
Dohody
s „přáteli“

 Ministr vnitra ČSSR Vratislav Vajnar  
 29. 4. 1987 potvrdil spolu s ministrem 
 vnitra SSSR A. Vlasovem podrobný plán 
 vědecko-technické spolupráce v oblasti 
 speciální techniky 

 Ministr vnitra 
 Radko KASKA 
 (1970 - 1973) 

 Dne 10. 2. 1972 podepsali ministr vnitra 
 ČSSR Radko Kaska s předsedou KGB 
 Jurijem Vladimirovičem Andropovem 
 další dohodu o spolupráci 
 státněbezpečnostních složek 

 Protokolem o spolupráci FMV 
 s ministerstvem vnitra SSSR 
 z 25. 5. 1984 upravili Vratislav Vajnar 
 a Vitalij Vasiljevič Fedorčuk vysílání 
 příslušníků obou resortů 
 na studijní pobyty

 Předseda KGB 
 Vladimir Alexandrovič KRJuČKoV 
 (1988 – 1991) 

 Ministr vnitra 
 František Kincl 
 (1988 – 1989) 

Československý bezpečnostní aparát vznikal od dubna 1945 pod silným sovět-

ským vlivem, který posilovala systematická kádrová práce komunistické stra-

ny při dosazování svých členů do jednotlivých funkcí. Již před převzetím moci 

v únoru 1948 byli vybraní vedoucí funkcionáři Sboru národní bezpečnosti, Stát-

ní bezpečnosti, obranného zpravodajství i zpravodajského aparátu ve spojení 

se sovětskými rezidenty. Jejich postavení se výrazně upevnilo v průběhu roku 

1948 při zesilování boje proti „reakci“ a následné přípravě prvních politických 

procesů.

Právě v souvislosti s procesy přizvalo v říjnu 1949 komunistické politické ve-

dení do čs. bezpečnostních složek první poradce (Makarova, lichačova), kteří 

postupně vytvořili systém plné závislosti na sovětském modelu. Kromě činnos-

ti v poradních orgánech ministerstva národní bezpečnosti i ministerstva vnit-

ra – v čele s Vladimirem Bojarským, Alexejem D. Besčasnovem a posléze Pavlem 

n. Medveděvem – se podíleli na řízení přímého výkonu operativní práce a asis-

tovali i při vyšetřování.

V roce 1956 se v souvislosti s XX. sjezdem ÚV KSSS počet poradců v resortu 

ministerstva vnitra snížil na padesát a po únoru 1957 dokonce na třicet tři. Je-

jich pravomoc přímo rozhodovat byla výrazně oslabena dohodami z konce roku 

1958. Sovětská centrála změnila formu řízení satelitních bezpečnostních složek 

a na základě bilaterálních dohod přenesla zodpovědnost na představitele čes-

koslovenského ministerstva vnitra.  

na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století došlo k prvním po-

drobným jednáním o rozvědné a kontrarozvědné spolupráci v Československu 

i v zahraničí, jejichž prostřednictvím vedoucí představitelé Výboru Státní bez-

pečnosti (KGB) při Radě ministrů SSSR stanovili československé straně aktuál-

ní priority. 

V druhé polovině šedesátých let stanul v čele sovětské expozitury vrchní porad-

ce gen. Michail G. Kotov, který se spolu s některými bývalými kolegy výrazně 

podílel na přípravách okupace Československa v srpnu 1968. 

Ani za působení hlavního poradce gen. Jeliseje T. Sinicyna (1970 – 1981) se sovět-

ská role nezměnila. Vedení KGB i nadále ovlivňovalo organizační vývoj česko-

slovenských bezpečnostních složek, kontrolovalo agenturně-operativní činnost, 

využívalo nejdůležitějších informačních zdrojů, realizovalo společné operace. 

Sovětskou pozici pochopitelně výrazně posílila přítomnost Střední skupiny so-

větských vojsk v Československu i příslušných státněbezpečnostních útvarů 

podřízených zvláštnímu odboru KGB se sídlem v Milovicích.

Tento stav trval až do roku 1989, kdy se v Sovětském svazu i v Československu 

podstatně změnila operativní i politická situace. Ani sovětské, ani českosloven-

ské Státní bezpečnosti již nepomohly rozsáhlé organizační změny. Do deseti dnů 

po 17. listopadu 1989 byli sovětští poradci v čele s genmjr. Valentinem B. lvo-

vem nuceni opustit své kanceláře. Dohoda KGB s novým vedením ministerstva 

vnitra z února 1990 již nebyla naplněna.  

Sovětští poradci u útvarů FMV a SnB v roce 1989

Hodnost a jméno Útvar

genmjr. Valentin Borisovič lvov Federální ministerstvo vnitra

plk. Genadij Alexandrovič Salin Hlavní správa rozvědky SnB

plk. nikolaj ivanovič nedorezov Hlavní správa rozvědky SnB

pplk. nikolaj Porfirevič Averjanov Hlavní správa rozvědky SnB

pplk. Viktor ivanovič Kopytin Hlavní správa rozvědky SnB

mjr. Sergej Alexandrovič Generalov Hlavní správa rozvědky SnB

plk. Vadim Viktorovič Kosolapov Hlavní správa kontrarozvědky SnB

plk. Vladimir Alexejevič Korotkov Hlavní správa kontrarozvědky SnB

plk. Petr Vasiljevič Romaněnko Hlavní správa kontrarozvědky SnB

pplk. Jurij Petrovič ožiganov Hlavní správa kontrarozvědky SnB

mjr. Sergej Fjodorovič logunov Hlavní správa kontrarozvědky SnB

genmjr. Jurij ivanovič Vetoškin Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SnB

genmjr. Vladimir Vladimirovič chromych Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SnB

mjr. Dmitrij Jurjevič Anastasjev Správa zpravodajské techniky SnB

plk. Anatolij ivanovič Povšeďuk Správa kontrarozvědky SnB v Bratislavě

genpor. Genadij P. Teslenko Federální správa Veřejné bezpečnosti

 Poslední dohodu o spolupráci signovali 
 30. 8. 1989 v Moskvě federální ministr 
 vnitra František Kincl a předseda KGB 
 Vladimir Alexandrovič Krjučkov 

 Ministr vnitra 
 Vratislav VAJnAR 
 (1983 – 1988) 

 Ministr vnitra 
 lubomír ŠTRouGAl 
 (1961 – 1965) 

 První komplexní dohodu o spolupráci 
 MV ČSSR s KGB při RM SSSR podepsali 
 2. 7. 1962 lubomír Štrougal 
 a Vladimir Jefimovič Semičastnyj

 Předseda KGB 
 Jurij Vladimirovič AnDRoPoV 
 (1967 – 1982) 



Jednání 
s KGB

 Titulní strana programu jednání vedení 
 ministerstva vnitra a KGB o spolupráci 
 rozvědných a kontrarozvědných útvarů 
 v kapitalistické cizině 
 (12. – 19. 6. 1962) 

 Plán jednání delegace ministerstva 
 vnitra ČSR, zaslaný do Prahy 
 sekretariátem předsedy KGB 
 (21. – 26. 6. 1966) 

 Stručný záznam o pobytu sovětské 
 delegace v ČSSR věnovaný rozvoji 
 technologií radiokontrarozvědných  
 služeb (9. – 14. 7. 1962) 

 Kromě Státní bezpečnosti věnovalo 
 vedení obou resortů velkou pozornost 
 i součinnosti pohraničních vojsk 
 (březen 1958)

 Dokumentace Hlavní správy rozvědky 
 SNB o pracovních jednáních s příslušníky     
 I. hlavní správy KGB (1989)

 Zpráva o jednání vedení ministerstva 
 vnitra ČSSR s vedením KGB v Praze 
 (28. – 30. 6. 1965) 

 Záznam o jednání vedoucích funkcionářů 
 útvarů sledování StB a KGB v Praze byl 
 schválen vedoucími představiteli obou 
 resortů (17. – 24. 6. 1963) 

Po roce 1956 se přímé řízení československých bezpečnostních složek pro-

střednictvím poradců při jednotlivých útvarech ministerstva vnitra stalo po-

litickým anachronismem. Vedení sovětské Státní bezpečnosti se nově snažilo 

vytvořit systém bilaterálních dohod, odvozených od jednání vedení Výboru 

státní bezpečnosti (KGB) a československého ministerstva vnitra. Během 

těchto porad byly stanoveny operativní i technické priority, jejichž plnění se 

následně minimálně jednou do roka kontrolovalo. Funkcionáři jednotlivých 

organizačních celků na úrovni operativních správ upravovali podrobnosti ve 

svých dokumentech; některé podrobnosti vyřizovali například přímo náčel-

níci odborů.

Standardizovaná forma setkání vedení obou resortů byla zahájena v červ-

nu 1960 v Moskvě. O rok později se v Praze konalo další jednání za účasti 

předsedy KGB Alexandra Nikolajeviče Šeljepina, náčelníka I. hlavní správy 

Alexandra Michajloviče Sacharovského a II. hlavní správy O. M. Gribanova 

a hlavního sovětského poradce v ČSSR Fotije V. Pešechonova. Na českoslo-

venské straně se vrcholného setkání zúčastnil místopředseda vlády a bývalý 

ministr vnitra Rudolf Barák, současný ministr Lubomír Štrougal, jeho ná-

městci Josef Kudrna a Jaroslav Klíma, zástupce náčelníka I. správy minister-

stva vnitra pplk. Bohumír Molnár alias „Drábek“ a náčelník II. správy minis-

terstva vnitra plk. Vladimír Matoušek.

Stejně jako v dalších případech se na nejvyšší úrovni projednávalo koordino-

vané využití sil a prostředků „v boji proti hlavnímu nepříteli“, tj. Spojeným 

státům americkým a jejich spojencům. Dokumenty z jednání představitelů 

obou rozvědek podchytily úkoly při tzv. rozpracování amerických objektů 

v USA i mimo ně, zejména pak v rozvojových zemích (Kongo, Angola, Indoné-

sie, SAR). Konstatovalo se zahájení spolupráce mezi rezidenturami I. správy 

MV a I. hlavní správy KGB v USA (New York, Washington), Velké Británii, 

Francii, Itálii, Spolkové republice Německo, Rakousku, Turecku, Guineji, 

Mali, Mexiku, Indonésii, Indii a Sjednocené arabské republice.

Aktuálním úkolem „spřátelených“ kontrarozvědných správ se nadále stala 

kontrola zahraničních turistů, získávání tajných šifer a dokumentů včetně 

diplomatické pošty zahraničních zastupitelských úřadů. Operativní pozor-

nost měla být prioritně věnována zastupitelským úřadům USA, Velké Bri-

tánie, Francie a Izraele. Sovětská Státní bezpečnost se maximálně snažila 

využít agenturních sítí svých československých partnerů a s jejich pomocí 

tzv. podstavit určeným objektům své agenty. Na americké velvyslanectví byli 

směrováni agenti KGB s krycími jmény „Petr“ a „Charlie“, proti britskému 

velvyslanci „Černý“, na zastupitelský úřad  Izraele přes tajného spolupracov-

níka Státní bezpečnosti s krycím jménem „Husa“ agent KGB „Kennedy“ atd. 

V červnu 1963 se v Praze sešlo na společném setkání vedení VII. správy sle-

dování. Hlavním tématem byla výměna zkušeností o sledování rozpracová-

vaných osob, hlavně z řad cizinců z kapitalistických států, ochrana zastupi-

telských úřadů, využívání speciální techniky, organizace ustanovky, využití 

agenturní a důvěrnické sítě, v neposlední řadě pak i zapůjčování sovětských 

odborných filmů o sledování. Pravidelná setkání se na této úrovni měla ko-

nat jedenkrát ročně. 

O dva roky později zhodnotila vedení obou resortů pod vedením ministra 

vnitra Josefa Kudrny a předsedy KGB Vladimira Jefimoviče Semičastného pl-

nění dohody z července 1962. Dokumenty z jednání konstatovaly potřebu 

rozšiřovat a prohlubovat výměnu operativních informací, koordinaci agen-

turně-operativních akcí proti západním zpravodajským službám i centrům 

ideologické diverze, výměnu zkušeností, koordinaci výroby a zavádění nové 

operativní techniky. 

Oslabení internacionálních vazeb, destrukce Státní bezpečnosti v průběhu 

pražského jara a následná okupace rozvolnily vzájemné vztahy. Trvalo řadu 

měsíců než se spolupráce operativních a technických úseků ministerstva 

vnitra a Sboru národní bezpečnosti vrátila na původní úroveň.

 Korespondence o přípravách 
 vrcholného jednání funkcionářů 
 rozvědných a kontrarozvědných útvarů 
 StB a KGB a plán pobytu československé 
 delegace v Moskvě (léto 1961) 



Operativní 
součinnost 
KGB a StB

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

 Vedení KGB svým československým 
 kolegům předalo dokument 
 o tzv. profylaktické práci Státní 
 bezpečnosti jako návod preventivního  
 působení vůči společnosti (1966) 

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

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

Operativní spolupráce a její průběžné vyhodnocování jednotlivými operativní-

mi útvary před každým jednáním s představiteli sovětského KGB nutila vedení 

Státní bezpečnosti opakovaně zpracovávat rozsáhlá vyhodnocení po stanove-

ných „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 kon-

trarozvědné 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. Kvan-

tita byla nahrazena kvalitou. V souladu s politickou situací, kdy bezpečnost 

se má více přiblížit pracujícím, byl zaveden způsob práce s tzv. důvěryhodný-

mi 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 evido-

ván 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 agentur-

ně-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 čle-

nů 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. Udr-

žuje pravidelné styky [například] s vedením závodu, s politickými a odboro-

vými pracovníky, mezi těmito styky je i styk s důvěrníky…“

V roce 1966 předalo vedení KGB směrnici o profylaktické práci, která byla ur-

čena k informování špiček ministerstva vnitra o podílu politické policie na „vý-

chovné funkci sovětského státu“. Pod tímto eufemistickým názvem se skrýval 

komplex postupů vedoucích k včasnému podchycení a paralyzaci komunistické-

mu režimu nepřátelských aktivit. Dokument přesvědčivě vypovídá o myšlenko-

vém 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-by-

rokratická technologie represe evidovaná v desítkách a statisících operativ-

ních svazků. Opatření organizovaná KGB proti vytipovaným „nepřátelským“ 

osobám či celým sociálním skupinám mohla být (a byla) realizována prostřed-

nictvím orgánů komunistické strany, společenských organizací, škol, médií 

apod. Situaci politické policii pochopitelně ulehčoval fakt, že „objekty“ pro-

fylaktické 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 orga-

nizací.

Dokument také potvrzuje široký záběr tajné policie, její infiltraci a subverzi 

státních struktur, stejně jako různých společenských entit. I když profylaktic-

ká činnost měla zúžit prostor operativní činnosti Státní bezpečnosti – dostat ji 

pod užší kontrolu komunistické strany – v podstatě se KGB přeměnila z prosté-

ho 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 čin-

nost byla v počátečním stadiu.

Rozsáhlou změnu práce československé Státní bezpečnosti přinesl „dočasný po-

byt“ sovětských okupačních vojsk. Až do konce roku 1989 spolupracovaly kon-

trarozvědné 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 česko-

slovenské Státní bezpečnosti kontrolovali tzv. civilní přilehlé prostředí u vojen-

ských objektů sovětské armády. Mimo jejich pozornost zůstávali pouze sovětští 

vojáci a důstojníci a jejich rodinní příslušníci.

 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) 

 Na kontrole společných opatření při 
 kontrarozvědné ochraně sovětských vojsk 
 se podílela i Inspekce ministra vnitra ČSSR 
 (25. 6. 1973)



Společné rozpracování 
akcí KGB a StB

 Vyhoštěný sovětský spisovatel 
 Alexander Solženicyn na cestě 
 ze Spolkové republiky Německo 
 do švýcarského Curychu rozdává 
 podpisy na nádraží v Basileji

Mezi konkrétní případy úspěšné operativní spolupráce v zahraničí bezesporu 

patří agenturní využívání manželů Karla a Hany Köcherových. Podle zachované 

dokumentace se nejprve v letech 1961–1962 K. Köcher nabídl II. správě minis-

terstva vnitra ke spolupráci, evidován byl až v únoru 1963 1. (americkým) odbo-

rem kontrarozvědné správy jako tajný spolupracovník s krycím jménem „Pedro“ 

(později „Tulian“). Úspěšně plnil úkoly mezi pracovníky zastupitelského úřadu 

USA v Praze, herci a intelektuály. Po vytvoření vhodné legendy a seznámení 

manželky Hany (vedena jako „Hanka“, později „Adrid“) s jeho úkoly v roce 1964 

byli oba podrobeni speciálnímu rozvědnému výcviku, který se týkal utajené ko-

munikace, fotografování, sledování a způsobů, jak obelstít detektor lži.

Před svým vysláním podepsali manželé Köcherovi v září 1965 služební přísa-

hu, obdrželi informaci o ukládání měsíční finanční odměny a „Pedro“ požádal 

o vstup do Komunistické strany Československa. Nejpozději v této době musela 

být o jejich poslání informována centrála KGB. Jejich úkolování mělo být od po-

čátku zaměřeno na infiltraci americké zpravodajské komunity. Po příjezdu do 

USA spolupráci se správou rozvědky, která je převzala do řízení, přerušila oku-

pace Československu v srpnu 1968.

Zpravodajské spojení bylo po důkladném rozboru a konzultaci s I. hlavní sprá-

vou KGB obnoveno v souvislosti s Köcherovým působením v Institutu Zbignie-

wa Brzezinského, vyhodnocováním tisku východního bloku pro Pentagon a od 

roku 1973 s prací na pracovišti vyhodnocujícím odposlechy pro Ústřední zpra-

vodajskou službu (CIA).

V polovině sedmdesátých let se do řízení případu „Rino“ výrazně vložila sovět-

ská rozvědka, která nejenomže pro agenta vybudovala mrtvé schránky, ale po-

dílela se i na jeho neosobním řízení. Na rozdíl od pražské centrály byla I. hlavní 

správa KGB schopna předané informace a materiály vyhodnotit.  Jako ocenění 

úspěšné spolupráce, informací o spolupracovních, technických úkonech v Af-

rice, Asii a zejména v kolumbijské Bogotě (aféra s A. Ogorodnikem), uvolnil 

předseda KGB Jurij V. Andropov pro oba agenty 20 000 dolarů, které jim byly 

předány 7. ledna 1976.

Nedůvěřivá hlavní správa rozvědky FMV však v září 1976 zorganizovala složité 

stažení obou manželů do Československa, kde byli vytěžováni za asistence ná-

čelníka správy gen. Miloše Hladíka a gen. Olega Kalugina ze sovětské rozvědky. 

Vzájemný konflikt znamenal konec spolupráce a zastavení pravidelných výplat, 

formální ukončení členství v komunistické straně, ba dokonce zařazení manže-

lů Köcherových na index nežádoucích osob. O dva roky později sice byla přes 

„Adrid“ spolupráce obnovena, avšak nepřinesla předpokládané výsledky. Před 

odjezdem z USA zatkl 15. listopadu 1984 oba manžele Federální úřad vyšetřová-

ní (FBI). O čtyři měsíce později byli Köcherovi vyměněni za sovětského disiden-

ta Natana Ščaranského a předáni československé straně.

Vzájemnou spolupráci můžeme dokumentovat na agenturním rozpracování spi-

sovatele Alexandra I. Solženicyna, vyhoštěného ze Sovětského svazu. Koncem 

ledna 1975 se v Praze uskutečnila porada s příslušníky správy kontrarozvědky 

pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správa FMV) v čele s pplk. RSDr. Oldřichem 

Pilátem, hlavní správy rozvědky FMV s plk. A. V. Baranovem, s pplk. V. S. Siro-

ninem a V. F. Kurjským z V. správy KGB (disent, ideodiverze), která se týkala 

akce „Pavouk“ (Pauk) – rozpracování Alexandra I. Solženicyna ve Švýcarsku. 

Následně V. správa KGB zpracovala návrh společných opatření, která měla vést 

k izolaci spisovatele od československých a sovětských návštěvníků, získávání 

informací k jeho kompromitaci a dokumentaci jeho „protisocialistické činnos-

ti“. Agent I. správy FMV „Repo“ (Tomáš Řezáč), jehož zprávy byly obratem pře-

dávány KGB, byl po návratu do Československa využit mj. k propagandistické 

kampani proti „Pavoukovi“.

Teprve v květnu 1975 zavedl npor. Jan Tecl z 2. odboru X. správy FMV příslušný 

osobní svazek, kde soustřeďoval agenturní záznamy a jiné doklady dokumen-

tující spisovatelovo „aktivní rozpracování“. A. Solženicyn se podle získaných 

informací snažil „o vytvoření kanálu přes ČSSR do SSSR s cílem distribuce ma-

teriálů a čerpání nových informací.“

V červenci 1975 navštívila delegace V. správy KGB ve složení E. D. Kubyškin, 

N. N. Romanov a S. S. Širočin, kteří spolu s příslušníky X. správy FMV přehodno-

covali jednotlivá opatření v akcích „Revisionista“, „Cestovatel“ a „Pavouk“. Šlo 

o reakci V. správy KGB na dokument X. správy FMV „Seznam agentury, která má 

osobní a pracovní styky v SSSR“. Sovětská Státní bezpečnost následně avizova-

la záměr využít pro své akce řadu agentů československé StB s krycími jmény 

„Oliver“, „Severin“, „Hamlet“, „Mirka“, „Alexej“, „Váňuška“, „Karel“, „Vladek“, 

„Gašna“, „Sigort“, „Zdeněk“, „Líla“, „Moravec“, „Tonda“, „Tůma“, „Mlynář“, „To-

máš“, „Emil“ a „Jaromír“. Na této praxi využívání satelitních státněbezpečnost-

ních služeb nic nezměnilo ani ukončení akce „Pavouk“ po spisovatelově přestě-

hování do Kanady.

 Vybrané dokumenty o spolupráci 
 X. a I. správy FMV s V. správou KGB 
 při rozpracování akce „Pauk“ 

 Vybrané písemnosti 
 z agenturního svazku „Rino” 

 Fotodokumentace z konspirativní 
 schůzky v objektu Čtyřkoly s příslušníky 
 I. správy FMV a gen. Olegem Kaluginem 
 (září 1976)
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 Vyslání příslušníků Státní a Veřejné 
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 a Správy nápravných zařízení ke studiu 
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 Pasáž z perspektivního plánu spolupráce 
 ministerstev vnitra v oblasti vzdělávání 
 na léta 1981 – 1985 

Nedílnou součástí služebního postupu příslušníků Sboru národní bezpečnos-

ti, Pohraniční stráže či Civilní a Požární ochrany se v případě jejich zařazení 

do kategorie kádrových rezerv pro náčelnické funkce stalo studium v Sovět-

ském svazu. Po vzájemné dohodě a na útraty ministerstva vnitra ČSR byli od 

počátku padesátých let v Moskvě na jednoleté vyšší škole školeni vybraní 

funkcionáři Státní bezpečnosti s kontrarozvědným zaměřením, určení na ří-

dící posty v centrále i na regionální úrovni. V roce 1956 bylo zahájeno dvou-

leté studium v rozvědné škole pro příslušníky I. správy MV.

Výběr příslušníků pro studium v Sovětském svazu byl poměrně složitý. Vedení 

správ prostřednictvím vnitřní správy MV předkládalo seznam s příslušnými 

kádrovými charakteristikami k projednání kolegiu ministerstva vnitra. Po je-

jich schválení byly materiály předloženy politickému byru ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. V jednotlivých případech se stalo, že 

byl příslušník na základě nově odhalených kádrových nedostatků či prohřeš-

ků v minulosti vyřazen. Dalším důvodem k vyškrtnutí ze seznamu mohlo být, 

že se studiem toho kterého příslušníka nesouhlasila sovětská strana.

Podle svědectví bývalých příslušníků politické policie se absolventi sovět-

ských bezpečnostních škol a kurzů stali páteří informačního systému porad-

ců v Praze. Kromě těchto vyvolených prý s nikým moc nekomunikovali.

Vybrané dokumenty z personálních (kádrových) spisů potvrzují názory, že se 

sovětská výuka od studia v československých podmínkách obsahově příliš 

nelišila. Cílem spíše bylo získat přehled a ovlivnit budoucí nomenklaturní 

bezpečnostní kádry v satelitní službě. Samotní absolventi měli pocit, že si 

z důvodů přílišné konspirace vyučující některé aktuálnější informace nechá-

vají pro sebe.

V personálních (kádrových) spisech frekventantů se po skončení kurzů a 

škol soustřeďovaly diplomy a další dokumenty o jejich ukončení, případně 

podklady k řešení určitých problémů souvisejících s alkoholismem či jinou 

formou nekázně. Údaje o absolvování byly kádrovými orgány ministerstev 

vnitra ukládány na osobní evidenční karty příslušníků a posléze i do infor-

mačního systému, takže bylo možné materiály kteréhokoliv příslušníka kdy-

koliv vyhledat.

U některých vysokých představitelů československého bezpečnostního apa-

rátu po roce 1968 sovětské školy a kurzy nahrazovaly nedostatečné vzdělání, 

potřebné k výkonu vedoucích funkcí. Úroveň studia měla zvyšovat výměna 

pedagogů, společné projekty (např. příprava učebnic), postgraduální studi-

um či překlady učebnic a dalších bezpečnostních pomůcek.

Na základě zachované dokumentace byl sestaven následující seznam škol bez-

pečnostního charakteru:

A) školy Státní bezpečnosti
1 Ústřední škola ministerstva státní bezpečnosti v SSSR 

2 Odborná škola Výboru státní bezpečnosti při Radě ministrů SSSR 
v Leningradě

3 Operativní škola Výboru státní bezpečností při Radě ministrů SSSR 
v Moskvě 

4 Vyšší vojenské učiliště pohraničních vojsk Výboru státní bezpečnosti 
při Radě ministrů SSSR v Babuškinu u Moskvy

5 Vysoká škola pohraničních vojsk Výboru státní bezpečnosti při Radě 
ministrů SSSR v Babuškinu u Moskvy

6 Vysoká škola pohraničních vojsk Výboru státní bezpečnosti při Radě 
ministrů SSSR v Alma-Atě

7 Vysoká pohraniční velitelská škola Výboru státní bezpečnosti SSSR 
v Moskvě

8 Vyšší pohraniční velitelské učiliště moskevského sovětu Výboru 
státní bezpečnosti SSSR v Moskvě

B) školy ministerstva vnitra SSSR
1 Vysoká škola ministerstva ochrany veřejného pořádku RSFSR v Moskvě

2 Střední odborná škola ministerstva vnitra SSSR v Moskvě

3 Akademie ministerstva vnitra v Moskvě

4 Speciální střední škola milice ministerstva vnitra SSSR v Moskvě

5 Vysoká škola pro pracovníky vyšetřování ministerstva vnitra ve Volgogradě

6 Ústav pro zdokonalování práce vyšetřovatelů prokuratury a ministerstva vnitra
v Leningradě

7 Vysoká politická škola ministerstva vnitra SSSR v Leningradě

8 Vysoká škola inženýrská protipožární techniky ministerstva vnitra SSSR

9 Vysoká škola ministerstva vnitra SSSR v Kyjevě



Dezinformace
a aktivní opatření

Speciální pracoviště I. hlavní správy KGB ve spolupráci s identicky zaměře-

nými úseky satelitních rozvědek produkovala ohromné množství falešných 

či cíleněých zaměřených informací. Zájmem sovětského bloku bylo využí-

vat dezinformací a jiných aktivních opatření zaměřenýchnamířených proti 

zemím hlavního protivníka v politické, vojenské, ale také vědecké oblasti. 

Smyslem aktivních a vlivovýchtěchto opatření bylo ovlivňovat postoje a jed-

nání jednotlivců, skupin osob a obyvatelstva určité zájmové oblasti či rozho-

dovacích center ve prospěch zahraniční politiky komunistického bloku.

Systematická vlivová opatření jako první z útvarů Státní bezpečnosti zaved-

la I. správa ministerstva vnitra, která v roce 1964 rozšířila specializované 

pracoviště rozvědky na 8. odbor aktivních opatření (po roce 1971 - 36. od-

bor). V průběhu šedesátých let byla vybudována malá pracoviště DEZO také 

u kontrarozvědné správy a vojenské kontrarozvědky. Jejich činnost byla ko-

ordinována s obdobným aparátem zpravodajské správy Generálního štábu 

Československé lidové armády a kontrolována dezinformačním aparátem so-

větských bezpečnostních složek.

Vlivovou politiku příslušná směrnice definovala jako souhrn opatření k pod-

poře či prosazování zájmů komunistického Československa i celého sovět-

ského bloku. 

Jednou z forem byla tajná aktivní opatření, jejichž náměty povinně předklá-

dal každý operativní úsek rozvědky, dále pak dezinformační činnost určená 

k dezorientaci profesionálního protivníka.

Při organizaci aktivních opatření se rozvědky zaměřovaly zejména na or-

ganizování, podporu anebo využívání masových či jiných významných akcí, 

ovlivňování politiky prostřednictvím vysoce postavených osobností, organi-

zací a skupin, využívání věrných napodobenin dokumentů včetně periodik 

a letáků, diskreditaci či skandalizaci osob, dezinformování nepřátel a zpra-

vodajské hry pod cizí vlajkou. 

Díky defekci někdejšího zástupce náčelníka 8. odboru I. správy ministerstva 

vnitra mjr. Ladislava Bittmana alias „Brychty“ z roku 1968 se nejznámější 

akcí v oblasti dezinformací stala operace „NEPTUNeptun“. V roce 1964 při-

pravila správa rozvědky ve spolupráci s KGB „nález“ údajných archivních 

materiálů RSHA z konce druhé světové války v Černém jezeře na Šumavě, 

který na své tiskové konferenci prezentoval dokonce ministr vnitra Lubo-

mír Štrougal. Akce odstartovala další kampaň proti vybraným subjektům ve 

Spolkové republice Německo.

Aktivní opatření (AO) byla realizována v samostatných operacích, které kom-

plexně a dlouhodobě sledovaly strategické cíle konkrétnísledované proble-

matiky (např. podpora „mírového“ hnutí v západní Evropě, kompromitace 

NATO, exilu či disentu v ČSSR). Operace prováděné specifickými rozvědnými 

formami práce zejména v kapitalistických a rozvojových státech měly na 

sebe navazovat a postupně gradovat.

Specifickou oblastí bylya demonstrativní aktivní opatření (DAO) anebo tzv. 

ostré akce. 

 Dokumenty o společných aktivních 
 opatření proti Rádiu Svoboda (1983) 

 Podklady k akci “NEPTUN” realizované 
 8. odborem I. správy MV 
 a dezinformačního úseku I. hlavní 
 správy KGB (1964 - 1965)
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