on the method of work
on various “external enemy” entities, KGB members related the
opinions on a radical change in the agency network:
“The mass agency network was discarded after the XX. Congress
of the CPSU. Quantity was superseded by quality. In accordance
with the political situation where security should come closer
to the working class, work with credible persons – confidents
– was introduced. Such credible persons – “patriot citizens” –
enabled KGB members to “clarify issues of interest for security”.
Contact with governing officers did not take place in conspirative flats; it was irregular, without specific personal tasks – it
was generally focused. “A confident is not listed in central
records; instead, each section has a list of such persons. He may
become an agent under certain operative circumstances.”
The Czechoslovak side also learned that KGB directives on
agency / operative work contain no provisions on canvassing
Communist Party members for cooperation. “They do canvassing
among those persons through whom they can develop specific
hostile activity based on agency principles. They rarely canvas
among CPSU members – they only do so in exceptional cases
where this is inevitable…
A typical trait of the work of the representatives is that they
are in extensive contact with persons active on site. Besides
the conspirative contact with the agency, a representative on
site plays a public role. He or she maintains regular contact [for
example] with the management of the plant, political and trade
union officials, and confidents …”
In 1966 the KGB headquarters provided a directive on prophylactic work, which was intended to inform the top officials of
the MoI about the political police’s involvement in the “educative function of the Soviet state”. This euphemistic title stood
for a complex of procedures aimed at a timely detection and
elimination of activities hostile to the communist regime. The
document credibly shows the mental world of the Soviet “Chekists” who sought new forms of prosecuting the population on
various internal and international policy grounds and attempted
to transfer the practice to the satellite countries since the mid1950’s.
State Security’s “prophylactic activity”, both open and confidential, affected a much greater percentage of the population
than the administrative / bureaucratic repressive technology
recorded in dozens to hundreds of thousands of operative files.
Measures organised by KGB against identified “hostile” persons
or social groups could be (and were) organised through communist party authorities, society organisations, schools, media
etc. The political police’s situation was obviously easier because
the “objects” of the prophylactic activity had nowhere to escape
from such comprehensive action or avoid it. In addition, the
secret police succeeded in involving many other authorities,
institutions and organisations in the war on the unwanted and
untameable persons.
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The document also confirms the secret police’s broad reach and
how it permeated and subverted state structures and various
social entities. While the prophylactic activity was intended to
narrow down the room for State Security’s operative activities
– effectively getting it under closer control of the communist
party – in fact it transformed KGB from a simple executor of the
top CPSU officials’ will into the creator of its repressive policy
– and policy in general. Although the unknown authors of the
document tried hard to base it in the Soviet legal system, it is
apparent that prosecution was intended for those citizens who
either prepared for some sort of confrontation with the communist regime, or whose anti-totalitarian activity was at an initial
stage.
The “temporary stay” of the Soviet occupation forces brought
about a great change in the way the Czechoslovak State Security
worked. Until the end of 1989, StB’s counter-intelligence sections including the main administration of the military counterintelligence service worked either directly with a special department of KGB, which was aligned with the Central Group of
Armies, or with its subordinate units – the system was the same
as with the regional sections of the political police. The members of the Czechoslovak State Security controlled the “adjacent
civil environment” near the Soviet Army’s military facilities.
Only Soviet soldiers and their family members stayed outside of
the scope of their attention.

01 The information for the top officials of the Ministry of
Interior on the renewed cooperation between the Main Administration of StB and KGB’s counter-intelligence following the
occupation of Czechoslovakia (September 1968).

02 The directive on the counter-intelligence provisions for the
Soviet forces and cooperation of StB with KGB’s special department, issued as an Order of the Minister of Interior of Czechoslovakia (dated 4 April 1972)

03 The KGB’s top officials gave their Czechoslovak colleagues
a document on “prophylactic work” of the State Security in the
form of instructions for preventive actions towards the society
(1966).
04 The Inspectorate of the Ministry of Interior of the Czechoslovak Socialist Republic participated in the verification of joint
measures in counter-intelligence of the Soviet forces (25 June
1973)
05 The Czechoslovak side rated the cooperation between the
MoI’s II. Administration and KGB’s II. Main Administration
“against imperialistic intelligence services” as “very valuable
and fruitful” (11 January 1965).

06 In the early 1960’s, the KGB headquarters provided the
Czechoslovak comrades with information on the activity of its
central counter-intelligence section.

Operativní
součinnost
KGB a StB

Směrnice o kontrarozvědném
zabezpečení okupačních sovětských
vojsk a součinnosti StB se zvláštním
odborem KGB vydal ministr vnitra ČSSR
ve formě svého rozkazu (4. 4. 1972)

Informace pro vedení ministerstva
vnitra o obnovení spolupráce Hlavní
správy StB s kontrarozvědkou KGB
po okupaci Československa (září 1968)

Operativní spolupráce a její průběžné vyhodnocování jednotlivými operativními útvary před každým jednáním s představiteli sovětského KGB nutila vedení
Státní bezpečnosti opakovaně zpracovávat rozsáhlá vyhodnocení po stanovených „liniích boje“.
Kromě toho představitelé sovětské politické policie během vzájemných setkání
předávali informace o různých koncepčních záležitostech, mezi nimi počátkem
šedesátých let dokument „K otázkám kontrarozvědné práce. Cíle sovětské kontrarozvědné činnosti“.
Kromě stručné informace o způsobu rozpracování různých objektů „vnějšího“
nepřítele příslušníci KGB tlumočili názory na radikální změnu agenturní sítě:
„Po XX. sjezdu KSSS bylo přistoupeno k zrušení masové agenturní sítě. Kvantita byla nahrazena kvalitou. V souladu s politickou situací, kdy bezpečnost
se má více přiblížit pracujícím, byl zaveden způsob práce s tzv. důvěryhodnými osobami – důvěrníky.“ Tyto důvěryhodné osoby z řad „občanů, vlastenců“,
umožňovaly příslušníkům KGB „vyjasňovat otázky zajímající bezpečnost.“ Styk
s řídícími důstojníky se neprováděl v konspiračních bytech, byl nepravidelný,
bez konkrétních úkolů k osobám, všeobecně zaměřený. „Důvěrník není evidován v centrální evidenci, ale každé oddělení má přehled takovýchto osob. Za
určitých operativních okolností může být z něho agent.“
Československá strana se dále dozvěděla, že ve směrnicích KGB o agenturně-operativní práci neexistuje pasáž o získávání členů komunistické strany
ke spolupráci. „Verbují agenturu z těch osob, jejichž cestou mohou podle
agenturních principů rozpracovávat konkrétní nepřátelskou činnost. Z členů KSSS verbují jen ve výjimečných případech, kdy to je nevyhnutelné…
Charakteristickým rysem práce orgánů je široký styk s aktivem v objektech.
Mimo konspirační styk s agenturou orgán na objektu vystupuje veřejně. Udržuje pravidelné styky [například] s vedením závodu, s politickými a odborovými pracovníky, mezi těmito styky je i styk s důvěrníky…“
V roce 1966 předalo vedení KGB směrnici o profylaktické práci, která byla určena k informování špiček ministerstva vnitra o podílu politické policie na „výchovné funkci sovětského státu“. Pod tímto eufemistickým názvem se skrýval
komplex postupů vedoucích k včasnému podchycení a paralyzaci komunistickéVedení KGB svým československým
kolegům předalo dokument
o tzv. profylaktické práci Státní
bezpečnosti jako návod preventivního
působení vůči společnosti (1966)

mu režimu nepřátelských aktivit. Dokument přesvědčivě vypovídá o myšlenkovém světě sovětských čekistů, z vnitro i zahraničněpolitických důvodů od druhé
poloviny padesátých let hledajících nové formy postihu obyvatelstva, i o jejich
snaze přenést tuto praxi do satelitních zemí.
Tzv. profylaktická činnost Státní bezpečnosti, ať již v otevřené či tajné formě,
postihovala řádově mnohem větší procento populace než administrativně-byrokratická technologie represe evidovaná v desítkách a statisících operativních svazků. Opatření organizovaná KGB proti vytipovaným „nepřátelským“
osobám či celým sociálním skupinám mohla být (a byla) realizována prostřednictvím orgánů komunistické strany, společenských organizací, škol, médií
apod. Situaci politické policii pochopitelně ulehčoval fakt, že „objekty“ profylaktické činnosti nemohly tomuto komplexnímu působení nikam uniknout
anebo se mu vyhnout. Zároveň se tajné policii podařilo zapojit do tažení proti
nepohodlným a nepoddajným osobám i řadu dalších orgánů, institucí a organizací.
Dokument také potvrzuje široký záběr tajné policie, její infiltraci a subverzi
státních struktur, stejně jako různých společenských entit. I když profylaktická činnost měla zúžit prostor operativní činnosti Státní bezpečnosti – dostat ji
pod užší kontrolu komunistické strany – v podstatě se KGB přeměnila z prostého vykonavatele tajné vůle špiček KSSS na tvůrce její represivní politiky, resp.
politiky vůbec. Přestože se neznámí tvůrci dokumentu zoufale snažili opřít o
sovětské právo, je zřejmé, že postihnuti měli být ti občané, kteří se buď chystali
k určité konfrontaci s komunistickým režimem, anebo jejichž protitotalitní činnost byla v počátečním stadiu.
Rozsáhlou změnu práce československé Státní bezpečnosti přinesl „dočasný pobyt“ sovětských okupačních vojsk. Až do konce roku 1989 spolupracovaly kontrarozvědné součástí StB včetně hlavní správy vojenské kontrarozvědky stejně
jako regionální útvary politické policie buď přímo se zvláštním odborem KGB u
Střední skupiny vojsk, anebo s jemu podřízenými součástmi. Příslušníci československé Státní bezpečnosti kontrolovali tzv. civilní přilehlé prostředí u vojenských objektů sovětské armády. Mimo jejich pozornost zůstávali pouze sovětští
vojáci a důstojníci a jejich rodinní příslušníci.
Na kontrole společných opatření při
kontrarozvědné ochraně sovětských vojsk
se podílela i Inspekce ministra vnitra ČSSR
(25. 6. 1973)

Spolupráce II. správy MV s II. hlavní
správou KGB „proti imperialistickým
rozvědkám“ byla československou
stranou hodnocena jako „velmi cenná
a prospěšná“ (11. 1. 1965)

Počátkem šedesátých let minulého
století vedení KGB předalo
československým soudruhům
informaci o činnosti svého centrálního
kontrarozvědného útvaru

