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Úvod
Milan Churaň


V prvním vydání této knihy v roce 1993 chtěli vydavatelé a autoři poskytnout zájemcům o danou tematiku českou obdobu encyklopedií, které se v demokratických zemích běžně vydávaly a vydávají, ale v komunistickém Československu se nesměly ani překládat, protože jejich informativní pojetí odporovalo trvalému propagandistickému tažení režimu proti nepřátelským “špionážním” a “rozvratným” centrálám. Tento informační záměr je i jedním z cílů druhého vydání encyklopedie. Jsou v ní doplněna, přepracována a rozšířena hesla obsažená v prvním vydání a podrobněji je zachycen vývoj zejména v Rusku po rozpuštění KGB v roce 1991. Název Encyklopedie špionáže byl již při 1. vydání zvolen z hlediska čtenářské přitažlivosti, kniha se však neomezuje jen na rozvědky a rozvědnou činnost, tedy na vlastní špionáž, ale měla a má širší záběr. Ten vyjadřuje podtitul Ze zákulisí tajných služeb, zejména Státní bezpečnosti.
Tajné služby jsou tajné proto, že základní metodou jejich činnosti je konspirace, to znamená různé způsoby utajování konkrétních úkolů, osob, které je plní, a způsobů a prostředků, jimiž splnění svých úkolů dosahují. Tato charakteristika ovšem říká, že jde o menší či větší a hůře či lépe uspořádané a vybavené organizace, ne nezbytně státní. Ale tak tomu je až v pozdějších etapách historického vývoje. Na počátku byla potřeba získávat informace o cizích kmenech a později o stále složitěji organizovaných státech, a to v souvislosti s vedením bojů a válek. Není určitě třeba příliš vysvětlovat, jakou výhodu má vůdce vojska, když ví, kde stojí bojovníci nepřítele, jak jsou početní, jakou mají výzbroj, kde je terén vhodný k boji, jak lze nepřítele obejít a napadnout zezadu atd. To již od pradávna zjišťovali v době nepřátelství lidé, jimž se říkalo zvědové či špehové. Protože při jejich zpravodajství šlo o otázky života a smrti kmenů a států, byla jejich činnost krajně nebezpečná – při dopadení byli obvykle nemilosrdně usmrceni, často velmi krutě. Utajovat vyzvědačství tedy bylo a dodnes mnohde je rovněž otázkou života a smrti.
Později se vyzvědačství začalo provozovat i v dobách míru. Zjišťovalo se, zda cizí stát má vůbec v úmyslu vést válku – a tak kromě informací čistě vojenské povahy (početnost, organizace, rozmístění a výzbroj vojska) se předmětem vyzvídání staly politické záměry státu a toto zjišťování se rychle stalo trvalou činností. Protože moc státu určuje i jeho hospodářská síla, přibylo k úkolům zpravodajské činnosti brzy také zjišťování hospodářských a později i vědecko-technických ukazatelů. A protože v každém rozvinutějším státě vznikají strany válečné a mírové, pro jiný stát přátelsky či nepřátelsky působící, vznikala potřeba přátelské tendence podporovat a druhé potlačovat. Rodily se činnosti vlivové, a v souvislosti s nimi zejména podplácení a vydírání. Naopak byl zájem úmysly vlastního státu zastírat, což bylo počátkem různých dezinformačních činností. Tyto a mnoho dalších úkolů však již nemohl plnit kdokoli. Vznikla potřeba budovat sítě a později postupně stále dokonalejší organizace, které by uvedené cíle profesionálně obstarávaly. Současně rostla potřeba znemožňovat stejnou činnost cizích profesionálů ve vlastním státě.
O podrobnostech tohoto vývoje v různých zemí by se daly napsat (a také se píší) celé knihy. Zde krátce načrtnutý výklad má sloužit jen k souhrnu toho, co dále v encyklopedii vysvětlují jednotlivá hesla. Základem činnosti tajných služeb je získávání informací, tedy zpráv, proto se jim také častěji říká zpravodajské služby. Rozlišuje se přitom zpravodajství výlučně vojenské a zpravodajství civilní. V rámci každého z těchto hlavních zaměření se pak rozlišuje zpravodajství rozvědné, prováděné v cizích zemích (vlastní špionáž), a kontrarozvědné (kontrašpionáž), namířené proti cizí zpravodajské činnosti ve vlastní zemi. Organizace těchto zpravodajských činností může být rozličná. Obvykle se vojenským a civilním zpravodajstvím zabývají samostatné organizace a také vojenské a civilní rozvědky a kontrarozvědky bývají organizačně samostatné. Není to však nezbytné. Organizace může být rozmanitá, činnosti však zůstávají. 
Kontrarozvědné organizace se postupem doby musely začít zajímat nejen o cizí rozvědky, ale také o různé domácí ilegální politické a teroristické organizace a od 20. století stále významnějším předmětem jejich zájmu je organizovaný zločin. V tom se jejich činnost stýká již se specializovanými útvary policie. Na tomto místě je třeba poznamenat, že v různých státech kontrarozvědné organizace mají různé působnosti. Kromě zpravodajských úkolů mohou mít i pravomoci policejní (zatýkání, vazba, vyšetřování). To je téměř pravidlem v moderních totalitárních státech, v nichž se za protistátní činnost považuje také to, co v demokratických státech patří k základním lidským právům, to jest právo na svobodu myšlení, projevu a shromažďování. Kontrarozvědné organizace v totalitárních státech shromažďují informace o tom, kdo uplatňuje nebo chce uplatňovat tato práva bez ohledu na ideologický, politický a mocenský monopol totalitární strany a policejními opatřeními tomu zamezují. Proto se totalitárním kontrarozvědkám říká také tajná policie. Tajné policie evropských absolutistických států 17. až 19. století byly ve srovnání s nimi – až na výjimky typu carské Ochranky – téměř dětskými organizacemi (i když měly rovněž za úkol hlídat obyvatelstvo). První, to je třeba zdůraznit, novodobou totalitární kontrarozvědkou byla Čeka, vytvořená brzy po bolševické revoluci v Rusku v roce 1917. Další neblaze proslulou organizací tohoto druhu bylo Gestapo, vzniklé po nacistickém převzetí moci v Německu v roce 1933. K těmto a řadě dalších se řadí také československá Státní bezpečnost.
Dříve než se budeme věnovat jí, je třeba ještě tento obecný výklad o zpravodajských (tajných) službách doplnit. Získávání, shromažďování a analýza informací vojenské, politické, hospodářské a vědecko-technické povahy je jejich převládající činností. K tomu však zejména ve 20. století přibyly v dosud nevídaném rozsahu a dokonalosti různé činnosti vlivové a dezinformační a v souvislosti s nimi akce diskreditační. To vše se uplatňovalo v různých válkách horkých, ale především ve čtyřicetileté studené válce mezi Západem a Východem po roce 1945. Ta byla do značné míry válkou psychologickou, propagandistickou. Totalitární státy pak v tomto rámci vlastní obyvatelstvo, odřezávané od “nežádoucích” informací ze světa i z vlastní země, zpracovávaly pro své cíle indoktrinačně. Přitom činnosti dezinformační a diskreditační přímo kvetly.
Jak čtenář z jednotlivých hesel v knize brzy zjistí, metody a prostředky různých zpravodajských služeb se příliš neliší. Všechny mají své operativní, analytické a týlové útvary, u všech základním prostředkem jejich činnosti jsou tajní spolupracovníci, všechny používají – technicky různě dokonalé – prostředky spojení, sledování, kontroly a dokumentace. Je zde však jeden důležitý rozdíl, který je třeba mít stále na paměti: Zpravodajské (tajné) služby demokratických států slouží ochraně bezpečnosti státu proti vnějšímu a vnitřnímu ohrožení, obdobné služby autoritativních a totalitárních států ochraňují režimy a slouží jejich případným expanzivním cílům. Totalitární zpravodajské služby, svou podstatou tajné policie, mají za úkol kontrolovat obyvatelstvo a postihovat (v různé době různou měrou) opoziční jedince a skupiny. Tomu slouží zákonodárství, které vládnoucí totalitární straně zajišťuje ústavně mocenský monopol. Ten v demokratických státech neexistuje. Porušování lidských a občanských práv je ovšem možné i tam – v každé tajně pracující organizaci jsou k tomu zřejmě více či méně silné tendence. Zatímco však činnost tajné policie v totalitárních státech je na ignorování lidských a občanských práv založena, v demokratických státech vede odhalení podobných praktik i k tak dramatickým koncům, jako byla abdikace prezidenta světové velmoci (viz AFÉRA WATERGATE v USA).
V předmluvě k 1. vydání této knihy byl uveden Tacitův výrok Omne ignotum pro magnifico (Vše neznámé platí za velkolepé). V případě rozvědek a kontrarozvědek všeho druhu platí možná ještě výrazněji, že vše mimořádně tajné vyvolává mimořádnou zvědavost a s ní i neoprávněné představy, které často vedou ke konspirativnímu výkladu dějinných událostí. Jakou v nich tedy zpravodajské služby hrají roli? Obecně lze vojenským termínem říci, že taktickou. Úspěšné zpravodajské akce a operace mohou ve válce ušetřit mnoho lidských a materiálních sil, v míru přispět k úspěchu politických a diplomatických záměrů. Jinými slovy – zpravodajské služby mohou více či méně ovlivnit průběh velkých dějinných událostí, ale nemohou zajistit jejich výsledek. Pro to by bylo možno citovat nekonečnou řadu příkladů. Tajné policie nezabránily pádu žádného absolutistického režimu v Evropě a revolucím 18. až 20. století. Gestapo a SD neumožnily vojenské vítězství nacistického Německa. Jedna z největších tajných služeb v dějinách, KGB, nezabránila pádu komunismu v SSSR a rozpadu sovětského impéria a stejně mohutná CIA neměla o blízkosti toho pádu ani tušení. “Strategickou” roli v dějinách mají hlubinné síly, o jejichž povaze a významu se ani dodatečně nemohou často dohodnout ani historici, tím méně mohou o výsledku jejich dlouhodobého složitého působení rozhodnout tajné služby. 
Přesto je užitečné poskytovat o těchto službách a jejich činnosti informace už jen proto, aby se čelilo častému konspirativnímu vidění dějin, které svým jednostranným a zveličeným pojetím dějinné všemohoucnosti tajných služeb zbavuje vlastně jednotlivce odpovědnosti za vlastní jednání. Totéž ovšem způsobují i ti, kdo bagatelizují, či dokonce popírají demoralizující důsledky totalitních režimů a jejich tajných policií. U nás se to týká komunistické Státní bezpečnosti. Předmluva k 1. vydání říkala, že tato knížka chce mimo jiné přispět k tomu, aby “přestalo matení veřejnosti neustálým zamlžováním skutečností okolo StB a její činnosti a agentury” a aby “kompetentní místa konečně zpřístupnila (alespoň přímým postiženým a historikům) materiály, které StB po léta schraňovala”. 
Pokud jde o první cíl, lze konstatovat, že po sedmi letech se už nikdo ani příliš nenamáhá veřejnost mást, protože rozšířený mravní nihilismus dosáhl stupně, kdy se o minulost a zejména o vyrovnávání s ní zajímá jen menšina lidí. Většina, zdá se, nechápe, že právě z tohoto nemravného klimatu těží miliardoví podvodníci, bezskrupulózní kariéristé a chamtivci všeho druhu. Zároveň jsou lidé, kteří by minulost nejraději vymazali, a to zejména tu část, která se týká činnosti StB a jejích spolupracovníků. Nejčastěji používají argument (vyskytující se shodně ve všech postkomunistických státech), že dokumenty o této činnosti jsou nevěrohodné, protože StB byla zločineckou organizací. To je buď nevědomost, nebo – pravděpodobněji – vědomá demagogie. Předně – žádný soud neprohlásil StB za zločinnou organizaci. Ale i když sloužila protiprávnímu komunistickému režimu, tak jej alespoň označil český zákon, dokumenty StB svědčí o její funkci, nic více, ale nic méně. Podávají svědectví o jednom z důležitých mechanismů totalitního režimu. Mají stejnou povahu jako jiné historické dokumenty, a stejně tak je třeba s nimi zacházet. Všechna ostatní tvrzení jsou krajně nečisté politikum. Chce někdo popírat věrohodnost dokumentů zločinného Gestapa a jiných nacistických institucí o holocaustu? V Německu je to trestné.
Požadavek zpřístupnění dokumentů StB byl splněn mnohem hůře než polovičatě. Až v roce 1996 byl přijat zákon č. 140/96 Sb. o zpřístupnění svazků vzniklých z činnosti StB (od 1. července 1997 na pracovišti ministerstva vnitra v Pardubicích). Zákon, jehož platnost končí 31. 12. 2000, dezinformuje občany už svým názvem. Zpřístupňuje totiž pouze svazky kontrarozvědných útvarů StB, svazky rozvědky a ostatních složek StB zůstaly nepřístupné. Pavel Žáček, pracovník a nakonec zástupce ředitele Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (odešel odtud koncem roku 1999), objasnil, proč i nedostatečné zpřístupnění svazků trvalo tak dlouho – “i nadále byly využívány a zneužívány státní správou, především zpravodajskými službami” (Proglas, č. 9/1999). To je dostatečně naléhavý důvod, aby časové omezení platnosti zákona bylo zrušeno, a dostatečně pádný důvod, aby svazky byly poskytnuty i historikům a novinářům, aby už konečně přestalo, jak píše Žáček, “určité preferování tajných spolupracovníků”, jejichž ochrana “je povýšena nad společenský zájem odhalit konkrétní fungování totalitního systému”. Je třeba naléhat na zrušení záměrně vytvářené situace, kdy nikdo nemůže doložit, že jmenování někoho do funkce, poctění jiného vyznamenáním nebo cenou a oslavování dalšího v médiích je nemravná hanebnost. Dnes záleží pouze na občanech, na něž StB vedla nějaký druh (dochovaného) svazku, zda se s ním seznámí a zveřejní jména těch, kdo na ně donášeli. Někteří to učinili a z jejich zpráv je donašečství různých, pro veřejnost úctyhodných osob nepochybné. Jiní si identifikaci “svých” donašečů ponechávají pro sebe, ale ani oni nepochybují o jejich neúctyhodné činnosti. Pavel Kohout po pročtení jen části svého rozsáhlého svazku, v němž figuroval bezpočet udavačů a informátorů, v květnu 1998 napsal: “Bylo by až směšně trapné namlouvat sobě i jiným, že ten mohutný aparát, snažící se zlomit nezlomné, vyráběl po desítky let tak rafinovaně falešné důkazy proti zlomeným, kteří pro něj měli jen cenu dočasných špiclů.” Čtenář sám může posoudit, kdo všechno se tak “směšně trapně” chová.
Vrcholně varující je Žáčkova domněnka, že hlavním účelem zákona č. 140/96 je “legalizace držení těchto do značné míry problematických materiálů v rukou polistopadového ministerstva vnitra”. Pro autory této knihy to ovšem není překvapivé – již v prvním vydání vyjadřovali velkou nedůvěru jak k polistopadovému ministerstvu vnitra, tak k novým zpravodajským službám. V tomto vydání chtějí zdůraznit, že zájem veřejnosti by se neměl soustřeďovat výlučně na “svazky”, neboť v nich byly shromažďovány hlavně operativní údaje. Ty jsou zajímavé samozřejmě pro jednotlivce, jichž se týkají, a pro veřejnost potud, pokud z nich lze odhalit předlistopadové tajné dareby a slabochy. V držení ministerstva vnitra jsou však také dokumenty obecné povahy, které mohou přesvědčivě dokumentovat činnost různých složek StB a její funkce v komunistickém režimu. Nelze je samozřejmě vyjmenovat všechny, a tak jen ty nejdůležitější typy dokumentů:

– plány činnosti (čtvrtletní, roční, pětileté),
– zprávy o plnění plánů činnosti,
– situační zprávy (denní, týdenní, měsíční),
– statistiky pohybu svazků,
– analýzy “státobezpečnostní” situace v různých oblastech života,
– zápisy o celostátních poradách náčelníků StB,
– zápisy o průběhu operačních štábů a porad u vysokých funkcionářů StB,
– sborníky projevů na celostátních konferencích StB k různým problematikám,
– směrnice a metodické pokyny pro činnost složek StB,
– rozkazy ministrů vnitra a jeho náměstků,
– organizační schémata složek StB a jejich početní stavy,
– výkazy o “operativně-výchovných opatřeních”,
– výkazy k různým celostátním akcím (například ke zdokonalování agenturní 	sítě od roku 1984),
– zprávy o výkonnosti agenturní sítě se statistickými přehledy,
– zachované svazky konspiračních a propůjčených bytů,
– diplomové práce absolventů fakulty StB při Vysoké škole SNB.

Tyto a jiné dokumenty neobsahují podrobná osobní data. Sledovaní lidé i členové agenturní sítě jsou v nich uváděni obvykle krycími jmény a identifikovat je může jen znalec. Některé typy těchto dokumentů již byly otištěny ve sbornících Securitas imperii, které od roku 1994 vydává Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Promlouvají jasnou řečí a je z nich nepochybné, že StB si rozhodně nehrála a nebavila se vytvářením falešných dokumentů pro postkomunistickou budoucnost, jak neustále leckdo naznačuje nebo přímo tvrdí. Jenomže, jak se lze dozvědět z rozhovoru s Pavlem Žáčkem (Proglas, č. 8/1999), o obsah každého čísla sborníku se vedou boje a “už do prvního čísla zasáhly osoby z okolí prezidenta Havla, a to ve spolupráci s některými úředníčky na vnitru”. Za těchto okolností je ovšem obtížné vyrovnávat se s komunistickou minulostí. Koncem roku 1999 předložili senátoři za ODS návrh novelizace zákona č. 140/96 a zároveň zákona o archivnictví, který rovněž znemožňuje nebo alespoň znesnadňuje obecný přístup k dokumentům z doby komunistického režimu. Pro vydavatele a autory této knihy by bylo příjemným překvapením a také zadostiučiněním, kdyby v době, až vyjde, byly již novelizace zákonů v platnosti. Jsou však skeptičtí. V každém případě mohou ujistit čtenáře, že mnohá hesla encyklopedie se opírají o znalost výše uvedených dokumentů.
Druhé vydání Encyklopedie špionáže obsahuje opět hesla jmenná, o osobách, státech a jednotlivých zpravodajských službách, a hesla věcná, o organizaci, metodách a prostředcích zpravodajských služeb. Hesla věcná vysvětlují často danou tematiku na praxi Státní bezpečnosti. Vydavatelé upustili od otištění tří velkých úvodních statí (mnohé informace z nich jsou přeneseny do hesel) a také od publikování směrnic pro činnost různých složek StB. Není to tak zajímavé čtení a ti, kdo chtějí mluvit a psát o StB zasvěceně, je naleznou v prvním vydání. Ostatně nejdůležitější ustanovení těchto směrnic byla rovněž zabudována do věcných hesel. Do hesel byly zabudovány odkazy (ŕ) na jiná jmenná nebo věcná hesla, které čtenáře upozorňují na podstatné souvislosti. Věcná hesla o různých aspektech zpravodajských činností odkazují obvykle k osobám, které mají v encyklopedii jmenné heslo. Knihu kromě výběru základní domácí i zahraniční literatury doplňuje jmenný rejstřík (obsahuje na 1 000 položek). V tomto rejstříku se (velkými písmeny) objevují také krycí jména spolupracovníků StB. K tomu několik vysvětlení. Podle oficiálního údaje mluvčího českého ministerstva vnitra z konce roku 1993 StB od poloviny 50. let registrovala na 140 000 spolupracovníků. Již v 1. vydání encyklopedie autoři upozornili, že tato spolupráce zejména v 50. a 60. letech je často problematická, neboť souhlas s ní byl vynucen brutálním násilím. Ostatně svazky z této doby jsou většinou zachovány, a budou-li zpřístupněny, bude možné povahu spolupráce objasnit.
Ale v 70. a 80. letech byl teror StB výjimečný a odmítnutí spolupráce s ní neznamenalo ohrožení svobody, zdraví nebo života těch, kdo ji odmítli. Učinily to bez jakýchkoli dramatických následků dvě třetiny lidí, které si StB jako možné spolupracovníky vytypovala (v kategorii kandidát tajné spolupráce). V uvedených letech se početní stav agenturní sítě (rezidenti, agenti, majitelé propůjčených bytů a důvěrníci) ustálil na číslu zhruba 25 000, a tak tomu bylo i k datu 17. 11. 1989 (několik lidí se ke spolupráci zavázalo ještě toho dne). Je jasné, že je nemožné popsat působení každého z uvedených 140 000 lidí, ale ani z těch 25 000, kteří působili v posledních letech režimu. Pokud se v heslech a rejstříku vyskytují jejich krycí jména, jsou to zásadně jen lidé, kteří byli agenturně “živí” ještě v dny pádu komunistického režimu. Jejich svazky byly většinou zničeny, ale nesvazkové dokumenty o nich podávají dostatek informací. Jejich totožnost je známa, ale autor příslušných hesel nechtěl odhalovat slabochy, oportunisty a dareby, nýbrž dokumentovat rozsah činnosti StB. Pokud někdo namítne, že jejich výběr je náhodný, bude mít pravdu – ale jak jinak by bylo možné dokumentovat činnost StB a její agentury na příkladech? A nakonec ještě údaj pro případné pohoršené čtenáře: většinu hesel vztahujících se k StB a době komunistického režimu napsal kromě dalších autor této předmluvy. Není třeba pochybovat o jeho informovanosti. Od září 1990 pracoval v nové československé civilní kontrarozvědce a na jaře 1992 si jeho odborné svědectví vyžádal předseda senátu, před nímž jako obžalovaní stáli předlistopadoví vedoucí činitelé Federálního ministerstva vnitra a StB. Ve zpracovaných heslech chtěl kromě podání věcných informací vyjádřit také kulturně politickou a mravní atmosféru doby, v níž kniha vznikala.

Seznam zkratek politických stran, států či organizací,
které nemají ve slovníku vlastní heslo


AFB	Agenstvo feděralnoj bezopasnosti (Federální bezpečnostní agentura)
BBC	British Broadcasting Corporation (Britská rozhlasová a televizní společnost)
ČLR	Čínská lidová republika
ČR	Česká republika
ČSAV	Československá akademie věd
ČSFR	Česká a Slovenská federativní republika
ČSL	Československá strana lidová
ČSLA	Československá lidová armáda
ČSR	Československá republika
ČSSD	Česká sociálně demokratická strana
ČSSR	Československá socialistická republika
ČSTV	Československý svaz tělesné výchovy
ČTK	Československá (Česká od roku 1993) tisková kancelář
ČVUT	České vysoké učení technické
ETA	Euskadi ta Askatasuna (Baskicko a jeho svoboda)
FMV	Federální ministerstvo vnitra
HZDS	Hnutie za demokratické Slovensko
IRA	Irish Republican Army (Irská republikánská armáda)
K-231	též Klub 231, organizace bývalých politických vězňů, založen 1968, téhož roku zakázán, obnoven 1990 jako
	Konfederace politických vězňů
KAN	Klub angažovaných nestraníků, založen 1968, téhož roku zakázaný, obnoven 1990
KDU-ČSL	Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
KSČ	Komunistická strana Československa
KSČM	Komunistická strana Čech a Moravy
KSS	Komunistická strana Slovenska
KSSS	Komunistická strana Sovětského svazu
LM	Lidové milice
NATO	North Atlantic Treaty Organization (Organizace severoatlantické smlouvy)
NDR	Německá demokratická republika
NSDAP	Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Národně socialistická 
	německá strana dělnická
ODA	Občanská demokratická aliance
ODS	Občanská demokratická strana
OF	Občanské fórum
OOP	Organizace pro osvobození Palestiny
OSN	Organizace spojených národů
PLR	Polská lidová republika
RAF	Royal Air Force (Královské letectvo Velké Británie)
RSFSR	Rossijskaja sovetskaja feděrativnaja socijalističeskaja respublika (Ruská sovětská federativní republika)
SA	Sturmabteillung (úderný oddíl), teroristické polovojenské oddíly německých nacistů
SED	Sozialistische Einheitspartei Deutschland (Jednotná socialistická strana 
	Německa)
SR	Slovenská republika
SRN	Spolková republika Německo
SS	Schutzstaffel (ochranný oddíl), teroristická zločinecká organizace německých nacistů
SSSR	Svaz sovětských socialistický republik
ÚV	Ústřední výbor
VB	Veřejná bezpečnost
VONS	Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
VPN	Verejnosť proti násiliu
VUML	Večerní univerzita marxismu-leninismu





A-54 viz THÜMMEL Paul

ABAKUMOV Viktor Semjonovič, 1908–1954, náčelník sovětské Smerše a šéf MGB
Nastoupil v roce 1932 u > NKVD jako kurýr, pak se stal spolupracovníkem šéfa NKVD > Beriji, který ho od dubna 1943 do března 1946 pověřil vedením > Smerše, speciálních útvarů vojenské kontrarozvědky vyhledávajících a likvidujících především sovětské vojáky, kteří se ocitli na nějakou dobu v německém zajetí. Ke konci války pracovníci Smerše, zvlášť pak Abakumov, nashromáždili velký majetek z “osvobozených” území. Útvary Smerš operovaly hned v květnu 1945 také v Československu, a zejména v Praze. 
Do Prahy se později dostal Abakumovův chráněnec Vladimír Bojarskij, který zde v letech 1950–51 řídil sovětské bezpečnostní poradce, ale byl za zneužívání svého postavení k luxusnímu životu odvolán.
Po reorganizaci sovětské tajné policie a zpravodajské služby v roce 1946 rozdělením Berijovy NKVD a Merkulovova > NKGB na Ministerstvo vnitra (Ministěrstvo vnutrennich děl, MVD) a Ministerstvo státní bezpečnosti (Ministěrstvo gosudarstvennoj bezopasnosti, MGB) se stal Abakumov šéfem MGB. Jeho dřívější protektor Berija se však o několik let později začal obávat rostoucí Abakumovy moci a roku 1951 prosadil jeho odvolání. Po Stalinově smrti byl sice Berija zlikvidován, ale i Abakumova dostihla minulost. V prosinci 1954 byl odsouzen a popraven za svou účast v tzv. “leningradském případě”, krvavé čistky v leningradské stranické organizaci v letech 1948–50. Řada lidí byla tehdy popravena, tisíce jich skončily v pracovních táborech. 

ABEL Rudolf Ivanovič, vlastním jménem William August Fischer, 1903–1971, sovětský špion
Abelův otec a Leninův přítel Genrich Fischer emigroval z carského Ruska do Anglie v roce 1901. Zde se narodil i sám Abel, který se se svým otcem vrátil do Ruska až po převzetí moci bolševiky. Roku 1927 vstoupil Abel do > GPU a jako pracovník odboru zahraniční rozvědky operoval v západní Evropě a Sovětském svazu až do roku 1947. O rok později odjel do Kanady, odkud ilegálně vstoupil do USA.
Pak se usadil v New Yorku, odkud vyjížděl do celé Severní a Střední Ameriky a všude zakládal a řídil zpravodajské sítě. Byl nejlepším rezidentem, jakého kdy SSSR měl. V New Yorku žil pod krycím jménem Emil Goldfus. Legendu pro jeho zpravodajské působení mu poskytovalo malířské a fotografické studio, kde se scházeli nonkonformní newyorští umělci. Abel sám slušně maloval, a tak nikomu nepřipadlo nápadné, že jako umělec a bohém čas od času na delší dobu někam mizí. Ze svého studia posílal zprávy do Moskvy tak dokonale zašifrované a zhuštěné, že nebyly nikdy odhaleny. Nebýt defekce jednoho z jeho agentů, > R. Hayhanena, v roce 1957, mohl Abel působit v USA ještě velmi dlouho.
Abel mohl uprchnout, ale v důsledku neobyčejné lehkomyslnosti svých šéfů zůstal v USA a byl nakonec vystopován. Ještě v okamžiku zatčení dokázal obelstít své strážce a spláchnout na toaletě kódovací tabulky. Ředitel CIA > A. Dulles o Abelovi prohlásil: “Přál bych si, abychom měli v Moskvě dva takové, jako je on.” Roku 1957 byl Abel odsouzen jen k 30 letům vězení. Měl být totiž na návrh advokáta J. Donovana ušetřen pro případnou výměnu. Té se dočkal, když byl roku 1962 vyměněn za > F. G. Powerse, sestřeleného amerického pilota průzkumného letadla U-2. Po návratu do SSSR byl Abel povýšen na generála a pracoval v anglo-americkém odboru KGB. Roku 1968 publikoval značně “nepřesné” paměti. Zemřel v Moskvě.

ABWEHR – německá vojenská zpravodajská služba
Abwehr byl založen roku 1925 jako relativně malá zpravodajská služba při ministerstvu obrany a později přičleněn ke generálnímu štábu ozbrojených sil. Zásluhou admirála > W. Canarise, jenž stál v jejím čele v letech 1935–44, se stal patrně nejznámější zpravodajskou službou Německa. Abwehr zajišťoval rozvědné, kontrarozvědné, ale i sabotážní akce pro všechny druhy německých ozbrojených sil.
Rozsah jeho špionážních aktivit byl značný. Jeho agenti operovali jak v zemích, s nimiž bylo Německo ve válečném stavu (anebo jej očekávalo), tak v neutrálních zemích Evropy (Španělsko, Portugalsko, Švédsko) a Latinské Ameriky (Mexiko, Chile, Argentina, Brazílie) a pochopitelně také v zemích spojeneckých (Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko) a později i okupovaných (včetně Protektorátu Čechy a Morava). Stylem práce patřil Abwehr k relativně nejcivilizovanějším německým tajným službám své doby a jeho protivníci jej vysoce hodnotili. Ovšem i z něho docházelo k > úniku informací (> Thümmel P.) nebo se stával obětí > dezinformací (> operace MINCE MEAT).
Od vypuknutí 2. světové války se Abwehr dostával do trvalých konfliktů s konkurenčními nacistickými službami a někteří jeho vysocí důstojníci patřili do kruhu spiklenců proti Hitlerovi. Pro tyto účely poskytovali krycí doklady, služební příkazy, peníze, zbraně a výbušniny, například pro neúspěšný atentát na Hitlera v roce 1943. Když byl zatčen jeden z nejvyšších důstojníků, generálmajor > H. Oster, byl Abwehr v únoru 1944 jako celek zrušen a Canaris poslán do výslužby. Kontrarozvědná složka byla podřízena > RSHA a z Abwehru zbyla jen vojenská rozvědka, která dostala název Vojenský úřad (Militärisches Amt). Do jeho čela byl postaven plukovník Georg Hansen. Po atentátu na Hitlera 20. července 1944 byl i on zatčen a později popraven. Vojenský úřad byl zrušen a jeho převzatí pracovníci začleněni v rámci RSHA do > Gestapa a > SD, která se tak stala jedinou zpravodajskou službou působící v zahraničí. 

ADRESA, též KRYCÍ ADRESA
Ve zpravodajské terminologii označení místa, kam agent doručuje zprávy pro > centrálu a odkud přebírá písemné instrukce od > řídícího důstojníka zpravodajské služby. Adresa předpokládá styk s třetí osobou, která je zaměstnána v nějaké veřejně přístupné místnosti (pošta, realitní kancelář, knihovna) nebo poskytuje tuto službu jako soukromá osoba. Třetí osoba nemusí vědět, k čemu je využívána, ale někdy je to pracovník nebo agent zpravodajské služby využívaný výlučně k uvedeným účelům. Pro styky na adrese je bezpodmínečně nutné heslo.
Doručování zpráv se provádí buď osobně, nebo poštou. Jedna adresa většinou slouží pouze jednomu agentovi, aby se snížilo nebezpečí > dekonspirace. Jedna z kontrol korespondence slouží právě k vytypovávání takovýchto krycích adres.
 
AFB viz RUSKO

AFÉRA ARCOS
Po uznání SSSR labouristickou vládou Ramsaye MacDonalda došlo v roce 1924 k navázání diplomatických vztahů mezi Velkou Británií a SSSR. Téhož roku zřídila Moskva v Londýně obchodní organizaci Arcos, která se ovšem kromě běžných obchodních záležitostí zabývala i vedlejším (nebo prvotním) úkolem – špionáží. Tak byl vytvořen precedens pro funkce sovětských zastupitelstev v zahraničí.
Až do roku 1926 neměla britská vláda nejmenší podezření, ale podpora ve výši 250 000 liber poskytnutá prostřednictvím kanceláře Arcos stávkujícím dělníkům v průběhu Velké stávky přiměla konzervativní vládu k akci. Britská kontrarozvědka začala s intenzivním prošetřováním činnosti kanceláře a do roku získala MI-5 indicie směřující k ní a naznačující i možnou špionáž v oblasti leteckého průmyslu a RAF.
12. května 1927 zaútočily na sídlo kanceláře Arcos speciální jednotky Scotland Yardu. Dvě stě policistů po šest hodin hledalo důkazy o sovětské protibritské aktivitě. I když nebyly nalezeny žádné přímé důkazy o špionážních případech, na jejichž základě byla prohlídka nařízena (snad proto, že byly ještě v průběhu prohlídky spáleny), britská vláda Stanleyho Baldwina se rozhodla anulovat obchodní dohodu z roku 1924 a přerušila diplomatické styky s Moskvou.

AFÉRA BALÍČKOVÁ, též KRČMÁŇSKÁ AFÉRA
Označení aféry, která vypukla v létě roku 1947, kdy náměstek předsedy vlády Petr Zenkl, ministr zahraničí Jan Masaryk a ministr spravedlnosti Prokop Drtina obdrželi poštou balíčky s výbušninami. Vyšetřování vedené SNB, ovládaném KSČ, záhy “uvízlo” na mrtvém bodě, ale pak se ho ujaly orgány ministerstva spravedlnosti. Objevily, že výrobcem krabiček s výbušninami je Jan Kopta z Krčmáně na severní Moravě a že stopy od něj vedou na olomoucký krajský sekretariát KSČ, konkrétně ke komunistickému poslanci Jurovi Sosnarovi. Tehdejší StB se marně snažila zamést stopy.
Bylo podáno trestní oznámení, zahájeno soudní vyšetřování (resort spravedlnosti KSČ tehdy ještě neovládala) a podle svědectví P. Drtiny se vyšetřování snažil ještě koncem listopadu roku 1947 osobně zastavit Klement Gottwald. Drtinovi před ministrem J. Stránským v rozčilení řekl: “Pane doktore Drtino, já vám říkám, vy skončíte jako van der Lubbe!” Místo šokovaného Drtiny zareagoval pohotově Stránský, když se Gottwalda zeptal na další aspekt známého lipského procesu s J. Dimitrovem: “Pane ministerský předsedo, co to říkáte!? Kdopak by potom byl Göring? To by byl Nosek?! Ano?!”
Komunistický “vítězný” únor 1948 vyšetřování ukončil, všechny zatčené osvobodil, ale důkazy nezmizely dostatečně. Patřilo k nim vedle svědectví manželů Koptových, že krabičky zhotovil Jan Kopta, i jeho moták z vězení, v němž žádal Juru Sosnara, aby mu nějak pomohl z vězení, jinak že prozradí řadu funkcionářů KSČ. Ostatně sám Sosnar se chvástal nejen tehdy, ale ještě v 70. letech, že se na výrobě pekelných strojů osobně podílel, a to na příkaz proslulého Alexeje Čepičky, tehdy předsedy krajského výboru KSČ v Olomouci. Ten krátce po únoru vyhrožoval, že odhalí pravé viníky – buržoazní ministry – kteří si prý za 100 000 korun najali falešné svědky, aby celou aféru svedli na KSČ, ale záhy nad celou aférou KSČ i StB nechaly zavřít vodu. Dodnes není jasné, co v době zostřujícího se politického napětí měla aféra způsobit. Materiály zůstaly ovšem zachovány a snad najdou i svého historika.

AFÉRA BARTONČÍK
Dlouholetý funkcionář Československé strany lidové (ČSL), od roku 1986 poslanec československého Federálního shromáždění Josef Bartončík byl významným představitelem “obrodného proudu” ve své straně koncem 80. let a po listopadu 1989 se stal jejím předsedou a předsedou Sněmovny lidu. Byl členem delegace k papeži Janu Pavlovi II. a aspiroval na významnou politickou funkci předsedy Federálního shromáždění. Poslední den před parlamentními volbami v červnu 1990 vystoupil v televizi tehdejší náměstek Federálního ministra vnitra > J. Ruml s tvrzením, že J. Bartončík byl dlouholetým tajným spolupracovníkem StB. V aféře se navíc osobně angažoval prezident Václav Havel, který uvedl, že případ byl zveřejněn jen proto, že mu Bartončík slíbil, že sám odstoupí, což ovšem obviněný popřel. Prezidentova slova potvrzovali J. Ruml a prezidentův poradce Jiří Křižan, ačkoli se setkání Havla s Bartončíkem mělo konat pouze mezi čtyřma očima. V rámci dokazování nechali strůjci aféry vystoupit na tiskové konferenci i kapitána StB Machatého, který měl ČSL v “referátu”.
To vše vedlo k domněnkám, že rozpoutaná aféra měla snížit předpokládaný volební výsledek ČSL ve prospěch Občanského fóra. Na jeho a dalších kandidátkách byli zařazeni i jiní tajní spolupracovníci a kandidovala také KSČ, politická nositelka komunistického režimu. Její významný předlistopadový člen a v době voleb předseda vlády “národního porozumění” Marián Čalfa ovšem z KSČ vystoupil a jako veřejně vyhlášený přítel V. Havla kandidoval na Slovensku za VPN. Byl zvolen stejně jako Bartončík.
Aféra pokračovala v roce 1991, kdy > Komise 17. listopadu veřejně jmenovala spolupracovníky StB, kteří neuposlechli její výzvy a nevzdali se poslaneckého mandátu. Byl mezi nimi také J. Bartončík. Komise uvedla, že jeho agentský svazek měl krycí jméno HÁJEK, registrační číslo 15 301 a že jej od roku 1971 vedla krajská správa StB v Brně. Z registrů vyplývá, že svazek byl ukončen v dubnu 1988 a uložen do archivu (proto se zachoval) a že na Bartončíka byl založen signální svazek SPONZOR. Bartončík sice zůstal poslancem až do konce volebního období v roce 1992, ale aféra ho jako jednoho z mála zcela vyřadila z veřejného života. Kupodivu není uveden v > Cibulkových seznamech. 

AFÉRA BILLYGATE viz LIBYE

AFÉRA DREYFUSOVA viz DREYFUS Alfred

AFÉRA KAVAN
Začala 22. března 1991, kdy parlamentní > Komise 17. listopadu zveřejnila jména poslanců Federálního shromáždění ČSFR evidovaných v registrech svazků StB jako tajní spolupracovníci, kteří se na předchozí výzvu komise nevzdali mandátu. Mezi nimi byl i Jan Kavan, poslanec za OF, který v letech 1970–89 žil v emigraci ve Velké Británii a založil agenturu Palach Press Agency, podle StB jednu z > ideodiverzních centrál. Kavan stejně jako ostatní komisí jmenovaní poslanci vědomou spolupráci s StB popřel a zveřejnil řadu vysvětlujících článků. Britská a po ní i československá televize potom odvysílaly šot, na němž člen Komise 17. listopadu poslanec > S. Devátý ukazuje britskému novináři zpravodajský svazek I. správy SNB (rozvědky StB) s krycím jménem KATO, podle něhož byl Kavan koncem šedesátých let spolupracovníkem > důvěrného styku.
Aféra pokračovala postupným zveřejňováním a různým interpretováním dokumentů ze svazku KATO a také uvedením videonahrávky setkání Kavana s pracovníky StB v listopadu 1989, když se vrátil do Československa a byl zadržen. Do kampaně proti Kavanovi byly zahrnuty také informace z > akce DELTA. Novináři zřejmě vůbec nepochopili, co znamená, že Kavan před pádem režimu navštívil tajně třikrát komunistické Československo pod cizím jménem, ale na řádný britský pas, a setkal se s některými významnými disidenty. Kavan se nakonec obrátil na soud, který ho obvinění z vědomé spolupráce s StB zprostil. Také lustrační zákon nepokládá kategorii, v níž StB Kavana vedla, za vědomou spolupráci.
Aféra časem umlkla, ale ještě prudčeji se rozpoutala v roce 1996, kdy Kavan kandidoval na senátora, a v roce 1998, kdy se stal ministrem zahraničí sociálnědemokratické vlády. 
Konec dohadům učinili publicisté John Bok a Přemysl Vachalovský, když v květnu 2000 vydali kopii dokumentů StB knižně (pod názvem Kato. Příběh opravdového člověka). Plyne z nich, že Kavan, který studoval od roku 1969 ve Velké Británii, se tam snažil pobývat co nejdéle legálně, a proto se s pracovníkem > rezidentury v Londýně (pod diplomatickým > krytím) scházel často a ochotně. Je však zřejmé, že nikomu neuškodil. Když se pak dozvěděl, že poslední prodloužení jeho pobytu nenávratně končí v srpnu 1970, přerušil s velvyslanectvím v Londýně ihned styk, zůstal v emigraci a později zahájil rozsáhlé aktivity proti režimu doma.
Již v květnu 1970 psala centrála rozvědky StB do Londýna, že “KATO s námi nehraje zcela čistou a otevřenou hru”, a podezírala ho ze spolupráce s Brity. Ve vyhodnocení styku s ním stojí jasně, že “neměl charakter agenturního spolupracovníka”. V záznamu z června 1977 se říká, že “je nutné vést ho i nadále jako sledovanou osobu”. To už je záznam ve svazku vedený na “emigraci VB” (tedy ve Velké Británii, nikoli Veřejné bezpečnosti!). V něm do Kavanova podsvazku byl začleněn původní podsvazek KATO (z let 1969–73, vedený “na domácí báze VB”).
Vydavatelé tvrdili, že “poslední díl” svazku KATO byl zničen v květnu 1989. To je velmi nepřesná formulace. Ve skutečnosti zveřejnili ukončené jednodílné podsvazky dvou různých svazků rozvědky StB a o existenci nějakého dalšího “dílu” nepřinesli žádnou informaci, natož důkaz. Možná, že měli na mysli v roce 1989 zničený svazek KANÁL, v němž kontrarozvědka StB sledovala Kavanova utajovaná spojení s disentem doma.
To vše je nezaujatým zcela jasné. Nejasné však zůstává, co znamená věta, kterou si počátkem října 1989 zapsal do svého > autentizovaného sešitu > A. Lorenc: “Kavan, ak by nesúhlasil, tak vyvolať jeho ostudu, odhalenie a vyhostiť.”

AFÉRA ORFEI
V první polovině roku 1990 obdržela italská zpravodajská služba stovky stran originálních dokumentů pocházejících z I. správy SNB (rozvědka StB), a to konspirativně, bez osobního kontaktu (materiály byly postupně uloženy v několika mrtvých schránkách). Šlo o několik svazků italského referátu z období 1986–90, mimo jiné korespondence mezi rezidenturou StB v Římě a > centrálou, jednání s rezidentem KGB v Římě, a především svazek údajného agenta StB s krycím jménem EFO (poslanec a poradce bývalého italského ministra zahraničí Orfeie) včetně záznamu o vázacím aktu a o předání finančního obnosu.
Skandál otřásl italskou politickou scénou a načas zkomplikoval i československo-italské styky. Pracovník československé rozvědky a defektor > V. Ludvík usoudil, že v aféře šlo o originální dokumenty, ale domníval se, že EFO nebyl vědomým spolupracovníkem StB, nýbrž jen spolupracovníkem > důvěrného styku. Rozbor prý prokázal, že kanálem, kterým informace unikly, byl “pracovník československé špionáže z italského pracoviště odboru 42, slovenské národnosti. Jeho téměř stoprocentní identifikaci umožnila skutečnost, že ve snaze pomoci italské zpravodajské službě lépe se orientovat, zdroj doplnil vlastnoručně ke krycím jménům pracovníků čs. špionáže i jejich pravá jména”. Výsledky vyšetřování nebyly nikdy zveřejněny. Aféra je jedním ze školních příkladů > úniku informací.

AFÉRA PROFUMO viz PROFUMO John

AFÉRA WALLIS
Václav Wallis byl příslušníkem I. a poté II. správy SNB (tedy rozvědky a kontrarozvědky StB). Po listopadu 1989 ho kupodivu prověřila občanská komise při Federálním ministerstvu vnitra a sám se stal členem prověrkových komisí (kromě jiných kolegů prověřoval také náčelníka kontrarozvědky > K. Vykypěla, ale neprověřil!). Působil pak v různých funkcích v > ÚOÚD a nástupnických organizacích ve vysoké hodnosti podplukovníka. Dne 7. prosince 1992 byl po oznámení Viktora Koženého zatčen po převzetí větší částky peněz. Tehdejší prezident Harvardských fondů mu vyplatil podle vlastních slov asi půl milionu korun, prý po vydírání. V dubnu 1993 přinesl časopis Respekt článek, v němž se tvrdilo, že Wallis předával Koženému významné hospodářské informace z poznatků > FBIS a rovněž kompromitující materiály na vysoce postavené politické představitele v ČR. To byla vědomá nebo nevědomá > dezinformace. Údajné kompromitující materiály nebyly nic jiného než informace a drby, které Wallis porůznu shromáždil, úhledně sepsal a svázal do fasciklu (týkaly se například prezidenta V. Havla, premiéra V. Klause, ministra T. Ježka a dalších). 
Aféra plnou silou vypukla v létě 1993 po ukončení vyšetřování. Po něm však Wallis nebyl obviněn z vydírání, ale z prozrazení státního a služebního tajemství (předal Koženému svazek HADR, který FBIS na Koženého založila) a ze zneužívání pravomoci veřejného činitele. Kožený trval na tom, že byl vydírán, ale neřekl kvůli čemu. Wallis naopak tvrdil, že dostal jen 100 000 korun, a to jako zálohu na plat, poněvadž prý měl ke Koženému nastoupit do zaměstnání. V průběhu aféry překvapil ředitel BIS > S. Devátý, když veřejně prohlásil, že činnost V. Wallise byla jeho soukromou iniciativou a že BIS nemůže za své zaměstnance ručit. Proběhlo několik soudních řízení, která nejsou dodnes pravomocně ukončena (jako Wallisovi důvěrníci v nich několikrát vystoupili Petr Uhl a Jaroslav Bašta). Bez ohledu na konečný výrok soudu je jisté, že V. Wallis poskytl V. Koženému kopii na něj vedeného svazku – z hlediska zpravodajských služeb velmi zavrženíhodný a trestný čin. V. Kožený, žijící dnes v bahamském ráji přírodním i finančním, po svém polistopadovém návratu do Československa byl jeden čas také zaměstnancem Federálního ministerstva vnitra a do svých Harvardských fondů si pak přivedl několik příslušníků bývalé StB. Když aféra vypukla, tehdejší federální ministr vnitra a místopředseda ODS Petr Čermák poskytl Koženému na jeho žádost ochranku. Také mu věnoval osobní zbraň “za odvahu”. Co odvážného Kožený učinil, Čermák nikdy nevysvětlil a nikdo se ho na to neptá.
Jako zpravodajec rozvědky se Wallis příliš neosvědčil. Z této exkluzivní složky StB byl přeložen ke kontrarozvědce, podle v Londýně vydané knihy > defektora V. Ludvíka (The Little Sister, Malá sestra) prý proto, že si s sebou jako legalizovaný zpravodajec na československém velvyslanectví přivezl česko-anglický slovník s razítkem I. správy SNB. To by byl školní příklad vlastní > dekonspirace. Wallis absolvoval standardní dvouměsíční kurs KGB a ještě v FBIS si prý vedl soukromý seznam agentů, které řídil ve Velké Británii a jako důstojník protibritského odboru kontrarozvědky StB i doma. Jeho agenti nikoho nezajímají, ale Wallis je dodnes občasnou hvězdou televizních šotů senzacechtivých novinářů.

AFÉRA WATERGATE
Tak byl nazván skandál, který v letech 1972–74 otřásl politickou scénou v USA a skončil odstoupením republikánského prezidenta Richarda Nixona. Aféra vznikla, když se investigativním novinářům podařilo odhalit, že v hotelu Watergate, sídle volebního štábu Demokratické strany, bylo nainstalováno odposlouchávací zařízení. Nixonově administrativě se skandál nepodařilo ututlat, naopak nabíral s postupem času stále větších rozměrů.
V červnu 1972 bylo zatčeno pět osob, krátce poté i další dva, kteří stáli v čele vlastní operace. Při vyšetřování se ukázalo, že oba dva a ještě další ze zadržených jsou bývalými agenty CIA a že zároveň pracují pro komisi pro znovuzvolení Nixona. Vyšetřování prokázalo, že zajištěná skupina nejen odposlouchávala, ale také pořizovala fotokopie důležitých tajných dokumentů Demokratické strany a plnila “komplexní špionážní misi”.
Zvláštní senátní výbor, vedený neúprosným senátorem Georgem McGovernem a pracující pod silným tlakem rozbouřeného veřejného mínění, se nespokojil s předhozenými obětními beránky z prezidentova štábu. Prokázalo se, že Nixon o akci věděl, což dokazovaly i zvukové nahrávky o jednáních v Bílém domě, které byl nucen vydat. Nakonec odstoupil, aby se vyhnul odvolání, prvnímu v dějinách USA, na základě takzvaného impeachementu. Jeho nástupce, dosavadní viceprezident Gerald Ford, mu pak ihned udělil milost, aby Nixon nemohl být trestně stíhán.

AFÉRA ZILK
Aféra vypukla před udělováním státních vyznamenání k jubilejnímu státnímu svátku 28. října 1998. Rozpoutal ji prezident V. Havel, když zrušil pozvání bývalého rakouského novináře, politika a vídeňského starosty Helmuta Zilka (měl dostat Řád Bílého lva) “kvůli určitým okolnostem, které se týkají Vaší činnosti v minulosti”, jak mu napsal. Těmito okolnostmi, jak v dalších dnech vyšlo najevo, měla být Zilkova spolupráce s StB. Informaci o tom 24. října 1998 zveřejnil německý list Süddeutsche Zeitung. Havel pak veřejně zrušení pozvání potvrdil a německý list obvinil, že proti němu vede “sprosté vydírání, organizované z Čech”. To za několik dní vyvrátil vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Ivan Medek, který prohlásil, že jednání redaktora listu bylo “naprosto korektní”; pracovník tiskového oddělení Hradu pak sdělil, že slova o vydírání nebyla přesná (o organizování akce z Čech se již nezmínil).
V průběhu aféry se ukázalo, že Hrad před veřejným vystoupením prezidenta požádal o “expertní vyjádření” senátora Václava Bendu (bývalého ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu), který písemně potvrdil, že má zcela spolehlivé informace o Zilkově spolupráci s StB. Později uvedl, že Zilk byl od roku 1965 spolupracovníkem > důvěrného styku a od ledna 1968 agentem, který za své informace pobíral i peníze. Ještě později Benda řekl, že v letech 1995–97 poskytoval Hradu s vědomím prezidenta Havla informace o důvěryhodnosti lidí navržených na státní vyznamenání. Prezident to popřel a řekl, že Benda lže. 
Mezitím byla ustavena mezirezortní vládní komise, která zkoumala Zilkův svazek (krycí jméno HOLEC), o jehož existenci se zatím mlčelo. Komise, kterou vedl vysoký úředník ministerstva vnitra Jan Frolík, dospěla k závěru, že ze svazku nelze prokázat Zilkovu spolupráci s StB. I když to nebylo výslovně sděleno, ze souvislostí vyplývalo, že šlo o svazek rozvědky StB, ale komise nesdělila, zda jde o svazek spolupracovníka StB nebo o svazek sledované osoby. Právě z mlčení komise to však bylo zcela zřejmé. V. Benda ostatně na svých informacích neustále trval. Po mlhavých závěrech komise pak ministerstvo zahraničí sdělilo Zilkovi své politování nad celou záležitostí a V. Havel ho počátkem prosince pozval na soukromou návštěvu do své vily. Tam se mu omluvil za ten díl viny na aféře, kterou nese jeho kancelář. Zilk chápal pozvání k prezidentovi jako satisfakci a oba pak prohlásili celou záležitost za uzavřenou. Zilk kromě toho prohlásil, že za veřejné zostuzení nebude nikoho žalovat. Na nahlédnutí do spisu neměl podle úředního stanoviska jako cizinec nárok. Ovšem právě v té době se prodával český překlad knihy Timothy G. Ashe Svazek, shrnující a komentující obsah svazku, který na něj vedla > STASI. Německé úřady jej britskému občanovi poskytly bez potíží.
V souvislosti s aférou Zilk se začalo psát i o jiných případech. Novináři seznámili veřejnost s výpovědí defektora > J. Frolíka, jenž před americkým senátem pod přísahou vypovídal o různých českých agentech rozvědky StB. Politici pak začali mluvit o nutnosti odtajnit dokumenty StB. Byl mezi nimi i > J. Ruml, který na zpracování příslušného návrhu měl jako český ministr vnitra čas od roku 1992. Koncem dubna 1999 český Senát rozhodl, že nezbaví V. Bendu imunity a nevydá jej k trestnímu stíhání pro podezření z neoprávněného nakládání s osobními údaji. V červnu 1999 však V. Benda zemřel a nad rakví přítele “lháře” neváhal promluvit V. Havel. 
Za rok po aféře zveřejnil časopis Týden (č. 44/1999) článek “Helmut Zilk s StB spolupracoval”. Autoři (Lubor Kohout, Martin Řezníček a Rebeka Křižanová) uvedli, že Zilkův svazek a podsvazky k němu vedla rozvědka StB, zveřejnili jeho číslo (44958) a popsali jeho obsah. Zveřejnili také jména řídících orgánů Zilka – byli to pracovník velvyslanectví ve Vídni Jiří Stárek (spolupracovník rozvědky, po srpnu 1968 emigroval) a pak pozdější defektor > L. Bittman. Ve svazku je dochován Zilkův závazek ke spolupráci a jeho potvrzenky o příjmu peněz, které podepisoval jménem Johann Meinz. V srpnu 1968 byl spis ukončen. Je z něho patrné, co vše Zilk dělal, ale neobsahuje doklady o tom, že by někomu nebo něčemu ublížil. Autoři článku si nepoložili otázku, zda se Zilk s pracovníky StB nestýkal po předcházející dohodě s příslušnými rakouskými institucemi. Rozhodně však nebyl vhodným kandidátem na vysoké české státní vyznamenání.

AGENT
Ve zpravodajské terminologii pojem používaný (zejména v anglosaských zemích) jednak pro zaměstnance > zpravodajských služeb (například agenti FBI) a jednak pro jejich externí spolupracovníky (konfidenty). V tomto druhém případě jde o osoby, které podle pokynů řídících důstojníků plní pro zpravodajské služby úkoly informační, dokumentační, dezinformační, vlivové, v dobách válek i sabotážní apod.
Zlým snem všech zpravodajských služeb je, že jejich pracovníci jsou agenty cizích (protivnických) služeb. To je v dějinách špionáže a kontrašpionáže časté (viz například > Ames, > Gordijevskij, > Philby, > Thümmel, > Zbytek a mnozí další). V takových případech jde často o život, zejména u pracovníků zpravodajských služeb totalitních států. Ti se pro “zradu” rozhodují většinou z odporu k totalitarismu, zatímco na druhé straně to zpravodajci činí většinou pro peníze. Spolupráce se zpravodajskými službami je vždy riskantní nebo alespoň kompromitující, a je proto důkladně konspirována. Agenti se označují krycími jmény nebo kódy a znají je pouze řídící důstojníci a jejich nadřízení. Také styk důstojníka s agentem je přísně konspirativní a často se používá adres, mrtvých schránek, radiospojení, tajnopisu apod. > Motivace agentů je velmi rozmanitá a různá je také jejich kvalita, která závisí na inteligenci, znalostech, osobních vlastnostech, stycích, možnostech přístupu k různým osobám, objektům, dokumentům atd. V totalitárních státech se agentů využívá do značné míry ke kontrole obyvatelstva a k represi proti opozici. 

Agenti StB (A)
Agenti Státní bezpečnosti patřili v její terminologii do kategorie tajných spolupracovníků (TS). StB je vyhledávala v nejrůznějších > bázích a její snahou bylo získat jich co nejvíce. Závazek ke spolupráci býval zpravidla písemný, ale mohl být i ústní. Je rozšířeným omylem, že agenti, kteří se ke spolupráci zavázali ústně, byli významnější – pro StB nebyl důležitý způsob závazku, ale ochota ke spolupráci, jak to také výslovně stanovily její vnitřní směrnice. Agenty jako samostatnou kategorii spolupracovníků vedla v StB rozvědka, všechny útvary kontrarozvědky a také útvary sledování a zpravodajské techniky. 
Agenti rozvědky působili v cizině. Často to byli českoslovenští občané, kteří v zahraničí pracovali dlouhodobě jako novináři, obchodníci, vědci, kulturní pracovníci a pododobně nebo tam žili jako emigranti, ale zvlášť velký zájem měla rozvědka o cizí státní občany, zejména pak o ty, kteří měli přístup k informacím politického, hospodářského, vojenského a zpravodajského charakteru. Ti byli získáváni většinou na základě kompromitace nebo na základě finančních odměn. 
Agenti kontrarozvědky působili doma a byli získáváni a vedeni po liniích > vnitřního a > vnějšího nepřítele a ekonomické kontrarozvědky. V tomto širším rámci pracovali na konkrétních problematikách (například exkomunisté, opoziční seskupení, jednotlivé církve, rozvědky a zastupitelské úřady nekomunistických států, obory národního hospodářství atd.). Při delším pobytu v zahraničí mohli být po dobu pobytu v cizině převáděni k řízení rozvědkou, pokud o ně měla zájem, vnitrostátně na jiné problematiky. Například významný agent krycím jménem GOGH byl řízen protiamerickým odborem kontrarozvědky, ale původně pracoval proti “vnitřnímu nepříteli”.
Do schůzkových bytů byli zaváděni jen důkladně prověření agenti, a to na základě návrhu, který musel schválit příslušný náčelník. V bytech bývali pohoštěni, ale > odměňování finančními prostředky bylo řídké. Agenturní zprávy byly zakládány nejen do svazků agentů, ale jejich kopie také do svazků > rozpracování a do svazků dalších tajných spolupracovníků, kteří byli pomocí agentů prověřováni. Pokud agent řídil podle pokynů další agenty, nazýval se > rezident.
Důvody ukončení spolupráce se statisticky sledovaly. Kromě smrti, nemoci, ztráty možností to byla též emigrace, prozrazení spolupráce, alibismus a odmítání spolupráce, nejčastěji (zhruba v polovině případů) však “změna postavení včetně přechodu na vyšší funkci”. Funkcionáři KSČ a vyšší státní funkcionáři totiž nesměli jako tajní spolupracovníci působit. Při změně postavení však mohl být agent převeden do kategorie důvěrník. Podle statistického přehledu bylo pro > Hlavní správu kontrarozvědky k 31. říjnu 1989 registrováno 12 060 agentů, z toho přes 200 cizích státních příslušníků.
Agenty vedla také rozvědka StB. Podle směrnic pro její činnost z roku 1983 “tajný spolupracovník kategorie agent je cizí státní příslušník, bezdomovec nebo čs. občan, čs. emigrant a podobně získaný k tajné a vědomé spolupráci s rozvědkou nebo získaný pod jinou legendou (například pod cizí vlajkou)”.

AGENT DUBLÉR, též DOUBLE AGENT
Termín používaný ve zpravodajské terminologii původně pro agenta, který současně pracoval pro dvě zpravodajské služby, přičemž většinou o jeho dvojí hře ani jedna z nich nevěděla. V současné době se tak převážně označuje agent, který sice formálně pracuje pro dvě služby, ale ve skutečnosti pouze pro jednu z nich. Často jde o agenta, který je v zemi, kde působí, odhalen a pod hrozbou uvěznění donucen začít spolupracovat s původně nepřátelskou službou. Ta ho využívá zejména k tomu, aby se co nejvíc dozvěděla o zájmech protistrany, ale také o metodách a postupech nepřátelské zpravodajské služby. Aby mohla rozehrát skutečnou zpravodajskou hru, musí převerbovanému agentu dublérovi poskytovat informace, které měl za úkol zjistit. Pochopitelně mu pro tento účel poskytuje účelově vypracované > dezinformace.
Jiným druhem agenta dubléra je > podstava, tedy agent, který je pro tento úkol vybrán a vyškolen. Práce agenta dubléra je nezáviděníhodná, velice náročná a nebezpečná. Pracuje skrytě, pod neustálou kontrolou z obou stran, pod stálým psychickým tlakem a často i v nebezpečí fyzické likvidace. Zcela ojediněle se vyskytují i agenti, kteří pracují pro více stran, ale to pak už jde většinou o naprosté hazardéry, protože při důsledné kontrole zpravodajských služeb musí záhy dojít k jejich odhalení.

AGENT F
Agenti F představovali tak špičkové > tajné spolupracovníky StB, že nebyli evidováni v > registrech svazků a dostávali pravidelné finanční odměny prostřednictvím I. správy SNB (> rozvědky StB). O těchto agentech se veřejně zmínil náměstek bývalého Úřadu na ochranu ústavy a demokracie (> ÚOÚD), později načas a znovu od podzimu 1998 ministr vnitra Slovenské republiky Ladislav Pittner.
Informace o nich obsahuje rovněž autentizovaný sešit zástupce náčelníka Hlavní správy kontrarozvědky Miroslava Chovance. K datu 30. 11. 1989 si na poradě u > K. Vykypěla poznamenal, že dokumenty o agentech F mají být staženy na I. správu (“F-ka na I. správu – dnes”) a z další porady 7. 12. je poznámka “F-ky – zničené – i platy”. Vzhledem k tomu, že agenti F nebyli evidováni v normálních registračních protokolech, může jimi být kdokoli z lidí, o něž měla StB před pádem komunistického režimu eminentní zájem. Jejich jména znají bývalí vysocí důstojníci kontrarozvědky StB, a to minimálně od náčelníků odborů výše. Zajímavé je, že se o tento závažný druh agentů StB nikdy nezajímala česká žurnalistika. Dokumenty o činnosti I. správy “zdědil” v České republice > ÚZSI. Xerokopie autentizovaných sešitů vysokých náčelníků StB mělo po pádu komunismu k dispozici mnoho státních institucí, mimo jiné i Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

AGENT CHODEC
Termín označující u nás československé občany, kteří v 50. letech v rámci boje proti komunistickému režimu přecházeli hranice, předávali vzkazy domácímu podzemnímu hnutí a získávali zpravodajské informace pro československou emigraci a pro západní zpravodajské služby. Jedním z nejznámějších je Ota Rambousek, který byl StB dopaden a vězněn. Roku 1968 spoluzakládal K-231, po sovětské okupaci emigroval a účastnil se činnosti Rady svobodného Československa. O své “chodecké” kariéře napsal a v torontském nakladatelství J. Škvoreckého a Z. Salivarové vydal knihu Krosnu s sebou. 

AGENT INICIATIVNÍK viz INICIATIVNÍK

AGENT KURÝR viz KURÝR

AGENT NELEGÁL, též ILEGÁL
Ve zpravodajské terminologii označení pracovníka civilní nebo vojenské rozvědky, který působí v zájmové zemi bez oficiálního > krytí, často jako obchodník, novinář, kulturní pracovník apod. Pro nelegály většinou vytváří zpravodajská služba > legendu a falešnou identitu, například na doklady již zemřelé osoby, která nemá blízké příbuzné, čímž se snižuje riziko prozrazení. Tito agenti procházejí speciálním výcvikem většinou v přísně utajovaných střediscích, ale neznají se mezi sebou navzájem, aby případná dekonspirace nemohla mít dominový efekt.
Jejich usazování trvá dlouho. Často bývají vysíláni přes třetí zemi, kde žijí třeba i řadu let a získávají zde státní občanství. Do cílové země pak přicházejí jako občané “neutrální” země a nemají pak potíže s vysvětlováním, proč neznají perfektně jazyk a zvyky. Jejich příprava a poté i řízení se děje s maximální mírou utajení a zásadně jen z centra, ve vysazené zemi je nezná ani rezident. Ten samozřejmě ví, že nelegálové v zemi působí a výjimečně je čas od času i může zásobovat zprávami (například prostřednictvím > mrtvé schránky). Výhodou nelegála proti zpravodajskému důstojníkovi rozvědky pod oficiálním krytím je možnost proniknout na zpravodajsky důležité místo v zájmové zemi a vytvářet > agenturní síť bez nebezpečí kontroly, kterou provádějí kontrarozvědné organizace nad diplomaty a podobnými osobami. Nevýhodou jsou vysoké tresty, ke kterým bývají odhalení nelegálové ve většině zemí odsuzováni.
Nelegálové StB odcházeli do cílové země většinou jako emigranti, jen výjimečně s falešnou identitou občana cílové země. Agentů nelegálů používala KGB i ve “spřátelených” zemích. Když StB za ministra vnitra > R. Baráka dělala speciální prověrku, aby zjistila, zda do ČSR nelegály nenasadil Západ, bylo odhaleno v Československu údajně na 200 sovětských nelegálů. Akce byla poté urychleně ukončena. 

AGENT PODSTAVENÝ viz PODSTAVA

AGENT PROVOKATÉR
Ve zpravodajské terminologii člověk infiltrovaný do organizace, skupiny lidí apod. Jeho úkolem zpravidla je, aby některého člena nebo celou skupinu přiměl k nebezpečným či nelegálním akcím a činnostem. Služeb agentů provokatérů hojně využívají tajné služby nedemokratických států (> Ochranka, > Gestapo, > KGB, > StB apod.).
Klasickým agentem provokatérem u nás se stal československý parašutista > K. Čurda, jenž pod dohledem Gestapa “hledal pomoc” u českých vlastenců, kteří pak na základě své ochoty byli zatčeni Gestapem a skončili buď v koncentračních táborech, nebo na popravišti. Agenty provokatéry v období teroru po roce 1948 používala StB například v > akci KÁMEN (zvláštností tu bylo, že úlohu provokatérů plnili i příslušníci StB). Podobně tomu bylo v akci SVĚTLANA na Moravě. V ní StB fakticky iniciovala vytvoření tajné protikomunistické organizace a agenti pak provokovali členy organizace k stále důraznější činnosti. StB potom odboj “odhalila” a zlikvidovala. Monstrprocesy si vyžádaly dvanáct rozsudků smrti a zbylí členové organizace byli odsouzeni k odnětí svobody celkem na 3 800 let. Vnitřní směrnice StB v pozdějších letech provokační činnost zakazovaly. 
Zákony demokratických zemí upravující činnost zpravodajských služeb podobné metody odmítají a rozhodně by na jejich základě nemohlo dojít k soudnímu jednání. Tyto služby se sice snaží infiltrovat teroristické organizace svými agenty, většinou jde ovšem o agenty > informátory. Ostatně známý případ z Velké Británie, kde byl zpravodajskou službou vysoce hodnocený agent informátor, nasazený v Irské republikánské armádě, odsouzen k vysokému trestu (účastnil se teroristické akce, aby se neprozradil), svědčí o velkém riziku této činnosti.

AGENT REZIDENT viz REZIDENT

AGENT SPÍCÍ
Obvykle označení agenta vyškoleného pro nějaký konkrétní úkol, umístěného ve vhodném prostředí, ale jehož činnost začne až po delší době, aby se předešlo jeho odhalení. Bývá to často > agent nelegál. Známý je případ ruského emigranta, který po bolševické revoluci nalezl ve 20. letech 20. století azyl v Československu. Po dlouhou dobu pracoval tento už starší muž jako pomocná síla a poté i vrátný v pražské letecké továrně. Zcela nenápadně přečkal i německou okupaci a teprve v květnu 1945 se objevil znenadání v sovětské uniformě s hodností majora. Jiným příkladem dočasně spícího agenta, “konzervy”, jak se někdy říká ve zpravodajské hantýrce, byl novinář > V. Veselý.
Spícím agentem se může stát i normální agent, když se z nejrůznějších důvodů přeruší jeho spojení s řídícím důstojníkem či > rezidentem. Pokud sám nevyvine iniciativu ke spojení, je až do doby, kdy ho vyhledá nový řídící důstojník či rezident, vlastně spícím agentem. Toto období může trvat i několik desítek let (například u těch spolupracovníků > Gestapa, které převzala německá rozvědka nebo > StB). Pro spícího agenta je někdy velmi nemilým překvapením, když se “firma” přihlásí a požaduje další spolupráci, zejména pokud disponuje kompromitujícími materiály. Lze velmi reálně předpokládat, že u nás nejen působí, ale i “spí” mnoho agentů, které zaměstnala firma jménem > KGB.

AGENT SPOJKA viz SPOJKA

AGENT TYPAŘ
Ve zpravodajské terminologii agent, jehož hlavním a často jediným úkolem je dodávat typy na vhodné osoby pro nejrůznější formy spolupráce se > speciální službou. Úkolem typaře je vypracovat charakteristiku každé osoby, poznat jak její “silné” stránky (tj. schopnosti a možnosti spolupráce), tak především stránky “slabé” (náklonnost k penězům či šperkům, opačnému či stejnému pohlaví, alkoholu, drogám, sexuálním deviacím atd.), které mohou napomoci k jejímu získání.
Známý je případ ing. G., který se v mládí z nevědomosti zapletl s > Gestapem a byl po léta fakticky > agentem spícím. V 60. letech ho na základě této kompromitace objevila německá rozvědka. Jeho přístup do nejvyšších státních a stranických kruhů byl využit především k získání charakteristik vysokých soudruhů a poznání jejich využitelnosti (třeba i nevědomé) pro účely německé služby.	
Smůlou ing. G. bylo, že si kopie svých hlášení uschovával – snad z obavy, aby si neprotiřečil či se neopakoval. Právě na základě jejich nálezu byl > StB usvědčen ze špionáže a odsouzen k dlouholetému žaláři.

AGENTURA viz AGENTURNÍ SÍŤ

AGENTURA VĚZEŇSKÁ viz AGENTURNÍ SÍŤ

AGENTURNĚ OPERATIVNÍ KOMBINACE (AOK)
V terminologii StB jedna z důležitých metod její práce. Šlo o podrobně naplánovanou kombinaci činností spolupracovníků, > operativních pracovníků, příslušníků útvarů zpravodajské techniky a > sledky i uniformovaných příslušníků Veřejné bezpečnosti k dosažení předem stanoveného konkrétního cíle. Vzorovým příkladem může být jedna kombinace v akci TOMIS (krycí jméno kontrarozvědného > rozpracování Václava Havla).
Koncem roku 1986 sdělil agent KORNET, že V. Havel míní odjet do jednoho jihočeského města, setrvat několik dní v tamním hotelu a sepsat tam dokument k 10. výročí Charty 77. Po tomto signálu si příslušný útvar StB stanovil za cíl získat pro případné trestní stíhání V. Havla legálním způsobem chystaný “podvratný” dokument a důkaz o jeho autorství. Pro dosažení tohoto cíle byla vypracována dlouhá řada úkolů, mimo jiné například: potvrzení záměru Václava Havla; zjištění data odjezdu z Prahy a místa pobytu; zjištění čísla hotelového pokoje; provedení > tajné prohlídky v hotelovém pokoji a zjištění existence zpracovávaného dokumentu; zjištění data a přesné trasy Havlova odjezdu do Prahy; zadržení jeho automobilu dopravní policií a “technická” prohlídka vozu; “nalezení” dokumentu a jeho zabavení; získání podpisu V. Havla na protokolu o zabavení dokumentu.
Všech těchto cílů bylo dosaženo. Z akce je patrná i účinnost > infiltrace některých spolupracovníků StB do prostředí, v němž si měli získat plnou důvěru. Agent KORNET se po pádu komunistického režimu a zvolení Václava Havla prezidentem stal zaměstnancem prezidentské kanceláře. Po upozorněních > ÚOÚD z ní musel odejít spolu s několika dalšími. Byl mezi nimi také významný agent GOGH, který patří dodnes k Havlovým dobrým přátelům.
Příkladem jiné AOK mohou být činnosti spojené s konáním II. fóra Charty 77 koncem listopadu 1987 v Praze-Smíchově. I když organizátoři byli přesvědčeni o utajení fóra, StB o něm dobře věděla a měla na něm důvěrníka OSKARA a šest tajných spolupracovníků, například špičkového agenta (muže) s krycím jménem ANNA. Spolupracovníci podle daných instrukcí měli útočit na rozdělování financí ze zahraničí a na preferování předních chartistů a vznášet pochybnosti o připravované manifestaci ke Dni lidských práv 10. 12. 1987. K akci zřídila StB > operační štáb, který měl zařídit rozehnání fóra v případě, že nebude probíhat podle plánu. To kontrolovala pomocí zařízení pro krátkodobý odposlech, které u sebe měli agenti NEF a GÁT. Fórum probíhalo podle představ StB a nebylo rozehnáno.

AGENTURNĚ OPERATIVNÍ ROZPRACOVÁNÍ viz ROZPRACOVÁNÍ

AGENTURNÍ BÁZE viz AGENTURNÍ SÍŤ, BÁZE

AGENTURNÍ INFORMACE viz AGENTURNÍ ZPRÁVA

AGENTURNÍ SÍŤ
Označení celku spolupracovníků > zpravodajských služeb pracujících doma pro > kontrarozvědky nebo v cizině pro > rozvědky. Vzhledem k zásadám konspirace se členové sítě navzájem neznají a jejich počet a totožnost znají jen ti, kdo sítě zakládají, udržují, řídí a nejvyšší šéfové zpravodajských služeb. Znají je ovšem také pracovníci evidenčních útvarů těchto služeb, a proto toužebným cílem každé > tajné služby je získat spolupracovníka právě v těchto útvarech protivníka. To byl případ > K. Zbytka, který působil v evidenci > CIO a předal Státní bezpečnosti síť > MI-6 v komunistickém Československu. Agenturním sítím se často říká také agentura nebo rezidentura. Proslulé byly sítě bývalého SSSR ve 40. a 50. letech, které si dokonce vysloužily terminus technicus > sovětské sítě.
Československá Státní bezpečnost používala pojmu agentura a zahrnovala do ní nejen tajné spolupracovníky, ale i důvěrníky a někdy i kandidáty tajné spolupráce. Účinná byla agentura rozvědky StB, ale o ní dodnes není mnoho známo. Řadu československých a cizích státních občanů pracujících pro rozvědku StB odhalili > defektoři, například > J. Frolík, > L. Bittman či > V. Ludvík, a o některých údajných dalších se v českých sdělovacích prostředcích psalo a mluvilo v souvislosti s > aférou Zilk. Po listopadu 1989 se českoslovenští rozvědčíci a jejich spolupracovníci stále považovali za osoby pracující ve prospěch československého státu, třebaže i podle zákona o SNB a také ve skutečnosti pracovali pro komunistický režim a sovětské impérium.
Nejdůležitější z hlediska československé společnosti byla vnitrostátní agenturní síť. V době před únorem 1948 a krátce po něm nebyla ještě příliš rozsáhlá – “černochů”, jak tehdejší zpravodajci říkali svým > informátorům v úřadech, politických stranách, podnicích apod., bylo jen několik set. Po únoru 1948 však začal početní stav agenturní sítě rychle narůstat, často zřejmě v důsledku brutálního nátlaku na občany ze sociálního a politického prostředí, v němž StB hledala nepřátele režimu a cizí agenty. Interní zpráva o činnosti StB z roku 1968 odhadovala, že od roku 1948 bylo získáno a opět vyřazeno na 120 000 tajných spolupracovníků. Takto získaná agentura však nebyla ve své většině ani příliš výkonná, ani příliš spolehlivá, a proto docházelo k její neustálé obměně, zejména pak při rozkladu režimu v šedesátých letech 20. století, kdy začala síť početně klesat: v letech 1964–67 bylo získáno 8 766 a uloženo 18 836 tajných spolupracovníků.
Velký úder agenturní síti StB přinesla krize režimu v roce 1968. K 1. lednu 1968 měla kontrarozvědka 11 603 spolupracovníků, ale do konce roku tento stav klesl o více než 50 % a dále klesal (emigrace, odmítání spolupráce, prozrazení spolupráce apod.). V období normalizace se početní stav agenturní sítě ustálil na 25 000 osob, avšak rozpor mezi kvantitou a kvalitou byl neustálým problémem práce StB. K poslední obměně agenturní sítě došlo v letech 1984–87 na základě rozhodnutí celostátní porady náčelníků StB z 31. října 1984. K 31. říjnu 1989 měla agenturní síť kontrarozvědky StB 12 989 tajných spolupracovníků (agentů + rezidentů + držitelů propůjčených bytů) a 13 346 důvěrníků.
Přestože kvalita agenturní sítě jako celku byla pro StB vždy problémem, neznamená to, že neměla kvalitní agenty. Spolehliví a prověření působili v síti v průměru pět až deset let, a ti nejkvalitnější dokonce dvacet až třicet let (například agent HORNÍK od konce 50. let). Z hlediska řízení sítě šlo o tajné spolupracovníky okresních oddělení a krajských správ StB (byli evidováni v krajských registrech svazků) a centrálních správ StB (evidovaných v > centrálním registru svazků).
Tajní spolupracovníci působili v konkrétních problematikách, které se během let měnily. Po únoru 1948 to byly například nekomunistické strany, propuštění pracovníci státního aparátu a > bývalí lidé vůbec, v 70. a 80. letech buržoazní a jiné nepřátelské ideologie (K-231, KAN), organizovaná nepřátelská seskupení (Charta 77, Demokratická iniciativa), tzv. pravice (reformní komunisté), sionismus, věda, kultura, nelegální kultura, zastupitelské úřady, vízoví cizinci, politické strany a organizace Národní fronty atd. – celkem se evidovalo na 200 problematik. Po celou dobu trvání režimu k nim na předním místě patřily církve.
Pokud jde o povahu působení, rozeznávala se agentura špičková (která mohla získávat prvotní informace s předstihem), vlivová (mohla ovlivňovat dění v prostředí podle pokynů StB), poziční (působila pouze v rozpracovaném prostředí nebo “ochraňovaném” objektu), jejím opakem byla agentura univerzální nebo též společenská; dále existovala agentura výjezdová (spolupracovníci, kteří mohli cestovat do nekomunistických států), cizinecká (cizí státní příslušníci) apod. To však byla spíše základní označení spolupracovníků – je zřejmé, že někdo mohl být spolupracovník špičkový, vlivový a navíc výjezdový apod. Speciálním druhem byla agentura vězeňská, získávaná z vězňů odsouzených za kriminální i politické delikty. Z agentů-vězňů se po odpykání trestu často stávali spolupracovníci kriminální policie nebo StB.

AGENTURNÍ SVAZEK viz SVAZEK

AGENTURNÍ ZPRÁVA
V terminologi StB označení pro zpravodajskou informaci jejích spolupracovníků o osobách, skupinách osob, organizacích, jevech a činnostech, které měla v > rozpracování. V praxi rozvědky StB se častěji vyskytovalo předávání zpráv prostřednictvím > mrtvých schránek či adres, ale v praxi kontrarozvědky StB převažovalo předávání zpráv při osobním styku spolupracovníka s řídícím důstojníkem.
To se dělo přísně konspirativně v terénu, ve služebnách SNB, na > stykových místech a ve > schůzkových bytech. Spolupracovník předával své zprávy písemně (v tomto případě byly založeny do zvláštní části jeho svazku) či nahrané na zvukovém záznamu, ale nejčastěji ústně. Ve všech těchto případech řídící operativní pracovník obsah zpráv, datum a okolnosti jejich podání a jejich věrohodnost zpracoval do vlastního písemného shrnutí, pro které byl časem sestaven formulář s názvem Záznam číslo... Pracovník StB je v něm uveden svým jménem a číslem útvaru, ale spolupracovník je na rozdělovníku označen jen > krycím jménem a registračním číslem. V textu zprávy jsou ti, o nichž informuje, označeni svými skutečnými jmény a na konci zprávy jsou pak uvedena data pro jejich přesnou identifikaci (nejčastěji data narození a adresy bydliště).
Agenturní zprávu řídící důstojník z konspiračních důvodů formuloval tak, aby byl spolupracovník označen jako “pramen” nebo aby se o něm mluvilo ve třetí osobě. Na tom je založena obhajoba spolupracovníků StB spočívající v otázce, proč by informovali sami o sobě (tak například argumentoval obviněný v > aféře Bartončík). Zprávu sestavovatel doplňoval vyhodnocením její hodnověrnosti a důležitosti a návrhem na její využití. Agenturní zpráva byla vyhotovena v několika kopiích, jejichž určení bylo uvedeno na rozdělovníku čísly dalších útvarů StB a krycími jmény a registračními čísly svazků, do nichž měly být založeny. V každém případě to byl svazek spolupracovníka. I když byl svazek po listopadu 1989 zničen, kopie mohou být (a často jsou) zachovány v jiných svazcích nebo v nesvazkové agendě. Například mnohé agenturní zprávy, zejména z let 1987–89, byly uchovány mezi dokumenty analytického odboru Hlavní správy kontrarozvědky. Kromě toho agenturní zprávy, pokud byly předávány jiným útvarům, byly zapisovány do podacích protokolů příslušných odborů StB (v nichž dostávaly jednací číslo) a tyto protokoly jsou většinou zachovány. Dnes se patrně nacházejí v archivu Ministerstva vnitra ČR.

AIS PAS
Zkratka pro “Automatizovaný informační systém Práce s aparátem spolupracovníků”, jehož úvodní projekt byl předložen ke schválení v říjnu 1987. Systém měl obsahovat (zpětně od roku 1985) informace o spolupracovnících StB (o > důvěrnících, > kandidátech tajné spolupráce a > tajných spolupracovnících), a to v pěti částech – údaje o osobě spolupracovníka, o jeho stycích, o jeho výjezdech do zahraničí (pokud tam směl cestovat), o jeho podílu na akcích StB a o jeho činnosti pro StB. Systém měl sloužit jak vedoucím činitelům StB, tak jejím > operativním pracovníkům, neboť umožňoval jednak zpracovávání statistických přehledů, jednak výběr a výpis informací podle kombinace až pěti zadaných kritérií (například: osoby mladší 60 let, s vysokoškolským vzděláním, působící v politické opozici, získané ke spolupráci na základě kompromitujících materiálů a s možností výjezdu do zahraničí). Vzhledem k tomu, že většina údajů v systému byla kódována podle vypracovaných číselníků, poskytovalo pět kombinací výběru téměř neomezené možnosti.
Systém měl čerpat údaje z 22 typů standardních dokumentů StB (například z > memorand, návrhů na získání ke spolupráci a ze zpráv o > verbovce, návrhů na zavedení do > konspiračních bytů, návrhů na odměny, návrhů na výjezdy do “nesocialistických” zemí a zpráv o nich, > agenturních zpráv atd.). Už jenom číselníky pro systém (celkem jich bylo 50) vypovídají o činnosti StB velmi výmluvně. Pro systém AIS PAS se navrhovaly na tu dobu moderní “mikropočítače” a “minipočítače” s operační pamětí 640 kB a diskovou pamětí 20 MB. Systém měl být zaveden na všech centrálních a nižších správách StB (s výjimkou rozvědky) v letech 1990 a 1991. Prosazoval jej usilovně > A. Lorenc, i když narážel na odpor praktiků, operativců.
Zkušební provoz systému AIS PAS byl od roku 1988 ověřován na X. správě (“boj s vnitřním nepřítelem”), po vzniku > Hlavní správy kontrarozvědky zejména na odpovídajících odborech (9–12) a na krajské správě StB v Ostravě. Na centrále vytvořený zkušební soubor obsahoval na 1 000 spolupracovníků. O jeho osudu náčelníci StB jednali koncem listopadu a začátkem prosince 1989, a nakonec se rozhodli soubor zničit. Avšak, jak napsal v roce 1993 Jan Frolík z českého ministerstva vnitra, soubor se podařilo obnovit. O spolupracovnících StB, jejichž svazky byly po listopadu 1989 zničeny, poskytuje více informací než registry svazků StB. Jsou to zejména údaje o době získání, kvalitě a typu spolupracovníka, motivu jeho spolupráce (většinou “ideové důvody”), zaměření jeho činnosti a konkrétní údaje o ní. A tak v systému figurují prověřený tajný spolupracovník HORNÍK (poziční, zaveden do konspiračního bytu StB, úkolován na politickou opozici), JAROSLAV (získán na základě hmotných výhod, poziční, zaveden do konspiračního bytu StB, úkolován na politickou opozici), KORNET (univerzální, výjezdový, zaveden do konspiračního bytu StB, úkolován na “nelegální” kulturu a opozici), NÁKLAD (univerzální, úkolován na oblast kultury a vědy), POSEL (výjezdový, zaveden do konspiračního bytu StB, úkolován na “ideodiverzní centra”), SAŠA (poziční, zaveden do konspiračního bytu StB, úkolován na exkomunisty), ŠTĚPÁN (špičkový, zaveden do konspiračního bytu StB, úkolován na politickou opozici), ŠVARC (vlivový, zaveden do konspiračního bytu StB, úkolován na opozici v Národní frontě), TESÁK (univerzální, úkolován do oblasti kultury) a na 1 000 dalších, mnohdy velmi zajímavých spolupracovníků.
Soubor má k dispozici ministerstvo vnitra. To snad jeho obsah považuje za státní tajemství, ale jeho úředník Jan Frolík informoval o existenci souboru prakticky oficiálně v doslovu ke knize Michała Grockiho Konfidenti mezi námi (Praha 1993). Rudolf Hrušínský jako pražský policista ve filmu Adéla ještě nevečeřela říká slavnému americkému detektivovi, že “u nás se všechno rozkecá”, a tak je docela dobře možné, že ze souboru AIS PAS bylo po jeho obnovení pořízeno více kopií. V každém případě z něho bylo pořízeno několik sad tiskových výstupů. “Konfidenti mezi námi” se ze zničení svých svazků nemají proč radovat. 

AKCE
Termín akce nebo operace označuje organizované zpravodajské činnosti zaměřené na dosažení předem stanovených strategických nebo taktických cílů. Akce mohou mít jednorázový účel, mohou probíhat dlouhodobě nebo to mohou být plány postupu případných budoucích krizových bezpečnostních situacích.
Ve slangu StB se pojem akce používal také pro průběh > rozpracování určité osoby (například akce TOMIS neoznačovala jen osobní svazek Václava Havla, ale vše, co v souvislosti s jeho osobou StB podnikala). Zvláštními druhy akcí StB byly > agenturně operativní kombinace nebo > mimořádná bezpečnostní opatření. Vzhledem k zásadám konspirace akce či operace mají vždy krycí jména, a pokud jejich záměrem je určitý obecný cíl, zakládá se na ně samostatný operativní svazek. 
Rozvědka vedle řady dílčích akcíí vedla osm hlavních (trvalých) operací: ÚDER (proti USA), SEPIE (proti NATO), KOMETA (diskreditace speciálních služeb protivníka), PENTA (proti Německu), OKNO (podpora hnutí nezúčastněných a rozvojových zemí), ÚTOK (podpora československých ekonomických zájmů), BOUŘE (diskreditace náboženských, “sionistických” a emigrantských center), CÍL (podpora “pokrokových” a mírových organizací na Západě a sovětských odzbrojovacích návrhů).	
Kontrarozvědka Státní bezpečnosti vedla za dobu své činnosti bezpočet různých akcí. Z nich jsou vybrány akce nejznámější nebo charakteristické pro její záměry a metody. Obdobné aktivity cizích zpravodajských služeb jsou uvedeny pod heslem operace.

AKCE AKORD
Krycí název celostátní akce StB vedená od roku 1968 až do listopadu 1989. V rámci této dlouhodobé akce byly evidovány výjezdy tajných spolupracovníků kontrarozvědky do nekomunistických států a způsob jejich úkolování.
Tajní spolupracovníci (TS) byli povinni předem oznamovat své cesty do zahraničí a byli pak úkolováni pasivně (měli jen přesně hlásit, s čím se setkali), nebo aktivně (s úkolem pronikat do určitého prostředí nebo k určitým osobám se stanoveným cílem). Dokumenty k této akci jsou zachovány. Jde v podstatě o evidenci cest (tajní spolupracovníci jsou v nich uvedeni krycím jménem a registračním číslem) a o způsob úkolování. Zprávy z cest byly zakládány do svazků > rozpracování. Korupce šířící se ve všech oblastech života v Československu dospěla i do StB. Někteří lidé se zavazovali k tajné spolupráci s ní hlavně proto, aby mohli jezdit na Západ, a odtud pak přiváželi svým řídícím důstojníkům různé dary. Proto byly v 80. letech zavedeny knihy darů tajných spolupracovníků (některé jsou zachovány), ale o jejich úplnosti lze pochybovat. V každém případě už jejich existence svědčí o rozsahu demoralizace společnosti, když zasáhla i “údernou pěst dělnické třídy” a její spolupracující prsty.

AKCE AMBICE
Krycí název celostátní akce StB zaměřené na rozkládání exkomunistické opozice. Akce byla vyhlášena roku 1987 poté, co prý Zdeněk Mlynář (podle poznatků StB) vyslal z emigrace do Československa výzvu k vypracování dokumentu o “vládě národního porozumění” s tím, že kdo se k němu nepřipojí, nebude mít v budoucnosti politickou šanci. AMBICE, součást objektového svazku ŠKODNÁ, se stala později součástí > akce KLÍN.
Pro akci byli využíváni agenti StB, jichž mezi exkomunisty působila dlouhá řada. Například z 10 až 12 pravidelných “středečníků”, to jest účastníků středečních schůzek u Rudolfa Slánského mladšího, byli agenty BOHOUŠ, NIKOLA a TOMÁŠ. Počátkem roku 1989 v rámci AMBICE, respektive KLÍNu uzavírala kontrarozvědná centrála s krajskými správami StB součinnostní dohody o zakládání regionálních poboček Klubu za socialistickou přestavbu Obroda. Ve všech případech bylo dohodnuto, že tam, kde se k tomu nebudou mít sami exkomunisté, založí pobočku tajní spolupracovníci z jejich řad (do ostatních, StB nezaložených poboček, měli za úkol infiltrovat). 

AKCE DELTA
Jiřina Šiklová, která dnes přednáší na katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, byla za své reformně komunistické aktivity v letech 1968–69 propuštěna z filozofické fakulty, kde působila jako asistentka. Poté pracovala v pražské Thomayerově nemocnici. Od důvěrníků a agentů se > kontrarozvědka StB dozvěděla, že udržuje tajný styk s československou emigrací, a založila na ni osobní svazek DELTA (který byl veden až do pádu komunistického režimu, kdy byl zničen). “Cílevědomým nasazením a využitím agenturně operativních prostředků v > rozpracování emigrantských seskupení Pavla TIGRIDA ‚SVĚDECTVÍ‘, Jiřího PELIKÁNA ‚skupinu LISTŮ‘ a emigrantské agentury ‚PALACH PRESS‘ v Londýně, řízené Janem KAVANEM, byl v akci DELTA vzat pod operativní kontrolu konspirovaně obsluhovaný kanál spojení těchto seskupení s nepřátelskými osobami v ČSSR.” Toto a mnoho dalšího vykládal v listopadu 1981 náčelník tehdejší X. správy SNB (pro boj s vnitřním nepřítelem) generálmajor RSDr. Vladimír Stárek na kursu náčelníků okresních správ SNB.
Kanál spojení představovaly kamiony s materiály a prostředky, které exilové > ideodiverzní centrály posílaly do Československa. Kamionová doprava, kterou po dohodě s ostatními organizoval J. Kavan, a distribuce zásilek byly plně pod kontrolou > operativních pracovníků a spolupracovníků StB. 
Na začátku roku 1981 vedení Federálního ministerstva vnitra rozhodlo, že jeden z kamionů zadrží a zásilek využije k > diskreditaci disentu a k trestnímu stíhání některých opozičních osob, jichž prý StB v akci podle Stárka identifikovala na 1 500. Tak došlo k události, která dodnes hraje roli v > aféře Kavan. V dubnu 1981 byl na hraničním přechodu v Dolním Dvořišti podle připravené > agenturně operativní kombinace zadržen kamion se dvěma francouzskými státními příslušníky a prohlídka kamionu i “objevení” emigrantských zásilek byly nafilmovány včetně mnoha adres československých občanů. Ve sdělovacích prostředcích probíhala ostouzející propaganda, řada občanů byla zatčena a držena ve vyšetřovací vazbě. Kromě J. Šiklové to byli Jiří Ruml, Jan Ruml, Karel Kyncl, Ján Mlynárik, Eva Kantůrková, Milan Šimečka a Jaromír Hořec. Byl připravován proces J. Šiklová a spol., pak Jiří Ruml a spol., ale po protestech ze zahraničí (mimo jiné od rakouského kancléře Bruna Kreiskyho) k němu nedošlo.
Kauza měla dozvuky i ve Velké Británii, když tam dokumentarista českého původu natočil odvysílaný televizní pořad, v němž byly adresy nalezené v kamionu označeny za seznam členů tajné Kavanovy organizace. Proti tomu se Kavan vcelku zbytečně ohradil žalobou, v níž tvrdil, že v kamionu žádná jména jeho tajné organizace nebyla, a příslušná komise mu dala za pravdu. Po roce 1989 žaloval zase dokumentarista Kavana, že zpochybnil jeho profesionalitu, a soud vyhrál s tím, že Kavan uvedl komisi v omyl (adresy, ovšem nikoli Kavanovy, v kamionu byly). Soud pokračoval i v České republice, když Kavan nazval dokumentaristu “lhářem”. Snad definitivně skončilo toto soudní handrkování v roce 1998, kdy byl Kavan odsouzen k peněžité pokutě. Mezitím se ovšem kauza stala donekonečna probíraným tématem některých českých novinářů. Ten, kdo do kamionu v dubnu 1981 adresy se jmény dodal, se v kampani neozval. Byly to mimo jiné adresy pro zasílání Tigridova Svědectví. Již citovaný V. Stárek ve svém projevu kromě jiného dále řekl, že “dalšími důsledky provedených opatření je zesílení rozporů, prohloubení nedůvěry a skepse mezi skupinami Svědectví, Listů a Janem Kavanem...” Po dvaceti letech se zdá, že v tom byla StB úspěšnější, než si tehdy myslela.
Neúnavná J. Šiklová se nevzdala, a když byla propuštěna z vyšetřovací vazby, navázala po čase nový styk s emigrací a organizovala “kanál spojení” s Vilémem Prečanem. Ale i ten byl pod kontrolou StB, která udeřila koncem roku 1988, kdy Šiklovou zadržela a vyslýchala. Dozvěděla se od ní velmi mnoho o spojení s Prečanem, o pomoci západních diplomatů při tom, o způsobu příjímání a distribuce materiálů ze zahraničí, o výrobě nepovolených Lidových novin, o tom, že Československo tajně navštívil Jan Kavan, a mnoho dalšího. StB využila toho, že Šiklová o výpovědích neinformovala přátele z disentu, a připravila její diskreditaci.
Počátkem roku 1999 neustále napadaný J. Kavan řekl v televizním pořadu, že s odhalením kamionu v roce 1981 nemá nic společného, že vše prozradil agent StB, kterého do akce přivedla J. Šiklová. Uvedl sice jen jeho iniciály P. M., ale již brzy po listopadu 1989 disidenti věděli, kdo to je, a že měl krycí jméno FILIP. Po televizním pořadu se o vše začal zajímat historik Ján Mlynárik (byl ve vyšetřovací vazbě v Ruzyni ještě déle než Šiklová), který pak zjistil, že FILIPA Šiklové doporučil Petr Uhl. Ve své knize Ruzyňské meditace (1999) celý případ popisuje podrobně (a agenta uvádí skutečným jménem). Mimo jiné píše, že Šiklová Kavanovi po jeho televizním vystoupení napsala ostrý dopis a Mlynárikovi písemně sdělila, že jestliže zveřejní souvislosti Uhl–FILIP–transport, “objektivně pošpiní disent”. Akce DELTA dnes mimo jiné dokládá, že za minulostí nelze dělat “tlustou čáru”. Jestliže se udělá, vede to k zamlčování fakt a šíření mýtů. Ty pak žijí svým vlastním životem a mají jen obecně škodlivé důsledky. Ti, kdo je začnou vědomě šířit, mají z toho zpravidla osobní prospěch. 

AKCE JIŘINA
Akce z počátku 50. let byla zaměřena proti herečce Vinohradského divadla Jiřině Štěpničkové, kterou > agent provokatér na základě zfalšovaných výzev z ciziny přiměl roku 1951 k útěku za hranice. Štěpničková byla při útěku zatčena a roku 1952 odsouzena do vězení, z něhož byla propuštěna až v roce 1960. Čtyřletý syn Jiří, kterého brala s sebou, jí byl odejmut a dán na vychování. Akce měla v duchu doby dozvuky ve Vinohradském divadle, kde byla sepsána petice požadující pro Štěpničkovou trest smrti a doručena soudu.
Případ po listopadu 1989 vylíčil teatrolog Jindřich Černý v monografii o J. Štěpničkové a koncem 90. let o něm znovu psal publicista Vladimír Just. Počátkem roku 1999 se akce dostala do pořadu soukromé televize NOVA, kde vystoupili někteří žijící členové souboru Vinohradského divadla z 50. let. Herec Vlastimil Brodský řekl, že petici organizovaly herečky, ale nevěděl, zda byla jedna, dvě “nebo sto”, sám nic nepodepsal. Ředitelka divadla Jiřina Jirásková před kamerou zalitovala, že si tak vážnou událost přesně nepamatuje, ale věděla jistě, že má čisté svědomí; na tom rozhořčeně trvala i v pozdějším pořadu České televize, kde se střetla s Justem. Další dvě herečky promluvily jen do telefonu. Jiřina Švorcová prohlásila, že nikdy by nebyla tak krvežíznivá, aby pro kolegyni požadovala trest smrti, a Vlasta Chramostová odkázala na svou připravovanou vzpomínkovou knihu.
Kniha vyšla o několik měsíců později a Chramostová v ní jmenovitě identifikovala čtyři herečky, zavilé komunistické aktivistky, které papír s požadavkem trestu smrti pro Štěpničkovou podepsaly a soudu doručily. Z knihy V. Chramostové přímo a ze vzpomínek J. Jiráskové (rovněž z roku 1999) nepřímo vyplývá, že se ve Vinohradském divadle konala ještě celodivadelní schůze, která čin Štěpničkové odsoudila a pro herečku požadovala “co nejvyšší trest”. Pro tento verdikt jejích kolegů a kolegyň nehlasovali Gustav Nezval, Josef Chvalina a Lída Vostrčilová. Ti mohli mít skutečně čisté svědomí. Méně odvážní se schůze nezúčastnili – například V. Chramostová a Rudolf Deyl ml.
Ironií osudu Jiří Štěpnička, který se stal rovněž hercem, hrál koncem 80. let titulní roli v televizním seriálu o Klementu Gottwaldovi. Matka, jež za jeho prezidentství byla odsouzena do vězení, se synova uměleckého výkonu už naštěstí nedožila. Akce JIŘINA je nejen dokladem činnosti StB na počátku komunistického režimu a tehdejší společenské atmosféry, ale svědčí i o době dnešní.

AKCE K viz AKCE ÚTLUM

AKCE KÁMEN
Krycí název provokační akce StB namířené proti politickým emigrantům po únoru 1948. Akce byla vedena proti občanům, kteří chtěli po komunistickém převratu v únoru 1948 uprchnout přes západní hranice z Československa. Byli v ní nasazeni nejen agenti provokatéři, ale i příslušníci StB. Ti pronikali do prostředí lidí uvažujících o útěku a organizovali skupiny uprchlíků, které pak na hranicích “převáděli” tak, aby je přistihly a zatkly hlídky Pohraniční stráže.
Jinou, ještě podlejší variantou akce byla ta, v níž byli uprchlíci “úspěšně” převedeni přes hranice a ocitli se ve fingovaných úřadovnách amerických zpravodajských orgánů (ovšem na československém území). Zde uprchlíci při výslechu podrobně popisovali názory a činnost svou i svých příbuzných a známých a po pohoštění a obdarování kapesným byli převáženi do “německého vnitrozemí”. Při převozu byli napadeni příslušníky SNB a zatčeni. StB tak získávala “důkazy” pro trestní stíhání uprchlíků a informace o dalších skupinách československých občanů, na které pak byli – s různými záměry a cíli – nasazováni další agenti StB. 
Akce KÁMEN byla oficiálně ukončena koncem roku 1949. Na jejím vymýšlení a organizování se podíleli mnozí příslušníci StB, nejvíce se však o ni “zasloužil” pozdější vysoký činitel StB Antonín Prchal. 

AKCE KLÍN
Krycí název celostátního projektu StB, který měl zamezit programovému sjednocení politické opozice v Československu. Projekt byl formulován v první polovině roku 1987 na tehdejší X. správě SNB (vnitřní nepřítel) a schválil jej 1. náměstek federálního ministra vnitra > A. Lorenc. Akce KLÍN vycházela z kvantitativního a strukturálního rozboru opozice v Československu a z předpokladu, že v následujícím období bude opozice usilovat o internacionalizaci a legalizaci své činnosti a o ovlivňování stále širších skupin obyvatelstva, zejména v “jubilejním” roce 1988.
Cílem projektu bylo rozdrobit opozici do skupinek, které se budou vyčerpávat odstraňováním vzájemných rozporů, dále pak diskreditovat významné představitele před domácí i zahraniční veřejností, zamezit jejich masovému vlivu, hlavně na mládež, a narušit, případně znemožnit spojení jednotlivých skupin do zahraničí.
V rámci projektu byly postupně definovány desítky dílčích úkolů, jejichž výsledky byly kontrolovány a projednávány na celostátních poradách náčelníků centrálních a krajských správ StB. V akci byli nasazeni četní tajní spolupracovníci, kteří dostávali rozkladné úkoly. V prostředí Charty 77 byly například povzbuzovány protesty méně významných signatářů proti rozdělování finančních prostředků ze zahraničí především prominentním chartistům a dále proti tomu, že se z instituce mluvčích Charty stává “živnost”. Povzbuzovány byly také snahy o pořádání širších fór Charty, protože StB vycházela z předpokladu, že čím více lidí se bude na rozhodování podílet, tím menší bude akceschopnost Charty. U umírněných exkomunistů bylo povzbuzováno jejich prosocialistické smýšlení a nečinnost (zejména proslulá pasivita Alexandra Dubčeka). Radikální exkomunisté byli diskreditováni za svou komunistickou minulost a před ostatními exkomunisty za své spojení s nesocialistickými proudy opozice. Trockisté byli diskreditováni za svůj styk s kriminálními živly a “underground” za úpadkovost a jalovost své tvorby. U všech exkomunistů byl vyvoláván odpor proti nesocialistickým směrům, strach z antikomunismu a antiklerikalismus.
Další úkoly byly zaměřovány na odhalování rozmnožovacích středisek samizdatu a na ovlivňování samizdatových periodik. Agenti StB byli pověřováni, aby psali do těchto tiskovin příspěvky na témata vyvolávající kontroverze (německá otázka, rok 1968 a role komunistů, úloha církve a náboženství, ekonomické priority v socialismu a kapitalismu atd.). Jiní agenti měli pronikat do způsobů spojení se zahraničím a přinášet informace o záměrech zahraničních > “ideodiverzních center”. I. správa SNB (rozvědka StB) měla za úkol diskreditovat představitele opozice před zahraniční veřejností; stejný úkol doma plnily pod kontrolou StB hromadné sdělovací prostředky. Znemožněn měl být styk opozice se zahraničím.
Stručně shrnuto: úkolem akce KLÍN bylo zabránit akceschopnosti a vlivu československé opozice vyvoláváním rozporů názorových, místních (zejména mezi Prahou, Brnem a Bratislavou) i osobních. StB při tom využívala objektivně existujících rozdílů mezi jednotlivými proudy opozice, osobních sympatií a antipatií jejích členů. To vše se v plné míře mohlo projevit až po pádu komunistického režimu jako normální stav pluralitní společnosti, ale resentimenty vyvolané v akci KLÍN nejsou zanedbatelné.
Dlouhodobější důsledek akce spočívá v tom, že se StB podařilo zabránit vypracování minimálního jednotného politického programu a vytvoření řídícího orgánu pro okamžik společenské krize, která se nezadržitelně blížila. Proto po 17. listopadu 1989 jednal s poraženou komunistickou mocí jen ten proud opozice, který neměl jasný politický cíl a jehož významnými členy byli bývalí komunisté.
Všechny tyto informace z prvního vydání knihy potvrzují zachované dokumenty o akci KLÍN. Roku 1994 je publikoval tehdejší Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB. 

AKCE KRUH
Krycí název celostátní akce StB na ochranu “dělnického prostředí před zneužitím vnitřním a vnějším nepřítelem”. Akci vyhlásil 1. náměstek federálního ministra vnitra v červnu 1980 v souvislosti se vznikem polských nezávislých odborů Solidarita. Metodické pokyny k akci vydala v březnu 1980 tehdejší XI. správa SNB (ekonomická kontrarozvědka) a v březnu 1989 je novelizoval náčelník > Hlavní správy kontrarozvědky plukovník > K. Vykypěl.
Cílem akce bylo “nepřipustit činnost nepřátelsky zaměřených seskupení a osob v ekonomických objektech”, dále izolace “exponentů a organizátorů nepřátelských projevů”, odhalování příprav “nepřátelských akcí a pokusů o hromadná protisocialistická vystoupení” (citováno z metodických pokynů, schválených plukovníkem Vykypělem).	Do akce se vybíraly podniky a instituce z ekonomického hlediska důležité pro národní hospodářství. Ze státobezpečnostního hlediska to byly takové podniky a instituce, v nichž docházelo k opozičním projevům a k vytváření opozičních struktur.
Pro realizaci akce byly zpracovávány plány obsahující desítky úkolů, například podrobné popisy vybraných objektů a jejich řídících a politických orgánů, zhodnocení politické a sociální situace ve vybraných objektech, soupisy osob, které se projevovaly opozičně nebo by mohly být organizátory opozičních vystoupení, kategorizace opozičních osob a stanovení úkolů pro jejich “izolaci” v případě vyhlášení akce; soupisy agentů StB a VB, důvěrníků a členů Lidových milicí v objektech se stanovením jejich úkolů a způsobů spojení pro případ vyhlášení akce.
Za zpracování plánů pro akci KRUH byly odpovědné všechny útvary ekonomické kontrarozvědky StB. Jen stručně vyjmenované cíle a opatření akce KRUH dokládají, že i tato součást StB sloužila v prvé řadě k ochraně komunistického režimu v Československu a že ochrana státního tajemství a ekonomiky proti nedbalosti a sabotážím byla od tohoto hlavního úkolu odvozena. Všechny nejdůležitější dokumenty k akci KRUH jsou dodnes zachovány. Už v druhém roce akce, v září 1982, do ní bylo zařazeno na 740 podniků, v nichž bylo úkolováno 1 549 tajných spolupracovníků. StB v podnicích zjistila na 15 000 lidí “ohrožujících bezpečnost státu” a mezi nimi 1 148 možných vůdců. Akce byla vyhlášena v týdnu po 17. listopadu 1989, ale “nepřátelských” lidí a vůdců už bylo tolik, že zcela zkrachovala.

AKCE NEPTUN
Krycí název úspěšné dezinformační akce StB, spočívající v “nálezu” údajných nacistických dokumentů v Černém jezeře na Šumavě. Akce proběhla roku 1964 se souhlasem tehdejšího ministra vnitra > L. Štrougala a byla načasována k termínu očekávaného promlčení nacistických zločinů v roce 1965.
Podle svědectví > L. Bittmana, který se akce přímo účastnil, šlo většinou o známé či podvržené dokumenty doplněné ve spolupráci s KGB o některé dosud nezveřejněné materiály ukořistěné za 2. světové války, mezi nimiž měly být i kompletní seznamy agentů > Gestapa z celé Evropy. Všechny dokumenty pak byly předány historikům na Západ, aby se zvýšila důvěryhodnost nálezu. Široká publicita v československém a západním tisku zřejmě přesvědčila i západní zpravodajské služby o věrohodnosti akce. Její pozadí a průběh prozradili po roce 1968 > defektoři > J. Frolík a > L. Bittman.

AKCE NORBERT
Krycí název celostátní akce StB, jejímž cílem bylo zneškodnit určené občany v případě branné pohotovosti státu. Na základě zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění mohla být akce uskutečněna i v jiných závažných případech. 
Počátky akce sahají do poloviny 60. let, přesně ji určuje nařízení federálního ministra vnitra č. 44/1970, novelizované ministrem > J. Obzinou 1. února 1979. Smyslem bylo vést a upřesňovat evidenci kriminálně, především však politicky nebezpečných občanů, kteří by byli na základě mimořádných opatření internováni nebo jinak izolováni.	Na zařazování osob do příslušných seznamů se podílely orgány VB a StB. Seznamy byly vedeny centrálně, ale i na krajských a okresních správách SNB. V případě vyhlášení akce se měla rozběhnout opatření “Z” (zadržení a soustředění evidovaných osob v internačních táborech) a “P” (zařazení do přidělených zaměstnání). Podle polistopadových svědectví příslušných pracovníků Federálního ministerstva vnitra v roce 1989 bylo do akce zařazeno 9 000 osob, z toho asi 6 000 z VB a 3 000 z StB. Do opatření “Z” bylo zařazeno na 2 000 lidí.
V listopadu 1989 se u > A. Lorence zvažovala možnost vyhlášení akce NORBERT alespoň v redukované podobě, a to v souvislosti s armádní > akcí ZÁSAH. K akci však v důsledku politického vývoje nedošlo, naopak seznamy osob vedené na okresních a krajských správách SNB byly staženy a zničeny. Zachovaly se jen seznamy ze dvou okresů. Obdobná akce pro soustředění cizinců v internačních táborech měla krycí název CÍNOVEC. 
Na počátku roku 1993 ustavila Poslanecká sněmovna ČR komisi, která měla prozkoumat všechny zachované dokumenty k akcím NORBERT, ZÁSAH a VLNA, ale výsledky jejího šetření nebyly dodnes zveřejněny.

AKCE SEVER
Krycí název celostátní akce StB probíhající od června 1981 do června 1984 a zaměřená na situaci v Polsku před zákazem nezávislé odborové organizace Solidarita a vyhlášením výjimečného stavu, ale i po tomto období.
Na základě rozkazu ministra vnitra > J. Obziny byl při Federálním ministerstvu vnitra ustaven řídící štáb akce a tři skupiny: při I. správě (rozvědka) pro organizování akcí v zahraničí, při II. správě (tehdy správa kontrarozvědky pro boj s “vnějším nepřítelem”) pro organizování a řízení vybrané agentury a samostatná skupina pro analýzu událostí v Polsku. Kromě toho byly pro akci ustaveny skupiny na správách StB v krajích sousedících s Polskem.
Rozvědka uskutečnila v rámci akce VARIACE v zahraničí na 130 opatření, mimo jiné rozšířila v Polsku 120 000 letáků na podporu “marx-leninského vývoje” a na Západě pod > krytím jednoho západoevropského nakladatelství vydala v mnoha jazykových mutacích dezinformační a diskreditační brožuru o situaci v Polsku (s názvem Kam kráčí Polsko).
Kontrarozvědka zorganizovala přes 100 tajných spolupracovníků k mapování stoupenců komunistického režimu a Solidarity a vytvořila kartotéku 17 000 (!) “nepřátelských osob” v Polsku. Kromě toho dokumentovala styk polských občanů se zastupitelskými úřady nekomunistických zemí v Praze a mařila pokusy Solidarity o navázání styků s československou opozicí a církevními kruhy.
Analytická skupina zpracovávala v době od 13. 12. 1981 do 23. 6. 1982 denní informace a vydala na 170 mimořádných informací. Správa zpravodajské techniky zkontrolovala na šest milionů zásilek z Polska a do Polska a pomáhala odhalovat vysílačky Solidarity. Federální ministerstvo vnitra kromě toho poskytovalo Polsku vodní děla, štíty a obušky. Všechny informace a poznatky byly předávány polské státní bezpečnosti a KGB.
Na posledním zasedání štábu akce SEVER 11. 6. 1984 řekl tehdejší náměstek ministra vnitra Hrušecký “že se jednalo o plnění internacionálních úkolů ve prospěch celého socialistického společenství i PLR”. Tato slova dokumentují skutečnou základní funkci složek StB pro boj s “vnějším nepřítelem”. Bylo to především hájení zájmů komunistického režimu v Československu a celého sovětského impéria. 

AKCE SKAUT viz CHALUPA Vlastislav

AKCE STUDENT viz MIMOŘÁDNÉ	BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

AKCE SVĚTLANA viz AGENT PROVOKATÉR

AKCE TROJA
Krycí jméno pro jednu z velkých akcí StB, která začala v roce 1985 signálem, jímž bylo zachycení dopisu obsahujícího tajnopisnou zprávu při kontrole korespondence odesílané do zahraničí. Postupně se rozvinula do mohutné akce, na které pracovalo několik desítek příslušníků StB, později ve spolupráci s KGB.
Akce je zajímavá především použitím celé řady speciálních zpravodajských i kriminalistických postupů a technik. Opakovaně zachycované poštovní zásilky byly detailně analyzovány, například se zjišťovala prodejna, ve které byla prodána poštovní známka, a schránka, do níž byl dopis vhozen (ta byla pod stálou kontrolou StB), atd. Analýzou zrnek pylu obsažených v obálce, kterou provedl příslušný ústav ČSAV, se určilo místo, kde byla obálka zalepena. V určené lokalitě byly vytypovány podezřelé osoby, jež pak byly sledovány. Souběžně pracovalo speciální pracoviště na rozluštění šifry, kterou byly předávané zprávy psány.
Výsledkem více než čtyřleté práce desítek či stovek specialistů, kteří prověřovali tisíce osob, bylo vypátrání odesílatele (pracovníka aparátu KSČ), jenž zahraniční zpravodajské službě poskytoval údaje o československém hospodářství. Je asi komické, že po pádu komunismu byl v roce 1990 odsouzen za špionáž “ve prospěch nepřátelské mocnosti”, ale pak se vše v dobré obrátilo a odsouzenec byl omilostněn.

AKCE TULIPÁN viz VESELÝ Vladimír

AKCE ÚTLUM
Označení projektu StB pro “jednotlivé dílčí etapy ke konečnému úderu proti podvratné činnosti církve”. Míněna byla církev římskokatolická, kterou komunistický režim považoval za trvalou nebezpečnou hrozbu, i když s ní bojoval od počátku své existence. V akci K, která proběhla v 50. letech, například zrušil kláštery, mnichy a jeptišky internoval a mnohé přední duchovní odsoudil do vězení. 
Akce ÚTLUM byla vyhlášena v roce 1979 a dílčích akcí bylo bezpočet. Na mnoho duchovních i laiků byl zaveden osobní svazek (svazek na arcibiskupa F. Tomáška měl název TAJEMNÍK, na dnešního arcibiskupa Vlka SEKRETÁŘ), sledování činnosti vedoucích představitelů církve bylo vedeno ve svazku CYRIL, sledovány a postihovány byly řády (akce VÍR františkáni, akce STÍN jezuité, akce KONCERT salesiáni, provinciál dominikánů Dominik Duka byl “rozpracováván” ve svazku DOMINO II apod.). Cílem akce bylo “připraveným a ve vhodnou dobu uskutečněným úderem proti reakci v římskokatolické církvi dosáhnout pokles vlivu a autority církve”.
To se nepodařilo a na sklonku režimu byl vedle > akce KLÍN druhý stěžejní projekt pro činnost kontrarozvědky StB zaměřen na “boj proti nepřátelské činnosti reakční církve včetně nelegálních struktur římskokatolické církve”. Když se v únoru 1979 konal služební aktiv StB “k otázkám boje proti nepřátelské činnosti církví a náboženských sekt”, tehdejší federální ministr vnitra Jaromír > Obzina na něm mimo jiné řekl, že cílem církví v Československu je “obnovení pozic církví, a to především katolické církve, na úroveň před rokem 1948 pod heslem normalizace vztahů mezi státem a církví”. Pro leckteré dnešní politiky a publicisty by mohl být inspirující Obzinou tehdy vyslovený cíl “dosáhnout dalším úderem proti této reakci v církvi nového poklesu vlivu všech církví v Československu a dalšího odtržení mas věřících od všech církví”. 

AKCE VLNA
Krycí označení akce StB připravené pro případ mimořádných událostí v předlistopadové ČSSR. Spočívala v obsazení televizních a rozhlasových vysílačů a redakcí, eventuálně v provozování náhradní sítě televizního a rozhlasového vysílání pomocí redakcí sestavených z příslušníků a spolupracovníků StB. 
Akce byla rozdělena na části VLNA I (televize), VLNA II (rozhlas) a VLNA III (spoje). V jejím rámci byly zpracovány popisy objektů, technických zařízení, přístupových cest apod., vedeny seznamy tajných spolupracovníků a důvěrníků a zpracovány plány činnosti pro případ vyhlášení akce.
StB ji vyhlásila v týdnu po 17. listopadu 1989. Zpočátku se dařilo zabránit rozhlasu a televizi informovat o dění v Praze, ale v důsledku celkové politické situace akce ztroskotala. 
Na počátku roku 1993 ustavená komise Poslanecké sněmovny ČR dodnes nezveřejnila výsledky zkoumání zachovaných dokumentů o akci.

AKCE ZÁSAH
Krycí název pro nasazení složek československé armády proti československým občanům. Cílem akce, definované obecně již v roce 1971, bylo použití armádních jednotek na potlačení masových protikomunistických vystoupení obyvatelstva v Československu.
Vyhlášení této akce připravovalo velení československé armády od 20. listopadu 1989. Od tohoto dne byly prověřovány a vyčleňovány vojenské jednotky, výstroj a výzbroj, zajišťováno spojení a velení, a to tak, aby 24. listopadu 1989 mohla akce začít přesně do šesti hodin po vyhlášení hesla ZÁSAH. Na použití armády a SNB naléhal ministr národní obrany generál Václavík na zasedání tehdejšího ÚV KSČ dne 24. listopadu 1989, byl však odmítnut. Na přípravě akce se významně podíleli generálové Vacek (náčelník generálního štábu), Ducháček (jeho zástupce), Čadek, Rygál a další ve spolupráci s představiteli Federálního ministerstva vnitra > A. Lorencem a > K. Vykypělem.
Generál Vacek se v prosinci 1989 stal federálním ministrem národní obrany ve vládě “národního porozumění”. Jako nepostradatelný odborník pro prezidenta Václava Havla jím zůstal i po volbách v červnu 1990, ale pod tlakem veřejnosti musel na podzim 1990 z této funkce odejít. Generál Vacek sice nechal dokumentaci k akci ZÁSAH archivovat, ale nový náčelník generálního štábu generál Slimák ji dal v březnu 1990 zničit. 
Na počátku roku 1993 ustavila Poslanecká sněmovna České republiky komisi, která měla mimo jiné zjistit všechny skutečnosti k akci ZÁSAH. Dodnes výsledky jejího zkoumání nebyly nezveřejněny. Oficiálně nebyla zveřejněna ani zpráva komise ustavená prezidentem Havlem, která měla vyšetřit činnost československé armády v listopadu 1989.

AKORD viz AKCE AKORD

AKTIV viz OFICIÁLNÍ STYK StB

AKTIVNÍ OPATŘENÍ (AO)
Obecně termín pro ofenzivní postup zpravodajských služeb vůči osobám, skupinám osob, organizacím a institucím doma i v zahraničí s cílem ovlivnit jejich myšlení a jednání ve směru pro služby výhodném. K těmto opatřením patří zejména nejrůznější akce dezinformační a diskreditační. Z 80. let je známa například snaha KGB a dalších komunistických služeb rozšířit > dezinformace, že AIDS vznikl v důsledku vojenských bakteriologických pokusů USA. Příklad jiné dezinformace (rozvědky StB) je uveden v hesle > akce SEVER. K aktivním opatřením patřily také > podstavy, > zpravodajské hry aj.
K důležitým aktivním opatřením zpravodajských služeb patří pronikat pomocí pracovníků nebo spolupracovníků do řídících center protivníka a ovlivňovat jejich činnost. Na sklonku komunistického režimu se to stalo plánovaným cílem kontrarozvědky StB, a tak již 28. října 1989 oznamoval náčelník 10. odboru (opozice) Hlavní správy kontrarozvědky major Petr Žák, že ve vedení opozičních seskupení působí agenti ŠTĚPÁN, HORNÍK, NIKOLA, ANNA, MARTIN, PŘEMEK, LIBOR, PETR, SOJKA a BŘETISLAV (dříve také uváděný TOMÁŠ právě zemřel), a sděloval, že jeho záměrem je vytvořit v odboru oddělení aktivních opatření. Ani jiné odbory nezůstávaly pozadu. V září 1989 náčelník 9. odboru (církve) major Josef Češelský sděloval, že za pomoci agentů HRDLIČKA, CASTUS a HYNEK vytváří Kruh křesťanské mládeže, který má vystupovat v rámci “socialistického pluralismu v některých směrech kriticky, avšak nikoliv destruktivně... s cílem odčerpat z nezávislých iniciativ věřící mládež”. A náčelník 11. odboru (mládeže, školství, vědy, kultury) podplukovník Václav Kubíček v září 1989 hlásil, že v jeho odboru se pracuje na projektu FRONTA s cílem “do konce roku 1989 vytvořit stínovou nezávislou strukturu s orientací na problematiku cestovního ruchu mládeže, ekologie a společensko-sociálních problémů mladé generace”, a tím narušovat akceschopnost disidentských organizací jako Nezávislé mírové sdružení, České děti, Společnost přátel USA aj. Pro tyto a podobné záměry mělo být do konce roku 1989 vytvořeno samostatné oddělení aktivních opatření, ale mnohem aktivnější vystoupení občanů po 17. listopadu 1989 uvedené plány zmařilo.

AL MUKHABARÁT viz EGYPT, IRÁK, LIBYE

ALBANI Alessandro, 1692–1779, italský	kardinál, sběratel uměleckých předmětů a špion pro britskou vládu
Narodil se v Urbine a jako synovec papeže Klementa XI. byl předurčen ke kariéře ve službách Svatého otce. Velel oddílu papežské gardy, roku 1712 přijal kněžské svěcení, poté působil v diplomatických službách Svaté stolice a 1720–21 hájil ve Vídni zájmy Vatikánu. Roku 1721 byl jmenován kardinálem.
Citlivou oblastí anglické politiky té doby byli jakobité, kteří chtěli získat zpět pro Stuartovce trůn, ztracený během tzv. Slavné revoluce 1688 v Anglii. Jakub Eduard, syn tehdy sesazeného krále Jakuba II., usiloval o návrat do Británie i za pomoci vojenské síly. Roku 1715 se usadil v Římě, kde vytvořil spiklenecké centrum. Prohlásil se za Jakuba III., právoplatného krále Anglie, Skotska a Irska.
Londýnská vláda vyslala do Říma špiony, kteří ji měli informovat o záměrech jakobitů. Jedním z nich byl P. von > Stosch, dalším pak jeho přítel kardinál Albani. Albani pracoval s úspěchem jako tajný agent, znal se osobně se stuartovským následníkem Jakubem Eduardem (Jakubem III.), dostával informace z jakobitských kruhů, a navíc měl i možnost vidět zprávy papežských nunciů z celé Evropy.
Albani byl znám jako sběratel umění, a to mu dovolovalo bez podezření cestovat do Británie. Většinu zpráv přivezl přímo do Londýna, ostatní posílal přes Horace Manna, Brita trvale usídleného ve Florencii. Hlavní snahou Albaniho bylo získat co nejvíce informací o činnosti následníka trůnu, který cestoval po Evropě, organizoval vojsko a chystal se k invazi do Británie.
Syn Jakuba Eduarda Karel Eduard pak roku 1745 přistál ve Skotsku a pod prapory jakobitů táhl do Anglie. Byl však poražen, vrátil se na kontinent a do politiky již výrazně nezasahoval.
Ještě roku 1766 informoval Albani H. Manna o jakobitech, ale od té doby pracoval jako tajný agent již jen sporadicky. Věnoval se pak zcela službě Bohu a svým sběratelským zálibám.

ALBÁNIE
O albánských speciálních službách máme i dnes jen minimum informací díky dlouhé izolaci země, která se jako jediná v Evropě pokládala za ortodoxní komunistickou zemi a slovy Envera Hoxhy pokládala “americký a sovětský imperialismus za rovnocenné zlo”. Ačkoliv Albánie jako jedna z posledních zemí uznala “lidovou” Čínu (1949), stala se po čínsko-sovětské roztržce v 60. letech nadlouho jejím ojedinělým spojencem mezi komunistickými státy.
Pro Čínu měl tento jediný evropský spojenec mimořádný význam a ne nadarmo Albánii nazývali “čínským uchem” v Evropě. Na základě monitorování rozhlasu Tirany se usuzuje, že nejen tlumočil čínské politické názory, ale byl i krytím pro čínské sledování evropských radiodepeší. Analytici uvádějí, že na počátku 70. let existovalo kódované spojení mezi Albánií a Čínou, a to včetně společných špionážních úkolů. Těmi bylo mimo jiné monitorování pohybu sovětských ponorek a v rámci detekce i pohybu jejich ponorek NATO, a to nejen ve Středomoří, ale i při pobřeží Norska a Švédska.
Mnohem důležitější však byla činnost speciálních služeb v Albánii samé, kde se podle vzoru ostatních státních tajných policií komunistických totalitních režimů soustředila na preventivní likvidaci jakékoliv opozice. Důkazem, že zasahovala i do vnitrostranických bojů, zejména po čínsko-albánské roztržce (1978) a smrti E. Hoxhy (1985), byla proslulá přestřelka na politbyru. Po ní byla odstraněna vdova po Hoxhovi a neomezené vlády se ujal Ramiz Alia, který přežil i lidové protikomunistické povstání roku 1991 a až do voleb v roce 1992 zastával funkci prezidenta.

ALFA
Krycí heslo pro vyhlášení pohotovosti Sboru národní bezpečnosti (SNB) v roce 1948. 
Heslo vydal komunistický ministr vnitra > V. Nosek na počátku vládní krize v Československu 20. února 1948 a uvedl v celém státě jednotky SNB do pohotovosti. Do blízkosti Prahy a Bratislavy byly přesunuty pohotovostní jednotky pohraničních pluků SNB. Za dva dny byly pluky z okolí Prahy přesunuty do města a spolu s jinými složkami SNB se významně podílely na zastrašování obyvatelstva a brutálním likvidování projevů odporu proti snaze KSČ dobýt všechnu moc ve státě.

AMAN viz IZRAEL

AMBICE viz AKCE AMBICE

AMES Aldrich Hazen, * 1941, pracovník CIA, defektor ve prospěch SSSR a Ruska
Syn analytika CIA vstoupil do služeb americké zpravodajské služby po vysokoškolských studiích v roce 1962. V letech 1969–72 působil v turecké Ankaře, poté v centrále služby v USA a v letech 1981–85 v Mexiku. Amesovou poslední zahraniční misí byl pobyt v Římě v letech 1986–89. To byl již od roku 1985 agentem sovětské KGB. Ke spolupráci se nechal zlákat pro peníze, za které vyzrazoval citlivé americké zpravodajské informace. Během takřka 10 let špionáže pro SSSR a Rusko obdržel astronomickou sumu 2,7 milionu amerických dolarů, největší sumu, jakou kdy sovětský agent v USA obdržel. KGB se však za ně dostatečně odvděčil – prozradil mimo jiné i veškeré americké agenturní sítě v SSSR. Tyto informace stály život nejméně 10 amerických agentů – sovětských občanů, kteří byli uvězněni a popraveni. Ve špionáži mu pomáhala i jeho žena María del Rosario Casas Dupuy.
Ames vzbudil podezření v roce 1992. Od té doby byl sledován a v únoru 1994 zatčen. I když byl sledován s využitím nejmodernější techniky, nejvíce důkazů proti němu se podařilo nashromáždit klasickým způsobem – z odpadkového koše, kam Ames odhazoval různé dokumenty. V následujícím procesu byl odsouzen k doživotnímu vězení. Jeho případ – v 90. letech v USA nejvýznamnější – byl tvrdým připomenutím skutečnosti, že i po skončení studené války činnost zpravodajských služeb pokračuje a že vysoká kontrarozvědná obezřetnost je stále na místě. 

AMIT Meir, * 1921, šéf izraelské tajné služby	Mossad
Narodil se v Tiberiasu, vystudoval zemědělskou školu a stal se členem kibucu Elonim. Později byl aktivním členem organizace Haganah. V roce 1948 sloužil jako zástupce velitele Golanské brigády. Poté, co byl zraněn ve válce o nezávislost, získal velení nad celou brigádou a současně se stal šéfem operativy vojenské rozvědky.
Po dlouhodobém studijním pobytu v USA stanul v čele Amanu (1962–63) a v roce 1963 i Mossadu. Zkušenosti, které získal při vedení obou organizací, využil k vytvoření vazeb pro úzkou spolupráci, která znamenala vysoce efektivní výsledky. Ze součinnosti pracovníků Mossadu, Amanu a pracovníků CIA vyšla precizní příprava Šestidenní války a konečné bleskové vítězství. Po válce odešel Amit roku 1968 na odpočinek se všemi poctami a stal se generálním ředitelem závodů Koor.

ANALYTIKA
1. označení pro analytickou činnost zpravodajských služeb. Ta spočívá ve shromažďování, třídění a vyhodnocování věrohodnosti a důležitosti informací získaných pro úkoly služby z otevřených zdrojů, od zpravodajských pracovníků a spolupracovníků či ze záznamů zpravodajské techniky. Na základě posouzení významu získaných informací a po jejich přiřazení k již známým faktům lze pak vypracovávat situační a souhrnné zprávy, doporučení a prognózy k dílčím nebo celkovým úkolům služby a definovat pro ně nové úkoly či postupy a > akce.
2. označení útvarů zpravodajských služeb zabývajících se analytickou činností. Mohou existovat analytické útvary u jednotlivých operativních složek služeb, důležitý je však kvalitní centrální analytický útvar, který kromě popsaných činností buduje také informační báze a jehož součástí bývá i vědecko-výzkumné (studijní) oddělení. Kvalitní centrální analytický útvar je pro dobrou zpravodajskou službu životní nezbytností. V > StB analytické útvary na všech úrovních zpravidla zajišťovaly > tok informací uvnitř služby a centrální analytický útvar poskytoval informace “straně a vládě”.

ANDRÉ John, 1750–1780, britský armádní a zpravodajský důstojník během války za nezávislost USA
Narodil se v Londýně, matka byla Francouzka, otec švýcarský obchodník. Byl to velmi talentovaný mladý muž, provozoval hudbu a amatérsky hrál divadlo. Po studiu matematiky na univerzitě v Ženevě se vrátil do Londýna a pracoval v rodinném obchodě. Roku 1771 nastoupil jako důstojník ke Královským velšským střelcům a koncem roku byl velícím důstojníkem u pěchoty. V roce 1772 se zapsal na univerzitě v Göttingen na studium matematiky, ale o dva roky později musel se svým plukem odplout do Ameriky.
Po odchodu Britů z Filadelfie se stal André pobočníkem generála Henryho Clintona v New Yorku. V náplni jeho funkce bylo i vyhodnocování Clintonovy korespondence s britskými tajnými agenty a > informátory. Navíc jako zpravodajský důstojník přímo zprostředkovával předávání zpráv mezi Clintonem a americkým generálem Benedictem Arnoldem, který dezertoval k Britům. André pro tento případ používal krycí jméno John Anderson. V následujícím roce se zúčastnil s generálem Arnoldem vyjednávání před kapitulací West Pointu. Osudnou se mu stala tajná noční schůzka s generálem Arnoldem v Haverstraw ve státě New York, protože při návratu byl při potyčce mezi americkými a britskými vojáky zajat.
Přestože byl oblečen jako civilista, byl odhalen jako nepřátelský důstojník. K dovršení smůly u něho nalezli tajné dokumenty. Andrého zavřeli a eskortovali na americké velitelství v North Castle. Vyšetřující důstojník věděl o Andrého stycích s generálem Arnoldem a navrhl Britům výměnu zajatce Andrého za dezertéra Arnolda. Clinton ale tuto nabídku odmítl a Arnolda nevydal. André byl pak převezen do Tappanu, kde nastoupil na vojenskou loď zřízenou pro obviněné ze > špionáže a odsouzené k smrti.
Generál > G. Washington odmítl jeho omilostnění a nepřijal ani Andrého žádost o smrt zastřelením jako vojáka, a ne oběšením jako špiona. André byl popraven a až roku 1821 byly jeho ostatky převezeny do Británie a pietně pohřbeny ve Westminsterském opatství.

ANDROPOV Jurij Vladimirovič, 1915–1984, sovětský politik, diplomat a šéf KGB
Syn železničního dělníka začal v 15 letech pracovat jako radiotelegrafista. Ambice a houževnatost ho přivedly na technickou školu a pak i na univerzitu v Petrozavodsku. Po jejím absolvování začal v letech 1936–44 kariéru v Komsomolu (jako 1. tajemník ÚV). Během války pomáhal organizovat partyzánské hnutí, po válce přešel do aparátu komunistické strany a stal se 2. tajemníkem karelofinského ústředního výboru.
Smysl pro taktizování, výkonnost a prozíravost mu umožnily přežít období stalinismu a roku 1953 přešel do diplomatických služeb. Nejprve jako konzul, od roku 1954 jako velvyslanec v Budapešti. Jeho skvělé rozbory situace a doporučení při maďarském povstání roku 1956 ho vynesly během šesti let na místo tajemníka ÚV KSSS a v roce 1967 do funkce šéfa > KGB. Úzkou koordinací KGB se zpravodajstvím ministerstva obrany (> GRU) a s ministerstvem zahraničních věcí se Andropovova moc rozšířila téměř absolutně.
Reorganizoval zpravodajské služby satelitů SSSR a vytvořil zpravodajské sítě, které pracovaly pod přímým vedením a kontrolou Moskvy. Pečlivě vybraní adepti, především z Maďarska a Bulharska, byli školeni ve specializovaných kursech a poté používáni v dezinformačních akcích, jak ve vlastních zemích, tak v nepřátelském prostředí. Právě Andropov zavedl “psychušky”, psychiatrické ústavy, kam byli násilně zavlékáni odpůrci sovětského režimu. V době, kdy vedl KGB, desetkrát vzrostl počet psychiatrických zařízení. 
Andropovova kariéra byla úzce spjata s mocí Leonida Brežněva, jenž byl jeho chráněncem. V posledních letech života svého protektora se zapojil, často nevybíravými prostředky, do boje o následnictví. Po Brežněvově smrti se mu ještě podařilo stát se na dva roky generálním tajemníkem ÚV KSSS, a tím i prvním mužem ve státě, ale na samý vrchol se dostal příliš pozdě – byl již těžce nemocen. 
Za Brežněva a poté i za Andropova začal stranický aparát výrazně prorůstat s aparátem KGB. 

ANGLETON James Jesus, 1917–1987, americký zpravodajský důstojník, vedoucí pracovník CIA
Vystudoval univerzitu v Yale, původní profesí klasický filolog, a byl znám jako expert na orchideje. Za 2. světové války sloužil se svým otcem u > OSS. V > CIA začal pracovat od jejího založení. Protože se za války pohyboval na Blízkém východě, měl vztah k Izraeli, a pomáhal proto i zakládat izraelskou tajnou službu. Zasloužil se také o upevnění úzkých pracovních vztahů CIA s > Mossadem. Zejména však proslul jako ředitel kontrarozvědného oddělení CIA, které vedl od roku 1954 po dvě desetiletí. 
Jako vynikající analytik byl jedním z prvních, kdo začali podezřívat > K. Philbyho ze špionáže ve prospěch Sovětského svazu, a nechal ho proto sledovat agenty CIA. Pikantní bylo, že se před tím několik let oba velice přátelili. Jeho hon na údajné sovětské agenty uvnitř služby přerostl takřka v obsesi a vytvořil v CIA paranoidní atmosféru. Angletonovi oponenti o něm tvrdili, že dokonce i za každým > defektorem hledal sovětskou > podstavu. Když byl šéfem CIA jmenován > W. Colby, přeřadil Angletona na méně odpovědné místo. Ten pak v roce 1974 na žádost nadřízených odešel z CIA. Zemřel na rakovinu ve Washingtonské nemocnici.

AOR viz ROZPRACOVÁNÍ

APIS viz DIMITRIJEVIĆ Dragutin

ASHBY Turner, 1828–1862, velitel jízdy	v armádě Konfederace a špion za americké občanské války
Narodil se v Rose Banku a rodina později přesídlila do Virginie. Ashby se soukromě vzdělával, pracoval na rodinné farmě a zapojil se do místní politiky. Přestože sám nesouhlasil s odtržením jižních států od USA, byl loajálním občanem, když se Virginie roku 1861 připojila ke Konfederovaným státům. Nastoupil do jižanské armády a dostal se ke kavalerii, kde sloužil jako podkoní. Díky osobním schopnostem se záhy vypracoval a patřil pak k nejlepším mužům generála Thomase J. > Jacksona, přezdívaného Stonewall (Kamenná zeď). Jackson mimo jiné potřeboval vybudovat spolehlivý špionážní systém a i zde sehrál Ashby svou úlohu.
Na počátku roku 1861 “přeběhl” a působil ve vojsku Unie. Používal přitom > legendu, že je veterinář – věděl toho o koních tolik, že jeho příběh zněl věrohodně. Dostal se až do Pensylvánie a zpět se vrátil se zprávami, které Jackson beze zbytku využil ve svých plánech a strategii.
Za nesporné zásluhy byl Ashby povýšen na plukovníka a velel 7. kavalerii ve Virginii. Mezitím organizoval špionážní síť kolem armády Unie. Zatímco jeho úspěchů si vážili generálové Konfederace, Unie ocenila Ashbyho schopnosti tím, že vypsala odměnu za jeho hlavu. Krátce nato během vojenské operace v Shenandoah Valley v šarvátce s jezdectvem Unie byl Ashby nejprve postřelen a poté zabit.

ATENTÁT
Zpravidla politicky motivovaný a tajně připravovaný útok na život významného představitele státu nebo státního aparátu. V minulosti jej podnikali obvykle členové různých revolučních tajných organizací nebo fanatičtí jednotlivci. Z mnoha úspěšných atentátů lze připomenout atentát na ruského cara Alexandra II., rakouskou císařovnu Alžbětu zvanou Sissi, jugoslávského krále Alexandra I., indického vůdce M. Gándhího, amerického prezidenta J. F. Kennedyho. Možnost atentátů v současnosti je stále hrozivější, a proto zpravodajské služby budují početnější a dokonaleji vybavené útvary na ochranu státních činitelů.
I když o tom koluje řada zpráv a dohadů, není mnoho dokladů o tom, že by zpravodajské služby samy atentáty organizovaly. Ale i takové případy existují. Atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este v Sarajevu, který vedl k rozpoutání 1. světové války, byl uskutečněn za pomoci srbské zpravodajské služby. Za atentát lze považovat i zavraždění > L. D. Trockého, které organizovala zpravodajská služba SSSR. Jeden z nejznámějších atentátů 20. století připravila československá zpravodajská služba v exilu za 2. světové války – z Velké Británie vyslaní parašutisté uskutečnili v Praze atentát na > R. Heydricha. Je neobvyklé, když se pracovníci zpravodajské služby podílejí na pokusu o atentát na hlavu vlastního státu. To v operaci Valkýra učinili důstojníci německého > Abwehru v roce 1943. Tento atentát na Hitlera byl však neúspěšný stejně jako všechny ostatní. 

AUGUST František, důstojník československé rozvědky a defektor
August pracoval na britském odboru rozvědky StB. Oficiálně byl veden jako pracovník ministerstva zahraničí, ale ve skutečnosti byl nasazen na přímé operace zaměřené proti > MI-5, > MI-6 a československé emigraci. V letech 1961–63 byl vyslán na československé velvyslanectví do Londýna, kde pracoval pod krytím atašé na konzulárním oddělení. Řídil mimo jiné > N. Praegera. Po sovětské okupaci Československa v roce 1968 defektoval (> defekce) na Západ.
Podle jeho informací byli v době berlínské krize příslušníci československé rozvědky instruováni pracovníky KGB, aby pořizovali seznamy zpravodajců britské rozvědky a kontrarozvědky. Ti měli být okamžitě internováni po předpokládané sovětské invazi do Velké Británie. Stejný zájem měla KGB i o osoby “nepřátelské vůči Sovětskému svazu”, včetně členů britského parlamentu a novinářů. August poskytl také důležité informace o agentech rozvědky StB v zahraničí. 

AUSTRÁLIE
Díky vazbám Austrálie na Velkou Británii neměla australská tajná služba v podstatě žádnou historii téměř až do konce 2. světové války. Poté, hlavně z obavy před možnou japonskou invazí (Japonsko bombardovalo severní Austrálii), vznikla ASIO (Australian Security and Intelligence Organisation, Australská bezpečnostní a zpravodajská organizace). U jejího zrodu stál v prvních letech > R. Hollis z britské MI-5.
Od roku 1950 byl ředitelem ASIO generál Charles Spry, který přešel z australské vojenské rozvědky a úzce spolupracoval s britskými MI-5 a MI-6. Během studené války odhalila ASIO několik sovětských špionů a roku 1954 získala pro spolupráci důstojníka KGB > V. Petrova. Další odhalený sovětský špion Valerij Ivanov byl počátkem 80. let ve spojení s prominentními australskými labouristy. Po důkazech jejich vazeb na australského premiéra došlo k rezignacím několika členů vlády.
ASIO rovněž předložila důkazy o zpravodajské činnosti Japonska namířené proti Austrálii, západní Evropě i USA. ASIO kontroluje generální inspektor pro bezpečnostní a zpravodajské služby a zvláštní výbor australského parlamentu.

AUTENTIZOVANÝ SEŠIT
V bezpečnostní terminologii název pro evidovaný a pročíslovaný sešit provázaný zapečetěnými šňůrkami. V StB sešit sloužil jejím příslušníkům na služební záznamy všeho druhu. Byly to například poznámky z porad a součinnostních jednání, poznatky ze studia archivních materiálů, jména, adresy, termíny úkolů apod. Jejich obsah je skutečně “autentický” a svou bezprostředností jsou tyto služební pomůcky důležitým doplňkem oficiálních dokumentů.
Jeden sešit postačoval obvykle na několik měsíců, pak byl evidovaně zničen a nahrazen novým. Z posledních let a měsíců komunistického režimu se zachovaly například sešity > A. Lorence, > K. Vykypěla, Miroslava Chovance a jiných náčelníků a důstojníků kontrarozvědky. Kromě dalších státních institucí je po pádu režimu měla k dispozici > Komise 17. listopadu a jejich xerokopie vlastní také Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

AUTOMATIZACE V StB
Ačkoli se kdekdo obával opaku, automatizace v StB byla na velmi nízké úrovni. Zabezpečovala ji centrálně Správa vývoje automatizace Federálního ministerstva vnitra (SVA FMV) pod krytím Výzkumného ústavu na využívání výpočetní techniky v řízení, a to s počítači především z komunistických zemí a se vstupy z děrných štítků nebo z formulářů pro strojové čtení. Podle zásad konspirace vytvářela řadu autonomních nepropojených informačních systémů s výstupy na tiskových sestavách nebo na mikrofiších. Teprve v polovině 80. let se FMV začalo automatizaci věnovat důsledně a v roce 1986 byla vypracována Koncepce zavádění a využívání výpočetní techniky ve FMV, SNB, PS a vojskách MV. Pro potřeby StB se měl vytvořit UIS StB (Ucelený informační systém StB), pro jehož zavádění a využívání byl vypracován Program v červnu 1986. Pro potřeby různých útvarů se začaly teprve v posledních letech před listopadem 1989 zavádět stolní počítače a budovat pro ně informační systémy. V době pádu komunistického režimu byly většinou ve stadiu projektů či ve zkušebním provozu. 
Do rutinního provozu byl v polovině roku 1989 s předstihem zaveden > Centrální registr svazků (CRS), v provozu byla > Evidence zájmových osob a ve zkušebním provozu systém > AIS PAS. Ve zkušebním provozu na krajské správě StB v Hradci Králové byl systém JPF (Jednotný poznatkový fond). Diskety z něho se zachovaly. Projektovaly se systémy EVIC (Evidence pobytu cizinců z nekomunistických zemí v ČSSR), EVOC (Evidence výjezdů československých občanů do nekomunistických zemí), EMAN (Evidence emigrantů a navrátilců) a další. 
Správa vývoje automatizace Federálního ministerstva vnitra (SVA FMV) provozovala nebo projektovala systémy i pro složky Veřejné bezpečnosti a administrativní útvary FMV. Jejich soupis lze nalézt v Přehledu o vybraných informačních systémech v resortu MV, jejž vydala SVA v roce 1989. Pro policii to byly například systém OTE ZO VB (Operativně taktická evidence zájmových osob VB) či systém EDOS (Evidence daktyloskopických otisků), pro složky FMV například PLATY (automatizovaný systém pro vyplácení platů a důchodů v resortu FMV) nebo systém KE (Kádrová evidence), který umožňoval zpracovávat například statistické přehledy a výpisy zaměstnanců ministerstev vnitra podle příslušnosti k různým útvarům. Možná, že právě tento systém byl využit pro zveřejnění příslušníků centrály a krajských správ StB v Praze a Brně v Necenzurovaných novinách (č. 31 a 35).

AVH viz MAĎARSKO

AZEV Jevno, 1869–1918, ruský policejní špion a agent dublér
Narodil se v Lyskovu v Rusku v rodině židovského krejčího. Střední školu vystudoval v Rostově na Donu, živil se jako obchodní cestující a účastnil se akcí levicových radikálů. V roce 1892 odjel do Německa a začal navštěvovat univerzitu v Karlsruhe, kde studoval technické obory. Zde vstoupil do strany sociálních demokratů, ale seznámil se i s anarchisty a teroristy.
V exilu postrádal peníze a do Ruska se nemohl vrátit. Nabídl proto spolupráci carské > Ochrance za podmínky, že nebude pronásledován a bude dostávat náležitou odměnu. Ochranka neměla dostatek agentů v zahraničí, kteří by infiltrovali mezi ruskou opozici, a proto ochotně Azevův návrh přijala. V roce 1893 začal Azev provádět špionážní práci pro Ochranku v Německu a ve Švýcarsku.
Roku 1901 se spojil se skupinou eserů, kteří používali v politickém boji i teroristické akce. S vědomím Azeva bylo provedeno několik vražd včetně vraždy velkoknížete Sergeje, generálního gubernátora Moskvy. Poněkud zarážející je, že ačkoli Azev pravidelně zasílal Ochrance zprávy, oběti vražedných útoků nevaroval. Ve svých zprávách spíše udával své odpůrce mezi socialisty-revolucionáři.
Roku 1906 z vlastní vůle nařídil likvidaci jiného policejního agenta, popa > G. Gapona, aby tak od sebe odvrátil podezření ze zrady. Ale pověsti o jeho stycích s tajnou policií neustaly, až posléze roku 1908 před svými kolegy revolucionáři pro jistotu uprchl. Cestoval z místa na místo, během 1. světové války byl pak internován Němci.

BABINGTON Anthony, 1561–1586, anglický agent
Ve složité době po smrti Jindřicha VIII., který zavedl v Anglii reformaci, zemí zmítaly náboženské spory. Po vládě katolické Marie Krvavé nastoupila na trůn protestantská královna Alžběta. Její sokyní se stala skotská královna Marie Stuartovna, podporovaná katolickým táborem na kontinentu – a právě jejich zájmům sloužil jako agent Anthony Babington.
Po zajetí Marie Stuartovny se stal hlavou spiklenců, kteří plánovali její osvobození. Zároveň vedl s vězněnou královnou velmi neopatrnou korespondenci, v níž se hovořilo i o likvidaci Alžběty. Netušil, že všechny nitky spiklenců se sbíhají v rukách šéfa Alžbětiny tajné služby sira > F. Walsinghama, který dokonce prostřednictvím svých lidí nabádal spiklence k rázným činům. Těsně před tím, než k nim Babington s přáteli skutečně přikročil, byli všichni zatčeni a téměř vzápětí 30. září 1586 popraveni.
Korespondence s Marií Stuartovnou zabavená u Babingtona pak sloužila jako kardinální důkaz proti skotské královně. Ta, jak je známo, skončila na popravišti pouhých pár měsíců poté.
Marie ovšem až do konce popírala, že je autorkou velezrádných dopisů Babingtonovi, a zavdala tak i do budoucnosti podnět k dohadům, zda celá vlastizrádná a spiklenecká korespondence nebyla dílem samotného mistra špionáže Walsinghama. Ten si každopádně posílil své postavení, ale zároveň se tvrdí, že po “královské” aféře se už nikdy neodvážil své panenské královně Alžbětě I. v ničem odporovat a jen poslušně plnil její rozkazy.

BACÍLEK Karol, 1896–1974, československý	komunistický politik, ministr národní bezpečnosti v letech 1952–1953
V KSČ byl od jejího založení v roce 1921 a vykonával řadu stranických funkcí. V letech 1939–43 žil v emigraci v SSSR, poté se ilegálně vrátil na Slovensko a účastnil se Slovenského národního povstání. Po roce 1945 byl členem ÚV, v letech 1951–63 i předsednictva ÚV KSČ. Jeho kariéra vrcholila v padesátých letech, kdy byl nejprve v letech 1951–52 ministrem státní kontroly a poté v letech 1952–53 po > L. Kopřivovi ministrem národní bezpečnosti. Součástí ministerstva byla StB, která v té době se sovětskými “poradci” připravovala proces s “protistátním spikleneckým centrem” Rudolfa Slánského.
Pracovníci StB pokládali Bacílka za zcela neschopného, což ovšem jeho podíl na nezákonných politických procesech a zvůli StB v tomto období neomlouvá. Jak tehdy řekl, “o tom, kdo je vinen a kdo nevinen... rozhodne strana za pomoci orgánů národní bezpečnosti”. Podílel se i na přípravě výslechů, které – někdy s K. Gottwaldem – schvaloval. Po odchodu z ministerské funkce se stal 1. tajemníkem ÚV KSS. Teprve v dubnu 1963 vedení KSČ usoudilo, že Bacílek je již neúnosný, a odvolalo ho ze všech stranických a státních funkcí. V roce 1968, v době odhalování komunistického teroru, se nechtěl k ničemu znát. Brzy však přišla sovětská okupace a Bacílek dožil v klidu v soukromí. 
Podle svědectví > J. Frolíka šlo o agenta zprvu Kominterny, poté GPU a NKVD na úseku terorismu a sabotáže. V době svého působení na ministerstvu bezpečnosti podle vlastních slov poslouchal hlavně sovětské poradce, což doporučoval i svému nástupci > R. Barákovi.

BADEN-POWELL Robert Stephenson, 1857–1941, britský důstojník a zpravodajec
Pocházel z Londýna z rodiny oxfordského profesora. Roku 1876 vstoupil do armády, sloužil v Indii, Afghánistánu, jižní Africe. Proslavil se při obraně obleženého Mafekingu za búrské války (1899–1902).
Je známý více jako zakladatel skautského hnutí (1907) než jako aktivní špion. Byl to typický excentrik, ať šlo o oblékání, o zálibu v šarádách nebo o různé žertíky. Současně byl ovšem i nadaný herec. Snad to byla právě tato vlastnost, která přinášela bohaté plody na poli zpravodajské činnosti. Patřil ke generaci špionů amatérů, kteří působili ve službách britské vlády, než > M. Cumming založil MI-6. Některé jeho špionážní mise se staly zpravodajskými legendami.
Za působení na Balkáně v 90. letech 19. století dostal za úkol obstarat detailní informace o výzbroji základny a pevnosti v dalmatském Kotoru. Baden-Powell se tam vypravil v přestrojení za entomologa. Při pozorování a “lovu” motýlů zachytil na skicách hmyzu detaily opevnění včetně zbraní. Bez sebemenšího podezření pak prošel přísnou kontrolou Rakušanů. Za působení v Německu zase předstíral opilost a dopotácel se, kalhoty polité brandy, k přísně střeženému německému objektu, kde byl okamžitě zatčen. Němci mu ale jeho hranou opilost uvěřili a propustili ho. Špionážní úkoly pro britskou vládu plnil i později.
V roce 1915 publikoval své slavné vzpomínky My Adventures as a Spy (Má špionážní dobrodružství), která se stala pro Spojence praktickou příručkou špionážní práce. Jeho autorita jako špiona byla taková, že ještě na počátku 2. světové války se > H. Himmler naivně domníval, že skautské hnutí bylo jedním z odborů britské tajné služby, protože jeho zakladatelem byl Baden-Powell.

BAILLIE-STEWART Norman, 1909–1966, britský armádní důstojník, špion ve službách Německa
Narodil se v Londýně, roku 1910 odjel s rodiči do Indie, kde jeho otec sloužil v britské armádě. Po třech letech se vrátil do Anglie a zahájil své vzdělávání. Absolvoval Královskou námořní akademii a Vojenskou akademii v Sandhurstu. Studia dokončil roku 1928 a nastoupil do britské armády.
V roce 1932 navštívil Německo, a protože potřeboval peníze na svůj nákladný život, souhlasil se špionážní činností ve prospěch Němců. Po návratu do Británie posílal do Berlína informace o britské armádě, za zprávy dostával dobře zaplaceno a žil na vysoké noze. Stal se podezřelým ze špionáže, byl dopaden, usvědčen a odsouzen k pěti letům vězení. Trest si odpykával v londýnské pevnosti Tower a britský tisk ho nazýval “důstojníkem v Toweru”.
Roku 1936 po svém propuštění odjel Baillie-Stewart do Německa, kde prožil 2. světovou válku. V dobytém Německu byl zajat britskými vojáky, dopraven do Londýna a odsouzen opět k pětiletému trestu za další aktivní zpravodajskou činnost pro Německo. Po propuštění žil až do své smrti v irském Dublinu.

BAKER Lafayette Curry, 1826–1868, tajný agent, ředitel Federální zpravodajské služby během občanské války v USA
Narodil se ve Staffordu na západě státu New York, kde měl jeho otec farmu. Mládí prožil v Michiganu, kam se jeho rodina přestěhovala. Díky neklidné povaze nevydržel dlouho na jednom místě, pobýval na zlatých nalezištích v San Franciscu a působil ve Výboru bdělosti (vigilanti), protičernošské teroristické organizaci v jižních státech. Pracoval ve skupinách městských ochránců a pronásledoval kriminalitu na východním pobřeží.
Roku 1861, když začala občanská válka, žil Baker na východě. Přestěhoval se z New Yorku do Washingtonu a nabídl své služby federální vládě. Generál Winfield Scott, velitel armády Unie, ho zaměstnal jako špiona. Používal pak krycí jméno Sam Munson. Během své činnosti však byl zajat, převezen do Richmondu, kde jej vyslýchal samotný prezident Konfederace Jefferson Davis. Byl odsouzen jako špion a uvězněn. Podařilo se mu však utéci a vrátil se přes Potomac napříč nepřátelskými liniemi s informacemi o jižanské armádě. Po této úspěšné akci ho Scott doporučil jako agenta pro ministra války Edwina Stautona. Baker pro něho pracoval jako tajný agent, podnikal výzvědné akce ve Virginii a Marylandu a prováděl kontrašpionáž ve Washingtonu, kde se to jižanskými agenty jen hemžilo.
Roku 1862 nahradil Baker > A. Pinkertona ve funkci ředitele federální tajné služby. I zde mohl dobře využít svých dřívějších zkušeností. Při práci kombinoval zpravodajské metody, používal falešné zatykače, ignoroval pravidla čisté hry, vydíral a tyranizoval vězně. Často se dostal sám do značných potíží, protože jeho špionážní síť odhalovala nejen zvědy Konfederace, ale také unionistické dezertéry a šmelináře, kteří se na válce obohacovali a mnozí z nich měli vlivné přátele i na nejvyšších místech. Když ale válka roku 1865 skončila, byl už Baker generál a zastával důležité funkce ve státním aparátu.
Největší skvrnou na pověsti jeho agentů a příčinou jeho pádu se stal > atentát na prezidenta Abrahama Lincolna v lóži Fordova divadla. Přestože federální > agenti pod Bakerovým vedením úspěšně dopadli atentátníka Johna Wilkese Bootha, jejich šéf již nikdy nedosáhl své bývalé proslulosti. Baker sice nějaký čas pokračoval ve své práci, ale brzy ho ze státních služeb propustil prezident Andrew Johnson a celý případ měl i soudní dohru.

BAKEROVÁ Josephine, 1906–1975, černá Američanka, umělkyně, zpravodajka pro Francii během 2. světové války
Narodila se v Saint Louis v rodině obchodníka. Utekla ze školy, začala tančit a zpívat a roku 1924 se stala hvězdou na Broadwayi. Vystupovala pak v Paříži v La Revue NŹgre a stala se miláčkem francouzského publika. Roku 1937 získala francouzské státní občanství. Nacházela ovšem také své kritiky. Český komunistický básník a publicista S. K. Neumann ve svém kompilačním díle Dějiny ženy (1932) zveřejnil celostránkový fotografický akt zpěvačky s moralistickým popiskem “Josefina Bakerová – loutka buržoazie”.
Neumann, naprostý opak vzoru mravnosti a ctnosti, Bakerové křivdil – po vypuknutí 2. světové války se rozhodně nechovala jako bezduchá loutka. Přihlásila se jako dobrovolnice do francouzského Červeného kříže a po okupaci Francie v létě 1940 začala pracovat i zpravodajsky. Zprostředkovávala schůzky spojeneckých agentů a podněcovala špionáž proti nacistickému Německu.
Významnou činnost vyvíjela v roce 1943 v severní Africe, kde navštívila jako zpěvačka a tanečnice francouzské kolonie. O Němcích a francouzských kolaborantech podávala zprávy velmi potřebné pro Američany, kteří se chystali obsadit severní Afriku. Za tuto činnost jí osobně poděkoval americký generál George Patton. J. Bakerová pak umělecky vystupovala a přitom získávala zprávy ještě na Blízkém východě. Pak zpravodajské činnosti zanechala a vrátila se do Paříže, kde jí roku 1944 Ch. de Gaulle udělil Válečný kříž a roku 1945 medaili Za svobodu. Po válce se Bakerová vrátila na revuální scény, odjela zpět do Ameriky a účastnila se společenského i veřejného dění. Na sklonku života se však vrátila do milované Francie a pečovala tam o svou rozsáhlou adoptivní rodinu sirotků.

BALABÁN Josef, 1894–1941, československý důstojník, představitel českého protinacistického odboje
Za 1. světové války bojoval v československých legiích v Rusku, poté se stal důstojníkem československé armády, získal hodnost podplukovníka a pracoval jako referent na Ministerstvu národní obrany. Po okupaci se stal členem ilegální organizace Obrana národa a od léta 1939 i jejího užšího vedení. Spolu s > J. Mašínem a > V. Morávkem (proslulí Tři králové) vytvořil a řídil zpravodajskou skupinu, která kromě poskytování cenných informací z Protektorátu londýnskému exilu a částečně i SSSR prováděla i diverzní činnost.
Balabánově skupině se podařilo převzít také nejcennějšího > Moravcova agenta, proslulého > P. Thümmela. Balabánova skupina měla nejhustší síť v Praze, ale zasahovala i do Brna, Plzně, Hradce Králové atd. a řídila provoz vysílaček (Sparta I, II a nakrátko i Libuše). Mezi její největší akce patří pokus o atentát na > Himmlera přímo v Německu, na berlínském nádraží. V lednu 1941 k výbuchu v Berlíně skutečně došlo a jen nepříznivou shodou okolností Himmler unikl smrti, když jeho vlak pro poruchu na trati přijel na jiné nádraží.
Balabán ještě z obavy před infiltrací > Gestapa do odbojové organizace Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD) stačil dát do provozu vlastní vysílačku, ale pak byl při konspirativní schůzce 22. dubna 1941 po krátké přestřelce a zranění zatčen. Při krutých výsleších se choval neobyčejně statečně, a nejenže neprozradil své spolupracovníky, ale falešnými informacemi, kterými zásobil Gestapo, jim poskytl čas, aby přemístili vysílačku. Po vyhlášení stanného práva na podzim 1941, kdy se v Praze ujal moci zastupující říšský protektor > R. Heydrich, byl podplukovník Josef Balabán 3. října popraven.

BALÍČKOVÁ AFÉRA viz AFÉRA BALÍČKOVÁ

BARÁK Rudolf, 1915–1995, československý komunistický politik, 1953–1961 ministr vnitra ČSR
Od roku 1945 byl funkcionářem KSČ na Moravě, v letech 1948–50 působil jako předseda Okresního národního výboru a do března 1953 jako předseda Krajského národního výboru v Brně. Jako ambiciózní a dravý funkcionář se stal náměstkem předsedy vlády a v září 1953 ministrem vnitra. V letech 1954–62 byl členem ÚV KSČ a jeho politbyra a rovněž poslancem Národního shromáždění. Na čtyřicátníka to byla pozoruhodně rychlá kariéra.
V polovině 50. let sice skončily největší politické monstrprocesy, ale pokračovaly četné procesy se sociálními demokraty a samozřejmě v činnosti pokračovala opora režimu, tj. StB, a v ní sovětští poradci, jejichž práci Barák vysoce oceňoval. Ministerstvo vnitra, které vzniklo sloučením > Noskova Ministerstva vnitra a > Bacílkova Ministerstva národní bezpečnosti, reorganizoval podle sovětského vzoru (StB a VB byly rozčleněny na centrální a krajské správy), který byl využíván až do pádu komunistického režimu. Jako ministr vnitra bránil rehabilitaci obětí komunistického poúnorového teroru a pro činnost StB dával nové podněty. Už v roce 1954 tajným rozkazem vydal Směrnice o agenturně operativní práci, Směrnice o používání operativní techniky a další. Na základě rozkazu č. 1/1959 o evidenci, pozorování a rozpracování > bývalých lidí byla založena evidence, v níž bylo vedeno na 100 000 osob. Usiloval o co nejpočetnější > agenturní síť (každý operativní pracovník StB měl řídit 8 až 10 spolupracovníků).
V roce 1956 se podílel na politické likvidací stejně ambiciózního Gottwaldova zetě Alexeje Čepičky, ale spojení politické funkce člena politbyra s funkcí ministra vnitra dávalo Barákovi obrovskou moc, která se stávala ostatním nebezpečná, zvláště když se proslýchalo, že shromažďuje kompromitující materiály na komunistickou špičku a vede zákulisní boj proti prezidentovi a 1. tajemníkovi ÚV KSČ Antonínu Novotnému. V červnu 1961 byl proto odvolán z ministerstva vnitra (jeho nástupcem se stal > L. Štrougal) a jmenován místopředsedou vlády. V lednu 1962 byl pak za osobní účasti prezidenta A. Novotného zatčen (poslanecká imunita byla zrušena dodatečně) a v dubnu 1962 politbyro rozhodlo (!), že Barákův případ nebude řešen jako politický, nýbrž jako kriminální a že prokurátor mu navrhne trest odnětí svobody na 15 let. Záminkou se staly Barákovy finanční machinace. 
V roce 1968 byl Barák propuštěn a v červenci 1968 Nejvyšší soud zrušil původní rozsudek jako nezákonný. Do politického života se už neprosadil a jako zapomenutý soukromník se dožil pádu komunismu. Po něm dokonce požádal o navrácení “svého” majetku včetně originálů vzácných obrazů (Picassa apod). V komunistickém režimu sloužil jako odstrašující vzor – po něm už žádný ministr vnitra nebyl členem nejvyššího vedení KSČ.

BARťRE de VIEUZAC Bertrand, 1755–1841, francouzský politik a tajný agent policie za císaře Napoleona
Původně advokát, za Velké francouzské revoluce byl zvolen do Národního shromáždění a záhy pochopil, že nejlépe bude přidat se k radikálním jakobínům. Stal se předsedou Konventu a hlasoval pro smrt krále Ludvíka XVI. Poté ve Výboru veřejného blaha likvidoval své spojence: nejprve Héberta a jeho stoupence, poté Dantona s přívrženci, a nakonec zradil i samotného Robespierra. Přesto byl jako spolupůvodce teroru zvaný “Anakreón gilotiny” odsouzen k deportaci, ale podařilo se mu utéct.
Roku 1799 byl amnestován a získal si přízeň prvního konsula a poté i císaře Napoleona. Politická sféra mu však zůstala i nadále uzavřena, svou vděčnost mohl projevovat jako novinář, a zejména jako agent donášející zprávy na své méně loajální spoluobčany. Po pádu Napoleona byl jako “královrah” vypovězen z Francie, kam se směl vrátit až po červencové revoluci 1830. Znovu se zapojil do politiky a stal se dokonce senátorem. Napsal zajímavé paměti.

BARNETT David, pracovník CIA a defektor
Pracoval jako důstojník štábu CIA na Dálném východě, nejdříve v Koreji, posléze v Indonésii. V roce 1970 odešel ze CIA a pokusil se podnikat. Když zkrachoval, nabídl své služby KGB, které předal roku 1976 třicet jmen aktivních agentů CIA v SSSR. Několik jich potom zmizelo beze stopy.
Identifikoval též několik spolupracovníků CIA v zahraničí a poskytl informace o operaci, kterou CIA připravovala k získání informací o sovětských zbraňových systémech. Za podávané informace Barnett celkově od KGB obdržel na 92 000 dolarů. FBI Barnetta odhalila v roce 1980 při styku se sovětským > rezidentem. Byl pak odsouzen na 18 let vězení.

BARTONČÍK Josef viz AFÉRA BARTONČÍK

BATESOVÁ Ann, asi 1750–asi 1800, špionka pro Británii během americké války za nezávislost
Narodila se v Pensylvánii, pracovala jako učitelka na škole ve Filadelfii, kde se provdala za vojenského odborníka, který opravoval pušky pro britskou pěchotu. Manžel ji uvedl mezi “loajalisty”, Američany, kteří souhlasili s britskou správou osad. Zde získala mnoho informací, které použila při špionáži. Když Britové roku 1778 pod vedením sira Henryho Clintona opustili Filadelfii a přesunuli se do New Yorku, Batesová tam následovala manžela. Zapojila se pak do britské špionážní sítě organizované > J. Andréem.
Zprávy získávala pod pseudonymem Mrs. Barnes. Pracovala pod krytím podomní obchodnice a působila i ve vojenském táboře na White Plains, kde došlo ke střetu britské armády s americkou armádou pod vedením generála > G. Washingtona. Práci špionky jí velmi usnadňovala její sexuální přitažlivost, přesto byla odhalena a dopadena. Po nějaké době, když se Washingtonova armáda dala do pohybu, podařilo se Batesové utéci z vězení a přejít přes vojenskou linii. Žádné strázně a nebezpečí ji neodradily od práce proti Američanům. 
Když se roku 1779 vrátil její řídící důstojník do Anglie, pokračovala Batesová v práci už zcela samostatně. Se svým mužem se opět setkala v Severní Karolíně v britském vojsku. Když Američané definitivně zvítězili u Yorktownu, manželé Batesovi v roce 1781 odpluli do Anglie.

BATZ Jean de, 1754–1822, francouzský aristokrat a tajný agent ve službách roajalistů
Ačkoli jméno staré aristokratické rodiny Batz de Béarn (první zprávy jsou z 11. století) na první pohled mnoho neříká, jejího nejslavnějšího příslušníka – hraběte d’Artagnana – zná díky Alexandru Dumasovi každý. Z rodu vynikl i baron Jean de Batz, který byl jako senešal vyslán místní šlechtou roku 1789 do svolaných generálních stavů.
Velká francouzská revoluce ho jako přesvědčeného roajalistu nijak nenadchla a roku 1791 podepsal protest proti Národnímu shromáždění a odejel z Francie. Po zatčení Ludvíka XVI. nedokázal potomek srdnatého mušketýra nečinně sedět. Vrátil se do Paříže a osnoval spiknutí, aby pomohl uvězněnému panovníkovi na svobodu. Ale i poslední plán skupiny ke všemu odhodlaných roajalistů osvobodit “občana Capeta” během cesty na popravišti selhal.
Baron Batz se pak pokoušel osvobodit alespoň následníka trůnu, královnu Marii Antoinettu a princezny. Spiknutí bylo odhaleno a v Konventu v den 5. výročí dobytí Bastily (14. 7. 1794) přečetl Lacoste zprávu o roajalistických piklech. Na 60 lidí bylo zatčeno, ale sám baron, přestože na jeho hlavu byla vypsána odměna, unikal. Dokonce dal v jedné pařížské tiskárně vytisknout stostránkovou odpověď revolucionářům z Konventu. Byl sice dopaden, ale podařilo se mu uprchnout a odplout do Anglie. Vrátil se hned po pádu Robespierra, ale ani tentokrát jeho pokusy zosnovat roajalistické povstání přímo v Paříži neuspěly. Nakonec se zcela znechucen stáhl do soukromí.
Po restauraci Bourbonů ho Ludvík XVIII. roku 1817 jmenoval za zásluhy maršálkem a velitelem v Cantalu, ale baron se poct vzdal.

BÁZE
Ve zpravodajské terminologii okruhy osob, v nichž rozvědky hledají své spolupracovníky a kontrarozvědky agenty nepřátelských zpravodajských služeb a jiných nepřátel. Z logiky věcí vyplývá, že to často bývají stejné báze, jenom s opačnými znaménky. Například mezi členy sekcí (národních komunistických stran) a emisary > Komunistické internacionály se právem dali získávat a naopak hledat agenti sovětských zpravodajských služeb. Ty byly tak rozsáhlé, že vešly do dějin špionáže pod názvem > sovětské sítě.
Popisovat tyto báze v různých historických obdobích a státech by vydalo na obsáhlou knihu. Pro českého čtenáře lze citovat některé údaje z číselníku (č. 49) vypracovaného pro automatizovaný systém > AIS PAS a obsahujícího 22 položek. Do zájmové báze protivníka (a hlavně ovšem StB) patřili například navrátilci z emigrace, cizinci žijící v ČSSR, občané s možností cestovat do “nesocialistických” zemí, stážisté a stipendisté, členové politické a církevní opozice, lidé chodící na “nesocialistická” diplomatická zastupitelství (tzv. stykové báze), lidé s kontakty na > ideodiverzní centrály, příslušníci národnostních menšin, rodinní příslušníci emigrantů atd. atd., mimo jiné také Židé (antisemitismus byl význačným rysem myšlení StB od počátku až do pádu komunistického režimu). To jsou už báze z posledních let komunistického režimu. Na jeho počátku to byli “reakční” představitelé nekomunistických politických stran, zbytky “vykořisťovatelských” tříd, stoupenci “buržoazní” ideologie, ale i zrádci a spiklenci uvnitř KSČ. StB je ve svých směrnicích několikrát definovala obecně, viz například > bývalí lidé a > nepřátelské osoby. Kolik spolupracovníků v těchto bázích našel “kapitalistický nepřítel”, není samozřejmě známo, ale StB jich tam nalezla dost.

BAZNA Elyeza, 1904–1971, turecký spolupracovník rozvědky nacistického Německa
Narodil se v tehdy ještě turecké Prištině v rodině islámského duchovního. Neuspěl při studiu na vojenské akademii, živil se jako pomocný dělník, později jako řidič a byl odsouzen za krádež. Po odpykání trestu se stal taxikářem a posléze řidičem na jugoslávském vyslanectví. Vrcholu kariéry dosáhl jako “kavas”– osobní strážce a sluha cizinců – a jako takový sloužil nejprve u jugoslávského vyslance, později na velvyslanectví USA a nakonec na zastupitelském úřadě nacistického Německa v Ankaře.
Zřejmě na nátlak Němců se stal řidičem prvního tajemníka britského velvyslanectví a začal nacistům předávat zprávy. Jeho “řídící orgán” > F. von Papen mu dal krycí jméno CICERO, údajně kvůli “výřečnosti” jeho zpráv. Osvědčil se zdánlivě oběma zaměstnavatelům. Němci byli spokojeni se zprávami a u Britů povýšil, stal se osobním komorníkem britského velvyslance.
O jeho působení na britském zastupitelském úřadě existují dvě verze. Podle první šlo o záměrný krok ze strany Britů, protože prostřednictvím Bazny předávali Němcům > dezinformace. Podle verze druhé, pravděpodobnější, neměli Britové o činnosti CICERA takřka dva roky nejmenší tušení. CICERO předával F. von Papenovi fotokopie důležitých dokumentů (mimo jiné obsahy rozhovorů mezi Stalinem, Rooseveltem a Churchillem na konferenci v Teheránu).
Z jeho dokumentů se Berlín také poprvé seznámil s krycím názvem Overlord, ale nebyl schopen ho přiřadit k plánům na spojenecké vylodění v Evropě. Štěstím Spojenců bylo, že Berlín, na rozdíl od F. von Papena, informacím od CICERA nedůvěřoval a považoval je za dezinformace. Ověřování Baznovy důvěryhodnosti trvalo takřka až do konce jeho špionážní kariéry.
Roku 1944 Turecko informovalo Brity o úniku informací z ankarského zastupitelství. Tajemník německého velvyslanectví defektoval (> defekce) ke Spojencům a sdělil jim vše, co o CICEROVI věděl. Bazna se stáhl do ústraní. Po válce zjistil, že většina liber, kterými mu Němci štědře platili za zprávy, byla falešná, vyrobená v koncentračním táboře Sachsenhausen. Napsal paměti a bez úspěchu se pokusil uplatnit i ve filmu, když se v 50. letech dozvěděl, že se společnost 20th Century Fox chystá natočit v USA film podle jeho životního příběhu Five Fingers (Pět prstů). Zemřel zapomenut jako E. Bazna, nikoli však jako CICERO.

BCRA viz DEWAVRIN André

BEACH Thomas, 1841–1894, britský agent v USA
Narodil se v Colchesteru v Anglii, záhy odešel z domova, protloukal se ve Francii a odtud odešel do Spojených států, kde sloužil v armádě během občanské války pod pseudonymem Henri le Caron. Zapojil se do boje proti irským přistěhovalcům, kteří v Americe získávali peníze na financování irského boje za svobodu. Byli to tzv. feniáni, kteří odvozovali své jméno od Finna Mac Coola, legendární postavy irské historie. Americká sekce feniánů, založená Johnem O’Mahoneyem 1858, chtěla Ameriku využít jako základnu v boji Irů proti britské nadvládě. Beach napsal své rodině o feniánech a jeho otec ukázal jeho dopisy britským vládním představitelům. Britská tajná služba samozřejmě informace o tom, co američtí feniáni podnikají na podporu irských rebelů, velmi vítala.
A tak když v roce 1867 navštívil Beach Anglii, naverbovala ho jako profesionálního agenta. Po návratu do Ameriky se přidal k feniánům jako major Henri le Caron a stal se velícím důstojníkem. V rámci své > legendy navštívil dokonce i Bílý dům a se skupinou sympatizujících s feniány apeloval u prezidenta Andrewa Johnsona za osvobození Irska. Beach pravidelně posílal zprávy o plánech feniánů do Londýna až do roku 1877, kdy smrt O’Mahoneye ukončila všechny záměry feniánů ve Spojených státech.
Po návratu do Anglie Beach zevrubně informoval vládnoucí kruhy o situaci mezi irskými přistěhovalci v Americe. Zapletl se však do aféry s fingovanými dokumenty a po jejím odhalení v roce 1890 ukončil svoji kariéru špiona a odešel do ústraní.

BEAUMARCHAIS Pierre Augustin Caron de, 1732–1799, francouzský dramatik a tajný agent
Než se stal proslulým dramatikem, prožil život plný zvratů. Ve 13 letech musel pro zlotřilosti opustit školu a stal se po svém otci hodinářem. Letitý spor o vynález, který mu zcizil jeho mistr, nakonec díky rozhodnutí samotné Akademie nejen vyhrál, ale vzbudil i zájem aristokracie v čele s královou favoritkou madame de Pompadoure.
To už byl ženatý s bohatou vdovou (od roku 1756) a přijal šlechtický přídomek de Beaumarchais podle statku své ženy. Od roku 1759 vyučoval hudbě dceru Ludvíka XV. Během let 1764–65 pobýval ve Španělsku, kde načerpal podněty ke svým dramatům, ale jeho první díla propadla. Po návratu se zapletl roku 1774 do finančního skandálu, který ho sice “proslavil”, ale také přivedl do dluhů. Proto přijal nabídku, aby se stal tajným agentem, a pro dvůr skutečně vykonal mnoho akcí. Jedna ho přivedla roku 1775 do Londýna, kde pod krycím jménem NORAC (rodinné jméno psané pozpátku) se úspěšně dohodl s rytířem d’Éon, který zrazoval Francii a chtěl Angličanům odhalit tajný francouzský plán na invazi na Britské ostrovy. Po návratu se proslavil premiérou Lazebníka sevillského (1775) a skutečný triumf znamenala Figarova svatba (1784).
Mezitím ovšem pro francouzskou vládu vykonal dva nejvýznamnější špionážní úkoly. Roku 1776 přijel do Francie zástupce amerického Kontinentálního kongresu, aby zde hledal podporu ve válce s Brity. Ve Francii ho sice rádi vyslechli (Británie byla odvěký rival), ale podpora musela být tajná. Právě tím byl pověřen Beaumarchais. Zřídil obchodní společnost Roderigue Hortalez and Co., která ve skutečnosti kryla válečné dodávky Američanům. Většina kapitálu pocházela od Francie a jejího spojence Španělska. Zbytek získal Beaumarchais od soukromých francouzských zájemců. Firma, navenek nezávislá na vládě, platila hotově zakázky z francouzských arzenálů, zbrojovek, ale i dalšího potřebného zboží. Předpokládalo se, že Američané aspoň část pohledávek uhradí vývozem tabáku a rýže.
Beaumarchais skutečně zorganizoval na svou dobu unikátní námořní dopravu mezi Amerikou a Francií. Nakonec disponoval téměř 50 loděmi, které pravidelně vyplouvaly z Marseille, Bordeaux, Nantes i z Le Havru a směřovaly údajně do francouzské Západní Indie. To mělo před Brity zamaskovat jejich skutečný cíl – americké přístavy, které byly pod kontrolou povstalců. Sem nakonec vždy dorazily. Zbraně, munice, látky atd. pak byly přeloženy na vozy zásobující Washingtonovu armádu. Dodávky významně pomohly Američanům v bitvě u Saratogy (1777), což bylo rozhodující vítězství ve válce o nezávislost USA.
Firma i nadále pokračovala v transportu zásilek, ale ekonomická situace se prudce zhoršovala. Lodě najaté Beaumarchaisem, které měly na zpáteční cestě vézt z Charlestonu zboží, se obvykle vracely prázdné. Válka neumožnila Američanům dodržet dohody a většina členů Kongresu navíc o dohodě s Beaumarchaisem neměla tušení (ti, kdo dohodu uzavírali, se obávali, že by mohlo dojít k jejímu vyzrazení Britům). A tak žádost Beuamarchaise Kongresu, aby aspoň částečně pokryl jeho dluhy, byla neúspěšná. Firmě narůstaly ztráty a byla by musela vyhlásit bankrot, kdyby nepřicházely stále nové půjčky od Francouzů. Společnost byla příliš cenná v době, kdy konflikt vrcholil, aby si francouzský ministr zahraničí mohl dovolit její krach.
Vše se změnilo roku 1778, kdy Francie oficiálně vstoupila do války na straně USA. Hortalez se náhle stal zanedbatelnou firmou v rozbíhající se francouzské válečné mašinerii, která přispěla k definitivnímu vítězství USA u Yorktownu 1781. Praxe krycích firem se nicméně stala trvalým prvkem špionážního repertoáru.
V té době Beaumarchais už přešel k výnosnému obchodu s cukrem, rumem a jinými v Evropě žádanými výrobky Západní Indie, takže společnost začala vykazovat zisk. Ale vláda o ni ztratila zájem a firmu 1783 rozpustila. Beuamarchais se vrátil k psaní, a to až do doby, kdy se účastnil počátků Velké francouzské revoluce. Ovšem revolucionáři mu nedůvěřovali jak pro jeho bohatství, tak pro styky s bývalým dvorem.
Nakonec ho však právě republika pověřila novou špionážní misí – měl tajně unést velkou dodávku pušek z Nizozemí do Francie. Do Nizozemí odešel roku 1792, a protože neuspěl, jeho návrat byl tristní. Jen o vlásek unikl smrti a majetek se rozplynul. Po zbytek života se marně pokoušel dostat z dluhů. Až za téměř 40 let se dostalo jeho dědicům satisfakce i finanční náhrady, když Kongres USA oficiálně uznal své dluhy.

BECK Ludwig, 1880–1944, německý generál a předák protihitlerovské konspirační organizace
Od roku 1912 působil ve velkém generálním štábu vilémovského Německa a od roku 1935 byl šéfem německého generálního štábu. Nesouhlasil s nacistickou velmocenskou koncepcí a nacistickými válečnými plány a v době československé krize v roce 1938 zrazoval Hitlera od útočných plánů. Když jeho úsilí selhalo, v srpnu 1938 rezignoval. Podílel se pak na vyslání protihitlerovských emisarů do Velké Británie, kteří tam při tajných jednáních zaručovali, že Wehrmacht Hitlera svrhne, jestliže se proti němu Francie a Velká Británie pevně postaví.
Od 30. let Beck byl jednou z vůdčích osobností tajného protihitlerovského seskupení > Černá kapela, které se několikrát, i za pomoci důstojníků > Abwehru, pokusilo o atentát na Hitlera. Krátce po posledním nezdařeném pokusu (20. 7. 1944), jemuž stál v čele, byl zastřelen, a unikl tak mučení a brutální popravě, které postihly mnohé jiné protihitlerovské spiklence.

BEER Israel, 1912–1968, izraelský agent dublér
Fakta o Beerově životě jsou nejistá, není známo ani jeho pravé jméno. Narodil se patrně ve Vídni, v roce 1938 odjel do Palestiny a jako Israel Beer se spojil s Haganahem, tajnou židovskou armádou, a pracoval v ní několik let před ustavením státu Izrael (1948). Byl důvěrným přítelem izraelského ministerského předsedy Davida Ben-Guriona a roku 1955 předsedal komisi, která měla dohled nad psaním oficiální historie izraelského boje za svobodu.
V roce 1961 izraelská kontrarozvědka, která sledovala Beera, odhalila, že utrácí více peněz, než je obvyklé. Byl uvězněn poté, co u něho našli špionážní dokumenty. Další vyšetřování pak odhalilo, že pracoval pět let jako > agent dublér a po celou dobu využíval svého spojení s izraelskou vládou k získávání politických a vojenských informací pro SSSR. Byl odsouzen k deseti letům vězení, v němž také zemřel.

BEHNOVÁ Aphra, rozená Amisová, 1640–1689, anglická spisovatelka a špionka
Narodila se v Kentu a prožila značně dobrodružné mládí. Krátce pobývala s rodinou v Surinamu. Po návratu do Londýna se roku 1663 provdala za londýnského obchodníka holandského či německého původu. O pár let později ovdověla a ocitla se v tíživé finanční situaci.
Patrně z těchto důvodů souhlasila se špionážní misí na kontinent. Od roku 1666 působila v Antverpách a získávala informace politického a námořního charakteru z nizozemského prostředí, které zasílala domů kódovanou korespondencí. Dalším jejím úkolem bylo získat zpět na stranu Angličanů Williama Scota, patrně > agenta dubléra, který se posléze přidal ke vzbouřenecké armádě působící v Nizozemí proti králi Karlovi II. Scotovi měla být nabídnuta milost a přiměřená odměna.
Špionážní kariéra Aphry netrvala dlouho. Informací získaných od Scota (mimo jiné o chystané nizozemské blokádě Londýna na Temži) si anglická vláda příliš necenila, především díky značné Scotově nedůvěryhodnosti, a tak se musela roku 1667 vrátit bez prostředků zpět do Anglie. Za svou špionážní činnost se nedočkala vděku a ihned po příjezdu byla uvězněna pro dluhy.
Po propuštění (dluhy posléze vláda přece jen zaplatila) se nadobro zřekla dalších špionážních aktivit a rozhodla se vydělávat si na živobytí psaním. Stala se tak patrně první profesionální britskou spisovatelkou. Napsala řadu oblíbených her, rovněž překládala poezii. Z pobytu v Surinamu vytěžila námět pro svůj patrně nejslavnější román Oroonoko (1688), ve kterém předjímala ideu rousseauovského “urozeného divocha”. Je pohřbena ve Westminsterském opatství.

BERG Moe (Morris), 1902–1972, americký	baseballista, lingvista a tajný agent
Pocházel z rodiny židovských emigrantů z Ruska. Již za svých středoškolských studií začal hrát baseball a pokračoval v něm i na univerzitě v Princetonu, kde studoval lingvistiku. Po absolvování se stal úspěšným profesionálním hráčem a jeho kariéra trvala plných 16 let.
Jeho lingvistické schopnosti a snadné krytí častými sportovními cestami do zahraničí se staly impulsem pro americkou vládu, aby Berga získala pro spolupráci ke špionážní práci v cizině. Roku 1934 při zájezdu s americkým All Stars Team (hvězdným týmem) do Japonska například vyfotografoval tokijský válečný přístav (analýza těchto fotografií přispěla o osm let později k přípravě bombardování Japonska). Na počátku 2. světové války se vzdal aktivní sportovní činnosti a věnoval se cele zpravodajské práci.
Od roku 1941 působil v Latinské Americe, v roce 1943 byl vysazen v Jugoslávii. Jeho zpráva o situaci v zemi a o charakteru jednotlivých odbojových skupin přispěla k západní podpoře vůdce komunistických partyzánů Josipa Broze-Tita. Téhož roku působil i v okupovaném Norsku, kde získal informace, které vedly ke zničení objektu elektrárny, v níž připravovali nacisté těžkou vodu (> operace NORSK HYDRO). I jeho další mise ve Švýcarsku a v Itálii roku 1944 se týkala německého atomového výzkumu. Podařilo se mu získat seznamy německých vědců, takže mohli být Američany většinou zajištěni dříve, než by se dostali do rukou Sovětů. (Tito vědci pak velkou měrou přispěli k americkému atomovému a vesmírnému výzkumu po 2. světové válce).
Berg sám působil po 2. světové válce jako vědecký poradce při NATO, věnoval se studiu jazyků a tajné úkoly pro americkou vládu prováděl pravděpodobně až do šedesátých let.

BERIJA Lavrentij Pavlovič, 1899–1953,	šéf NKVD
Narodil se v chudé rolnické rodině poblíž Suchumi v Gruzii. Vystudoval technické učiliště, roku 1917 byl mobilizován do ruské armády, odkud po půl roce dezertoval. Pracoval pro > Ochranku v Baku a současně prý i pro britskou tajnou službu. Od roku 1919 byl příslušníkem > Čeky, kde údajně ještě nějaký čas pracoval pro Angličany.
Roku 1923 se propracoval na funkci šéfa operativy gruzínské Čeky, kam se měl dostat především díky svému donašečství a intrikánským schopnostem. Těmito metodami dosáhl ve dvacátých letech místa šéfa > OGPU v Zakavkazsku, o něco později šéfa OGPU Gruzie. Pozadí jeho kariéry bylo lemováno mrtvolami starých čekistů, kteří byli buď přímo zavražděni, nebo zemřeli záhadnou či neobjasněnou smrtí.
V roce 1932 se Berija stal prvním tajemníkem Komunistické strany Gruzie a rozpoutal v této republice masový teror pod hlavičkou boje proti špionům a rozvracečům sovětského státu. Od roku 1934 byl členem ÚV a od roku 1939 i politbyra ÚV KSSS. Již roku 1938 vystřídal ve funkci šéfa > NKVD > Ježova. Během jeho vlády v NKVD bylo popraveno na 30 000 rudoarmějců, především důstojníků (včetně maršála Tuchačevského), a víc než 500 pracovníků tajných služeb. Vypracoval směrnice pro práci zpravodajských služeb, které, > verbovkou počínaje, zahrnovaly stejně tak vydírání jako fyzickou likvidaci protivníka. V tomto duchu měl také naplánovat vraždu > Trockého v Mexiku, měl i nařídit bestiální popravu 15 000 polských vojáků v Katynu. A to nemluvíme o milionech uvězněných a likvidovaných “řadových” občanů SSSR v gulazích.
Za 2. světové války (1941–45) byl členem Státního výboru obrany, jenž koncentroval funkce nejvyššího státního a stranického orgánu. Kromě vedení NKVD měl Berija na starosti i zabezpečení zbrojního průmyslu. V posledním roce války byl povýšen na maršála a stal se místopředsedou vlády a členem politbyra. Současně však Stalin omezil rostoucí moc Beriji tím, že ho zbavil přímé kontroly nad všemi bezpečnostními složkami. NKVD byl reorganizován a rozdělen na vlastní Ministerstvo vnitra (Ministěrstvo vnutrennich děl, MVD) a Ministerstvo státní bezpečnosti (Ministěrstvo gosudarstvennoj bezopasnosti, MGB). Berija sice zůstal nominálním ministrem MVD, fakticky však ministerstvo vedl > S. Kruglov. V čele MGB stanul > V. Abakumov.
Po Stalinově smrti v roce 1953 se Berija zapojil do mocenské hry o nástupnictví a v prvním kolektivním vedení byl jedním z pětice nových vládců (Malenkov, Molotov, Berija, Chruščov a maršál Vorošilov). V křehkém mocenském uspořádání po generalissimově odchodu reprezentoval Berija vlivné bezpečnostní složky, protože se stal znovu ministrem spojených ministerstev MVD a MGB. Zdálo se, že Berija začal svou cestu za absolutní mocí. Vědom si neudržitelnosti stalinského systému, přišel dokonce s programem liberalizace, který se dnes jeví jako mnohem progresivnější než vlastní politika Chruščova (včetně uvolnění kontroly Moskvy nad sovětskými satelity ve střední a jihovýchodní Evropě). Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry měly jeho návrhy trvalejší platnost a zda nebyly vyvolány spíše taktickými ohledy a snahou získat pro sebe širší podporu. 
Rozhodující však bylo, že v dané době byl Berija spojován především s represáliemi. Armáda mu nezapomněla čistky, kterými decimoval důstojnické kádry, a stranická byrokracie včetně samotného ÚV se obávala další stvůry ve vedení strany. Skutečnost, že stál v čele všemocného ministerstva vnitra, pak vedla k tomu, že se státní ani straničtí funkcionáři, včetně těch nejvyšších, nemohli cítit bezpečni, dokud se bezpečnostní orgány nacházely mimo jejich kontrolu.
V červnu 1953 byl Berija náhle zatčen a v prosinci 1953 postaven před soud. Obvinění se týkala řady zločinů, včetně sabotáže zemědělství a standardního obvinění ze špionáže (zde ho možná dosáhly jeho styky s Brity v Zakavkazsku na počátku jeho kariéry). Jako “kariérista, dobrodruh a bonapartista” byl v prosinci 1953 odsouzen k smrti a popraven. Podobně skončili i další zkompromitovaní předáci NKVD.
Ať už byl Berija “jen” povolný vykonavatel Stalinových rozkazů, jak naznačují poslední výzkumy po otevření sovětských archivů v devadesátých letech, či “pracoval” z vlastní iniciativy, bezpochyby patří k největším masovým vrahům 20. století.

BERLÍNSKÝ TUNEL viz OPERACE GOLD

BESTUŽEV-RJUMIN Alexej Petrovič hrabě, 1693–1766, ruský politik a diplomat
Bestužev se stal roku 1744 ruským kancléřem a jeho úkolem bylo provést Rusko složitou mezinárodní situací poloviny 18. století. Podobně jako v jiných evropských státech té doby byla špionáž běžnou součástí diplomacie. Kancléř ji mistrně ovládal. Bestuževův > ”černý kabinet” zaměstnával německé kryptology a běžně četl zahraniční diplomatické depeše. Soukromá kancléřova tajná služba měla velkou síť agentů a dosahovala lepších výsledků než služba oficiální.
V soupeření klik na carském dvoře patřil Bestužev k “britské” straně, jeho hlavní soupeř Alexandr Šuvalov ke straně “francouzské”. Podle některých zdrojů měl Bestužev přislíbenu od britského vyslance ohromující částku 10 000 liber, podaří-li se mu prosadit protifrancouzské spojenectví Londýna a Petrohradu. Získáváním tajných informací se pokoušel tento plán carevně Alžbětě I. Petrovně vnutit. Kromě kontroly korespondence byl nejúčinnější “výměnný špionážní obchod”. Avšak uzavření britsko-pruského spojenectví, ohrožujícího pozice Ruska na Baltu, znamenalo konec nadějí na alianci s Anglií.
V sedmileté válce v letech 1756–63 pak stálo Rusko až do smrti Alžběty na straně Francie a Rakouska. Bestuževovi nepomohla ani jeho tajná služba. Roku 1758 byl díky intrikám svých nepřátel zbaven úřadu a odsouzen k smrti. Nebyl však popraven a po čtyřech letech ho rehabilitovala carevna Kateřina II.

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ, též POJISTKA
Ve zpravodajské terminologii označení dohodnutého kódu nebo hesla, jimiž zpravodajský pracovník oznámí své centrále, že byl zatčen a je nucen pracovat pod kontrolou nepřítele. Jako pojistka může sloužit dohodnuté slovo nebo jméno, případně záměrná chyba v určité části textu, ve způsobu podpisu atd. Výhodou bezpečnostního klíče je, že nelze nikdy s naprostou jistotou ověřit, zda zatčený agent vydal skutečně pravou pojistku a ne pouze její napodobeninu. Například pro československé parašutisty, kteří byli za 2. světové války vysíláni do Protektorátu, byl určen následující bezpečnostní klíč: při telegrafickém spojení byli z Velké Británie dotázáni na jméno svého řídícího důstojníka (> Gestapo všechny většinou znalo); jestliže odpověděli nesprávně, znamenalo to, že je vše v pořádku, jesliže odpověděli správně, byla to zpráva, že byl parašutista zatčen.
Ve zpravodajské praxi je bezpečnostní klíč omezen takřka výhradně na válečné období, kdy je zpravodajec na nepřátelském území odkázán dlouhý čas jen na neosobní spojení, většinou na vysílačku. Ignorování bezpečnostního klíče ze strany > SOE za 2. světové války umožnilo německé zpravodajské službě vést od roku 1941 z okupovaného Nizozemska úspěšnou zpravodajskou hru (> operace SEVERNÍ PÓL).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Ve zpravodajské terminologii se tím rozumí celá soustava různých opatření sloužících k ochraně utajovaných skutečností, speciálních materiálů, osob, ale i budov a podobně. Bezpečnostní opatření většinou odpovídají současné špičkové technické úrovni. Zajišťují například, že nedojde k úniku informací (odposlechem, tajnou prohlídkou apod.), že jsou odrazeny či zadrženy osoby, které by chtěly vniknout do budov či místností zpravodajské služby atd.
Mezi běžná bezpečnostní opatření patří například bezpečnostní schránky, kam si pracovníci zpravodajské služby při odchodu ukládají klíče od místností a trezorů, speciální režimové místnosti, v nichž jsou umístěna důležitá pracoviště, speciálně “odstíněné” místnosti, kde se konají důležité porady, fyzická ostraha objektu, kontroly dokladů při vstupu a odchodu z budovy (vizuální i elektronická), zabudované detekční systémy, bezpečnostní klíče atd.
Mezi nejdůležitější bezpečnostní opatření však patří především kontrola vlastních zaměstnanců zpravodajské služby. Zatímco zadržený zpravodajec může prozradit jen dílčí operaci, agent umístěný například v evidenčním nebo jiném důležitém oddělení centrály znamená skutečnou katastrofu, jako tomu bylo v případě > K. Zbytka u CIO, > K. Philbyho, > G. Blakea a dalších u MI-6 či > J. Frolíka a > L. Bittmana. Že nemusí jít vždy jen o poskytování informací službě protivníka, svědčí > aféra Wallis.

BEZPEČNOSTNÍ PĚTKA ÚV KSČ
Označení orgánu KSČ, který vznikl v roce 1946 a řídil bezpečnostní politiku komunistické strany zaměřenou na plné ovládnutí bezpečnostního aparátu státu. Pětka řídila zejména personální záležitosti a komunistům ve Sboru národní bezpečnosti dávala různé úkoly. Na její popud například vzniklo > oddělení F na úřadovně StB v Praze nebo > referát RR na pražské zpravodajské úřadovně. Jejími členy byli Rudolf Slánský, generální tajemník KSČ, > V. Nosek, ministr vnitra, Karel Šváb, vedoucí bezpečnostního oddělení ÚV KSČ, a straničtí funkcionáři a později přední činitelé StB Jindřich Veselý a > J. Pavel. 

BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz, Spolkový úřad na ochranu ústavy) – německá kontrarozvědka
Počátky této služby sahají do roku 1949, kdy Spojenci povolili v Západním Německu zformování zpravodajské služby, jež měla být podřízena přímo kancléři a měla sbírat informace týkající se státní bezpečnosti. Tato informační služba, Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), vznikla o rok později a byla založena na britském modelu Security Service (> MI-5). Měla být oddělena od policie a její činnost byla omezena výhradně na shromažďování a vyhodnocování informací. Návrh zákona o jejím zřízení podrobili ostré kritice sociální demokraté, kteří v přímé podřízenosti BfV kancléři spatřovali posílení jeho osobní moci. BfV pak byla podřízena spolkovému ministru vnitra, ale její ředitel nemohl být jmenován bez souhlasu kancléře.
Prvním ředitelem BfV byl > O. John, jehož > defekce byla prvním velkým neúspěchem BfV. Zpočátku byla činnost BfV zaměřena zejména na komunistické organizace a pravicové extremisty, později se její spektrum činností značně rozšířilo.
BfV prošla několika reorganizacemi a v současné době je rozdělena do 5 sekcí s asi 2 000 pracovníky v centrále. Několik tisíc zaměstnanců má úřady ve spolkových zemích. Tyto zemské úřady podléhají zemským vládám a BfV nemá vůči nim přikazovací pravomoc. BfV zajišťuje státní bezpečnost SRN od vyšetřování spolehlivosti státních zaměstnanců či uchazečů o státní služby, přes klasickou kontrarozvědku a sledování pravicového či levicového extremismu a terorismu až po dozor nad cizinci a ochranu utajovaných materiálů. BfV používá agenturní a technické prostředky, provádí analýzy a čerpá i z > otevřených zdrojů. Sídlo BfV je v Kolíně nad Rýnem. Po pádu komunismu a sjednocení Německa v roce 1990 byly zemské úřady vytvořeny i v nových spolkových zemích.
Další informace týkající se problematiky špionáže čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.verfassungsschutz.de/
index.html.

BI viz FBI
BIS (Bezpečností informační služba České republiky) – česká kontrarozvědka
Vznikla k 1. lednu 1993 z české části > FBIS a prozatímním ředitelem byl jmenován dosavadní náměstek ředitele a člen ODS > S. Devátý. Jeho prvním důležitým personálním činem bylo, že z FBIS nepřevzal dosavadní kritiky poměrů ve službě a pracovníky pokládané za levicově zaměřené, ale ponechal v ní zbývající příslušníky bývalé StB (přes 50 osob). Tyto personální změny a vnitřní organizace BIS byly připraveny na tajných jednáních Devátého s mocenským jádrem služby, které se vytvořilo v přecházejících letech v > ÚOÚD, > FIS a FBIS.
Struktura, početní stavy a zaměření BIS jsou obdobné jako u FBIS. Centrála BIS v Praze má 4 útvary operativních složek (zaměřených kontrarozvědně, proti extremismu, proti terorismu a na ochranu ekonomiky) a stejné úkoly mají teritoriální služebny v Karlových Varech, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Brně a Olomouci. Vedle hospodářských, personálních a administrativních složek začal být v centrále budován útvar sledování a operativní techniky (podle zpráv tisku pod vedením Františka Stárka, který přežil od roku 1990 všechny otřesy) a po dlouhé době i centrální analytika. Rovněž v ní působili příslušníci StB, ale přesto či také proto se analytika nestala mozkem služby. 
Osobnost S. Devátého dobře zapadala do pseudopravicové atmosféry, která ve službě vznikala již od roku 1990. Někteří vedoucí činitelé BIS pokládali například sociální demokracii za protistátní stranu (“je přece proti vládě vzešlé ze svobodných voleb”) a analytici nemohli pochopit, že čím více se politická struktura České republiky bude přibližovat strukturám západoevropským, tím pravděpodobněji se právě ČSSD stane dříve či později stranou vládní. Už v létě 1993 otřásla důvěrou v BIS > aféra Wallis, v níž se S. Devátý veřejně vyjádřil, že nemůže za své zaměstnance ručit, čímž de facto připustil, že pracovníci BIS mohou soukromě shromažďovat materiály na kohokoli. BIS velmi poškozoval nezájem vlády, a zejména premiéra Václava Klause o její činnost. Ale když se počátkem roku 1993 ve vládní koalici rozpoutal boj o obsazení místa ředitele BIS, zasazovala se ODS o jmenování S. Devátého. To se jí nepodařilo a Devátý až do svého pádu zůstal jen prozatímním ředitelem.
V BIS, ponechané sobě samé, i po propuštění většiny “neloajálních” oponentů probíhal dále mocenský boj, tentokráte už logicky mezi původními kamarády. Navenek se projevoval > úniky informací a nejrůznějšími aférami. Například na počátku roku 1995 vznesl tehdejší předseda ODA Jan Kalvoda obvinění, že BIS sleduje jeho stranu, ale neprokázal to. Se závažnými, ale také neprokázanými obviněními vystoupil i předseda ČSSD Miloš Zeman. Když však v listopadu 1996 předseda KDU-ČSL Josef Lux obvinil BIS, že ho sleduje (ve skutečnosti sledovala jeho bývalého spolupracovníka), Devátý odstoupil, neboť se ukázalo, že v příslušném svazku byly v rozporu s předpisy vyměněny některé dokumenty. Tisk psal o naprostém rozkladu v BIS (“Pod Devátého vedením se tak BIS stala rejdištěm stranických zájmů.”). Devátého zástupkyně Sylva Šauerová, jím samým jmenovaná, ho pak obvinila, že jeho aktivita “spočívala především v likvidaci osob, které mu vytýkaly koncepční chyby”. 
Po dlouhém hledání byl v březnu 1997 nový ředitel BIS nalezen v padesátiletém řediteli radioizotopové laboratoře na Univerzitě Karlově Karlu Vulterinovi. Nastoupil za situace, kdy BIS postihla nová aféra. Ze služby unikl dokument analytického útvaru z roku 1995, a to pravý, jak potvrdil zastupující ředitel, z něhož bylo nepochybné, že BIS sleduje nejen činnost nastávajícího spojence v NATO, totiž německých zpravodajských služeb, ale zejména české občany a instituce, které bez jakéhokoli zdůvodnění označila za “proněmecké”. Dokument se dostal do parlamentní komise pro kontrolu BIS, vedené tehdy Jaroslavem Baštou, a dostalo se mu příznačného přijetí – nikoho nezajímalo, co dokument dokládá, ale kdo jej vynesl. Na rozdíl od jiných afér o této novináři prakticky mlčeli, jen publicista Bohumil Pečinka se v Lidových novinách snažil případ bagatelizovat. 
Ani po nástupu K. Vulterina neustalo v BIS vnitřní pnutí, ale informace o něm získávali jen zasvěcení lidé. J. Bašta, který byl Vulterinovi zpočátku nakloněn, považoval za jeho selhání, když svým náměstkem jmenoval Luboše Doležala, předlistopadového důstojníka vojsk ministerstva vnitra, a dosáhl jeho odvolání. Výbuch nastal koncem roku 1998. Za nejasných okolností a v důsledku politických intrik byla z BIS prozrazena totožnost rezidenta spřátelené MI-6 v Praze a vláda Vulterina odvolala z funkce. Teprve v červnu 1999 jmenovala nového ředitele BIS, a to dosavadního ředitele > Vojenského obranného zpravodajství (VOZ) Jiřího Růžka, který v roce 1990 v ÚOÚD začínal. 
Růžkovo jmenování se dlouho protahovalo, protože tisk psal o tom, že před několika lety chránil kamaráda, který v podnapilosti havaroval autem, jako spolupracovníka VOZ. Jeho prvním zveřejněným činem bylo, že zrušil funkci tiskového mluvčího BIS. L. Doležal, který se s Baštou soudil a soud v lednu 2000 prohrál, sice při té příležitosti řekl, že v BIS pracují lidé s pozitivním lustračním osvědčením a s ještě horší předlistopadovou činností, ale svá tvrzení ničím nedoložil. Od jmenování Růžka se atmosféra kolem BIS zklidnila, alespoň žádná nová aféra z ní nepronikla navenek. Bylo by žádoucí, aby tento stav byl trvalý, vždyť Česká republika je od roku 1999 členským státem NATO.
Další informace týkající se problematiky špionáže čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.bis.cz.

BITTMAN Ladislav, * 1931, důstojník rozvědky StB a defektor
Od roku 1954 působil v rozvědce StB, kde se stal zástupcem vedoucího oddělení > dezinformací. Po úspěšné dezinformační > akci NEPTUN s nacistickými dokumenty v Černém jezeře byl vyslán do Východního Berlína a pak do Vídně, kde v roce 1968 mimo jiné řídil Helmuta Zilka (> aféra Zilk). Roku 1968 po vpádu invazních vojsk Varšavské smlouvy do Československa defektoval. Roku 1972 byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti.
Od roku 1979 je občanem USA a pod jménem Martin Lawrence působí na americké univerzitě v Bostonu jako odborník na dezinformace. V roce 1981 vydal v torontském nakladatelství Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého 68’ Publishers paměti Špionážní oprátky (2. rozšířené vydání Praha 1992). Ve druhé polovině 80. let publikoval v angličtině odborné studie o dezinformaci (The KGB and Soviet Disinformation, 1985, The New Image Makers, 1988), které byly přeloženy do řady cizích jazyků. Československý vojenský soud ho v roce 1992 rehabilitoval. Občas do Prahy cestuje a také zde publikuje. Závěr knihy o mezinárodních dezinformacích, kterou vydal v Praze počátkem roku 2000, je věnován aféře Zilk. Bittman případ zamotal tak, že z něho nezasvěcený čtenář nemůže být moudrý. Na jeho popisu případu lze sice demonstrovat, jak se dezinformace vyrábějí, není však jasné, co tím Bittman sledoval. Podle jeho vlastního výroku právě to je u dezinformací mimo jiné důležité. 

BLAKE George, vlastním jménem Georg Behar, * 1922, sovětský agent
Narodil se v Rotterdamu v židovské rodině pocházející z Egypta. Politicky ho ovlivnil strýc, zakladatel komunistické strany Egypta. Po německém vpádu do Nizozemska byl roku 1940 internován, podařilo se mu však uprchnout a až do roku 1943 se aktivně účastnil nizozemského odbojového hnutí. Před dalším zatčením uprchl přes Francii do Španělska a odtud do Velké Británie. Stal se příslušníkem > SOE a pracoval převážně jako překladatel.
Po válce získal britské občanství a vstoupil do diplomatických služeb. Od roku 1948 působil na britském zastupitelství v Soulu. Po vypuknutí korejské války (1950–53) a obsazení Soulu severokorejskými jednotkami byl roku 1950 zajat a tři roky internován. V zajetí byl podroben > brainwashingu a stal se agentem > KGB. (Podle jiné verze se tak stalo z jeho vlastního rozhodnutí. Podle další verze měla tříletá internace posloužit jen jako krytí jeho již letité spolupráce s KGB.)
Po návratu do Anglie se stal pracovníkem > MI-6, přičemž pravidelně dodával informace do Moskvy. Jeho působení v MI-6 mělo pro britskou tajnou službu katastrofální následky. Během jeho působení ztratila MI-6 42 agenty a britská špionážní síť byla v mnoha zemích částečně rozkryta. Vyzradil KGB i > operaci GOLD.
Blake byl odhalen až v roce 1961 a odsouzen k 42 rokům vězení. Po šesti letech se mu však podařilo uprchnout a dostal se do Moskvy. Údajně měl poté pracovat v centrále KGB. Patřil ke špičkovým sovětským agentům na Západě. Podle nejnovější literatury k jeho odhalení přispěl > M. Goleniewski. 

BLOKACE
Obecně zamezování, zadržování, izolování apod. Například text významného projevu státníka rozdaný předem tiskovým agenturám a novinářům je pro zveřejnění “blokován” až do jeho přednesení. 
Termín blokace se používá i ve zpravodajských službách. Československá Státní bezpečnost ho používala především v těchto významech: 1. Informační a koordinační opatření zamezující střetu zájmů více útvarů a operativních pracovníků StB v případě jedné osoby. Důsledkem blokačního záznamu v > evidencích zájmových osob bylo, že při pozitivní > lustraci “rozpracovávané” osoby nedostal lustrující pracovník StB obvyklý odkaz na archivní číslo svazku, pokud existoval, nýbrž negativní záznam. Naopak operativní pracovník, jenž osobu blokoval, obdržel zprávu o lustračním požadavku a mohl lustrujícího požádat o předání jeho informací. Tím se například znemožňovalo, aby stejná osoba byla získávána ke spolupráci různými útvary StB. V evidencích byly automaticky blokovány osoby, na které byl veden nějaký druh svazku, případně další osoby “procházející svazkem”. 2. Blokovány byly rovněž osoby uvedené v > indexu nežádoucích osob. Tyto seznamy cizích státních občanů měly k dispozici útvary pasové kontroly, které pak postupovaly podle stupně blokace, to znamená od oznámení blokujícímu, že cizinec prošel pasovou kontrolou, až po jeho zadržení. 3. Českoslovenští občané byli blokováni na odděleních pasů a víz. Blokovaný občan tam měl kartu a blokace znamenala, že nedostal pas nebo výjezdní doložku, nebo byl na hranicích zadržen. Karty byly z oddělení pasů a víz stahovány po 17. listopadu 1989; počet osob blokovaných StB se tehdy pohyboval okolo 55 000. 
Blokace – a to platí dodnes – se ovšem vztahovala i na tuzemce a cizozemce podezřelé nebo stíhané kvůli kriminální činnosti. 

BLOWITZ Henri de, 1825–1903, rakouský novinář a špion původem z Čech
Narodil se v Plzni v aristokratické rodině. Absolvoval klasické vzdělání, cestoval po Evropě, usadil se ve Francii a dostal zde státní občanství. V období druhého císařství Napoleona III. působil jako demokraticky smýšlející novinář. Psal hlavně o sporech mezi republikány a bonapartisty.
Jeho dokonalý přehled a výtečné politické analýzy přiměly vydavatele listu London Times, že mu nabídl místo dopisovatele v Paříži. Po porážce Francie v roce 1871 v prusko-francouzské válce de Blowitz nabídku akceptoval a o pět let později byl již vedoucím dopisovatelem London Times na kontinentě. Díky tomu se také roku 1878 účastnil berlínského kongresu, kde se jednalo o budoucím uspořádání na Balkáně po rusko-turecké válce v letech 1877–78.
Blowitz přijel do Berlína s úmyslem získat co možná nejobjektivnější a nejrychlejší informace o probíhajících jednáních. Profesi novináře fakticky zaměnil za roli špiona a počínal si natolik obratně, že unikal i proslulým Bismarckovým tajným agentům. Tajemství jeho úspěchu nebylo nikdy zcela odhaleno, jisté je, že uměl získat informace od každého.
Blowitz a jeho informátoři používali jednoduchou a bezpečnou metodu. Chodili do stejných berlínských hospod a odkládali si klobouk na sousedící věšáky. Klobouky byly k nerozeznání stejné, a tak stačilo jen při odchodu vzít místo svého agentův klobouk, ve kterém byla ukryta zpráva, a vrátit se klidně do hotelu. Blowitz vždy ihned kódovaně telegrafoval obsah zprávy do Londýna a jeho list mohl v nejkratší možné době publikovat důvěrné informace z rozhovorů mezi hlavními účastníky kongresu. Každý novinář, který se pokoušel Blowitze napodobit v získávání informací, měl okamžitě v patách Bismarckovy agenty a neuspěl. Zato Blowitz pod jejich dohledem klidně seděl v restauraci, protože jeho trik s kloubouky nikdo neodhalil.
Když se kongres blížil k závěru, potřeboval Blowitz vidět kopii berlínské smlouvy. To se mu podařilo. Telegrafoval do Londýna termín dohody a stačil chytit vlak do Paříže ještě před uveřejněním zprávy v tisku, čímž velice rozzuřil Bismarcka. Když se kancléř později uklidnil, požádal Blowitze o vysvětlení, jaké špionážní metody během kongresu používal. Ten odmítl a teprve ve svých pamětech, vydaných v roce 1903, zveřejnil trik s klobouky. Jména svých > informátorů z Berlína však neprozradil nikdy.

BLUNT Anthony Frederick, 1907–1983, britský špion, agent dublér
Narodil se v rodině duchovního, jeho matka byla vzdálená příbuzná anglické královny. Studoval v Cambridgi, kde se stal členem prokomunistické intelektuální společnosti. K jeho kolegům na studiích patřili > D. Maclean a > K. Philby, s > G. Burgessem dokonce po nějaký čas bydlel. Již začátkem třicátých let byl při své první návštěvě Moskvy získán jako sovětský agent.
Po vypuknutí 2. světové války bojoval ve Francii, roku 1940 byl přijat do > MI-5 a až do konce války monitoroval diplomatickou poštu z velvyslanectví neutrálních zemí, což mu umožňovalo získávat cenné informace pro Moskvu. Prozradil mimo jiné i plány a termíny invaze do Normandie, které Angličané a Američané před Stalinem úzkostlivě tajili. Blunt se také zapletl do plánu na repatriaci sovětských občanů do SSSR, včetně předrevolučních emigrantů. Na konci války byl Blunt vyslán do Německa s tajnou misí pro anglickou královskou rodinu; o jejím poslání se dodnes mlčí.
Po válce opustil MI-5. Stal se inspektorem a správcem královské obrazárny a po tři desetiletí se věnoval povolání historika umění. Byl oblíben i mezi svými studenty na výtvarném institutu, kde vyučoval. V roce 1956 byl pasován na rytíře. O čtyři roky později se stal profesorem historie umění na londýnské univerzitě. Nepřerušil ovšem kontakt s vedoucími pracovníky MI-5.
Na Blunta padlo podezření ze špionáže už v roce 1951, kdy Burgess spolu s Macleanem uprchli do SSSR. Blunt odjet odmítl a pracovníci MI-5 ho potom jedenáctkrát vyslýchali. Vzhledem k jeho vztahu k Buckinghamskému paláci však proti němu nebyla učiněna žádná bezpečnostní opatření. Ale v roce 1964 nebylo již žádných pochyb, že Blunt pracoval pro Sovětský svaz, a důkazy došly i z USA. Blunt se přiznal až poté, co mu byla zaručena imunita. Podrobnější informace o Bluntovi vyšly najevo až v roce 1979, kdy novinář Andrew Boyle publikoval knihu The Climate of Treason. Premiérka M. Thatcherová, vyzvaná jedním poslancem, aby zaujala ve věci stanovisko, posléze připustila Bluntovu špionáž.
Případ vyvolal velký skandál. Blunt se hájil tím, že nepředal Moskvě informace ohrožující Británii, ale že byl pouze veden odporem k nacismu. Posléze byl Blunt zbaven všech titulů a vyznamenání a vyloučen z Britské akademie věd. Dožil v opovržení a ústraní, ale v kontaktech se Sověty pokračoval až do konce svého života.

BND (Bundesnachrichtendienst, Spolková zpravodajská služba) – rozvědka Spolkové republiky Německo
Tato zpravodajská služba byla založena roku 1956 z polooficiální organizace 
> R. Gehlena (GO). Podléhá spolkovému kancléři, její sídlo je v Pullachu a zaměstnává okolo 6 000 osob. První ředitelem byl R. Gehlen (do 1968).
Gehlenův nástupce generál Gerhard Wessel reorganizoval v roce 1972 službu s jejími mnoha autonomními jednotkami do 4 základních divizí. Divize I (sběr informací) je zodpovědná za sběr informací z oblasti vojenských záležitostí, politiky, ekonomiky, zbrojení, techniky a kontrašpionáže, přičemž je dále rozdělena podle zemí a regionů. Divize II (technická) se zabývá technickou rozvědkou (monitorování vysílání zahraničních vládních i veřejných stanic) a plní i podpůrnou funkci pro Divizi I (vývoj a výroba technických prostředků). Divize III (vyhodnocování informací) produkuje analytické studie a odhady z oblastí obdobných Divizi I. Její úspěchy jsou střídavé, tato divize například správně předpověděla rychlé vítězství Izraele nad Egyptem v roce 1967, ale zcela selhala v prognóze vývoje v Polsku v roce 1981, sovětské agrese do Afghánistánu v roce 1978 atd. Divize IV (centrála) se zabývá převážně administrativními záležitostmi včetně otázky výcviku, bezpečnosti a vztahu k veřejnosti.
BND se za dobu její existence podařilo získat ke spolupráci řadu prominentních politiků zejména v NDR a v SSSR, nicméně její pověst značně utrpěla odhalením > defekce šéfa kontrašpionážního oddělení > H. Felfa v roce 1961. K nejvýznamnějším úspěchům 80. let patřilo odhalení libyjského diplomatického kódu. Tato znalost byla s úspěchem využita při vyšetřování teroristického útoku v Američany navštěvovaném nočním klubu v Hamburku. Naopak šéf BND v letech 1990–96 Konrad Pozner byl odhalen jako agent > STASI. V letech 1996–98 byl šéfem BND Hansjörg Glier, původně počítačový specialista u firmy Siemens, pak pracovník úřadu na ochranu dat. Současným prezidentem BND, jak zní název jeho funkce, je August Hanning.
Další informace týkající se problematiky špionáže čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.bundesnachrichtendienst.de.

BOONE David Sheldon, * 1953, pracovník NSA a agent KGB
Kryptoanalytik americké zpravodajské služby > NSA Boone se stal sovětským agentem roku 1988. Údajně měl přijít na sovětské velvyslanectví ve Washingtonu a sám nabídnout své služby. Za tajné dokumenty předané na tomto první setkání obdržel 300 dolarů. Do ukončení spolupráce v roce 1991, kdy NSA opustil, mu KGB a její následnická služba > SVR zaplatila za utajované materiály na 60 000 dolarů. > Defekce Boona byla odhalena roku 1998, o rok později byl odsouzen na 24 let.

BOSSARD Frank, * 1912, anglický špion pracující ve prospěch SSSR
Bossard neměl šťastné dětství a mládí. Svého otce nikdy nepoznal a od 14 let pracoval jako obchodní příručí. Po roce studia na střední technické škole byl vyloučen, protože použil falešného šeku na získání peněz. Teprve válka mu umožnila společenský vzestup. Vstoupil ke Královskému letectvu a od roku 1951 působil jako technický expert v Bonnu. V roce 1956 začal pracovat v britské zpravodajské službě, kde měl přístup k přísně tajným informacím o britském raketovém výzkumu. Přestože tím Bossard dosáhl v osobním životě úspěchu, propadl těžkému alkoholismu, a když dostal nabídku od sovětského agenta ke špionáži, neodmítl.
Po čtyři roky předával získané údaje do mrtvých schránek v okolí Londýna a vybíral si z nich další instrukce a peníze. Teprve v roce 1965 ho dopadli agenti > MI-5. Bossard zůstal ve stínu ostatních slavných sovětských špionů ve Velké Británii (> K. Philby, > A. Blunt) tak trochu neprávem. O ceně jeho informací pro Moskvu svědčí to, že za své služby dostal zaplaceno na 75 000 dolarů.

BOYCE Christopher John, * 1953, americký špion pracující ve prospěch SSSR
Narodil se v Kalifornii jako syn zaměstnance letecké společnosti. Vzdělání ukončil na Loyolově univerzitě a byl pak zaměstnán ve skupině pro výzkum obranných systémů. Zde měl možnost získat tajné informace o výrobě špionážních družic. Spolu s přítelem > A. D. Leem se pod vlivem války ve Vietnamu, > aféry Watergate a tajných operací CIA rozhodl “chránit demokratický systém” v USA a od roku 1975 začal pracovat pro Sověty.
Boyce získával informace a přítel Lee je předával v Mexiko City na sovětské velvyslanectví. Asi po roce Boyce pojal podezření, že peníze za informace si Lee nechává pro sebe. Proto se osobně zkontaktoval se Sověty, situace se vyjasnila a spolupráce mohla pokračovat. Lee byl roku 1977 dopaden pracovníky FBI s materiály od Boyceho, který byl zatčen krátce poté. Boyce se pak přiznal, že dodal Sovětům tisíce stránek tajných dokumentů. Byl odsouzen ke 40 letům vězení, Lee k doživotnímu trestu. Boycemu se sice podařilo v roce 1980 z vězení uprchnout, ale po roce byl opět zatčen. Konečná výše jeho trestu se vyšplhala na 68 let.

BOYDOVÁ Belle (Isabelle), 1844-1901, proslulá americká špionka z války Severu proti Jihu
Jako sedmnáctileté děvče byla svědkem, jak vojáci federální armády násilně vtrhli do jejich domu a urazili její matku. To ji tak rozčílilo, že jednoho z vojáků zastřelila, a jen skutečnost, že byla mladou dívkou, ji zachránila od trestu. Od toho dne se však rozhodla pomáhat boji Konfederace jako špionka.	Sbírala informace, bez ohledu na palbu často překračovala bojovou linii a spoléhala především na svůj půvab. Byl veliký, takže se po jejím dopadení dokonce i prezident Abraham Lincoln zasadil o to, aby nebyla popravena. Později byla vyměněna za jiného vězně.
Po ukončení své špionážní dráhy cestovala po světě, vdala se za námořního důstojníka S. W. Hardinga a přednášela o svých zkušenostech ze zpravodajské činnosti.

BRAINWASHING
Doslova vymývání mozku – termín označující soubor psychologických technik, které mají ovlivnit jednání určené osoby tak, aby bylo v souladu s přáním toho, kdo brainwashing provádí. Tyto techniky byly užívány zřejmě už ve staré Číně a v primitivní podobě i v Evropě (některé “čarodějnické procesy”), ale jejich rozvinutí a širokou aplikaci zavedly až totalitní státy ve 20. století.
Technika brainwashingu, zjednodušeně řečeno, spočívá v psychologické změně hodnotových schémat u osoby, která mu je podrobena, takovým způsobem, aby další chování této osoby (například při výpovědi u soudu či na veřejnosti) bylo ve shodě s požadavky toho, kdo proces změny řídí. Při brainwashingu tak dochází k umělé a cílené změně osobnosti, která se pak chová podle přání manipulující osoby.
Vlastní postup spočívá nejprve v rozbití běžného čtyřiadvacetihodinového denního cyklu (zákaz spánku a odpočinku). Oběť brainwashingu je postupně “vykolejena” za současného působení řady monotónních impulsů (kapající voda, donekonečna opakovaný výsek určité melodie). Důležitým faktorem je zároveň i přítomnost “silných” podnětů: bití, mučení, ale i přinucení oběti k pohledu na popravu – třeba i fingovanou, atd.
Organismus osoby podrobované brainwashingu se tak dostane do superstresu a zároveň do jakéhosi hypnoidního stavu (proto jsou monotónní impulsy často doplňované psychofarmaky). Krajní vyčerpání z únavy doprovázené halucinačními stavy mají za cíl oběť ještě více znejistit, aby nevěděla, co se jí zdá a co je skutečnost, a ještě více pochybovala o všem, a zejména o sobě. Psychicky, ale i fyzicky zmučená a vykolejená oběť pak reaguje regresem a v oblasti emocí vlastně “návratem” k dětskému stadiu závislosti při navazování mezilidských vztahů.
Této skutečnosti využívá manipulátor, většinou v kombinaci “hodný” a “zlý” vyšetřovatel. Osoba podrobená po řadu dní brainwashingu nakonec k “hodnému” vyšetřovateli doslova přilne a je pak ochotna plnit jeho přání, případně převzít jeho “žebříček hodnot”. Z běžných psychických onemocnění má stav po brainwashingu nejblíže ke kombinaci syndromu závislosti a posttraumatické stresové poruchy. Po “úspěšné” aplikaci brainwashingu člověk například rád přizná jakoukoli vinu se skutečným přesvědčením a je ochoten za svá “provinění” požadovat pro sebe i nejpřísnější trest.
První ukázky této zrůdné metody byly předvedeny při moskevských procesech, které inscenoval Stalin za pomoci > NKVD ve třicátých letech. Nacisté se metodikou brainwashingu rovněž zabývali, ale své politické protivníky likvidovali raději bez veřejných procesů a soudů. Brainwashing se praktikoval také v Československu. Nejznámější je proces s Rudolfem Slánským a dalšími, o němž přinesl mimo jiné svědectví Arthur London ve své knize Doznání. StB se tuto metodu snažila aplikovat i na řadu svých dalších obětí, ale zejména u nekomunistů dosáhla mnohem menších úspěchů, neboť jejich hodnotový žebříček byl diametrálně odlišný od hodnot soudruhů, kteří pochopili, co od nich strana “žádá”. Od poloviny 50. let bylo otevřené využívání brainwashingu politicky neúnosné, ale StB ve “výzkumech” pokračovala i nadále.
I když slova brainwashing nepoužil, jeho otřesný popis podal spisovatel Geoge Orwell ve svém románu 1984. V něm a také z praxe totalitárních režimů se za brainwashing považuje i běžné “vymývání mozků” totalitní propagandou, která uplatňuje známé Goebbelsovo heslo, že “stokrát opakovaná lež se stává pravdou”, v útocích na nízké lidské pudy (nacionální, rasovou či třídní nenávist), a spoléhá na informační monopol a represe proti opozičním názorům.

BRÍFING viz ÚKOLOVÁNÍ

BULHARSKO
Bulharská bezpečnostní služba patřila bezesporu k nejnebezpečnějším. DS (Državna Segurnosť, Státní bezpečnost), tj. bulharská bezpečnostní služba, vznikla po roce 1949 pod přímým vlivem > KGB. Nejenže bylo v kursech KGB vyškoleno nejvíce bulharských zpravodajských důstojníků ze všech sovětských satelitů, ale nejčastěji byli i nasazováni do špinavých akcí, které Sověti nechtěli sami dělat.
DS běžně používala metod terorismu, vražd, pašování zbraní, prodeje a distribuce drog. Bulharští zpravodajci byli používáni i pro vývoj vražedných technik, které nebylo možno prakticky odhalit. Stejně tak pracovali na paranormálních jevech, které měly být využívány pro kontrolu myšlenek. DS se účastnila pokusu o atentát na papeže Jana Pavla II. v roce 1981 a snažila se verbovat západní novináře do svých služeb. Své agenty, kteří přešli na stranu protivníka, DS nemilosrdně likvidovala. V roce 1977 defektoval na Západ Vladimir Kostov, který později v knize Bulharský deštník popsal metodu, kterou se DS pokusila použít proti němu a s úspěchem použila proti Georgimu Markovovi.
Bulharský emigrant G. Markov nebyl pracovníkem DS. Žil v Londýně a pracoval v BBC a pro Svobodnou Evropu. V roce 1978 byl zavražděn metodou jako opsanou ze špatného špionážního románu. Během čekání na autobus byl píchnut jehlou ukrytou v deštníku a napuštěnou prudkým jedem. O tři dny později Markov zemřel. Motivem vraždy byla nepochybně jeho antikomunistická činnost.
Jednou z klíčových postav bulharské Státní bezpečnosti byla dcera bývalého bulharského prezidenta Ludmila Živkovová, která pro bulharskou bezpečnost navazovala přátelské vztahy v Latinské Americe.
Po reorganizaci a redukci počtu pracovníků v roce 1991 má současná DS kolem 6 000 zaměstnanců. 

BURGESS Guy Francis de Moncy, 1910–1963, britský spisovatel, diplomat a špion ve službách SSSR
Syn námořního důstojníka studoval v Etonu, na Královské námořní koleji v Dartmouthu a v Cambridgi, kde se stal komunistou. Vedle toho ovšem byl spolu se svým přítelem > A. Bluntem i členem tajné cambridgeské společnosti Apoštolové. Počátkem 30. let ho Moskva získala pro spolupráci jako agenta. Působil pod krytím Anglo-německé společnosti. Zde udržoval kontakty s baronem Wolfgangem Adlerem, pracovníkem německé diplomatické mise v Londýně a rovněž tajným spolupracovníkem Moskvy, a baronkou Mourou Budbergovou, bývalou tajemnicí spisovatele Maxima Gorkého.
V letech 1936–39 působil Burgess v BBC, další dva roky pracoval pro válečnou propagandu BBC a zároveň tajně spolupracoval s MI-5. Po válce se stal úředníkem na ministerstvu zahraničí, kde působil jako osobní tajemník náměstka ministra zahraničí. Jeho kariéra vyvrcholila, když se roku 1950 stal druhým tajemníkem > K. Philbyho v USA. Ale už roku 1951 se musel po sérii odhalení spolu s > Macleanem uklidit ke svým chlebodárcům do Moskvy (což v SSSR přiznali až v roce 1956), kde také zemřel na infarkt.
Anglická encyklopedie špionáže ho charakterizuje jako “z řady příčin nejsvéráznějšího agenta všech dob”. Byl často opilý, využíval ke svým cílům homosexualitu (například svého “kolegu” > Macleana udržoval v sovětských službách tím, že ho opil a pak vyrobil kompromitující fotografie), měl výstřední společenské chování, dokonce ani neplatil své účty, nicméně zůstal ve státních službách mnoho let. Měl ovšem prvotřídní mozek a mnoho přátel na vysoce exponovaných místech na celém světě.

BÜRO HA viz GUISAN Henri

BURTON Richard sir, 1821–1890, britský	cestovatel, orientalista a tajný agent v Indii a Arábii
Pocházel z rodiny důstojníka britské armády, studoval na kontinentě a krátce v Oxfordu. Od mládí vynikal nadáním pro jazyky a v 19 letech mluvil německy, francouzsky, italsky, španělsky, portugalsky a novořecky. Roku 1842 vstoupil do vojska Východoindické společnosti a odjel do Indie, kde prý zvládl 29 jazyků a na 40 dialektů Orientu. Od roku 1843 sloužil v Sindhu a jeho nadřízení nemohli nevyužít jeho jazykového nadání pro zpravodajskou práci, kterou pod velením generála Charlese Napiera prováděl řadu let.
Burton chodil v přestrojení po bazarech, pracoval při údržbě kanálů, vydával se za arabsko-perského obchodníka a získával informace jak vojenského charakteru, tak i o náladách domorodého obyvatelstva. Později cestoval s finanční pomocí Královské zeměpisné společnosti v přestrojení jako muslimský poutník Mirza Abdulláh po Arábii. Roku 1853 odvážně vstoupil do Mekky i do Mediny. Také tato expedice měla kromě badatelského i zpravodajský účel. Spolu s cestovatelem Johnem Hanningem Spekem se v letech 1856–58 zúčastnil výpravy do afrického vnitrozemí. Výprava objevila jezero Tanganjika a pak Viktoriino jezero. Od 60. let 19. století sloužil Burton v diplomatických službách.
Již jako britský konzul v Terstu (1872) začal pracovat na svém největším díle, jímž se proslavil i v literárních kruzích – úplném anglickém překladu Pohádek tisíce a jedné noci. Roku 1886 pak byl povýšen do šlechtického stavu.

BÝVALÍ LIDÉ
Sestavování seznamů nepřátel komunistického režimu začalo již v době, kdy ještě neexistoval – v listopadu 1945 bezpečnostní komise ÚV KSČ rozhodla o “sestavení listin všech státně nespolehlivých, reakčních a lidu nepřátelských osob sloužících dosud na vedoucích místech v bezpečnostním aparátě”. Také pro komunistické převzetí moci byly vytvořeny kartotéky nepřátel určených k zatčení, ale podle dochovaných zpráv se jejich využití nesetkalo s velkým úspěchem. Teprve po mocenském zvratu v únoru 1948 nastala příhodná doba pro vytváření takových seznamů. Tehdy už to bylo záležitostí Státní bezpečnosti. Nejprve se tyto seznamy tvořily pro výběr lidí do táborů nucených prací, zřízených zákonem z října 1948. O sestavení “černé kartotéky” rozhodla v říjnu 1949 bezpečnostní komise ÚV KSČ, mimo jiné za účasti Rudolfa Slánského, Alexeje Čepičky, Jindřicha Veselého, Karla Švába a dalších. Seznamy byly vytvářeny v akci T-43 na různých institucích pod krytím Statistického úřadu a celkem do nich bylo zařazeno na 210 000 osob. Po skončení akce T-43 sloužily seznamy i pro další účely StB v letech nejhoršího komunistického teroru. Od roku 1954 platila Směrnice o operativní evidenci osob rozpracovaných součástmi ministerstva vnitra, kterou vydal rozkazem ministr > R. Barák. Jako kdyby se StB inspirovala pojmem “neosoba” z románu George Orwella 1984, možným “nepřátelům” se již delší dobu říkalo “bývalí lidé”. O “operativní situaci po linii bývalých lidí” jednalo vedení ministerstva vnitra v listopadu 1958 a v lednu 1959 vydal R. Barák rozkaz č. 1/1959 o > rozpracování, pozorování a evidování bývalých lidí. Rozkaz definoval 16 kategorií (například bývalí kapitalisté, bývalí přisluhovači buržoazie jako třeba ředitelé různých podniků, bývalí představitelé “kapitalistického” státního aparátu, představitelé “buržoazního” odboje z doby války, příbuzní a přátelé politiků uprchlých po únoru do emigrace atd.). V dubnu 1959 už bylo evidováno na 47 000 takových osob a nejvyššího čísla – 97 814 lidí – bylo dosaženo koncem roku 1961. Pak počet evidovaných “bývalých lidí” klesal a v únoru 1964, kdy skončila platnost Barákova rozkazu, jich bylo v evidenci na 74 000. Do evidencí > nepřátelských osob, vedených již podle rozkazu ministra > L. Štrougala z roku 1964, bylo převedeno 6 196 “bývalých lidí”.

CANARIS Wilhelm, 1883–1945, německý admirál a šéf Abwehru 1935–1944
Pocházel z rodiny vestfálského průmyslníka řeckého původu. Roku 1905 vstoupil do služby v německém válečném námořnictvu a v době 1. světové války se na podzim 1914 účastnil bitev u Falklandských ostrovů a u Coronel. Z chilské internace uprchl zpět do Německa a po zbytek války sloužil jako důstojník na ponorkách ve Středomoří.
Již v té době působil také v německých špionážních službách. Z námořnictva odešel roku 1934 v hodnosti kontradmirála. A i když nesouhlasil s různými projevy nacistického režimu, stal se admirálem německého válečného námořnictva a šéfem vojenské zpravodajské služby německého generálního štábu, > Abwehru. Jeho osobní schopnosti ve vedení této zpravodajské služby daly záhy vyrůst legendě o Canarisovi jako o nejlepším šéfovi tajné služby na celém světě.
Již před 2. světovou válkou vysílal signály směrem k britské tajné službě o možné spolupráci proti Hitlerovi. Západním mocnostem podal řadu informací o chystaných plánech hitlerovského Německa (anexe Rakouska, rozbití Československa, přepadení Polska). Během války Britové uvažovali o možnosti jeho únosu ze Španělska do Gibraltaru, ale připravovaná operace byla nakonec odvolána, protože v Londýně usoudili, že Canaris v Německu může posloužit proti Hitlerovi lépe. Tyto naděje se však nesplnily. Podezření nacistů proti Canarisovi sílila, několikrát byl vyšetřován, pro nedostatek důkazů byl však vždy propuštěn.
Když byl v únoru 1944 Abwehr podřízen > RSHA a Canaris propuštěn Hitlerem v nemilosti, nebylo to kvůli podezření ze zrady, ale z důvodu neefektivní činnosti Abwehru. Canaris se poté významně angažoval v protihitlerovské opozici a po neúspěšném atentátu na Hitlera 20. července 1944 byl zatčen a uvězněn v koncentračním táboře Flossenburg. Popraven byl v dubnu 1945.

CARRÉOVÁ Mathilde, 1908–1970?, francouzská agentka dublérka pracující ve prospěch Německa
Narodila se v Paříži v rodině inženýra a vystudovala Sorbonnu. Po německé okupaci Francie vstoupila roku 1940 do odbojové organizace pracující pro > SOE se základnou v Anglii. Pro SOE pod krycím jménem KOČKA zasílala po celý rok kódované zprávy do Londýna. Byla však zatčena Němci a převerbována na jejich stranu. Na základě jejích výpovědí během výslechů byla zlikvidována celá špionážní síť, ke které patřila.
Protože se však SOE nepodařilo odhalit její práci pro Němce, zásobovala dál Angličany zprávami, které pro ni připravovalo německé dezinformační oddělení. Němcům tento úspěch nestačil a chtěli po Carréové, aby po fingovaném útěku do Anglie pokračovala ve špionáži proti Spojencům. Zde však byla usvědčena jedním zpravodajcem ze SOE a ke všemu se přiznala.
Angličané ji po dobu války internovali a po jejím skončení předali KOČKU Francouzům. Ve Francii byla Carréová nejdříve odsouzena k trestu smrti, který byl zmírněn na doživotí. Z vězení byla propuštěna v roce 1954.

CASANOVA Giacomo, 1725–1798, italský dobrodruh, spisovatel, tajný agent ve službách francouzského krále Ludvíka XV.
Narodil se v Benátkách v herecké rodině. Do všeobecného povědomí vstoupil především jako nenapravitelný svůdce a milovník žen, méně už se ví, že měl poměrně slušné úspěchy i jako tajný agent.
Casanova se zajímal o okultismus a čarodějnictví, a to byl hlavní důvod, proč byl roku 1755 v Benátkách uvězněn, i když v letech 1774–82 pracoval jako agent pro benátskou inkvizici a podával jí mimo jiné zprávy o čarodějnictví. Po dobrodružném útěku v roce 1756 se usadil v Paříži a setkal se s kardinálem Franćoisem de Bernis, s nímž se znal z Benátek. Bernis, v té době francouzský ministr zahraničních věcí, jej zaměstnal ve službách krále > Ludvíka XV. jako tajného agenta se speciálním určením.
Casanova odjel do Dunkerque, kde byla britská vojenská posádka, a informoval Francouze o pohybu britské flotily. Vystupoval pod > krytím námořního důstojníka benátského loďstva, spřátelil se s ostatními kapitány, chodil s nimi popíjet do přístavních krčem a do Paříže se vrátil s informacemi pro Bernise tak potřebnými.
Roku 1757 se Casanova v Paříži náhodně potkal s tajemným mužem té doby, hrabětem > Saint-Germain. Také on pracoval jako tajný agent pro krále a později oba podnikli několik společných akcí. Alchymista Saint-Germain prý seznámil Casanovu nejen s taji špionážního řemesla, ale i s tajemnou proměnou obyčejného kovu ve zlato. Ovšem pokusy neměly žádoucí úspěch a Casanova se musil živit jako falešný hráč. 
Nesmrtelnost mu nakonec zajistily hlavně jeho milostné aféry. Casanova proslul i jako spisovatel, hudebník a vzdělanec. Skončil skromně jako knihovník ve službách hraběte Valdštejna na jeho zámku v Duchcově v Čechách, kde také zemřel a je pochován.

CASEY William, 1913–1987, americký	 zpravodajský důstojník a ředitel CIA
Narodil se v New Yorku a vystudoval na Fordhamské univerzitě právnickou fakultu. Začal pracovat jako poradce, ale brzy nato vstoupil do > OSS, kde pracoval v sekretariátu ředitele > W. Donovana. Přestože byl Casey za války v OSS odsunut na druhou kolej a poslán jenom jako šéf > rezidentury do Londýna, dokázal zorganizovat široce založenou operaci, při níž bylo kolem 150 agentů vysazeno za německé linie, kde narušovali nacistické síly a napomáhali postupu Spojenců.
V letech 1954–71 vlastnil firmu Institut pro obchodní plánování, kde se naučil pracovat s informacemi. Jako blízký přítel prezidenta R. Reagana se zúčastnil jeho volební kampaně, a proto nikoho neudivilo, že se stal členem Reaganovy exekutivy, kde v roce 1981 získal místo šéfa > CIA. Kongres, který viděl velice nerad takové soustředění moci republikánů, kritizoval Caseyho, kde mohl, a to především proto, že ho Casey neinformoval o tajných operacích.
Protože Casey k tomu z pochopitelných důvodů nejevil chuť, měl značné potíže s kontrolními orgány. Navíc jeho na veřejnosti zesměšňovaná vada řeči převyšovala v očích jeho odpůrců fakt, že CIA při jeho nástupu měla velmi malou prestiž, snížené pravomoci a že Casey velmi rychle zavedl uvnitř CIA pořádek. Byl ochoten jít proti zdi i v případech, které ho nakonec připravily o místo.
Poukazoval veřejně na skrytou válku, kterou vedl SSSR proti USA, když podněcoval a finančně podporoval mezinárodní terorismus. Caseyho nakonec vyřídila aféra s tajnou podporou jednotek contras, klanu diktátora Somozy, v Nikaragui. Contras byli podle Caseyho jediní, kdo byli schopni zabránit šíření komunismu ve Střední Americe. Po dvou srdečních záchvatech byl nucen odstoupit a v roce 1987 se podrobil operaci mozku. Čtyři měsíce po odchodu ze CIA zemřel.

CAVELLOVÁ Edith Louisa, 1865–1915, britská zdravotní sestra a agentka v Belgii za 1. světové války
Pocházela z Norfolku a roku 1895 se stala zdravotní sestrou. Po působení v britských nemocnicích byla od roku 1907 vrchní sestrou v Berkendaelově zdravotnickém institutu v Bruselu. V Belgii zůstala i po obsazení země německými vojsky na podzim 1914, kdy se její nemocnice stala působištěm Červeného kříže.
Tehdy se zapojila do belgického podzemního hnutí, jež pomáhalo spojeneckým vojákům, kteří zůstali po německé okupaci v zemi, k útěkům do zahraničí. Zraněné ošetřovala ve své nemocnici. Když byla podzemní síť roku 1915 Němci odhalena, byla Cavellová zatčena a po stanném soudu popravena.
Smrt Cavellové vyvolala ohromné pobouření veřejného mínění ve Velké Británii, kde byl její případ prezentován jako klasická ukázka “hunského barbarství”. Avšak její odsouzení a poprava byly dílem “horlivosti” místních německých okupačních úřadů a vrchní velení armády a císařský dvůr se na tom nepodílely.

CELD viz ČÍNA

CENTRÁLA
Běžné označení ústředí zpravodajských služeb. Centrála se obvykle skládá z části operativní, která provádí vlastní nejdůležitější zpravodajskou činnost a řídí případné územní (teritoriální) zpravodajské orgány, z části analytické, která provádí shromažďování a vyhodnocování informací, části týlové, která zabezpečuje hospodářskou a provozní stránku činnosti, útvarů ochrany a ostrahy a dalších speciálních složek (inspekce, evidence a zpravodajská technika).
Pokud v zemi existuje více > zpravodajských služeb (například samostatná > rozvědka, > kontrarozvědka, protiteroristická služba, > vojenská rozvědka a kontrarozvědka apod.), bývá centrále nadřazen vládní orgán, který koordinuje činnost a zabraňuje střetu zájmů jednotlivých služeb.
> StB v podobě před listopadem 1989 měla tři zpravodajské centrály: I. správu SNB (rozvědku), II. správu SNB (kontrarozvědku) a III. správu SNB (vojenskou kontrarozvědku). Všechny byly řízeny Federálním ministerstvem vnitra. Mimo StB existovala čtvrtá zpravodajská centrála: vojenská rozvědka při generálním štábu ČSLA.
V současné době působí v České republice tyto zpravodajské centrály: Úřad pro zahraniční styky a informace (> ÚZSI), jenž je součástí > Ministerstva vnitra (civilní rozvědka); Bezpečnostní informační služba (> BIS), samostatná instituce řízená vládou a kontrolovaná komisí Poslanecké sněmovny (civilní kontrarozvědka); Služba ochrany ekonomických zájmů Policie ČR (SOEZ), kterou řídí Policejní prezidium (ekonomická kontrarozvědka); > Zpravodajská správa generálního štábu (ZS GŠ), řízená Ministerstvem obrany (vojenská rozvědka); > Vojenské obranné zpravodajství (VOZ), řízené Ministerstvem obrany (vojenská kontrarozvědka). V roce 1999 byl zřízen samostatný Národní bezpečnostní úřad (> NBÚ), podřízený vládě (prověřování osob pro styk se státním tajemstvím). V současnosti se uvažuje o vytvoření jen dvou zpravodajských služeb – civilní a vojenské. 

CENTRÁLNÍ REGISTR SVAZKŮ (CRS)
Celostátně podchycená > evidence všech druhů svazků vedených centrálními a krajskými správami > kontrarozvědky StB. Evidence sloužila pro statistické a řídící účely. V evidenci byly obsaženy základní údaje o každém > svazku (s výjimkou pravého jména, byl-li veden na osobu), tedy údaje o > krycím jménu, registračním čísle, útvaru kontrarozvědky StB, který jej založil, druhu svazku, datu založení, změně druhu, datu a důvodu jeho ukončení. Evidence umožňovala zpracovávat statistická data o počtu a pohybu svazků a z nich vyvozovat závěry o efektivnosti činnosti jednotlivých kontrarozvědných útvarů StB.
Od roku 1975 byla centrální evidence svazků zpracovávána počítačově ve výpočetním středisku Správy vývoje automatizace systémem TES (Tematická evidence svazků), naposled na počítači EC 1033 pomocí vstupu z děrných štítků. V roce 1989 byl systém ve zdokonalené podobě převeden na počítač statisticko-evidenčního odboru Federálního ministerstva vnitra, kde se data aktualizovala z terminálů. Systém CRS umožňoval pořizovat i “osobní účty” operativních pracovníků, tj. údaje o počtu a výslednosti jimi vedených svazků. První tiskový výstup ze systému byl zpracován s půlročním předstihem proti harmonogramu prací a zachycoval stav za první polovinu roku 1989. Statistické přehledy “kontrarozvědného > rozpracování” byly pořizovány ve velmi omezeném počtu výtisků a byly označovány jako Přísně tajné zvláštní důležitosti. Za takové platí zřejmě dodnes.

CENZURA KORESPONDENCE viz KONTROLA KORESPONDENCE

CIA (Central Intelligence Agency, Ústřední zpravodajská služba) – hlavní rozvědná služba USA
Po 2. světové válce ukončil americký prezident Truman činnost Kanceláře strategických služeb (> OSS), která působila za války jako vojenská rozvědka. Truman se domníval, že v době míru není zapotřebí tak rozsáhlá zpravodajská organizace, ale již koncem roku 1945 se začaly projevovat nepřátelské úmysly SSSR vůči Západu. Proto zřídil prezident Truman v lednu 1946 Central Intelligence Group (Ústřední zpravodajskou skupinu, CIG), která měla koordinovat americké zpravodajské aktivity. CIG byla zrušena roku 1947, kdy americký Kongres schválil zákon o národní bezpečnosti, kterým byla téhož roku vytvořena CIA. Prvním ředitelem CIA byl jmenován admirál Roscoe Hillenkoetter.
Přehled ředitelů CIA je i přehledem úspěchů a neúspěchů, které CIA provázejí po celou dobu její existence. Za vedení Hillenkoettera se CIA zúčastnila kampaně proti zvolení komunistů ve volbách v Itálii v roce 1948, ale podcenila vliv > KGB a levicovou orientaci v Československu, kde únor 1948 vytrhl na 40 let zemi z demokratické Evropy. Za druhého ředitele CIA Waltera Bedela Smithe (1949–53) došlo k úspěšnému sesazení premiéra Mohammeda Mossadeka v Íránu, kde v roce 1953 hrozil vypuknout chaos a sovětská intervence.
Nejznámější z šéfů CIA > A. Dulles vyvinul za svého poměrně dlouhého vedení (1953–61) až znepokojivou aktivitu. CIA podporovala nepřátele prokomunistické-
ho režimu v Guatemale, došlo k > provalu s prokopáváním podzemního tunelu ze Západního do Východního Berlína (> operace GOLD) a byly odhaleny odposlechy telefonů mezi Východním Berlínem a Moskvou. Na druhé straně byl získán tajný Chruščovův projev na 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, kde byly poprvé oficiálně zveřejněny Stalinovy zločiny. V roce 1956 byla započata originální špionážní akce s průzkumem území SSSR, nazvaná kódem U-2 (lety průzkumných letadel ve vysokých výškách), která nicméně skončila o pět let později neúspěchem (sestřelení > F. G. Powerse). Byly vypracovány podrobné analytické zprávy k válce ve Vietnamu. Dulles byl odvolán ze své funkce prezidentem Kennedym až poté, kdy skončila velkým neúspěchem akce CIA při vylodění kubánských emigrantů v Zátoce sviní v roce 1961 (po níž měl být svržen Fidel Castro). 
Po Dullesovi nastoupil > McCone, za jehož řízení (1961–65) získala v říjnu 1962 CIA důkazy o umístění sovětských raket na Kubě. V roce 1963 však byl při atentátu zavražděn prezident Kennedy, a to vrhlo na CIA velmi nepříznivé světlo. Byla dokonce podezírána, že o přípravě atentátu věděla. Další aféru vyvolalo zavraždění konžského premiéra Patrice Lumumby v roce 1965, po němž následovala rozsáhlá komunistická propaganda proti USA. Po McConovi nastoupil nevýrazný William Raborn (1965–66).
Další šéf CIA, > R. Helms (1966–73), se ve vlastním úřadě vyznamenal zbrzděním nutného zavádění výpočetní techniky a rozpory s americkým Senátem, jemuž se odmítal zodpovídat. Vážný úder CIA přinesla > aféra WATERGATE (i když pozdější vyšetřování prokázalo, že se v ní CIA neangažovala).
Na několik měsíců v roce 1973 stanul v čele CIA James Schlesinger, jehož v letech 1973–76 vystřídal > W. Colby. Nastoupil za velmi ztížených podmínek. Nezákonné prostředky používané CIA v minulosti, obviňování z konspirace proti všem levicovým hnutím v cizích zemích (další neúspěšný pokus CIA o zavraždění Fidela Castra, pád prezidenta Allendeho v Chile), porušování kompetencí mezi > FBI a CIA, rozšíření paranoidního chování pracovníků štábu vedeného > Angletonem donutily Colbyho provést značné změny ve službě. Změnil vnitřní strukturu CIA a analytické výstupy, odstranil Angletona a jasně formuloval cíle CIA. Avšak předchozí hříchy CIA byly pro veřejnost a Senát tak pobuřující, že i velmi schopný Colby musel nakonec rezignovat.
Roku 1976 nastoupil do vedoucí funkce krátce George Bush, kterého v roce 1977 vystřídal > S. Turner. Neměl žádné zkušenosti s bezpečnostními službami a čistka, kterou v řadách zpravodajců CIA provedl, mu na popularitě uvnitř služby nepřidala. Také vztahy se spřátelenými tajnými službami mimo USA téměř ustaly.
CIA se až do nástupu > W. Caseyho v roce 1981 víceméně vzdala starých praktik, ale neprodukovala ani podstatné informace. Casey, který měl velkou podporu prezidenta Reagana, opět zahájil krycí akce v Afghánistánu a Střední Americe, které pozvedly sebevědomí lidí ze CIA. Casey v roce 1987 rezignoval vzhledem ke svému vážnému zdravotnímu stavu a byl vystřídán Williamem Websterem. Po Websterovi se ve vedení CIA vystřídali Robert M. Gates (1991–93), R. James Woolsey (1993–95), John M. Deutch (1995–96) a George J. Teret (od 1997).
CIA řídí a kontroluje NCS (National Security Council, Celostátní rada bezpečnosti) a kongresová kontrolní skupina. Ředitel CIA podává zprávy o její činnosti a současně působí jako koordinátor všech špionážních organizací v zemi včetně vojenských. CIA zodpovídá za zpravodajské činnosti mimo území USA; zde je vykonává FBI.
CIA je v poslední době rozdělena na čtyři direktoriáty (ředitelství): zpravodajské, vědy a techniky, administrativní operace, které jsou dále členěny na jednotlivé sektory a odbory. Analytické a operativní složky jsou děleny jednak tematicky, jednak teritoriálně. V zahraničí jsou rezidentury CIA většinou umístěny na velvyslanectvích a mají od 1 do 100 pracovníků. Celkově CIA zaměstnává na 20 000 osob.
Zaměstnanci jsou vybíráni na základě pečlivého, někdy i několikaletého prověřování kandidátů. Operativní a analytičtí důstojníci musí mít vysokoškolské vzdělání a pak teprve prodělají kromě jazykových kursů roční výcvik. Poté může být nový pracovník zařazen na konkrétní pracoviště. Během služby se provádějí kontrolní testy, které ověřují, zda se něco závažného nezměnilo v profilu pracovníka. Tyto testy jsou provázeny zkouškami na > detektoru lži. Centrála CIA sídlí jednak ve Washingtonu, jednak v Langley ve Virginii.
Další informace týkající se problematiky špionáže čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.odci.gov.

CIBULKOVY SEZNAMY
Tak se obvykle nazývají seznamy držitelů propůjčených bytů, agentů a rezidentů > StB, které vydal Petr Cibulka ve svém týdeníku Nezenzurované noviny (čísla 13 až 15) na jaře 1992 (znovu vyšly, tentokrát v knižní podobě, na podzim 1999). Seznam vyvolal velký zájem i velký odpor. Prezident Václav Havel Cibulku ostře a nevybíravě napadl (z čehož mezi nimi vznikl nedokončený civilněprávní spor, při němž Cibulka Havla označil ještě nevybíravějšími výrazy) a seznamy označil za dílo “podplukovníků StB”. Ve skutečnosti se jedná o seznamy, které z registrů svazků kontrarozvědky StB zpracovala > Komise 17. listopadu do počítačové báze dat. Tu pak dostal a zveřejnil P. Cibulka, jak v 1. vydání této encyklopedie uvedl Jaroslav Bašta, někdejší zástupce ředitele > FBIS a od léta 1998 do jara 2000 ministr sociálnědemokratické vlády, pověřený koordinací zpravodajských služeb. Vzhledem k jeho funkcím je to prakticky oficiální výrok. 
Vydaný seznam je neúplný a obsahuje mnoho duplicitních záznamů vzniklých tím, že do šestimístného pole pro > registrační čísla svazků (maximálně pětimístná) se za ně podruhé zapisuje dvojmístné číslo centrální nebo krajské správy StB (88 je > centrála, 01 až 10 jsou čísla pro registry krajských správ StB od Prahy po Košice), takže u pětimístného registračního čísla se první číslice uřezává. V seznamu nejsou důležité údaje – zejména pro které útvary StB tajní spolupracovníci pracovali a v které době – a je v něm mnoho chyb ve jménech, datech narození, krycích jménech a registračních číslech.
Navzdory těmto nedostatkům jde o jediný zveřejněný doklad, z něhož si lze učinit představu o rozsahu činnosti StB v této oblasti. Se seznamy se zachází pokrytecky. Hodí-li se jim to, politici a publicisté z nich data zveřejňují, ale obecně se o podstatě problému mlčí. Seznamy vstoupily i do české literatury. Jejich nesmiřitelnými odpůrci jsou spisovatel Josef Škvorecký a jeho žena Zdena Salivarová (která je v seznamech uvedena). Ti ve svém torontském nakladatelství 68’ Publishers vydali knihu Osočení (1993), v níž někteří lidé ze seznamu vyprávějí své hodnověrně znějící životní příběhy. Bez možnosti nahlédnout do svazků a dalších dokumentů je však hodnověrnost vyprávějících neověřitelná, zvláště když mezi nimi je i agent HORNÍK, který pro StB pracoval v sociálnědemokratickém prostředí od 50. let až do pádu komunistického režimu a byl považován za špičkového tajného spolupracovníka. Josef Škvorecký na dané téma vydal i román Dvě vraždy v mém dvojím životě (Praha 1996), v němž se s problémem vyrovnává, ovšem emocionálně a bez věcných znalostí.
Cibulkovy seznamy se dostaly na přetřes v souvislosti s > aférou Zilk při udělování českých státních vyznamenání v říjnu 1998. Nikoli Cibulka, ale novináři upozornili, že některá jména vyznamenaných jsou i v seznamech, přesto filmový režisér Filip Renč (který mezi nimi nalezl svého prapředka) zařadil Cibulku, mnohaletého politického vězně komunistických kriminálů, mezi “retardované lidské nuly”. Stejně jako mnozí jiní nepochopil, že chyba není v Cibulkovi, ale v komunistické minulosti a pozůstatcích po ní. Ti, kdo zazlívají Cibulkovi, že zveřejnil jen jména “obětí” StB, zcela přehlížejí, že kromě seznamu tajných spolupracovníků a důvěrníků (Necenzurované noviny č. 32 až 34) publikoval také strukturu a personální obsazení centrály kontrarozvědky StB a jejích krajských správ v Praze a Brně (č. 31, 35) včetně rodných čísel a adres bydliště jejich pracovníků. Kromě toho ve svém listě zveřejnil mnoho pravdivých informací a dokumentů o činnosti a metodách StB, tomu však jen minimum politiků a publicistů věnovalo nějakou pozornost. 
Koncem roku Cibulka 1999 obnovil mezi tím zaniklé Necenzurované noviny, a v čísle 01 zveřejnil “Kompletní seznam všech důstojníků StB” z let 1989–90. Seznam obsahuje jména, data narození, označení správy, případně krycí jména 9 629 pracovníků všech útvarů StB (tedy i rozvědky), kteří byli počátkem roku 1990 ve služebním poměru (bez ohledu na jeho délku). Název je trochu nadsazený, protože seznam obsahuje i jména administrativních pracovnic (v poddůstojnických hodnostech), ale přesto je velmi užitečný. V čísle je také “Seznam důstojníků StB sloužících komunistické diktatuře v letech 1948–89”; není ani zdaleka úplný (obsahuje na 5 000 jmen) a v řadě jmen se překrývá s prvním seznamem, ale také on je užitečný. Zato třetí seznam v čísle, “Kompletně doplněné a opravené vydání spolupracovníků StB”, svým názvem mate. Seznam není kompletně doplněný ani řádně opravený a je v něm bezpočet chyb, zejména v datech narození a registračních číslech.
P. Cibulka je přesvědčen, že 17. listopad 1989 byl “privatizační puč KGB”, dohodnutý mezi SSSR a USA, ale “na základě sovětských podmínek”, a vědomé i nevědomé aktéry “puče” vidí všude. V roce 2000 jsou už Necenzurované noviny kromě pravdivých fakt plné nepřesností, chyb, výmyslů a nepodložených skandalizací. P. Cibulka tak dosahuje pravého opaku toho, co by bylo žádoucí, a jen posiluje rozšířenou nedůvěru i k pravdivým informacím o StB a o dnešní činnosti jejích bývalých pracovníků a spolupracovníků, kterou monitoruje.Výsledky jeho práce lze nalézt na internetové adrese: http://www.cibulka.cz a http://stb.cibulka.cz, a to včetně vlastních seznamů.

CIC (Counterintelligence Corps, Kontrašpionážní sbor) – americká vojenská kontrarozvědka
Přestože CIC plnila jen úkoly vojenské kontrarozvědky, stala se v 50. letech vedle > CIA jedním z hlavních komunistických “strašáků”. Podle tehdejší propagandy měli špioni CIA a CIC všemi prostředky rozvracet hospodářství a ohrožovat budování lidově demokratického zřízení v Československu. Mezi jejich nejoblíbenější “zbraně” patřily například import proslulého “amerického brouka” (mandelinky bramborové), sabotážní akce v průmyslu a zásobování, podkopávání nadšení a uvědomělosti obyvatel šířením nepřátelské šeptandy apod.

CICERO viz BAZNA Elyeza

CIG viz CIA, USA

CIO (Czechoslovak Intelligence Office, Československý zpravodajský úřad) – zpravodajské oddělení MI-6
CIO jako zpravodajské oddělení britské > MI-6 vznikl roku 1950 a v jeho čele stanul bývalý plukovník československého generálního štábu > K. J. Procházka, který v srpnu 1948 emigroval do Velké Británie. Zde na základě pověření generála > S. Ingra začal budovat exilovou zpravodajskou organizaci. Její > centrála sídlila ve Washingtonu a ve spolupráci s generálem > F. Moravcem ji řídil S. Ingr. Prakticky samostatnou > rezidenturu v Paříži řídil generál > Kudláček.
CIO sídlil v jedné z budov MI-6 v Londýně a také získávání spolupracovníků se dělo pod hlavičkou této služby. Měl 3 odbory – defenzivní, ofenzivní a studijní – a pobočky v řadě evropských měst (Brusel, Vídeň, Curych, Stockholm). Zabýval se výhradně shromažďováním informací, zejména z oblasti hospodářství (například zjišťováním množství uranové rudy dopravované do SSSR). 
V prvním období spojení s Československem zajišťovali > agenti chodci vysílaní z bází v Rakousku a SRN, pak bylo zavedeno radiospojení, ale i spojení pomocí pracovníků Labské plavební společnosti. Situační zprávy zpracované na základě získaných zpráv dostávali Britové a českoslovenští kolegové v USA a ve Francii.
Významným výsledkem činnosti CIO byly jeho kartotéky. Obsahovaly údaje o mnoha desítkách tisíc československých občanů, o nichž referoval domácí tisk. Byly také vedeny kartotéky o československých vědcích, technicích, umělcích a sportovcích, kteří byli vytypováni jako odpůrci komunistického režimu. S těmi pak byly navazovány kontakty při zahraničních cestách do třetích zemí. Této metodě říkali pracovníci CIO “bílé linky”. (Právě tak se jmenuje jeden z dílů indoktrinačního Sequensova televizního seriálu Třicet případů majora Zemana, v němž Vladimír Brabec v titulní roli “proniká” do rezidentury SIS v Západním Berlíně. Je maskována, samozřejmě, jako noční erotický klub a jeho šéfové jsou většinou českoslovenští “vlastizrádci”.)
Katastrofou pro CIO a pro mnoho občanů Československa se stal > K. Zbytek, který od poloviny 50. let pracoval pro > StB. Vedle mnoha jiných informací předal rozvědce StB seznam spolupracovníků MI-6 v Československu. Následující pohroma vedla v září 1957 ke zrušení CIO. Dokumenty rozvědky StB o CIO vlastní jejich polistopadový dědic, > ÚZSI. 

CIZÍ VLAJKA viz POD CIZÍ VLAJKOU

COHEN Elie, 1924–1965, izraelský špion
Narodil se v Alexandrii, rodiče byli ortodoxní židovští emigranti ze Sýrie. Od mládí měl silné sympatie pro sionismus, pro vytvoření židovské domoviny v Palestině. Od roku 1946 studoval na univerzitě v Káhiře, odkud byl vyhnán při násilnostech provázejících vyhlášení státu Izrael v roce 1948. O tři roky později odejel do Izraele, kde získal zpravodajský výcvik, a poté působil v Egyptě jako špion.
Po rozbití izraelské sítě v Egyptě byl v roce 1956 zatčen a o rok později vyhoštěn. V roce 1960 se stal znovu agentem Mossadu. Poté byl vyslán do Sýrie s novou totožností jako Kamel Amine Tabet. Byl úkolován k získání vlivných osob v Sýrii. Aby zahladil zcela stopy za svou minulostí, pod legendou “hledání strýčka v Argentině” odjel do Jižní Ameriky a v Buenos Aires získal nejen přátele mezi pracovníky syrského velvyslanectví, ale vstoupil i do Socialistické strany arabské obrody (BAAS).
Roku 1962 odejel zpět do Sýrie. Miniaturní vysílačku a potřebné špionážní pomůcky mu propašoval přes hranice arabský přítel. Izrael chtěl rychle výsledky. Cohen se v Damašku ubytoval v přepychové vile a hrál úlohu fanatického protižidovského patriota, který přesvědčuje Syřany o nutnosti silné obrany proti Izraeli. Jeho noví přátelé ze syrské armády ho provezli po zakázaných vojenských prostorech, aby ho ujistili, že je všechno v pořádku.
Cohen získal nejen vojenské plány Sýrie, ale i Egypta a dalších arabských zemí. Když mu bylo nabídnuto, zda nechce vystupovat v rádiu Damašek pro syrské emigranty, nezaváhal ani minutu. Nejenže získal přístup na ministerstvo informací, ale dostal možnost vysílat své zprávy do Izraele přímo z rozhlasové stanice nepřítele. Centrála Mossadu byla tímto odvážným kouskem znepokojena, ale udržovala nadále spojení s Cohenem přes vysílačku, kterou měl ve své ložnici.
Po dlouhé době Syřané nakonec pojali podezření, že v jejich středu je zrádce, a tak jednoho rána byl Cohen zatčen ve své vile uprostřed vysílání do Tel Avivu. Izrael nabídl za Cohenovo propuštění Sýrii milion dolarů, vojenská vozidla, traktory a zdravotnické potřeby. Nikdy v historii nebylo tolik nabídnuto za záchranu špiona. Elie Cohen, izraelský vlastenec, jehož informace pomohly Izraeli vyhrát Šestidenní válku (1967), byl veřejně popraven na náměstí v Damašku v květnu 1965.

COHEN Moris, * 1910, a COHENOVÁ Leona, * 1913 (alias KROGER Peter a KROGEROVÁ Helen), sovětští agenti
Manželé Cohenovi začali z ideových důvodů pracovat pro Sověty již před 2. světovou válkou. Když však byla postupně rozkrývána sovětská špionážní síť v USA, uprchli na počátku války na Nový Zéland, kde se usadili pod krycími jmény Peter a Helen Krogerovi. Postupně se přemístili do Evropy a roku 1954 se usadili v Londýně, kde si otevřeli antikvariát.
Vypátráni a dopadeni byli až roku 1961, a to i s usvědčujícími materiály. Zjistilo se, že pracovali ve špionážní síti Konona Molodého (> G. Londsdale). Jejich hlavním úkolem bylo předávat zprávy od ostatních agentů rádiovým spojením do Moskvy. Byli odsouzeni na 20 let vězení. V roce 1969 byli vyměněni za Geralda Brooka, britského lektora, který byl zatčen v SSSR za rozšiřování “podvratných pamfletů”.

COI viz OSS

COLBY William, 1920–1990, šéf CIA
Narodil se v St. Paulu, stát Minnesota, a vystudoval univerzitu v Princetonu. V roce 1941 přerušil studia práv a nastoupil do americké armády. Již jako velmi mladý muž pracoval pro > OSS a za války byl pověřen zpravodajskou činností v týlu německých linií ve Francii. Později se zúčastnil výsadku v Norsku.
Po válce nastoupil k nově vytvořené > CIA a v roce 1953 odjel do pobočky v Římě, kde podporoval centrum demokratických politických stran a jejich kandidátů proti italským komunistům. Načas se stal ředitelem oddělení CIA v Saigonu. V roce 1963 přešel do divize pro Dálný východ, kde využíval zpravodajských zkušeností získaných ve Vietnamu.
Roku 1972 byl pověřen funkcí zástupce ředitele pro operativu CIA a o rok později se stal ředitelem celé CIA. Jeho řídící schopnosti byly očividně horší než jeho práce operativce v terénu. Když se stal šéfem CIA, vytkl si za cíl vyčistit CIA po > aféře Watergate v míře, o které se ani nesnilo žádnému z jeho předchůdců. Podnikl rozsáhlá opatření v legislativní kontrole práce CIA i tam, kde bylo zapotřebí velice citlivého přístupu vůči akcím, které nebyly zcela jasné (například údajné > defekce J. Angletona pro Izrael).
Během vedení CIA dokázal uplatňovat své katolické morální postoje, což se o jeho dřívějším operativním období těžko mohlo říci. Přestože uměl dobře obhajovat práci CIA před dotěrnými senátory a různými bezpečnostními komisemi, zbavil ho prezident Ford po svém nástupu do funkce místa šéfa CIA (1976). Colby se vrátil k advokátní praxi a vydal dvě knihy pamětí. Po Colbym nastoupil na krátkou dobu do čela CIA George Bush.

COPLONOVÁ Judith, * 1922, americká špionka pracující ve prospěch SSSR
Narodila se v Brooklynu jako dcera prosperujícího obchodníka. Vystudovala ruštinu na Bernardově koleji a nadchla se pro myšlenku komunismu a SSSR. Později nastoupila místo na ministerstvu spravedlnosti. Zde získala ze zpráv > FBI přehled o podezřelých sovětských občanech pracujících v USA včetně důvěrných sdělení o sovětské špionáži.
Když byla krátce po roce 1945 získána pro spolupráci, začala shromažďovat tyto informace a předávala je styčnému důstojníkovi > KGB Valentinu Gubičevovi, který pracoval pod > krytím člena sovětské mise v OSN. Nadřízení začali podezírat Coplonovou, když zjistili, že zprávy, které vypracovávala na ministerstvu, jsou značně prosovětské. Také bylo podezřelé, že se zajímá o informace, které nepříslušely jejímu referátu. Byla sledována a FBI zachytila její kontakty s Gubičevem.
Při jedné předávce byli oba zatčeni. Po soudním přelíčení v roce 1950 byli oba shledáni vinnými. Gubičev byl vyhoštěn z USA a Coplonová odsouzena na doživotí. Po odvolání byla nicméně propuštěna. Vdala se a dále již žila poklidným domácím životem.

CRABB Lionel Phillip, 1910–1956?, anglický expert na podmořskou špionáž
Původně sloužil v obchodním loďstvu, za války nastoupil ke Královskému námořnictvu, kde pracoval jako potápěč a byl pokládán za nejlepšího odborníka na sabotážní akce pod vodou. Při podmořské prohlídce sovětského křižníku Ordžonikidze, na kterém v roce 1956 přicestovali N. S. Chruščov a N. Bulganin do Velké Británie, zmizel zcela beze stopy. Admirál Kotov, který velel sovětskému křižníku, prohlásil, že v blízkosti lodi byl spatřen jakýsi potápěč. Z toho pak vznikly různé dohady a neutichly ani po nálezu bezhlavého mužského těla, které bylo prohlášeno za Crabbovo.
Podle jedné z mnoha verzí byl Crabb při akci zabit Sověty, podle jiné měl být unesen a odvezen z Velké Británie. V roce 1958 sdělil kapitán jedné sovětské obchodní lodi, že Crabb je živý a trénuje na Krymu sovětské potápěče. Brzy po svém prohlášení byl nalezen mrtev ve své kabině. Podle oficiálních zpráv prý spáchal sebevraždu...

CRS viz CENTRÁLNÍ REGISTR SVAZKŮ

CSR viz SVR

CUMMING Mansfield, 1859–1923, britský námořní důstojník a zakladatel MI-6
Pocházel z anglické střední vrstvy a vstoupil do Královského námořnictva, kde dosáhl hodnosti kapitána. V roce 1911 dostal za úkol vytvořit armádní špionážní systém srovnatelný s těmi, které již existovaly jinde v Evropě. Tak vznikla > MI-6 (Military Intelligence 6, čili vojenská rozvědka).
Cumming měl neobyčejný cit pro výběr správných lidí pro zpravodajství, a tak nebylo divu, že jeho služba za 1. světové války odhalila vynikajícího německého agenta > G. Steinhauera. MI-6 pracovala nenápadně ve stínu > MI-5 a bez velkých > provalů a skandálů. Když vypukla bolševická revoluce v Rusku, poslal Cumming dva agenty, > S. Reillyho a > P. Dukese, do Moskvy; Reilly však doplatil na svoji přílišnou aktivitu životem.
Když Cumming odešel na odpočinek, zanechal pro své nástupce kuriózní tradici. Každý další šéf MI-6 byl vně i uvnitř služby znám až do 90. let pouze pod písmenem “C”; byla to památka na počáteční písmeno jména zakladatele MI-6.

CUSHMANOVÁ Pauline, 1833–1893, americká herečka a vyzvědačka pro Unii za občanské války v USA
Kreolka z New Orleans, vlastním jménem Harriet Woodová, byla přilákána světly velkoměsta a odešla do New Yorku, kde měla úspěch jako herečka v lehkých komediích. Později se vrátila do Louisville a New Orleansu a provdala se za Charlese Dickensona, svého kolegu herce a hudebníka, který pracoval pro americkou armádu v umělecké skupině mezi vojáky. Po jeho smrti pokračovala v jeho práci a roku 1863 se stala příležitostnou špionkou.
Pracovala pro Sever. Jako dobré herečce jí nedělal potíže například jižanský přízvuk nebo převlek za muže. Její profese jí navíc dovolovala bez podezření cestovat z města do města. Prošla nepřátelskými liniemi a v převleku za mladého důstojníka se dostala i do tábora štábu generála Bragga, velitele jižanských vojsk v Nashvillu. Na zpáteční cestě však byla odhalena, postavena před vojenský soud a obviněna ze špionáže. Byla odsouzena k trestu smrti a zachránil ji jen rychlý postup vojsk Unie.
Činnost Cushmanové si získala velký obdiv mezi unionistickými vojáky a po válce byla nazývána “špionka z Cumberlandu”. Přesto Cushmanová nakonec spáchala sebevraždu.

CYNTHIA viz PACK-THORPEOVÁ Amy Elisabeth

ČEBRIKOV Viktor Michailovič, 1923–1999, 	šéf KGB
Ve 21 letech vstoupil v Dněpropetrovsku na Ukrajině do komunistické strany, se kterou spojil svoji další kariéru. V Dněpropetrovsku se také seznámil s Leonidem Brežněvem a stal se jeho oblíbencem. V > KGB působil od padesátých let. Po pádu Nikity Chruščova byl Čebrikov jmenován personálním šéfem KGB, od roku 1968 byl prvním náměstkem předsedy KGB. V roce 1982 se stal po > J. Andropovovi šéfem KGB a o dva roky později byl jmenován maršálem Sovětského svazu, což byla hodnost v tajných službách od smrti Stalina nepoužívaná. Povýšení mělo zvýšit prestiž KGB v sovětské společnosti. Čebrikov byl navíc zvolen za člena politbyra ÚV KSSS.
Po nástupu Michaila Gorbačova se Čebrikov snažil udržet u moci neustálým zdůrazňováním, že pouze KGB je schopna zbavit vedení KSSS zkorumpovaných a neschopných členů. Přesto ho roku 1988 nahradil > V. Krjučkov.

ČEKA (Črezvyčajnaja komissija, Mimořádná komise) – první sovětská tajná služba
Plný název této neblaze proslulé instituce zněl Vserossijskaja črezvyčajnaja komissija po borbe s kontrarevolucijej i sabotažem, tedy Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží. Vznikla v prosinci 1917 na návrh > F. E. Dzeržinského: “Žádám vytvoření orgánu, který si vyřídí revolučním způsobem, zaručeně bolševickým, své účty s kontrarevolucionáři.” Dzeržinskij se také stal šéfem Čeky. Jeho heslo znělo: “Zachránit a udržet revoluci. Abychom zachránili revoluci, musíme zlikvidovat kontrarevolucionáře.” Za tím účelem byl v září 1918 dekretem vyhlášen “rudý teror”, který umožňoval budování koncentračních táborů, izolaci “třídních nepřátel” a zastřelení všech kontrarevolucionářů.
Teror umožňovaly revoluční poměry a občanská válka. Komunisté a levicoví intelektuálové, kteří tím ospravedlňují brutalitu bolševického režimu od samého počátku, zamlčují, že to byl právě V. I. Lenin, kdo přišel na “geniální” poučku “přeměnit válku imperialistickou ve válku občanskou”. Fanatický revolucionář Dzeržinskij založil za “rudého teroru” tradici tajných služeb v totalitárních režimech komunistického typu – jejich hlavním úkolem je represe proti vlastnímu obyvatelstvu. Nejdůležitějšími prvky této tradice jsou teror a strach. Často se zapomíná, že nacistické > Gestapo, které pracovalo na stejném základě, vzniklo až 15 let po Čece.
Čeka byla vytvořena na návrh Dzeržinského politickým rozhodnutím. Neměla tedy právní základ a nepodléhala zákonné kontrole. Zato měla (a to si podržely i její nástupnické organizace) v podstatě neomezené exekutivní pravomoci policejní a vyšetřovací, a dokonce i soudní (!). Byly v ní vytvářeny útvary výzvědné, operativní, boje proti kontrarevoluci, boje proti spekulaci a pro dopravu. Při svém vzniku měla Čeka 100 příslušníků. V červnu 1918 jich bylo již 1 200, koncem roku 40 000 a počátkem roku 1921 280 000. Centrála se v březnu 1918 usídlila v Moskvě v pověstné Lubjance a postupně byly budovány místní orgány. V Čece brzy vznikly vojensky organizované součásti – zvláštní oddíly (odpovědné za vojenskou bezpečnost); v květnu 1919 byly železniční milice, zásobovací oddíly a pluky Čeky sloučeny do Vojska pro vnitřní ochranu republiky. To v roce 1921 mělo 200 000 příslušníků. Dzeržinskij jako ministr vnitra zřídil v dubnu 1919 “tábory nápravné práce” pro odsouzené osoby a “koncentrační tábory” pro osoby umísťované tam na základě administrativních rozhodnutí. To byl počátek pověstných gulagů. 
“Rudý teror” měl neomezené pole působnosti. Nejprve byli likvidování příslušníci předrevoluční armády a bezpečnosti, členové “buržoazních” stran, úředníci, “sociálně cizí živly”, duchovní, inteligence a pak přišel na řadu také “kontrarevoluční” lid – účastníci dělnických stávek, rolnických vzpour, kozáci. Nejproslulejší vzpouru námořníků v Kronštadtu (1921) potlačily oddíly petrohradské Čeky. V červnu 1922 se pak konal veřejný proces s 34 esery (členy strany sociálních revolucionářů), souzenými za “kontrarevoluční” činnost. Byl to první komunistický politický monstrproces. Oběti Čeky lze počítat na statisíce a možná ještě více. Výmluvné doklady o tom podává Černá kniha komunismu (česky 1999).
Čeka se zaměřila také na “vnějšího nepřítele”. Pro tyto účely byl vytvořen Odbor kontrarozvědky KRO (Kontrarozvednyj otděl). Cílem jeho zájmu byla ruská opozice, především její vůdci, zahraniční socialistické strany, zahraniční návštěvníci SSSR a diplomatický sbor v Rusku. Vedle KRO působil v Čece Odbor zahraniční rozvědky INO (Inostrannyj otděl), který měl na starosti řízení rozvědčíků v klasickém pojetí.
Čeka byla v roce 1922 reorganizována a přejmenována na > GPU. Také této organizaci stál v čele F. E. Dzeržinskij. Nicméně tradice Čeky byla tak silná, že příslušníci GPU a všech jejích nástupnických organizací v SSSR a tajných policií v pozdějších komunistických státech v Evropě si až do pádu komunistických režimů hrdě říkali “čekisté”. Nelze pochybovat o tom, že mnozí z nich se za úctyhodné čekisty považují dodnes.

ČERNÁ KAPELA (Schwarze Kapelle) – německá tajná protihitlerovská organizace
S nástupem Hitlera k moci se část německé generality postavila do tiché opozice proti novému režimu. I když vysocí armádní důstojníci v zásadě souhlasili s hlavním cílem nacistické zahraniční politiky, to jest s obnovou významného postavení Německa ve světě, stavěli se ostře proti nacistickým metodám řízení státu, neboť podle jejich mínění musela nacistická politika skončit další německou katastrofou.
Od poloviny 30. let 20. století se snažila tato skupina pod vedením generála > L. Becka vytvořit podmínky pro konečný cíl – svržení Adolfa Hitlera a celého nacistického režimu. Její název byl používán německou kontrarozvědkou a byl odvozen od sovětského kódového slova MUZIKANT pro označení radisty. Němci použili termínu kapela pro označení celé rozsáhlé špionážní skupiny, adjektivum černá pak odkazovalo na protihitlerovskou činnost skupiny.
Až do vypuknutí 2. světové války měla Černá kapela řadu sympatizantů v německé armádě a aristokratických kruzích, po válečných úspěších v prvních letech války její vliv značně klesal.	Pokusy fyzicky zlikvidovat Hitlera byly neúspěšné a poslední proslulý pokus o atentát (20. 7. 1944) stál hlavní členy organizace včetně generála Becka a plukovníka > Stauffenberga život.

ČERNÁ RUKA (správně Ujedinenije ili smrt, Sjednocení nebo smrt) – tajná velkosrbská nacionalistická organizace
Založil ji roku 1911 šéf srbské zpravodajské služby > D. Dimitrijević (krycí jméno APIS). Jádro organizace tvořili mladí srbští armádní důstojníci a hlavním cílem bylo sjednocení všech jižních Slovanů ve Velkém Srbsku. Černá ruka se podílela na přípravě atentátu na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este v Sarajevu v červnu 1914. Vytypovala nacionálně naladěné studenty z Bosny (> G. Princip), dodala jim zbraně a pomohla organizovat atentát. Měla značný vliv na zahraniční a vojenskou politiku Srbska až do roku 1917, kdy byla na příkaz prince-regenta Alexandra Karadjordjeviće zlikvidována a APIS popraven.

ČERNÝ KABINET (Cabinet Noir, Black Chamber) – místnost pro tajnou kontrolu korespondence
Zřízení prvního černého kabinetu se připisuje proslulému kardinálu > Richelieuovi, když se roku 1624 stal ministrem krále Ludvíka XIII. Z historie ovšem víme, že snahy zachycovat, číst anebo i luštit (v případě zašifrování) korespondenci jsou staré jako historie písma. Úkolem Richelieuova černého kabinetu bylo zachycovat a analyzovat především dopisy nespokojené aristokracie a odhalovat chystané převraty.
Iniciativa černého kabinetu záhy vedla ke zřízení rozsáhlé špionážní sítě ve všech pařížských čtvrtích. Zachycené údaje potvrdily pikle šlechty. Strach z politických převratů ve vyšších kruzích pak značně převýšil obavy z lidového povstání. Neobvyklým rysem černého kabinetu byl jeho paternalistický postoj. Tajná policie ve Francii v období “starého režimu” sloužila jak k potlačování “občanských nepokojů”, tak k prevenci před skandály v aristokratických rodinách a u soudu. Tato směs špionážní práce a “laskavého státního dozoru” ovlivnila i moderní francouzskou státní policii, kterou zorganizoval > J. Fouché.
Černý kabinet ovšem nezůstal výsadou Francie. Podobný systém používal i diktátor Cromwell, obdobná oddělení mělo jak Rakousko za doby Josefa II. či Františka I., tak i Rusko Mikuláše I. Ostatně “kontrola” pošty horlivým poštmistrem je i zdrojem zápletky slavné Gogolovy komedie Revizor. O tom, že své černé kabinety měly a mají všechny zpravodajské služby světa, nikdo nepochybuje. V moderní době ovšem nejde už jen o černé kabinety, ale o rozsáhlé systémy, zejména v totalitárních státech a diktátorských režimech, které si mohou vůči obyvatelstvu dovolit téměř vše. V StB byla > kontrola korespondence jedním z důležitých technických úkonů.

ČESKOSLOVENSKO
Československý stát vzniklý v roce 1918 navazoval v oboru zpravodajských služeb jako v celé státní správě na instituce z období Rakouska-Uherska. Povahu zpravodajské činnosti > Maffie určovala válka a ilegální odbojové, tedy protistátní (protirakouské) cíle, a pro legální státní účely se Maffie nemohla stát základem. Civilní státobezpečnostní a zpravodajské útvary byly součástí politických, zejména však státních policejních úřadů. Ty v roce 1918 převzaly 1 831 zaměstnanců, ale v roce 1937 jich měly již 14 246. V tomto roce však celkový počet zaměstnanců civilních bezpečnostních složek v ČSR (státní policie, četnictvo a obecní policie) činil necelých 30 000 osob a z nich jen velmi malá část se zabývala zpravodajskými a státobezpečnostními úkoly.
Ty řídilo československé ministerstvo vnitra. Po předlitavském vzoru (Nachrichten Dienststelle) v něm vzniklo oddělení N, postupem doby různě přejmenovávané, které působilo po dvou liniích – prostřednictvím bezpečnostních oddělení zemských úřadů a policejních ředitelství (jejich počet a počet jejich odboček se stále zvyšoval), mezi nimiž hrálo nejdůležitější úlohu policejní ředitelství v Praze. V roce 1938 se na ministerstvu vnitra zpravodajskými řídícími a analytickými úkoly zabývalo 24 (!) úředníků. Zpravodajské útvary zemských úřadů zpracovávaly hlášení podřízených okresních politických úřadů a četnictva a zasílaly je ministerstvu vnitra. Důležité úkoly měla policejní ředitelství. Nejdůležitějším z nich bylo policejní ředitelství v Praze. Ve 30. letech měla jeho zpravodajská sekce 15 úředníků, 6 kancelářských sil a na 110 neuniformovaných policistů. Sekce byla rozdělena na oddělení zpravodajské, cizinecké a výkonné. V roce 1923 byla ustavena Zpravodajská ústředna (ZÚS), která vykonávala a řídila civilní výzvědnou a kontrarozvědnou službu v celém republice. Řídila mimo jiné odbočky (OZÚS) u ostatních policejních ředitelství a kromě toho měla oddělení politické (pro sledování komunistické strany, nečeských politických stran a extremistických stran) a oddělení cizinecké (záležitosti pasové, emigrantské). V roce 1937 byla uskutečněna reorganizace a od 1. ledna 1938 příslušný útvar prezidia policejního ředitelství v Praze nesl název Oddělení pro státní bezpečnost s později neblaze proslulou zkratkou > StB. Podle odhadů odborníků koncem 30. let působilo na úseku státní bezpečnosti v ČSR zhruba 500 specializovaných pracovníků.
Kromě civilního existovalo v ČSR také vojenské zpravodajství. Působilo jako II. oddělení hlavního štábu Ministerstva národní obrany a své útvary mělo u všech zemských vojenských velitelství a jim podřízených nižších velitelství. Jak později vylíčil > F. Moravec, ještě na počátku 30. let sledovala hrstka zpravodajců především staré rakouské hraběnky ve Vídni – habsburský převrat v Rakousku se zdál být mnohem hrozivější než růst nacismu v Německu. Moravcovým příchodem začal zásadní obrat. Československá vojenská zpravodajská služba se pod jeho vedením dostala mezi evropskou špičku. Získaný agent > P. Thümmel poskytoval neocenitelné služby i v prvních letech 2. světové války, neboť úzká skupina kolem F. Moravce odlétla do Anglie a pokračovala až do konce války ve své práci.
Po Mnichovu a následné okupaci Československa v březnu 1939 vznikla řada odbojových organizací a skupin, k jejichž hlavním úkolům patřila zpravodajská činnost ve prospěch zahraničních spojenců a sabotážní činnost. Spojení se zahraničím zprostředkovávali mimo jiné parašutisté, z nichž někteří se podíleli na atentátu na > R. Heydricha. Protektorátní zpravodajství přestalo fakticky existovat, bylo sloučeno s kriminalistickými složkami policie a podílelo se na střežení protektorátního prezidenta a členů protektorátní vlády. Některé bývalé československé zpravodajské útvary nebo jejich pracovníci pracovali pro > Gestapo, ale o tom není dodnes – více než půlstoletí po válce – mnoho známo. Na Slovensku v tehdejším samostatném státě vznikla v lednu 1940 > Ústredňa štátnej bezpečnosti.
Hned po válce se za nadšením velké časti obyvatelstva, soustředěného na obrovské zestátňování a vyhnání 3 milionů německých spoluobčanů ze země, skrýval urputný boj o ovládnutí > Ministerstva vnitra a bezpečnostních složek státu. Moravec byl na nátlak komunistů “odstaven” a Ministerstvo vnitra bylo už v košické vládě svěřeno komunistům. Pod vedením > V. Noska byl budován komunisty zcela ovládaný > SNB a v jeho rámci také “meč a štít” KSČ – > StB. Ta zpočátku nefungovala ve své pozdější obávané podobě, měla hlavně vyšetřovací a výkonné funkce. Zpravodajské úkoly plnil > odbor Z Ministerstva vnitra a > Zemské odbory bezpečnosti. Již zákon 149/47 Sb. však vytvářel jednotný SNB a poúnorové zákony dávaly StB všechny možnosti zpravodajských služeb v totalitních státech. Částí StB se stala také vojenská kontrarozvědka, a tak jen vojenská rozvědka si udržela svou organizační samostatnost.
Po “vítězném únoru” 1948 se StB stala státem ve státě a její represe a teror postihly i nejčelnější soudruhy. Po prvních pěti letech teroru (1948–53) však všemoc StB postupně opadala a roku 1968 byla tato organizace na pokraji rozkladu. Tomu zabránila “bratrská” pomoc armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968, ale ani následující “normalizace” ve státě již neobnovila její bývalé možnosti. StB při všech možnostech, které jí poskytoval totalitní komunistický stát, nedokázala s > přáteli zabránit rozkladu komunistického impéria a zásah represivních složek Ministerstva vnitra 17. 11. 1989 v Praze přispěl k pádu komunismu i v Československu.
StB byla poté zrušena. Ale mnozí její pracovníci přešli do civilní kontrarozvědky (> ÚOÚD, > FIS, > FBIS, > BIS) a rozvědky (> ÚZSI) či vojenské kontrarozvědky (> VOZ) a rozvědky generálního štábu. Československé Federální ministerstvo vnitra se nestalo především politickým správním úřadem. Za mocenské intriky a boje, které tyto instituce ochromovaly a ochromují i v České republice, odpovídají jak prezident Václav Havel a jeho spolupracovníci, tak nečinnost hlavních politických stran v zemi. Nejprve to byl za ODS především > J. Ruml (a jeho přátelé), ale nevyznamenala se ani sociální demokracie poté, co převzala vládu. Střídání šéfů tajných služeb, množství skandálů, odchody vedoucích pracovníků do exponovaných firem a úniky citlivých informací provázejí celou “demokratickou” éru.
Přesto ztráta exekutivních práv a možnost parlamentní kontroly alespoň civilní a vojenské kontzrarozvědky je po téměř padesáti letech značným přínosem. Za naprosté minus lze považovat skutečnost, že většina dokumentů tajných represivních složek komunistického režimu je i nadále považována za důležité státní tajemství.

ČÍNA
Historie čínské tajné služby sahá až do období daleko před naším letopočtem (> Sun C’). I v “říši Středu” se střídala období rozmachu a útlumu špionážní aktivity, ale tradice působila přinejmenším svou setrvačností. Mezi mistry špionáže patří například > Cho Šen, ve 20. století pak > Tai Li nebo > Kchang Šeng (který byl i členem politbyra čínské komunistické strany). Zpravodajské služby komunistické Číny se ještě před vznikem ČLR v roce 1949 “vyznamenaly” na ovládaných územích tím, co charakterizuje všechny totalitní tajné policie – terorem proti vlastnímu obyvatelstvu. Je málo známo, že po vytvoření ČLR v ní vznikla i obdoba sovětských gulagů, tábory lao-kaj. Podle některých odhadů v nich do poloviny osmdesátých let zahynulo na padesát milionů lidí.
Všechny komunistické zpravodajské služby v komunistické ČLR zastřešuje Ministerstvo státní bezpečnosti, které zahrnuje ředitelství pro výkon (stranická bezpečnost), centrální ředitelství vnějších vztahů (CELD), zabývající se analýzou zahraničních bezpečnostních služeb, a Státní komisi, která má vazby na ministerstvo zahraničního obchodu a vojenskou bezpečnostní službu generálního štábu. Ve vývoji čínských bezpečnostních služeb došlo k vytvoření sekce pro politickou bezpečnost či kontrašpionážní sekce, sekce organizace bezpečnosti, která sleduje personální obsazení státní správy, a sekce sociálního pořádku, jejíž činnost je nejblíže spjatá s policií. Pro krytí čínských agentů v zahraničí slouží především tisková agentura Nová Čína (New China News Agency – NCNA).
V období 50. let se Čína snažila získat tajemství výroby atomové pumy. Mnoho čínských studentů tehdy studovalo v USA a řada nukleárních odborníků byla čínského původu. Nejeden se tehdy navrátil tajně do vlasti, aby pomohl Číně v jejím nukleárním programu. Když nastalo ochlazení vztahů mezi Čínou a SSSR, byla v roce 1963 hlavní čínská evropská úřadovna přenesena z Prahy do Albánie a pak do Bernu. Čína nasazovala své agenty i do Mezinárodní zdravotnické organizace – k > provalu dvou čínských agentů došlo v roce 1966 v Ženevě. Číňané byli ke svým defektorům zcela neúprosní. V roce 1966 v Haagu bylo objeveno tělo jednoho čínského inženýra před domem čínského diplomata. Inženýr byl vyhozen z okna, ale pád přežil. Byl odvezen na kliniku, kde byl během porady lékařů v nestřeženém okamžiku tajnými agenty unesen a zavražděn. Nizozemsko tehdy přerušilo s Čínou diplomatické styky.
Tradičně se mohla Čína opřít i o svou početnou a loajální “diasporu” nejen v Asii, ale i v USA a Západní Evropě. Aktivita, kterou v posledních letech začíná vyvíjet ČLR v zemích bývalého sovětského bloku, je sice víceméně “soukromého rázu”, ale v případě, že někde vznikne čínská komunita, představuje důležitou bázi pro získávání agentů čínské tajné služby. 
O tom, že čínská rozvědka neustává ve své činnosti nikde na světě ani po pádu komunismu v Evropě, svědčí zjištění zveřejněná v USA v roce 1999. Čína získala významné tajné informace o jaderných zbraních USA jednak pomocí přímé špionáže, jednak prostřednictvím sítě jednotlivců a organizací s dobrými kontakty na vědce, obchodníky a akademiky. V kongresové zprávě z května 1999 se říká: “Čínské pronikání do našich zbrojních laboratoří probíhalo v několika posledních desetiletích a téměř s jistotou probíhá i dnes.” A bude probíhat i v budoucnu, lze dodat.

ČINGISCHÁN, též Džingischán, vlastním	jménem Temüdžin, asi 1162–1227, mongolský vládce, vojevůdce a dobyvatel
Když ho roku 1182 část Mongolů zvolila chánem, přijal jméno Čingis a po letech bojů sjednotil roku 1206 všechny mongolské kmeny. V následujících výbojích vytvořil říši zahrnující území od severní Číny přes Turkestán, Afghánistán až po Rusko. Vedle armády, kterou od základu reformoval, využíval Čingischán jako schopný vojevůdce i špiony. Zpravodajská služba ho informovala o síle nepřátel, ale také o zvycích a smýšlení obyvatelstva a dalších zajímavých okolnostech z hlediska strategie i taktiky při výbojích. To ovšem v Evropě už 750 let před Čingischánem vyzkoušel jiný východní dobyvatel – Attila, přezdívaný Bič boží. 
Mezi Čingischánovými špiony byli pochopitelně také cizinci, muslimové i křesťané, mimo jiné i jeden dobrodružný Angličan. Před armádou šly skupiny zvědů a při boji a obléhání měst využívali Mongolové různé válečné lsti. Po smrti Čingischána výboje ještě nějakou dobu pokračovaly a roku 1241 zasáhly i naše území. Činnost mongolských zvědů dokládá i takzvaná Dalimilova kronika: “Přes hranice české země tiše/ víc než pět set Kartasů k nám kvačí./ Zpytáci, tatarští vyzvědači/...Věru Češi hloupí byli,/ že cizincům dovolili/ po své zemi jen tak bloumat/ a co kde v ní leží zkoumat/ V létě Tataříni draví/ ve třech proudech do Čech jedou./ Všude si jak doma vedou,/ neboť o všem mají zprávy.”
Nicméně ani nejlepší “zpytáci” nedokázali zabránit smrti velkého chána. Po zprávě o ní se mongolské vojsko rychle stáhlo ze střední Evropy, aby se účastnilo bojů o uprázdněný trůn v asijských stepích.

ČINNÉ ZÁLOHY
V terminologii > StB pracovníci, kteří nebyli zařazeni do konkrétní funkce ve svém útvaru, ale zůstávali placenými příslušníky StB. Činných záloh se s oblibou používalo při reorganizacích, ale především pro účely > legalizace. Legalizovaní příslušníci kontrarozvědky StB pracovali většinou na ministerstvech a dalších centrálních úřadech, v podnicích zahraničního obchodu, sdělovacích prostředcích, ale také na stavbách československých podniků v zahraničí, v nakladatelství ORBIS a ovšem ve “Sjezdovém paláci” v Praze-Nuslích. Jejich úkolem byla “kontrarozvědná ochrana” příslušných institucí. V zaměstnání vystupovali nejčastěji pod krycím jménem, ale proslulý kapitán > Minařík byl legalizován pod svým jménem jako šéfredaktor časopisu Signál, který StB sloužil k účelům dezinformačním a diskreditačním.
 Komický je případ důstojníka StB legalizovaného na Ministerstvu zemědělství. Ten v listopadu 1989, kdy celá Praha už byla polepena statisíci protirežimních nápisů a hesel, informoval svůj útvar o tomto faktu, některé nápisy strhával a posílal je na > centrálu pro dokumentaci “nepřátelské činnosti”. A půl roku po listopadu 1989 se příslušníci činné zálohy pracující v SSSR na Krivojrožském kombinátu domáhali v > ÚOÚD svých “diet”; poslední se dokonce hlásili ještě v roce 1992.

ČURDA Karel, 1891–1947, československý poddůstojník, člen výsadku z Anglie a konfident Gestapa
Čurda byl po speciálním výcviku v Anglii vysazen v noci z 27. na 28. 3. 1942 na území Protektorátu jako člen tříčlenné skupiny OUT DISTANCE nadporučíka Adolfa Opálky. Bylo to několik měsíců před atentátem na > R. Heydricha. S tím ale neměl nic společného. Úkolem jeho desantu, vysazeného severovýchodně od Prahy, bylo navázat spojení s domácím podzemním odbojem a podávat do Anglie zpravodajské infromace.
Třetí člen skupiny Ivan Kolařík byl záhy vystopován > Gestapem a v obklíčení se otrávil. Opálka a Čurda unikli, dostali se do Pardubic a začali plnit úkoly. Dodnes není jasné, jak došlo k Čurdovu spojení s > Gabčíkem a > Kubišem (nicméně právě on sdělil po válce > F. Moravcovi, jak proběhl atentát na Heydricha).
Po vyhlášení odměny a beztrestnosti se přihlásil na Gestapu a odhalil úkryt parašutistů. Jeho udání vedlo k jejich obklíčení v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, ale i k zatýkání na Pardubicku, které mělo vést k vypátrání zbytku výsadku SILVER A. Výsledkem šetření Gestapa bylo odhalení vysílačky Libuše a vyhlazení Ležáků. Díky Čurdově identifikaci mrtvých parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje bylo také pozatýkáno 252 jejich příbuzných a spolupracovníků včetně žen a dětí a odvlečeno do Mauthausenu, kde byli všichni povražděni.
Čurda dostal jen 5 milionů z celkové částky 20 milionů korun – stejnou sumu dostal další zrádce z řad parašutistů Viliam Gerik. Zbytek byl rozdělen mezi 7 Němců a 53 občanů Protektorátu. Čurda se později stal členem tzv. volavčí sítě a působil pro Gestapo jako agent-provokatér: v noci přicházel do venkovských stavení a žádal jako právě vysazený parašutista o pomoc. Své zachránce pak udal a přivedl na popraviště.
Po osvobození byl v soudním řízení, které však bohužel řádně neosvětlilo průběh událostí, odsouzen k trestu smrti a popraven. Podobně skončil četař Gerik ze skupiny ZINC, který se necelých 14 dní po seskoku přihlásil české policii. Ta ho předala Gestapu, s nímž sice po nějakou dobu spolupracoval, ale snažil se získat cestu k odboji. Jeho záměr Gestapo prohlédlo a od roku 1943 byl vězněn v Dachau. Přesto byl po válce souzen a spolu s Čurdou v dubnu 1947 popraven.

D viz DŮVĚRNÍK

DARRAGHOVÁ Lydia, 1729–1789, americká špionka ve Filadelfii za americké války za nezávislost
Narodila se v Dublinu v Irsku. Se svým mužem Williamem emigrovala do Filadelfie v Pensylvánii. Příchod americké revoluce zastihl celou rodinu ve službě nové vlasti, jeden ze synů sloužil v pravidelné armádě pod velením generála > G. Washingtona. Když Angličané pod velením Williama Howa obsadili roku 1777 Filadelfii, zabrali vojáci pro potřeby Howova hlavního stanu prostory v domě Darraghových. To byla jedinečná příležitost pro sledování záměrů nepřítele a Darraghovi toho náležitě využili.
Zprávy podávali Washingtonovi originálním způsobem. William psal svá špionážní hlášení na malé kousky papíru, Lydia je zašila do knoflíků na kabátku jejich mladšího syna a ten pak odejel navštívit svého bratra v americké armádě. Odtud se důležité zprávy dostávaly přímo na Washingtonův stůl.
Když se v jejich domě ubytovali angličtí vojáci, střídali se příslušníci rodiny ve sledování dění v zabraných místnostech, odposlouchávání porad a prohlížení pošty. Lydie zjistila mimo jiné i klíčové datum útoku britské armády na americké “vzbouřence”. Nebyl již čas na osvědčenou metodu s knoflíky, a tak se úkolu chopila sama. Podařilo se jí se zprávou projít nepřátelskými liniemi a odevzdat ji do správných rukou. Britové pak v roce 1778 opustili město a nikdy se již nevrátili.

DASCH George, 1903–asi 1970, německý agent v USA
Pocházel z Bavorska a za poválečné krize v Německu roku 1922 emigroval do USA. Vystřídal řadu zaměstnání (od číšníka po prodavače) a krátce působil v americké armádě. Ještě před vstupem USA do 2. světové války se vrátil roku 1941 do Německa. Krátce poté ho sabotážní odbor > Abwehru získal pro úkol vést německé sabotážní akce v USA. Po speciálním výcviku byl Dasch spolu s dalšími třemi agenty vysazen z německé ponorky na Long Islandu v New Yorku, druhá čtyřčlenná skupina pak byla vysazena na Floridě.
Avšak během svého pobytu v Německu se Dasch neztotožnil s nacismem a ihned po vylodění se spolu s dalším vysazeným kolegou přihlásil > FBI. Jejich informace vedly k zadržení zbývajících agentů, dříve než stačili provést jedinou z plánovaných sabotáží. Po soudu byli oba > defektoři odsouzeni k trestu vězení (po válce propuštěni), zbývajících šest sabotérů bylo popraveno.

DB viz FRANCIE

DEBRÍFING viz VYTĚŽOVÁNÍ

DEE John, 1527–1607, anglický vědec, astrolog a špion
Kariéra tohoto renesančního kavalíra je v mnohém typická pro svou dobu. Duchaplný a vzdělaný doktor Dee, který studoval v Londýně i v Cambridgi (byl jedním z prvních absolventů proslulé Trinity College), nemohl být současnými poznatky vědy uspokojen, a tak hledal odpovědi na věčné otázky lidstva i v astrologii, alchymii a různých čarodějných disciplínách. Byl už dvorním astrologem “krvavé” královny Marie, ale našel přízeň i “panenské” Alžběty I., když se mu podařilo předpovědět krásné počasí na den její korunovace.
Pověst prvotřídního alchymisty byla skvělým doporučením pro císaře Rudolfa II. V Praze se tehdy sbíhaly nitky evropské diplomacie i špionáže a královnu Alžbětu i šéfa její špionážní sítě > F. Walsinghama zajímaly plány španělských a středoevropských Habsburků více než co jiného. Bylo by proto hříchem nevyužít schopností Deea a jeho méně učeného, zato však mnohem prohnanějšího kolegy, magistra > E. Kelleyho.
Oba přijeli do Prahy v roce 1583, ale jen nakrátko, neboť se vydali hledat štěstí do Varšavy. Již následujícího roku však prchli zpět do Prahy, protože v Polsku jim hrozil čarodějnický proces. Po dva roky pak Dee bádal jako dvorní alchymista (Kelley zatím “sloužil” Rožmberkům), než byl pro “politické intriky” ve prospěch protestantů v červenci 1586 vypovězen ode dvora i z Čech. Dee se však uchýlil k Rožmberkům na Třeboň a ignoroval i své druhé vypovězení.
Do Anglie se vrátil až na žádost Alžběty v roce 1589, tedy už po odražené invazi španělské “Velké armády” (1588). Královna ho jmenovala rektorem koleje v Manchesteru, ale její méně vděční poddaní zatím vypálili Deeovo rodné sídlo v Mortlaku jako čarodějnické hnízdo. John Dee pak zemřel v bídě a zapomenutí.

DEFEKCE
Ve zpravodajské terminologii označení pro přechod agenta, zejména však zpravodajského důstojníka, na stranu protivníka. Děje se tak na základě vlastního, různě motivovaného rozhodnutí > defektora nebo, když je odhalen, > převerbováním. V tomto druhém případě se z něj stává > agent dublér.
Defektor vždycky způsobí své mateřské službě vážné škody, neboť předává mnoho cenných informací. Nejde přitom ani tak o informace o jeho vlastních úkolech – znalosti defektora jsou vzhledem ke konspirativnosti zpravodajské práce omezené a rozsah jím způsobených škod v tomto ohledu lze vyšetřováním snadno zjistit. Mnohem důležitější jsou informace, ke kterým se defektor dostal v průběhu své práce mimoděk (rozhovory při obědě, náhodně zaslechnuté dialogy spolupracovníků, porady) nebo na základě svého zaměstnání v tajné službě (struktura služby, pracovní metody, pravá a krycí jména zaměstnanců a spolupracovníků, platy, rozmístění objektů atd.). Není zvláštností, že po defekci vysokých či špičkových zpravodajských důstojníků dochází k reorganizaci celé zpravodajské služby.
Defekci chápou mateřské služby vždy jako zradu, avšak defektor z totalitních států musí žít neustále v obavách před útoky vraždícího komanda, které má tuto jeho zradu potrestat.

DEFEKTOR
Označení zpravodajského důstojníka nebo spolupracovníka zpravodajské služby, který přešel z vlastního rozhodnutí či > převerbováním na stranu protivníka. Defektor pak může působit jako > agent dublér nebo utéci s řadou cenných informací do zahraničí. V zahraničí je pečlivě a dlouhodobě vytěžován (řadu měsíců a někdy i let). Poté bývá vybaven ochranou před potenciálními vražednými útoky ze strany mateřské služby (nová identita, skryté místo pobytu atd.). Zejména sovětští defektoři na Západ si nemohli být ani po desítkách let jisti svými životy, protože sovětské tajné služby netrpěly zradu svých pracovníků a spolupracovníků.
Proslulé jsou defekce > M. Goleniewského, > O. Gordijevského, > O. Penkovského, > H. J. Tiegeho. Známými českými defektory jsou > J. Frolík, > L. Bittman, > F. August a > V. Ludvík. Defektor někdy zůstává zaměstnancem své zpravodajské služby, a tak jí může způsobit obzvlášť velké škody (například > K. Philby, > K. Zbytek). Jestliže uprchne ze své země, dostává patřičnou odměnu (státní občanství, peníze, výhodné zaměstnání). Defektor se může stát pracovníkem nové služby, ale zřídkakdy přijde do styku s důležitými informacemi. Spíše působí jako poradce či školitel (například > J. Šejna).
Motivy defektorů jsou nejrůznější povahy. Nejčastěji defektují pro peníze (> Ames), ale zejména v totalitních státech hraje nejdůležitější roli odpor vůči režimu. Ovšem ideové důvody – prosovětské smýšlení – vedly ve 40. a 50. letech k defekci i mnohé pracovníky zpravodajských služeb demokratických států (například > Philby, > Maclean, > Blunt).

DEFOE Daniel, 1660–1731, anglický žurnalista, spisovatel a tajný agent
Syn londýnského řezníka, vlastním jménem Foe, studoval střední školu, ovládal pět jazyků, ale zběhl ze studií a cestoval po Evropě. Roku 1688 se připojil ke králi Vilému III. Působil jako nepříliš úspěšný podnikatel a pak se věnoval výhradně publicistice. Za politickou satiru byl roku 1703 uvězněn, ale získal sympatie veřejnosti. Po propuštění (1704), kdy se opět ocitl v tíživé finanční situaci, se rozhodl využít svého publicistického talentu a stal se tajným agentem vlády, a to agentem špičkovým. (Pochybnosti o něm měli už jeho současníci, ale Defoe se vždy obratně ohrazoval, že ho pronásledují ti, kdo “mají největší důvod mu děkovat”.)
Na základě dohody s ministrem whigů Robertem Harleyem založil svůj vlivný list The Review (Přehled), jehož kritický tón mu měl získat důvěru opozice, ale současně nesměl přesáhnout vládou stanovenou mez. Roli agenta ovšem plnil i poté, co vládu převzala toryovská opozice. V roce 1714, kdy se znovu chopili moci whigové, dostal za úkol vydávat další opoziční listy. Úlohu agenta plnil také při svých cestách po Evropě. Zvláště cenné služby poskytl vládě ve Skotsku, kam byl vyslán v době, kdy se jednalo o spojení Skotska s Anglií ve Velkou Británii (1706–07).
Defoe odtud podával zasvěcené a ostře kritické zprávy o smýšlení skotského obyvatelstva. Teprve v 60 letech vydal proslulého Robinsona Crusoa (1719). Po úspěchu napsal mnoho beletristických děl, z nichž však žádné už podobné popularity nedosáhlo; určitou výjimku tvoří Deník morového roku, román Moll Flandersová a Paměti kavalíra (týkající se i bělohorských Čech).	
K záhadnosti své osoby Defoe přispěl sám jako obratný mystifikátor. Svá díla často publikoval anonymně nebo jako vydavatel deníků či vyprávění jiných osob, které údajně sám jen literárně upravil.
Defoe na základě svých úspěchů naléhal na Harleye, aby vytvořil novou tajnou službu, která by ministrům Jejího Veličenstva přinášela tajné zprávy ze všech částí Velké Británie. Ale úspěchu v tomto směru dosáhl až po smrti královny Anny Stuartovny za Jiřího I. Byl poslán jako hlavní tajný agent (cestoval inkognito pod jmény Alexander Goldsmith nebo Claude Guilot) na cestu po zemi a organizoval práci všech tajných agentů. Vystupoval při tom jako spisovatel a jeho kniha Tour Through England and Wales (Cesta po Anglii a Walesu) se mu stala vedlejším zdrojem příjmu. Zdá se, že si některé intriky i vymýšlel pro vlastní zábavu.

DEKONSPIRACE
Ve zpravodajské terminologii označení pro odhalení, prozrazení, případně zveřejnění utajovaných skutečností.
K dekonspiraci může dojít činností zpravodajských služeb protivníka, neopatrností či závažnou chybou pracovníků a spolupracovníků vlastní služby, pátráním novinářů (> aféra Watergate) či náhodným prozrazením. Dekonspirace se může týkat nejrůznějších jevů – může jít o odhalení pracovníků zpravodajských služeb a jejich záměrů, o odhalení agentů a > informátorů, o identifikaci utajovaných objektů a zpravodajsko-technických prostředků (zařízení pro odposlechy, tajná fotografování a filmování), odhalení významu krycích jmen, prozrazení tajných kódů apod. Vzhledem k tomu, že činnost všech zpravodajských služeb je založena na všeobsáhlé konspiraci, hrozí jim nebezpečí dekonspirace něčeho neustále a je jejich trvalým strašákem. 
Ve zpravodajské oblasti je považováno za nejzávažnější dekonspiraci prozrazení utajovaných skutečností o struktuře, činnosti, pracovnících a agentech zpravodajské služby a jejích akcích. Nejen ve zpravodajské hantýrce, ale i v oficiálních dokumentech > StB se tomu říkalo > proval. K tomu může dojít také v důsledku > defekce. Řídkým záměrným případem dekonspirace je vzájemné jednostranné nebo oboustranné prozrazení dvou agentů pracujících na stejném úkolu jejich řídícím důstojníkem. Ve slangu StB se tomu říkalo dešifrovka. Jistým druhem dekonspirace je také > únik informací. 

DĚRJABIN Pjotr, * 1921, sovětský špion	a defektor
Po skončení války s Německem byl přijat do > NKVD a roku 1954 nasazen ve Vídni jako agent > KGB na ruskou emigrantskou komunitu v Rakousku. Již za pobytu v centrále vystřízlivěl z iluzí, a tak po několika měsících v cizině defektoval k Američanům a odešel do USA, kde získal azyl.
Sdělil několik pozoruhodných údajů, mimo jiné to, že KGB zaměstnává ve své zahraniční sekci v Moskvě 3 000 kádrových důstojníků a ve světě kolem 15 000 důstojníků. Před Výborem pro bezpečnost Senátu USA uvedl, že vražda je nástrojem sovětské politiky a jako důkaz uvedl existenci odboru úkladných vražd. Vedle proslulé > Smerše to byl odbor státní bezpečnosti, odpovědný za vydírání, vraždy a úkladné vraždy, známý až do Stalinovy smrti jako Specbyro č. 1, později Odbor č. 13 rozvědky KGB. Děrjabin předal rovněž dlouhé seznamy osobností, které měly být zavražděny v USA příslušníky KGB a odhalil řadu sovětských agentů na Západě. Později pracoval pro > CIA. Roku 1959 vydal autobiografii The Secret World (Tajný svět).

DES (Data Encryption Standard,	 Standard pro šifrování dat) – americký šifrovací systém
Označení šifrovacího algoritmu, který vznikl počátkem 70. let v USA jako komerční produkt na základě výzvy ministerstva obchodu USA. Byl otestován a ohodnocen > NSA. Od roku 1978 se algoritmu používá v civilním sektoru (zejména v bankovnictví) a ve vládních institucích. Obecný algoritmus je sice znám, ale podrobné řešení je přísně utajováno a nesmí být exportováno mimo USA. DES je v současné době patrně nejrozšířenějším šifrovacím systémem na světě, a to díky ohromné počítačové explozi.
Přestože byl DES považován za prakticky nezlomitelný systém, vydržel jen do druhé poloviny 90. let. Roku 1996 byl poprvé prolomen 56bitový klíč používaný DES, o tři roky později byl sestaven speciální počítač na rozbití DES, který spolu s celosvětovou sítí PC (Internet) rozbil DES za méně než 24 hodin. Kryptologové použili metodu útoku “hrubou silou” – proti algoritmu položili velký výkon moderních počítačových technologií. I když šlo zatím jen o laboratorní pokus s minimálním praktickým využitím (k rozbití algoritmu bylo potřeba spojené síly desetitisíců počítačů), rozhodla se americká vláda pro zadání vývoje nového šifrovacího standardu, který by jako systém AES (Advanced Encryption Standard – Pokročilý šifrovací standard) měl sloužit od roku 2001 a vydržet minimálně dalších 20 let.

DESTINOVÁ Ema, 1878–1930, česká sopranistka a údajná spolupracovnice Maffie
Emilie Pavlína Kittlová se narodila v Praze ve velmi zámožné rodině, prožila šťastné dětství a brzy se začala připravovat na pěveckou a hereckou dráhu u Marie Loewe-Destinn, bývalé zpěvačky vídeňské Dvorní opery. Po ní přijala své umělecké jméno. Po počátečních neúspěších na domácích scénách i v zahraničí se dostavil v roce 1898 triumf v berlínské Dvorní opeře a pak následovala závratná kariéra. Destinová zpívala v Evropě i v Americe, šla od úspěchu k úspěchu, ale po celou dobu zůstala úzce spjata s domovem a stále se vracela do Čech, do svého zámečku ve Stráži nad Nežárkou.
Uprostřed 1. světové války se náhle rozhodla, že ukončí sezonu v Metropolitní opeře v New Yorku a odjede domů, přestože otevřeně vyjadřovala své politické názory a upozorňovala na sebe rakouskou a německou policii. Stýkala se s nejvlivnějšími osobnostmi a jako vášnivá odpůrkyně monarchie přišla do styku i s > Maffií. Existují dvě verze o tom, jak v roce 1916 překročila hranice Rakouska-Uherska. Podle první našla policie pod podšívkou kabátu Destinové zprávu pro Maffii. Zpěvačka se před policejními orgány netajila tím, že o zprávě ví, ale namísto předpokládaného trestu smrti byla na přímou přímluvu německého císaře pouze hlídána pod hrozbou uvěznění. Podle druhé verze vezla tajnou zprávu pod poduškou v košíku své oblíbené kočky. Pokyn c. a k. policejního ředitelství z Vídně, aby byla na hranicích zadržena, se opozdil a úředník, který měl provést prohlídku umělkyně, byl sám zapojen do odboje a rozkaz nevykonal. Dokumenty se tak dostaly na místo určení.
Sama Destinová o této aféře nikdy nemluvila, i když natrvalo poznamenala její další život. Žila za války ve Stráži pod dohledem policie, úřady jí a její společnici odebraly pas a nepustily zpěvačku ani do Německa. Zahraniční smlouvy padly a přes mnohá vlastenecká vystoupení se umělkyně ocitla ve finanční tísni. Po válce se zcela změnil svět, a přestože se Destinová znovu vrátila do operních sálů, stále více se vzdalovala společenskému životu, až nakonec v roce 1930 náhle zemřela, raněna mrtvicí. Tento její životní příběh popisuje film Božská Emma, který v roce 1978 natočil režisér Jiří Krejčík. 

DESTRUKČNÍ AKCE
Termín obecně označuje použití jakéhokoliv hrubého násilí (nikoliv tedy jen za pomoci trhavin a výbušnin), které “vede k materiálnímu poškození nebo zničení určitého objektu (továrny, elektrárny, obchodu, zastupitelského úřadu, letadla, stroje atd.), ať už jde o věc významu pouze lokálního, anebo státně důležitého”.
Ve zpravodajské a policejní terminologii je destrukční akce organizovaná za pomoci člověka, který působí “uvnitř” objektu, klasifikována jako sabotáž (subverze), pokud ji provádějí lidé “zvenčí”, jde naopak o záškodnictví (diverze). Destrukční akce v dobách války jsou častým způsobem poškozování citlivých zařízení nepřítele. V jeho týlu je vykonávají speciální sabotážní komanda nebo domácí ilegální organizace, partyzáni apod. V dobách míru jsou destrukční akce prostředkem teroristů a extremistů, ale i produktem státního terorismu. Někdy jsou výrazem soukromé pomsty nebo činem pomatence.
Destrukce (výbuchy, požáry, velké železniční a letecké nehody, důlní neštěstí apod.) se v terminologii StB nazývaly MUNH (mimořádné události v národním hospodářství) a kromě kriminalistů byl u jejich vyšetřování přítomen vždy alespoň jeden pracovník StB, příslušník ekonomické kontrarozvědky. V prvních letech komunistického režimu byly nejrůznější nehody a neštěstí přičítány záškodnické činnosti zahraničních i domácích agentů “imperialistických” zpravodajských služeb a byly o tom popsány tuny papíru a natočena řada filmů. Ke stejnému obviňování se režim začal uchylovat i na svém konci. StB vedla akci PALIČ, v níž byl ze sabotážních akcí neprávem podezírán syn ženy jednoho významného emigranta. V tisku bylo naznačováno, že je v kontaktu s Chartou 77. 

DETEKTOR LŽI, též POLYGRAF
Přístroj, který na základě vypracované metodiky zjišťuje spontánní fyziologické reakce lidského organismu na pečlivě připravené otázky. Přístroj má objektivně prokázat, zda vyslýchaný uvádí pravdivé či nepravdivé údaje. 
Polygraf byl vyvinut v USA a v některých státech je dokonce uznáván za důkaz při soudních procesech. Je však užíván nejen u soudů, ale i při náboru zaměstnanců zpravodajských služeb či důležitých státních i soukromých úřadů. A zejména se stal vítaným pomocníkem západních zpravodajských služeb při výslechu emigrantů a > defektorů z Východu, aby zjistily, zda jde o skutečné přeběhlíky či > podstavy.
Propaganda, která líčila stoprocentní úspěšnost polygrafického testu, z něj učinila obávanou zbraň Západu proti infiltraci z Východu. Podle svědectví > J. Frolíka pracovala Státní bezpečnost od roku 1962 pod vedením lékaře, podplukovníka StB Milana Dufka na metodě, jak přístroj oklamat. Úspěchu dosáhla až poté, co československá rozvědka získala ke spolupráci pracovníka americké > DIA Röhera, který za blíže neosvětlených okolností defektoval a přeběhl roku 1965 do Československa.
Předtím pracoval jako examinátor na polygrafu ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Metoda spočívala ve zhruba měsíčním výcviku, po němž reakce – tep, krevní tlak a jiné fyziologické projevy – na otázky jako “Jste agentem československé nebo jiné komunistické rozvědky?” měly být v mezích normálu. Naopak při nepodstatných otázkách měly tyto veličiny stoupat nad normál. Jednou z metod, jak toho dosáhnout, byl proslulý “špendlík” (v botě apod.), který si vyslýchaný při neutrální otázce zabodl, aby nastartoval “prudké” reakce.
Součástí přípravy byl i výcvik na udržování pulsu a krevního tlaku v mezích normy, zkoušky pod vlivem alkoholu či drog. I když autoři metody neslibovali “zázraky” a metodu stále vylepšovali, byla natolik úspěšná, že díky ní řada československých agentů prošla prověrkami polygrafů u CIA úspěšně. Jedním z nich byl například slovenský sportovec a dlouholetý spolupracovník StB s krycím jménem VLADO. Ten o svém výslechu na polygrafu podal obsáhlou, odborně zasvěcenou zprávu. Navzdory všem pochybám o jeho spolehlivosti se detektor lži ve světě používá dodnes.

DEŠIFROVKA viz DEKONSPIRACE

DEVÁTÝ Stanislav, * 1952, technik, disident, šéf české kontrarozvědky v letech 1993–1996
Vyučil se elektrikářem, absolvoval průmyslovku a pracoval v proslulém JZD Slušovice. Když se stal mluvčím Charty 77 na rok 1988, byl odtud propuštěn (televizní pořad na ČT2, vychvalující v červnu 1999 (!) proslulý komunistický agrokombinát a jeho předsedu F. Čubu, se o tom ani nezmínil). Od roku 1986 byl Devátý také členem VONS a v roce 1987 založil ve Zlíně Společnost přátel USA. Brzy se stal známý jako tvrdý odpůrce komunismu a proslul pasivním odporem při zatýkání, hladovkami ve vězeních a ilegálním odchodem do Polska po odsouzení v srpnu 1989. Z Polska se vrátil až po pádu komunismu s pověstí, že to bude “politik jako řemen” (jak ho označil kněz Václav Malý). 
V červnu 1990 byl na jihomoravské kandidátce OF zvolen za poslance Federálního shromáždění. Zde se brzy dostával do sporů s bývalými komunisty v OF, hlásil se k pravici a později se stal členem Klausovy ODS. Byl zvolen do > Komise 17. listopadu, kde veřejně proslul v > aféře Kavan. V roce 1991 pro tisk prohlásil, že komise se zabývá odkrýváním agenturní sítě StB a bude usilovat o zveřejnění seznamu jejích spolupracovníků. K tomu tato komise nikdy nedostala svolení, vytvořila však počítačovou bázi spolupracovníků StB (kterou později získal a zveřejnil P. Cibulka). Když se v roce 1992 rozpadalo Československo, byl Devátý jmenován českým náměstkem ředitele > FBIS a bylo zřejmé, že ODS ho bude prosazovat na místo ředitele budoucí české > BIS. Ale v té době už Devátý neměl všeobecnou důvěru, a byl proto jmenován jen prozatímním ředitelem. Uvnitř služby se brzy stávalo zřejmé, že ani nejlepší úmysly nemohou vyrovnat nedostatek koncepčních a organizačních schopností. Devátý se stal součástí mocenských intrik v BIS a nedokázal se v nich orientovat. Navíc BIS stíhaly různé skandály a Devátý jim nedovedl čelit. V listopadu 1996 za dramatických okolností odstoupil ze své prozatímní funkce, když už předtím bylo jeho postavení silně otřeseno. Veřejně ho pomluvila i jeho vlastní zástupkyně Sylva Šauerová a pak s dalšími pracovníky BIS odešla do podezřelého Chemapolu Václava Junka, o němž tisk na základě údajných zpráv > J. Rumla pro vládu neustále psal, že byl agentem rozvědky StB. Nic nemohlo rozklad kontrarozvědné instituce dokumentovat potupněji.
 Různí novináři, zejména Bohumil Pečinka, dlouho odmítali všechny kritiky BIS, a to situaci jen zhoršovalo. Ale po rezignaci Devátého Mladá fronta Dnes napsala: “Devátého pozice se stala neudržitelnou hlavně proto, že od sebe nikdy nedokázal odvrátit podezření, že je muž ODS. Ač pouhý státní úředník, stal se figurou v mocenském zápase. Jeho nespokojení podřízení zcela nepatřičně nacházeli otevřené dveře u špiček koalice i opozice a každá strana si ve službě hýčkala vlastní rezidenturu.” I když to poslední nebyla zcela pravda, Devátý neuměl BIS řídit, neboť byl příliš zajatcem své ideologie a svého okolí. Během působení v BIS vystudoval dálkově práva a po svém odstoupení se stal koncipientem v advokátní kanceláři bývalého kolegy z Komise 17. listopadu Petra Tomana. Navzdory zjevnému neúspěchu ho mnozí novináři a publicisté stále považují za významného experta v záležitostech bezpečnostních služeb a často mu dávají příležitost k tomu či onomu se vyjádřit. 

DEWAVRIN André, * 1912, šéf francouzského zpravodajství za 2. světové války
Před 2. světovou válkou vyučoval na vojenské akademii v Saint Cyr a v roce 1940 bojoval při neúspěšné spojenecké ofenzivě v Norsku. Po vytvoření de Gaullovy armády Svobodné Francie v Londýně se stal pod krycím jménem plukovník Passy šéfem BCRA, Centrálního úřadu zpravodajství a operací. Byla to francouzská zpravodajská služba, která úzce spolupracovala s odbojem v okupované Francii. Dewavrin organizoval rovněž zpravodajskou činnost ve francouzských koloniích v severní Africe. BCRA koordinovala svou činnost i se > SOE, která podporovala domácí francouzský odboj. Po válce se Dewavrin vrátil k dráze vojáka.

DEZINFORMACE
Nepravdivá (klamná) informace, jejímž cílem je ovlivnit určité skupiny lidí nebo celé populace. Ve zpravodajské činnosti jde o jednu ze základních metod sloužících k ovlivnění protivníka tak, aby se choval podle potřeb > zpravodajské služby. Protivníkem může být nepřátelská zpravodajská služba nebo organizace a osoby, proti nimž služba působí. Dezinformace lze dělit na strategické, s dlouhodobými plány a záměry, a operativní, které na základě momentální situace sledují krátkodobý cíl.
Dějiny vojenství a zpravodajských služeb jsou také dějinami dezinformací. Například athénský vojevůdce Themistoklés použil dezinformace při proslulé námořní bitvě u Salamíny. Perskému králi Xerxovi nejprve po svém otroku vzkázal, že Řekové chtějí uprchnout. Byla to v podstatě pravda, ale Řek chtěl dodanou informací přimět Peršany k bitvě na místě pro ně nevýhodném. Po svém vítězství Themistoklés poskytl králi Xerxovi další dezinformaci, a to že Řekové chtějí zničit most přes Helléspont, a tak Peršanům odříznout cestu. Král pak s většinou armády kvapně odešel z Řecka a takto oslabené Peršany Řekové dokázali porazit. (Když byl pak Themistoklés vyobcován z Athén, našel útočiště u Xerxova syna, kterému opět dodal dezinformaci – představil se jako “dobrodinec a přítel” jeho otce.)
Zlatým věkem dezinformací však je dvacáté století, kdy již důkladně zorganizované zpravodajské služby vytvářejí pro dezinformace samostatné útvary a akce (> zpravodajské hry). V této knize k nim patří například > akce NEPTUN či > operace MINCE MEAT a další. Známou dezinformací s dalekosáhlými důsledky byla akce nacistických tajných služeb, které v roce 1936 podstrčily československému prezidentovi E. Benešovi zfalšované dokumenty o zradě sovětského maršála Tuchačevského. Beneš je předal Stalinovi a Tuchačevskij a s ním i velká část sovětského důstojnického sboru pak byla zatčena, odsouzena a popravena. Účinnou dezinformací byla činnost britského a amerického letectva, která celé měsíce před invazí v červnu 1944 bombardovala s dvojnásobnou intenzitou oblasti u Calais, a tak u německého velení vyvolávalo mylný názor, že invaze proběhne právě zde. Mezi klasické dezinformace > KGB patří indickými novinami zveřejněná zpráva o tom, že AIDS je produktem amerického vojenského výzkumu. Informace o dezinformacích > StB by vydaly na obsáhlou knihu. Patřilo k nim například zpracování a vydání publikace o Polsku v > akci Sever nebo rozšíření zprávy, že případné demonstrace 21. srpna 1989 budou krvavě potlačeny stejně jako studentské demonstrace na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Dezinformacemi byly samozřejmě také tajnými spolupracovníky rozšiřované vymyšlené pomlouvačné zprávy v prostředí disentu. 
Jak je zjevné, dezinformace mohou mít podobu zpráv šířených tiskem, rozhlasem a televizí, ústně, ale mohou to být i klamné činnosti (bombardování, doručení falešných dokumentů). Má-li být dezinformace účinná, nesmí obsahovat jen nepravdivé informace, ale i informace pravdivé nebo možné. Někdy lze dezinformační kampaň založit na základě pravdivých informací, které jsou však takové povahy nebo jsou šířeny takovým způsobem, že je protivník považuje za nepravdivé. V každém případě dezinformace patří k důležitým metodám zpravodajských služeb.
A nejen jejich. Když v létě 1999 kandidoval v doplňovacích senátních volbách v Praze 1 za sociální demokracii člen Jazzové sekce Karel Srp a vyšlo znovu najevo, že byl v letech 1976–82 veden v registrech StB jako důvěrník a agent HUDEBNÍK, předložil na tiskové konferenci seznam 52 stejných krycích jmen a sugestivně se tázal, “kdo se v tom má orientovat”. Byla to dezinformace zacílená na zcela neinformované posluchače. Orientace v “hudebnících” je velmi jednoduchá – každý má jiné > registrační číslo, jiné pravé jméno a jiné datum narození.

DGER viz FRANCIE

DGSE viz FRANCIE

DGSS viz Francie

DI-5 viz MI-5

DI-6 viz MI-6

DIA (Defense Intelligence Agency,	Služba obranného zpravodajství) – armádní kontrarozvědka USA
Vznikla roku 1961 z původně tří samostatných zpravodajských odborů na ministerstvu obrany USA. Zakladatelem byl tajemník ministra obrany Robert McNamara, jemuž byla tato služba podřízena. Služba se stala plně efektivní až po třech letech neustálých reorganizací. Později začala být dokonce vážným soupeřem > CIA. Zjevná rivalita mezi DIA a CIA vedla paradoxně k získání informací o vývoji sovětských družic a ke kontrole elektronického odposlechu. V srpnu 1983 DIA odposlouchávala rádiové spojení mezi základnou a sovětskými letci, kteří sestřelili letadlo korejských aerolinií s 269 osobami na palubě (> Korea, > vesmírná špionáž). Na počátku 90. let se významně podílela na přípravě operace POUŠTNÍ BOUŘE během války v Perském zálivu. 
DIA je organizována do 20 ředitelství, například: ředitelství pro operace, plánování a výcvik, pro zahraniční zpravodajství, ředitelství pro prognózy, pro výzkum, pro vědecké a technické zpravodajství atd. DIA se zaměřuje na shromažďování, produkci a předávání vojenských zpravodajských informací jednotlivým úsekům obrany USA. Zaměstnává 59 % civilních zaměstnanců, z nichž třetina až polovina má tituly doktorů věd z oborů ekonomie, biologických a fyzikálních věd, matematiky, historie, medicíny, logiky, práva a informatiky. Posledním ředitelem DIA byl v roce 1996 jmenován generál Patrick M. Hughes. 
Další informace týkající se problematiky špionáže čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.dia.mil.

DIMITRIJEVIĆ Dragutin, krycím jménem APIS, 1876–1917, srbský důstojník, plukovník generálního štábu a šéf srbské zpravodajské služby
Narodil se v Bělehradě, vystudoval vojenskou školu a stal se důstojníkem ve zpravodajském oddělení. Byl nejen horlivý nacionalista, ale i ke všemu odhodlaný “terorista balkánského stylu”.
V roce 1903 stál v čele spiknutí proti králi Alexandru Obrenovićovi, při němž byl panovník spolu se svou manželkou Dragou zavražděn; na srbský trůn se pak vrátila dynastie Karadjordjevićů. Dimitrijević vehementně podporoval velkosrbské snahy a pro jejich realizaci mimo jiné roku 1911 inspiroval založení tajné teroristické organizace Černá ruka. Podílel se na přípravě atentátu na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este v Sarajevu v červnu 1914. Atentát, který uskutečnil > G. Princip, pak vedl k rozpoutání 1. světové války.
Politické ambice se však nakonec staly Dimitrijevićovi osudnými. Začal být nepřijatelný i pro srbského panovníka, a tak byl obviněn, patrně neprávem, z přípravy atentátu na prince-regenta Alexandra Karadjordjeviće. Byl zatčen, odsouzen k trestu smrti a 13. června 1917 popraven. Poněkud pikantní je fakt, že tohoto “neortodoxního” zpravodajce v roce 1953 (!) v Jugoslávii plně rehabilitoval sám prezident Tito.

DINA viz CHILE

DISKREDITACE
Poškozování pověsti osob, skupin osob, organizací, institucí a států někdy pravdivými, hlavně však dezinformačními informacemi. S tímto jevem se každý člověk téměř denně setkává v soukromém i veřejném životě. Nejpůsobivější jsou diskreditace šířené ve významných sdělovacích prostředcích.
Diskreditace je oblíbenou metodou práce tajných služeb zejména v totalitních státech. Slouží k ovlivňování veřejnosti v duchu totalitní ideologie a k rozkládání opozičních seskupení. K tomu těmto službám poskytují veřejný prostor poslušné sdělovací prostředky a tajně v tomto směru působí jejich spolupracovníci. Diskreditací se zabývala také rozvědka > StB s cílem ovlivnit veřejné mínění na Západě a ve třetím světě. Například v roce 1957, jak později odhalil > L. Bittman, uskutečnila na prefektuře ve Štrasburku atentát, jemuž podlehla žena prefekta, a v doprovodné letákové akci vyvolávala dojem, že atentát je dílem “Bojového svazu za nezávislé Německo”. Protiněmecký cíl měla i > akce NEPTUN. Heslo > akce SEVER uvádí diskreditační činnost rozvědky StB v době zákazu nezávislé odborové organizace Solidarita v Polsku.
Stejně se činila i kontrarozvědka StB. Diskreditační záměr měl například televizní pořad o > akci Delta nebo články typu “Kdo je Václav Havel” v Rudém právu; v > akci KLÍN měli tajní spolupracovníci StB rozšiřovat v disidentském prostředí informace o psychopatických rysech > S. Devátého či poukazy na to, že si známí signatáři Charty 77 činí ze své činnosti “živnost”. Diskreditačním požadavkům StB vyhovovaly bez váhání > oficiální styky ve sdělovacích prostředcích. Významné místo v tom zaujímal list Signál, jehož šéfredaktorem byl rozvědčík > P. Minařík.
Diskreditace v oblasti bezpečnosti je oblíbená i po listopadu 1989. Skupina novinářů napadala kritiku příslušných institucí soustavně tím, že kritici jsou ambiciózní lidé, kteří z ministerstva vnitra a zejména > ÚOÚD (> FIS, > FBIS, > BIS) museli odejít pro neschopnost, a proto se jim zhrzeně mstí. Zatím se nevyjasnilo, co bylo cílem diskreditace představitele > MI-6 v Praze v roce 1998 (šlo o jeho sexuální orientaci). V obou těchto případech však diskreditace nesloužila nadosobním zájmům, nýbrž byla projevem bojů o osobní mocenské postavení.

DIVERZANT, DIVERZE viz ZÁŠKODNICTVÍ 

DIVERZE IDEOLOGICKÁ viz IDEOLOGICKÁ DIVERZE

DOIHARA Kendži, 1883–1948, japonský	důstojník a šéf japonské špionážní sítě v Mandžusku v době japonské expanze na Dálný východ
Narodil se ve vznešené samurajské rodině, jeho sestra se dokonce vdala za prince z císařské rodiny. Není divu, že jeho kariéra v armádě byla rychlá – už v 21 letech dosáhl hodnosti majora. Roku 1904 se stal pobočníkem vojenského atašé na japonském velvyslanectví v Pekingu. Jeho úkolem byla všestranná příprava budoucí intervence do Země vycházejícího Slunce – do Číny.
Expanzionistické plány Japonců se měly stát stravitelnější díky doktríně “Asii Asiatům”, která apelovala na ostatní národy Východu, že musí společně pod japonským vedením vystoupit proti Západu. Doihara se ovšem zároveň snažil oslabit stabilitu Číny tím, že podporoval odstředivé tendence generálů stojících v čele jednotlivých čínských provincií. Své vládě doporučoval, aby se místem japonské intervence stalo Mandžusko, ze strategického hlediska nejvýhodnější oblast. Vliv tu uplatňovalo z evropských mocností pouze Rusko (krátce poté poražené v rusko-japonské válce) a šlo o obrovskou, přitom jen řídce osídlenou oblast na severovýchodě Číny, která mohla být napadena jak z moře, tak z Koreje, již Japonskem okupované.
Svými přesně formulovanými analýzami ovlivnil své nadřízené a získal povolení k tajné obhlídce Mandžuska. Cestoval v přestrojení jako učitel, cestovatel, obchodník atd. Doiharovy úspěchy mu po 1. světové válce (když vyšly jeho akce najevo) vynesly lichotivé označení “mandžuský Lawrence”.
Revoluce v Rusku, která oslabila pozice této velmoci na Dálném východě, nabídla Japonsku novou šanci. Doihara získal ještě větší pravomoci i více prostředků na svou kampaň. Vybudoval v Mandžusku velkou špionážní síť, do níž získal agenty jak z řad ruských emigrantů, kteří do Mandžuska utekli před bolševiky, tak i z místních Číňanů. Neštítil se žádných prostředků, využíval drogy, vydírání, veřejné domy a své oběti používal jako agenty. Nepohodlné osoby dal zavraždit.
Roku 1931 se mu podařilo zorganizovat zrušení japonských kasáren v Mukdenu, což mělo být záminkou k obsazení Mandžuska japonskou armádou. Po krátkém váhání byl roku 1932 jeho návrh uskutečněn. Japonci území obsadili a vyhlásili “samostatný” stát Mandžukuo, v jehož čele formálně stál poslední čínský císař Pchu-i. Doiharovy úspěchy se potvrdily i v roce 1938. Tehdy musel dát vůdce protijaponského odboje generál Čankajšek popravit řadu čínských generálů, protože šlo o Doiharovy agenty.
2. světová válka vzdor dalšímu postupu Doihary (od roku 1942 byl velitelem japonských vzdušných sil) znamenala tečku za úspěchy mandžuského Lawrence. Po porážce Japonci ztratili dobytá území na asijském kontinentu a on sám byl obžalován z válečných zločinů, usvědčen a oběšen.

DOKLADY FALEŠNÉ
Falešné doklady všech typů (občanské průkazy, pasy, služební legitimace, řidičské průkazy atd.) se zhotovují se záměrem zastřít pravou totožnost člověka před orgány státní správy, policie, celníky apod., ale i před obchodními a finančními institucemi a občany vůbec. Používají se hlavně v podsvětí.	Ve zpravodajské práci se užívají jen ve výjimečných situacích (u nás například za nacistické okupace). 
Falešné doklady jsou odhalitelné, a mohou proto zmařit i dlouhou dobu promýšlenou a připravovanou akci.

DOKLADY KRYCÍ
Doklady všech typů, které slouží pracovníkům zpravodajských služeb a někdy i jejich spolupracovníkům ke konspirativnímu vystupování. Nejsou padělané jako falešné doklady, nýbrž zhotovené na úředních listinách. Jejich používání ve zpravodajské službě bývá (obvykle zákonem) taxativně vymezeno; nesmí se například zhotovovat jako doklady soudců, poslanců a dalších ústavních činitelů. Krycí doklady patří mezi technicko-operativní prostředky pracovníků zpravodajských služeb a jejich zhotovování a využívání je pevně upraveno interními předpisy a směrnicemi. Vyhotovováním krycích dokladů se zabývá speciální oddělení zpravodajské služby, které je také eviduje. U nás snad nejznámějším případem je krycí doklad (občanský průkaz), který poručíkovi Ludvíku Zifčákovi z pražské správy StB umožnil v roce 1989 vystupovat jako student Milan Růžička. Krycí jména, a tedy i krycí doklady, měli vždycky ti příslušníci, kteří spravovali konspirační byty. Používání krycích jmen a krycích dokladů je také běžné v rozvědkách.

DOKTRÍNA
Termín používaný pro zaměření činnosti > zpravodajské služby. Vychází z bezpečnostní doktríny státu a stanovuje orientaci, cíle a metody činnosti služby. Orientace může být být defenzivní (kontrarozvědná) nebo ofenzivní (rozvědná). Metody činnosti mohou být jen zpravodajské (shromažďování informací) nebo zpravodajské a výkonné (policejní a vyšetřovací). Bezpečnostní doktrína státu rovněž předurčuje, které zpravodajské služby jiných států jsou partnerské a které představují protivníka. V totalitních státech protivníka představují i občané vlastního státu, a to ti, kdo projevují zjevný odpor proti totalitnímu režimu.
Existence a úkoly zpravodajských služeb bývají upravovány zákonem a jejich činnost pak vnitřním statutem a organizačním řádem. Existence československé Státní bezpečnosti vyplývala ze zákona o > SNB, ale její strukturu a činnost upravovaly tajné rozkazy a nařízení ministrů vnitra a politická rozhodnutí nejvyšších orgánů komunistické strany. O parlamentní kontrole nemohlo být ani řeči. V polistopadovém Československu a České republice je zákonem upravena pouze existence a činnost > BIS a > Vojenského obranného zpravodajství. Je reliktem z doby komunismu, že další dvě české civilní a vojenské zpravodajské služby jsou nedílnou součástí ministerstev vnitra a obrany (generálního štábu) a jmenování jejich šéfů, zadávání úkolů a kontrola jejich činnosti jsou výlučnou záležitostí exekutivy.

DONAŠEČ viz KONFIDENT

DONOVAN James Britt, 1916–1970, americký právník a zpravodajský důstojník
Narodil se v New Yorku jako syn lékaře, prošel školami v Bronxu, v letech 1933–37 navštěvoval Fordham University a roku 1940 obdržel diplom na Harvardské univerzitě. Po třech letech právnické praxe vstoupil do armády a konec 2. světové války prožil jako zpravodajský důstojník v > OSS, kde pracoval jako poradce. V letech 1945–46 se zúčastnil norimberského tribunálu s nacistickými válečnými zločinci.
Revoluci v tehdejší špionážní praxi způsobil v roce 1957 po odhalení sovětského zpravodajského esa > R. Abela a jeho špionážní sítě. Donovan tehdy obhajoval Abela před soudem a po dohodě s ředitelem FBI > E. Hooverem navrhl, aby jeho klient byl místo obvyklého trestu smrti k dispozici pro případnou budoucí výměnu za někoho jiného. Tento návrh akceptoval i federální soud. Vhodný okamžik nastal v roce 1961, kdy byl v Sovětském svazu odsouzen k nuceným pracím > F. G. Powers, pilot letadla U-2 sestřeleného při špionážním letu nad územím SSSR.
Za pomoci východoněmeckého právníka W. Vogela Donovan uskutečnil roku 1962 v Berlíně výměnu Powerse za Abela, a způsobil tak skutečnou špionážní revoluci v dosavadních právních zvyklostech při řešení špionážních deliktů. Výměna proběhla uprostřed mostu přes Sprévu v Berlíně, na hranici mezi demokratickým a komunistickým režimem. Donovan se vrátil do Západního Berlína s Powersem a Vogel do Východního Berlína s Abelem. 
Později se Donovan vrátil k praktické práci v justici. V letech 1963–65 působil jako prezident newyorského Úřadu pro vzdělávání a až do své smrti se veřejně angažoval. Byl nositelem Řádu za zásluhy a Vyznamenání za zpravodajské služby.

DONOVAN William J., 1883–1959, americký právník, zakladatel zpravodajské služby OSS, přezdívaný Divoký Bill
Narodil se v Buffalu, vystudoval právo na Columbia University a svoji kariéru započal jako advokát. Před vstupem USA do 1. světové války cestoval Donovan po Evropě, kde zpravodajsky zjišťoval potřeby budoucí americké pomoci válčícím stranám. Později v Evropě i bojoval a získal svou přezdívku. Po válce se vrátil k advokacii a vstoupil do politiky. V roce 1932 se bezúspěšně snažil kandidovat na guvernéra státu New York.
Na počátku 2. světové války se opět vrátil ke zpravodajství a v Evropě plnil neoficiální úkoly pro prezidenta Franklina D. Roosevelta. V roce 1941 vytvořil F. D. Roosevelt COI (Central Office of Information, Centrální úřad pro informace), o rok později přetvořený v Kancelář strategických služeb > OSS, který byl svěřen Donovanovi.
I když OSS nebyla z různých důvodů tak pružná, jak by bylo zapotřebí, vychovala pro poválečnou dobu řadu vynikajících analytiků a potvrdila, že analytické a operativní činnosti je nutno soustředit v jedné organizaci. Donovan se při budování OSS inspiroval zkušenostmi britských tajných služeb, zvláště pak z těsné spolupráce s > W. Stephensonem. Byl také pověřen koordinací všech amerických zpravodajských služeb.
Založil v tajných službách dvě tradice – výběr zpravodajců byl určen jejich akademickým vzděláním a centrální analýza byla prováděna sedmičlennou skupinou analytiků (Board of Analysts). To se stalo vzorem vnitřní struktury pro budoucí zpravodajské organizace. 
Donovan ještě během války vypracoval plán na vybudování ústřední zpravodajské služby. Plán sice ocenil Roosevelt, ale nesetkal se s odezvou u prezidenta Trumana. Donovan se opět vrátil k advokacii. Roku 1953 se stal velvyslancem USA v Thajsku, ale už roku 1954 odešel do penze.

DONUCENÍ viz MOTIVY SPOLUPRÁCE

DOPIS TETĚ
V dubnu 1992 tehdejší ředitel > FBIS Štefan Bačinský doručil osobně předsedovi české vlády Petru Pithartovi přípis, který v příloze obsahoval seznam 262 členů českého Syndikátu novinářů evidovaných v registrech StB jako její spolupracovníci. Přípis upozorňoval na jejich nebezpečí pro stát. Petr Pithart nevěděl, co si má s přípisem počít, neboť kromě jmen novinářů, dat narození a krycích jmen z registrů StB seznam neobsahoval žádný důkaz o destabilizující činnosti jmenovaných novinářů, a o přípisu informoval veřejnost. Dokument pak dostal v tisku výstižný název “dopis tetě”. Podobný přípis obdržela i slovenská vláda; obsahoval seznam 124 evidovaných spolupracovníků StB ve slovenském Syndikátu novinářů.
Posměšný název “dopis tetě” byl oprávněný. Dokument byl totiž příkladem naprostého diletantství a svévole některých polistopadových pracovníků zpravodajských služeb. Seznam byl průmětem báze dat zpracované > Komisí 17. listopadu a seznamu členů Syndikátu, avšak bez jakékoli analýzy. Tak se v “dopisu tetě” objevili nejen již mrtví lidé, ale také členové, kteří se do Syndikátu přihlásili, ač vlastně novináři nebyli. Mezi nimi byl též významný český přírodovědec, který dlouhodobě pracoval pro StB i > KGB a ještě na jaře 1989 si jel sám do Moskvy pro instrukce před svou cestou do USA.
Na “dopis tetě” se již zapomnělo. Dodnes však dokládá, jak nezodpovědné je, že se neotevřely pro veřejnost archivy bývalé “pěsti dělnické třídy”. Tím se totiž naopak otevřela možnost manipulace s nimi.
 To nejnověji dosvědčují Necenzurované noviny P. Cibulky. V čísle 04/2000 byli publicisté Radek John a Čestmír Franěk označeni, neprávem, za spolupracovníky StB, a když se proti tomu rezolutně ohradili, podal Cibulka v čísle 06/2000 vysvětlení – jejich jména pocházejí ze seznamu 22 spolupracovníků StB mezi novináři, který na jaře 1991 sestavila FIS. V ní prý jej zpracoval “podporučík ing. Petržílka” pro útvar Františka Stárka. Šířit v médiích jej měli Stárek a jeho zástupkyně Sylva Šauerová a ve Federálním shromáždění poslanci Michal Malý a > S. Devátý. Ten prý také Cibulkovi potvrdil hodnověrnost seznamu. Jen zpřístupnění archivů StB veřejnosti může znemožnit psaní dalších případných “dopisů tetě” 
 
DOTAZOVÁNÍ viz VYTĚŽOVÁNÍ

DOUBLE AGENT viz AGENT DUBLÉR

DOWNING George, 1624–1684, anglický diplomat a špion
Byl synem advokáta z Dublinu, který se roku 1638 přestěhoval s rodinou do Ameriky. Tam Downing vystudoval roku 1642 Harvardskou univerzitu. Pak se rozjel do Anglie zmítané revolucí. Jako přesvědčený puritán se postavil na stranu Olivera Cromwella a stal se jeho předním agentem. Nejprve působil ve Skotsku a po krátké činnosti v parlamentu zastával od roku 1657 diplomatickou funkci v Haagu.
Ke svým běžným povinnostem si dobrovolně přidal další – získávat zprávy pro šéfa Cromwellovy tajné služby. Nejprve se zaměřil na anglické roajalistické emigranty, ale brzy svou síť rozšířil a mezi jeho agenty patřili i poradci a přátele šéfa nizozemské vlády Jana de Witta. V Anglii záhy věděli o každém chystaném kroku nizozemské vlády, což vzhledem k očekávané nové anglo-nizozemské válce nebylo k zahození.
Nakonec však většina pečlivě posbíraných informací ztratila svůj význam, protože 1658 Cromwell zemřel a jeho plány neměl kdo realizovat. Až roku 1660 nastoupil na trůn znovu Stuartovec > Karel II. a situace na ostrovech se stabilizovala. Downing nezaváhal a vstoupil do králových služeb. Byl pasován na rytíře a roku 1663 získal titul baroneta a také značný majetek. Před smrtí odkázal britské vládě některé z nejcennějších pozemků a domů – včetně onoho proslulého na Downing Street, kde dnes již tradičně sídlí britský ministerský předseda.

DREYFUS Alfred, 1859–1935, francouzský	důstojník známý ze špionážní aféry
Pocházel z Alsaska z rodiny bohatého židovského průmyslníka a sloužil jako kapitán ve francouzském generálním štábu. Roku 1894 byl obviněn z velezrady a špionáže a odsouzen vojenským soudem k doživotnímu uvěznění na Ďábelských ostrovech. Snaha manželky a bratra odsouzeného o revizi procesu vedla v konečné fázi k hluboké vnitropolitické krizi francouzské republiky. Do kampaně za revizi procesu, jež záhy získala povahu boje proti antisemitismu, se zapojila řada významných francouzských intelektuálů. Proslulým se stal článek Emila Zoly J’accuse (Žaluji, 1898).
Ve francouzské vojenské kontrarozvědce projevil poprvé pochybnosti o Dreyfusově vině plukovník > G. Picquart. Snaha vysokých armádních kruhů o “uchování dobrého jména armády” vedla však k Picquartovu převelení do Tuniska, a posléze dokonce k jeho krátkému uvěznění. Velení armády se uchylovalo i k padělání “usvědčujících” dokumentů, nicméně aféra nabyla takového rozsahu, že ji již nebylo možné zastavit.
Hlavní výrobce padělaných dokladů major > H. Henry se přiznal a spáchal sebevraždu. Po demisi vlády a rezignacích generálů se konal obnovený proces s Dreyfusem. I v něm byl Dreyfus uznán vinným a odsouzen k desetiletému vězení, přestože se již vědělo, že skutečným německým špionem byl > F. Esterházy. Nicméně prezident republiky Dreyfuse omilostnil.
Teprve roku 1906 byl nevinný Dreyfus rehabilitován v plném rozsahu. Nastoupil znovu do armády, bojoval v 1. světové válce a byl mu udělen Řád Čestné legie. Dreyfusova aféra se stala klasickou ukázkou neochoty moci uznat vlastní chybu a přehmat. A právě tato aféra se stala hlavním podnětem k založení Ligy lidských práv (1898).

DROGA PRAVDY
V hantýrce zpravodajských služeb se tak označují psychoaktivně působící látky, které mají uvést vyslýchanou či vyšetřovanou osobu do stavu, kdy je dezintegrováno jeho ego (já), ztrácí část sebekontroly a pravdivě odpovídá na všechny otázky, i když tím ohrožuje svou vlastní osobu nebo jedná proti svému přesvědčení.
> StB zejména v 50. letech využívala proslulý scopolamin, ale jako “droga pravdy” byly s úspěchem využívány i velké dávky běžných stimulačních látek (amfetamin, fenmetrazin). Podle hodnověrných svědectví na výzkumu těchto látek pracovala v Československu nejen StB, ale i Kriminalistický ústav (dokonce snad i po listopadu 1989).
Vzhledem k tomu, že použití psychofarmak je bez výslovného souhlasu příslušné osoby (například k lékařským pokusům) nezákonné, a s přihlédnutím k možným vedlejším následkům se v demokratických státech podobných prostředků zásadně nesmí užívat; nahrazuje je > detektor lži.

DRŽITEL PROPŮJČENÉHO BYTU viz SCHŮZKOVÉ BYTY

DS viz DŮVĚRNÝ STYK StB

DSO viz KOREJSKÁ REPUBLIKA

DST viz FRANCIE

DUBLÉR viz AGENT DUBLÉR

DUCHEZ Pierre viz OPERACE ATLANTICKÝ VAL

DUKES Paul, 1889–1967, šéf britské špionážní sítě v Rusku
Narodil se v Londýně v rodině anglikánského duchovního. Před 1. světovou válkou studoval hudbu na konzervatoři v Moskvě a naučil se plynně rusky. Navíc byl schopen pohybovat se nenuceně v kterékoli společenské vrstvě. Po ukončení studií nastoupil do divadla Marinského, roku 1917 se stal členem anglo-ruské komise a s pasem královského posla zjišťoval, co se vlastně v revolučním Rusku děje.
Jako agent číslo ST 25, pod mnoha převleky, téměř rok sbíral informace v nepřehledné revoluční situaci. Roku 1919 získal ruský pas a doklad, že je agentem > Čeky. Často měnil jméno i místo pobytu. S jedním bývalým ruským důstojníkem organizoval přepady skladů s nakradeným majetkem šlechty.
Jako kontaktu s britskou tajnou službou používal pobřežní motorovou loď, která sloužila řadě britských agentů pro předávání zpráv. V říjnu 1919 se vrátil do Londýna, kde byl propuštěn na vlastní žádost ze služeb. Ještě jednou se vrátil ke zpravodajské práci v roce 1939, kdy se skupinou britských obchodníků ověřoval záhadné zmizení českého obchodníka v Německu Alfréda Obryho. Dukesovi se podařilo objevit zprávu o mrtvém těle, které bylo patrně záměrně špatně identifikováno. Dukes donutil Němce k provedení exhumace a k ověření skutečné identity mrtvého.

DULLES Allen Welsh, 1893–1969, ředitel CIA
Narodil se ve Watertownu ve státě New York v rodině známé dlouholetou tradicí služeb vládě USA. Zpravodajskou kariéru začal už za 1. světové války na americkém vyslanectví ve Vídni, ale proslulým se stal až za 2. světové války jako operativec > OSS. Byl ředitelem pobočky v Bernu, kde navázal úspěšné spojení se šéfem > Mi-6. 
V té době, jak se později ukázalo, prohlédl jistou omezenost Britů a nedal na jejich negativní informace o vynikajícím špionovi Fritzovi Kolbem, diplomatickém kurýrovi a zapáleném antinacistovi. Kolbe mohl dodávat cenné informace a Dulles v něm objevil zpravodajskou perlu; za jeden a půl roku od něho získal na 15 000 vysoce hodnotných dokumentů. Dulles uměl odhadnout lidi, a snad i proto postupoval v kariéře rychle nahoru. Získal například informace o německé raketě V-2 a Britům předal zprávy o úniku informací z jejich velvyslanectví v Ankaře (> E. Bazna).
Jako proti mnoha jiným schopným zpravodajcům i proti Dullesovi byla zahájena diskreditační kampaň. Dullesovi oponenti se snažili uvést jeho snahu o rychlé uzavření míru s Německem (vzdor požadavku Spojenců na bezpodmínečnou kapitulaci) do souvislostí s obchodními zájmy jeho rodiny v Německu.
Informace, které předal prezidentovi Trumanovi po Postupimské konferenci v roce 1945 o postojích Japonců k ukončení války v Pacifiku, vedly Trumana k rozhodnutí ukončit válku s Japonci svržením atomové bomby. 
Dulles se pak v roce 1953 stal ředitelem CIA. Jeho činnost ovlivňovaly válečné zkušenosti z OSS a na studenou válku nebyl připraven. Po odhalení vykopaného tunelu ze Západního Berlína do Východního (> operace GOLD), po sestřelení > F. G. Powerse, pilota špionážního letadla U-2, a po neúspěšné invazi kubánských exulantů na Kubu v > Zátoce sviní, byla Dullesova kariéra v CIA v roce 1961 rychle ukončena.

DUNLAP Jack, 1928–1963, americký špion v sovětských službách
Pocházel z prostých poměrů ze státu Louisiana. Za 2. světové války sloužil v obchodním námořnictvu, v roce 1952 vstoupil do armády a bojoval v Koreji. Po válce sloužil v armádě v řadě funkcí a roku 1958 byl přidělen do > NSA jako příslušník pomocného personálu.
Sloužil zprvu jako řidič a pak jako poslíček mezi úředníky NSA. Už v roce 1958 ho kontaktoval sovětský agent a Dunlap za příslib finanční odměny souhlasil s poskytováním informací. Dokázal je podávat až do roku 1963, přestože používal značně primitivní metodu vynášení dokumentů ukrytých pod šaty. Po svém odhalení spáchal sebevraždu.

DŮVĚRNÍK (D)
V terminologii > StB její spolupracovník, který se však ke spolupráci nezavazoval, nepřijímal > krycí jméno (to, pod nímž byl veden jeho svazek, neznal) a plnil především úkoly informační (například poskytování údajů z personálních spisů), umožňoval získání > konspiračního bytu, upozorňoval na podezřelé jevy ve svém okolí či na pracovišti apod. Ve většině případů věděl, že se stýká s příslušníky StB, a zpravidla to byl styk utajovaný, zejména v těch případech, kdy útvar StB plánoval získat ho za > tajného spolupracovníka. 
Kategorie důvěrník byla zavedena v 70. letech, předtím obdobné činnosti vykonával > informátor. Důvěrnická síť byla stejně rozsáhlá jako síť agentů – k 31. říjnu 1989 evidovala civilní kontrarozvědka StB celkem 13 346 důvěrníků. Vzhledem k ochotě s příslušníky StB se stýkat a poskytovat jim informace byli důvěrníci zahrnováni do agenturní sítě. Lustrační zákon však důvěrníky nezapočítává do kategorie vědomých spolupracovníků StB.
Osobní spisy důvěrníků byly někdy převáděny na svazky > kandidátů tajné spolupráce nebo tajných spolupracovníků. Běžný byl však i opačný případ, že totiž > rezidenti nebo agenti StB byli převedeni do kategorie D, když se stali vyššími stranickými či státními funkcionáři. Příkladem mohou být důvěrníci KALÁB (do poloviny roku 1989 > rezident OSKAR) a EKONOM (do podzimu roku 1989 agent se stejným krycím jménem), kteří se jako poradci komunistického premiéra Ladislava Adamce účastnili jeho jednání s delegacemi Občanského fóra po 17. listopadu 1989. Tak umožňovali StB získávat přehled o situaci a pomáhali prosadit do funkce “premiéra národního porozumění” Mariána Čalfu. 
Kategorie důvěrník byla definována i ve směrnicích pro činnost rozvědky StB. Podle nich to byl “čs. státní občan spolupracující s rozvědkou na území ČSSR, který je plně oddaný socialistickému zřízení, má kvalifikaci a schopnosti vysvětlovat různé otázky a problémy, dávat charakteristiky, vyhodnocovat zprávy a dokumenty získané rozvědkou. D se využívá zejména při vědecko-technické rozvědné činnosti.” Kolik takových “socialistickému zřízení” plně oddaných občanů komunistická rozvědka vedla, je dodnes státní tajemství.

DŮVĚRNÝ STYK StB (DS)
V terminologii rozvědky > StB kategorie méně významných spolupracovníků. Označováni tak byli českoslovenští občané žijící v cizině nebo cizí státní příslušníci, kteří se stýkali s pracovníky > rozvědky a podávali jim nejrůznější informace, ale nezavazovali se ke spolupráci. Mnohdy ani nevěděli, že se stýkají s rozvědčíkem, proto > lustrační zákon nezařazuje tuto kategorii osob mezi vědomé > tajné spolupracovníky StB. Nejvíce rozruchu v této věci způsobila po listopadu 1989 > aféra Kavan.
Pokud šlo o cizí státní příslušníky, byli to nejčastěji politici, obchodníci, novináři apod., kteří měli legální pracovní kontakty na československé “diplomaty” (nebo jinak legalizované zpravodajské důstojníky). Mohli podávat cenné informace, ale jejich zpravodajský význam si nemuseli uvědomovat. Mohly to být ovšem také > dezinformace domluvené s > kontrarozvědkou vlastního státu. Také z odměn v podobě věcných darů (broušené sklo, lovecké zbraně apod.) a služeb (například zprostředkování výhod při obchodu s Československem) nelze ještě usuzovat na vědomou spolupráci. V takovém případě by totiž tito lidé byli registrováni jako agenti. Směrnice pro rozvědnou práci StB z roku 1983 říká, že důvěrný styk “má objektivní i subjektivní možnosti plnit rozvědné úkoly a... není ochotný vědomě pracovat pro rozvědku, a zejména překračovat své běžné možnosti”. 

DZERŽINSKIJ Felix Edmundovič, 1877–1926, polský revolucionář, zakladatel Čeky
Narodil se u Vilna v dnešní Litvě v rodině drobného polského šlechtice. Otec byl gymnaziálním profesorem. V 18 letech se setkal se skupinou sociálních demokratů, od nichž získal první znalosti o marxismu. Roku 1896 vstoupil na moskevskou univerzitu. Téhož roku se také poprvé setkal s V. I. Leninem a J. V. Stalinem. Těžce nesl smrt bratra, kterého zabila > Ochranka, a revolucionářem se stal při svém prvním vyhnanství na Sibiř. Zde si získal vysoký respekt a po útěku a novém vyhnanství se z něho stal přesvědčený marxista. Celkem ve vězení a vyhnanství strávil 12 let. 
Dzeržinskij měl ocelovou vůli (říkalo se mu “železný Felix”) a organizační talent. Za bolševické revoluce se významně podílel na činnosti Petrohradského vojenského revolučního výboru a už v té době zavedl pružné pojmy “nepřítel lidu” a “podezřelý” a zasadil se o jejich postavení mimo zákon. V prosinci 1917 stál u zrodu > Čeky a stal se jejím šéfem. Později byl jmenován i lidovým komisařem vnitra. Když byl v září 1918 dekretem vyhlášen “rudý teror”, vydal provolání, v němž mimo jiné požadoval: “Ať dělnická třída rozdrtí masovým terorem hydru kontrarevoluce!” Za kontrarevolucionáře bolševici v čele s Leninem považovali své politické odpůrce a v jedné instrukci pro budování místních orgánů Čeky dával Dzeržinský návod, jak na ně: “Naber rozhodné muže, kteří vědí, že když chceš, aby někdo mlčel, není nic účinnějšího než kulka.” S pomocí takových mužů (a žen) vybudoval Dzeržinskij Čeku jako vzorovou tajnou policii komunistických režimů – jejím hlavním úkolem byl teror a represe proti vlastnímu obyvatelstvu. Počet obětí Čeky se již nikdy přesně nezjistí. 
Výběr čekistů prováděl Dzeržinskij podle jednoduchého kritéria. Museli to být lidé bezvýhradně oddaní komunistické straně, zcela loajální vůči nadřízeným a ochotní bez jakýchkoli skrupulí učinit pro revoluci doma i v zahraničí vše. V roce 1922 přeměnil Dzeržinskij Čeku na > GPU a kromě centrály sídlící v Moskvě v pověstné Lubjance (od března 1918) se zasloužil i o vybudování jejích orgánů v každé z nových sovětských republik. Těsně spolupracoval se Stalinem a se svou GPU se podílel na likvidaci protistalinské vnitrostranické opozice. Přesto byl na plénu ÚV komunistické strany v roce 1926 na Stalinův návrh odvolán z funkce. Ještě na plénu Dzeržinského postihl srdeční záchvat, po kterém byl ošetřen lékaři z pohotovosti. Za několik hodin železný Felix “ošetření” podlehl.
Jeho kult však zůstal zachován a byl neustále živen nejen v nástupnických organizacích Čeky v SSSR, ale i v bezpečnostních složkách komunistických států vzniklých v Evropě po 2. světové válce. Také vysoká škola > KGB, kterou absolvoval bezpočet zpravodajců z celého světa, nesla jeho jméno. Když po listopadu 1989 vstupovali do úřadoven ministerstev vnitra a StB noví lidé, nacházeli často obrazy F. E. Dzeržinského a nápisy s jeho heslem: “Chladný rozum, čisté ruce, horoucí srdce.” Po neúspěšném puči KGB a stalinistů v srpnu 1991 byla komunistická strana zakázána a SSSR zanikl. Bylo symbolické, že právě v těch dnech byla na Lubjance před budovou KGB stržena socha nenáviděného čekisty F. E. Dzeržinského.

EGYPT
Státní tajná služba Mukhabarát el-Ám působila v Egyptě jak před založením Sjednocené arabské republiky (unie Egypta se Sýrií), tak po jejím rozpuštění a vzniku Egyptské arabské republiky v roce 1971. Tajná služba kladla vždy největší důraz na rozvědku v okolních arabských státech, ale především v Izraeli. Kromě toho v době formování bezpečnostní a výzvědné služby Egypta v 50. a 60. letech se výzvědné orgány soustředily především na likvidaci jakýchkoli britských aktivit, zejména po znárodnění Společnosti Suezského průplavu a následné britsko-francouzsko-izraelské agresi v roce 1956. Paradoxem přitom bylo, že všichni zakládající členové egyptské výzvědné služby byli školeni britskými instruktory. Také americká > CIA v prvních dnech po Násirově vojenském převratu a svržení krále Farúka v letech 1952–53 pomáhala finančně, hmotně a podílela se i na vyškolování nových pracovníků. Zodpovědnost za egyptské tajné služby leží na prezidentovi země a ředitel tajné služby Mukhabarát el-Ám je současně ředitelem prezidentské kanceláře.
Egyptská tajná služba pak většinu svých akcí zakládala na spolupráci se Sovětským svazem, ale když došlo v roce 1967 k Šestidenní válce s Izraelem, příliš se nevyznamenala. K obratu došlo po nástupu prezidenta Anvara Sadata (1970) a následující roztržce se SSSR. Ovšem i po uzavření separátního míru s Izraelem v Camp Davidu (1979) neztrácí Izrael ze zřetele.
Zejména v posledních letech se však do centra pozornosti rozvědky i kontrarozvědky dostávají islámští fundamentalisté v Egyptě i za hranicemi, kteří teroristickými útoky (vůči egyptské státní správě, policii i cizím turistům) destabilizují situaci v Egyptě a usilují o násilný převrat.

EMAN viz AUTOMATIZACE V StB

ENIGMA
Roku 1934 se britská zpravodajská služba dozvěděla, že německý Wehrmacht provádí pokusy s novým šifrovacím přístrojem ENIGMA, jehož princip byl dosud neznámý. Odhalení se proto stalo jedním z prvořadých úkolů > MI-6.
Historie ENIGMY začala zřejmě již roku 1919 v Nizozemsku, kde bylo vynalezeno zařízení automaticky měnící běžný text na zašifrovanou zprávu, a dokonce bylo patentováno. Firma, která přístroj chtěla vyrábět, však zkrachovala, a tak byl patent prodán do Německa, kde záhy vznikl fungující prototyp jménem ENIGMA (řecky: záhada, tajemství) na principu otáčejícího se válce s abecedou. O přístroj však dlouho nikdo nejevil zájem, a to až do roku 1934 (to už byl u moci Hitler), kdy “zaujal” armádu.
Vojenské techniky především udivila rychlost, s jakou bylo možno zprávy šifrovat, téměř nekonečné množství variant a rychlá výměna šifer podle předem stanoveného klíče. Prakticky každá následující depeše mohla být zašifrována v jiné soustavě. ENIGMA se podobala psacímu stroji, vybavenému ovšem systémem otočných válců s písmeny abecedy. Jednoduchý elektrický systém otáčel válci podle nastaveného klíče. Šifrant psal písmena jako na běžném psacím stroji, válce se roztočily a v textu se už objevila nová, zašifrovaná písmena. Dešifrování probíhala v podstatě opačným postupem. ENIGMA pracovala na jednoduchém principu, snadno se obsluhovala, zaškolení nebylo složité, variací byl bezpočet a depeše byly zdánlivě nerozluštitelné. Němci si byli natolik jisti nerozluštitelností zpráv ENIGMY, že ji dokonce prodali Japoncům, Italům, Bulharům a Rumunům.
Do odhalení tajemství ENIGMY se pustilo nezávisle na sobě několik zpravodajských služeb. Jako první rozluštili roku 1933 supertajný kód 3 polští matematici, Marian Rejewski, Jerzy Rozycki a Henryk Zygalski. Jako druzí pak Francouzi, kteří dosáhli významného úspěchu díky spolupráci s německým agentem krycím jménem POPEL. Jako odpůrce nacismu pracoval z čistě ideových pohnutek. Francouzům, kromě jiných informací, předal i popis a návod k obsluze ENIGMY. Ještě dále se však dostali Poláci. Rejewski s pomocí vojenské špionáže, zajišťované francouzským agentem na německém ministerstvu obrany, zkonstruoval již roku 1933 identický stroj, který Poláci používali ve třicátých letech k monitorování signalizačních spojení. Roku 1938 Němci nařídili změnu v činnosti stroje, polský tým nicméně rozluštil kód znovu a roku 1939 předal dva stroje Enigmy agentům britské zpravodajské služby. Polský “dárek” tak urychlil práci britské skupiny kryptologů ULTRA v proslulém Bletchley Parku. Britové vyvinuli přístroj, který mohl s úspěchem simulovat šifrovací systém protivníka a napodobit postupy ENIGMY. Z dnešního hlediska to byl již jednoduchý počítač. Odhalení ENIGMY výrazně přispělo k vítězství Spojenců nad Německem. Na pacifické frontě hrálo podobnou roli rozluštění obdobného > PURPUROVÉHO KÓDU.

ENTEBBE viz OPERACE ENTEBBE

ERICKSON Eric, 1899–1960, americký	obchodník a špion za 2. světové války
Narodil se v New Yorku v rodině švédských přistěhovalců a dětství prožil v Americe. Rodinné zázemí mu umožnilo vystudovat na Cornell University a připravovat se na své budoucí povolání u Standard Oil v Texasu. Studia mu ale přerušila 1. světová válka, protože musel nastoupit službu v americké armádě. Po válce pracoval u olejářské firmy, která ho roku 1920 vyslala jako svého zástupce do Stockholmu. Zde získal švédské státní občanství. Po vypuknutí druhé světové války Lawrence Steinhard, americký velvyslanec v Moskvě, přesvědčil Ericksona, aby při svých obchodních cestách do nacistického Německa sbíral informace a předával je Spojencům.
Během let 1941–44 uskutečnil Erickson množství cest do Německa, vystupoval jako zarytý nacista a uzavřel s Německem mnoho výhodných obchodů. Při té příležitosti shromažďoval informace o úrovni a stavu německého chemického výzkumu a průmyslu, a ty pak předával spojeneckým službám, britské > MI-6 a americké > OSS.
Pro své zdánlivé sympatizování s nacisty byl ve Švédsku odsuzován a měl potíže i s justicí. Ericksonovi se podařilo oklamat > W. Schellenberga, šéfa nacistické kontrarozvědky, i admirála > W. Canarise, šéfa německé vojenské zpravodajské služby. Díky “švédskému” obchodníkovi měli Spojenci přehled o situaci v německém naftovém průmyslu a mohli svými leteckými svazy cíleně likvidovat rafinerie a chemické továrny, životně důležité pro úspěch nacistů ve 2. světové válce.
Ericksonova ostentativní kolaborace s Němci způsobila, že neměl mnoho přátel, ale jeho záslužná role byla po konečném vítězství Spojenců zveřejněna a přijal ho i prezident Harry S. Truman v Bílém domě. Po pádu nacistického Německa roku 1945 se Erickson vrátil k práci obchodníka. Jeho jméno se dostalo na veřejnost ještě jednou po uvedení knihy Alexandera Kleina Falešný vlastizrádce, podle které byl v roce 1962 natočen stejnojmenný film. Erickson pak žil až do konce života na francouzském pobřeží Středozemního moře.

ESTERHÁZY Ferdinand, 1847–1923, francouzský zpravodajský důstojník a špion v německých službách
Esterházy byl maďarského původu, ale narodil se ve Francii. Po dosti temné minulosti zahájil svou vojenskou kariéru v cizinecké legii. Za francouzsko-pruské války 1870–71 se stal příslušníkem pravidelného vojska a po úspěšné tajné misi byl roku 1881 přidělen ke zpravodajské službě francouzského generálního štábu. Vydržování nákladných milenek a život nad poměry stěží mohl vést z běžného důstojnického platu. Cestu z dluhů viděl Esterházy v nabídce svých služeb Německu.
Prostřednictvím vojenského atašé v Paříži Maximiliana von Schwartzkoppena dodával Němcům po řadu let přísně tajné materiály přímo z generálního štábu. Zachycení jednoho takového materiálu francouzskou kontrarozvědkou vedlo k rozsáhlému vyšetřování, během něhož byl neprávem obviněn a posléze za špionáž odsouzen kapitán > A. Dreyfus.
Dreyfusova aféra, kterou nespravedlivý proces vyvolal, vedla k hluboké vnitropolitické krizi ve Francii. Sám Esterházy byl svými nadřízenými dlouhou dobu kryt (vojenský soud ho osvobodil), ale jak postupně vycházela fakta o případu najevo, byl i on nakonec podroben vyšetřování. Když promluvil i major Henry, šéf zpravodajské služby, který ve snaze nepřipustit objektivní vyšetřování dokonce falšoval usvědčující dokumenty, ztratil dosud sebejistý Esterházy hlavu a uprchl roku 1898 do Anglie. Do Francie se pochopitelně nikdy nevrátil.

EVIC viz AUTOMATIZACE V StB

EVIDENCE
Označení systémů pro uchovávání a snadné vyhledávání informací o osobách, objektech, předmětech a jevech vytvářených bezpečnostními orgány z důvodů správních, kriminalistických a zpravodajských.
Zatímco dříve šlo většinou o lístkové kartotéky, postupně se evidence staly plně automatizovanými systémy bází dat uloženými na výkonných počítačích. V Československu vedly tyto evidence útvary Veřejné bezpečnosti a Státní bezpečnosti. V České republice je převzala policie a ministerstva vnitra a obrany.

EVIDENCE STÁTNÍ BEZPEČNOSTI
Označení různých evidencí osob, objektů a jevů, které vedly jednotlivé správy > StB na základě věcném nebo teritoriálním. Šlo například o: evidenci správy pasů a víz (evidence výjezdů československých občanů do zahraničí, evidence pobytu cizinců z nekomunistických států v Československu, evidence držitelů pasů a žadatelů o ně apod.); evidenci útvarů sledování (evidence sledovaných osob, maskovacích míst apod.); evidenci útvarů zpravodajské techniky (evidence krycích dokladů, nasazení zpravodajské techniky, pro kontrolu korespondence apod.); evidenci zájmových osob, kterou samostatně vedla > rozvědka, > kontrarozvědka, vojenská kontrarozvědka a teritoriálně krajské správy StB; speciální evidenci (evidence emigrantů a navrátilců, evidence tzv. určených osob, tj. nositelů státního tajemství, evidence správy vyšetřování StB o odsouzených osobách apod.).
Evidence StB byly vedeny na statisticko-evidenčních útvarech a sloužily především k > lustracím. Pracovníci Veřejné bezpečnosti do nich měli jen omezený přístup. Evidence StB dnes spravuje české > Ministerstvo vnitra, případně Ministerstvo obrany (evidence bývalé vojenské kontrarozvědky a vojenské rozvědky).

EVIDENCE VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI
Označení evidencí osob, objektů, jevů atd., které sloužily účelům správním, pořádkovým nebo pátracím. V evidencích Veřejné bezpečnosti mohly bez omezení lustrovat orgány Státní bezpečnosti. Dnes je převzala policie ČR. Evidence VB lze dělit na: evidence správní (evidence obyvatel, držitelů občanských průkazů, motorových vozidel apod.); evidence kriminalistické (evidence pachatelů, padělatelů, pašeráků drog, otisků prstů, neobjasněných trestných činů apod.).

EVIDENCE ZÁJMOVÝCH OSOB (EZO)
Označení speciální evidence > StB, která sloužila k získávání informací o tom, zda určitá osoba byla nebo je předmětem > rozpracování či jiného zájmu útvarů StB. EZO sloužila mimo jiné k lustračním účelům; u evidovaných osob bylo možno získat odkaz na archivní spis (u uložených svazků) nebo údaj o > blokaci osoby.
Nejrozsáhlejší evidencí tohoto druhu byla evidence útvarů > kontrarozvědky, ve které však byly obsaženy i některé údaje ze správ > rozvědky, zpravodajské techniky a ze > Systému sjednocené evidence poznatků o nepříteli. 
EZO měla podobu válcovité lístkovnice, otočné kolem horizontální osy. Byly do ní zařazovány automaticky všechny osoby, na něž byl z různého důvodu zaveden svazek nebo spis, a také některé jiné “osoby procházející svazky”. Druh svazku však bylo možno zjistit pouze v registrech nebo v > Centrálním registru svazků. Pokud byl svazek uložen do operativního archivu a po uplynutí stanovené skartační lhůty zničen, byly příslušné karty z lístkovnice vyřazeny. V EZO tedy nejsou ani zdaleka karty všech osob, které StB od 50. let “rozpracovávala” nebo jež s ní spolupracovaly. Koncem roku 1989 obsahovala na 800 000 karet a od roku 1987 se pracovalo na její automatizaci.
EZO vedl statisticko-evidenční odbor Federálního ministerstva vnitra a po rozdělení Československa ji převzalo Ministerstvo vnitra České republiky. Její lístkovnicovou podobu už mnohokrát letmo zahlédli diváci českých televizí jako “archivní” obrazový doprovod informací o StB, BIS apod. K čemu slouží dnes, se ovšem diváci nedozvěděli. Lze však předpokládat, že stejně jako dříve k > lustracím všeho druhu. Kromě této lístkovnice byla patrně také dokončena počítačová verze. 

EVIDOVANÁ OSOBA
Označení osoby zanesené do datové báze (evidence) zpravodajské, bezpečnostní nebo policejní služby. Důvodů, proč je osoba evidována, je mnoho, ale ve zpravodajských evidencích jde především o následující možnosti: osoba spolupracuje nebo je naopak rozpracována zpravodajskou službou, byla či je ve vědomém nebo náhodném kontaktu s rozpracovávanou osobou, patří do “zájmové” báze služby. StB také evidovala takzvané “určené osoby”, to jest osoby s přístupem ke státnímu tajemství.
Zpravodajským službám bývají obvykle přístupné všechny úřední evidence buď oficiální cestou (ze zákona, na základě součinnostních dohod), nebo pomocí spolupracovníků.

EVOC viz AUTOMATIZACE V StB

EWING Alfred, 1855–1935, britský kryptolog
Vedoucí námořní akademie, profesor techniky v Dundee, jeden z největších znalců v oboru kryptologie v době 1. světové války. Jako vynikajícího odborníka a vysoce vzdělaného matematika ho zmobilizovala britská Admiralita hned v prvních dnech války a jmenovala ho vedoucím dešifrovacího oddělení námořní zpravodajské služby.
V létě 1914 se mu podařilo spolu s týmem spolupracovníků rozluštit tajný kód německých císařských námořních sil, v roce 1916 pak německý diplomatický kód, v němž byl mimo jiné zašifrován i proslulý > Zimmermannův telegram.
Ewingovi spolupracovníci se později uplatnili jako kryptologové hlavně během 2. světové války v proslulém Bletchley Parku, sídle vládní šifrovací školy ministerstva zahraničních věcí Government Code and Cipher School. Jméno malého městečka Bletchley se tak dostalo do dějin díky této škole, ze které proudily informace z rozluštěných nacistických depeší a kde též vznikl systém ULTRA.

EXPERTIZA
V policejní a soudní terminologii označení odborného zkoumání, které má objektivními vědeckými metodami zaručit, aby se ze zjištěné stopy stal hodnověrný důkaz. Tento termín je frekventovaný zejména v kriminalistice, ale své nedílné místo má i ve zpravodajských službách. Existuje a používá se mnoho druhů expertiz, například daktyloskopie (otisky prstů), mechanoskopie (otisky nástrojů), balistika (střely a jejich dráhy, zbraně), trasologie (stopy obuvi, pneumatik, kůže, textilií), defektoskopie (lomy a defekty materiálů), metalografie (kovy), expertiza ručního a strojového písma, grafická diagnostika (papír a psací prostředky, odstraňování textu, bankovky), kriminalistická biologie (biologické stopy člověka, zvířat, rostlin), fonoskopie (hlasy a zvuky), grafologie (ručně psané písmo), fotografická expertiza, pachové stopy apod.
Ve zpravodajské činnosti hraje expertiza důležitou úlohu například při odhalování falešných dokladů, ale i při výrobě vlastních krycích dokladů. Neméně důležitá je grafologie a příbuzné obory při odhalování agentů na základě prověrky korespondence (přibližné stáří, vzdělání, významné charakteristické rysy povahy pisatele apod.). Ovšem i další běžné kriminalistické postupy (zajištění otisků prstů) mohou pomoci identifikovat a usvědčovat pachatele “nepřátelské” činnosti. K příkladům kriminalistické biologie patří například expertizy prováděné v rámci > akce TROJA.
V komunistických státech orgány státní bezpečnosti zadávaly často k “odborné expertize” disidentskou literaturu. Experti z řad historiků, literárních vědců, politologů atd. – často spolupracovníci StB – se vyjadřovali k odborné úrovni zabavených disidentských dokumentů a jejich expertizy pak byly využívány k trestnímu stíhání autorů za podvratnou činnost (> ideologická diverze).

EZO viz EVIDENCE ZÁJMOVÝCH OSOB

FALEŠNÉ DOKLADY viz DOKLADY FALEŠNÉ

FBI (Federal Bureau of Investigations, Federální úřad pro vyšetřování) – federální kriminální policie a kontrarozvědná služba USA
Roku 1908 prezident Theodore Roosevelt založil specializovaný Úřad pro vyšetřování (Bureau of Investigation, BI) v rámci ministerstva spravedlnosti. Reorganizován bylo roku 1924 “císařem zpravodajské služby” > E. J. Hooverem na FBI s cílem zabývat se vyšetřováním federálních trestných činů. Ve 30. letech získala FBI vysoké uznání za účinný boj proti mafii. V roce 1934 dal Kongres právo speciálním agentům FBI zatýkat a nosit zbraň a roku 1939 kromě boje proti závažné kriminální činnosti získala i statut kontrarozvědné služby.
FBI se tak kromě činnosti policejní zabývá i širokou oblastí zpravodajskou, v jejímž rámci se soustřeďuje na získávání, shromažďování a vyhodnocování informací o tajných zahraničních službách operujících na území USA. Odhaluje jejich agenty a sítě, infiltruje do nich, neutralizuje a maří jejich rozvědnou, sabotážní a jinou nepřátelskou činnost. FBI spolupracuje se > CIA, ale je jedinou americkou tajnou službou, která jí není povinna předávat své operativní materiály. Pokud FBI působí za hranicemi USA, musí postupovat v koordinaci se CIA a vojenskými rozvědkami.
FBI řídí ministr spravedlnosti USA. Organizačně se úřad dělí na 11 divizí a čtyři hlavní úřadovny v centrále (FBI Headquarters) a 56 úřadoven ve velkých městech USA a na Portoriku (kromě toho působí agenti FBI na dalších 400 lokálních rezidenturách a na 34 styčných místech v zahraničí). V FBI pracuje kolem 28 000 pracovníků, z nichž 11 500 tvoří základní kádr. Jsou to v drtivé většině lidé vysokoškolsky vzdělaní, kteří po absolvování univerzity procházejí dlouhodobým, vysoce specializovaným výcvikem. Pracovníci FBI jsou označováni jako G-men, to jest “vládní muži”. Sídlo úřadu je ve Washingtonu, D. C. 
Zakladatel FBI > E. Hoover získal pro FBI velký kredit, když se mu podařilo rozkrýt německou špionážní síť v USA během 2. světové války. Stejně tak v době studené války FBI odhalila řadu sovětských špionů (manželé > Rosenbergovi, > H. Gold, > R. Abel atd.) a po skončení studené války > A. H. Amese. FBI se připisují také některé politické skandály (pokus o skandalizaci Martina Luthera Kinga, > aféra Watergate).
Po Hooverovi se šéfem FBI stal nakrátko Patrick Grey. Po přechodném období 1973–78 byl do vedení služby jmenován William Webster, původně soudce ze Saint Louis. Webster za svého působení zvýšil uvnitř FBI respekt k dodržování ústavních zákonů, rozšířil působnost FBI v boji proti kriminalitě na federální úrovni a vybudoval efektivní složky, které se soustředily i na boj s mezinárodním terorismem. V 90. letech se záběr činnosti úřadu rozšířil i na nové “technologické” trestné činy – počítačová kriminalita a špionáž a na hrozby zneužití zbraní hromadného ničení. 
Od roku 1993 je ředitelem FBI dlouholetý agent úřadu a později státní zástupce a soudce Louis J. Freeh.
Na jaře 2000 bylo oznámeno, že po vzájemné dohodě bude na velvyslanectví USA v Praze zřízeno samostatné pracoviště FBI. Nebude mít operativní působnosti, pouze poradní funkci zejména v záležitostech hospodářské kriminality a mezinárodního terorismu.
Další informace čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.fbi.gov, kde jsou zpřístupněny dokumenty k největším či kontroverzním případům, a také na adrese http://foia.fbi.gov.

FBIS (Federální bezpečnostní informační služba) – československá kontrarozvědka od 1. 7. 1991 do 31. 12. 1992
FBIS byla zřízena zákonem Federálního shromáždění ČSFR z 29. 5. 1991. Přejala celý dosavadní aparát a strukturu > FIS včetně prozatímního ředitele Jiřího Novotného a podle zákona se měla soustředit jen na získávání bezpečnostních informací. Spíše než úspěchy v tomto směru se však mohla vykázat hlavně mocenskými boji, které začaly již v > ÚOÚD.
Projevilo se to už při jmenování dvou náměstků ředitele, českého a slovenského. Zatímco slovenská vláda jmenovala bez námitek dr. Vladimíra Palka, jmenování českého náměstka provázel skandál. Česká vláda po třech hlasováních navrhla Jaroslava Baštu, ale Novotný, jenž měl jmenovací pravomoc, jmenoval chráněnce Federálního ministerstva vnitra a Hradu Zdeňka Vodsloně. Bašta i Vodsloň měli své stoupence a atmosféra ve službě byla velmi dusná, mimo jiné proto, že FBIS nevykazovala žádnou důležitou činnost a mnoha jejím pracovníkům bylo proti mysli naprosté podřízení služby Federálnímu ministerstvu vnitra. Nakonec vše vyvrcholilo, když J. Bašta spolu s právníkem Pavlem Bretem (později náměstkem generálního prokurátora a pak náměstkem ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu) a Luborem Kohoutem (dnes publicistou) navštívili prezidenta Václava Havla, aby ho informovali o poměrech v FBIS a bezpečnosti vůbec. To Novotný označil za “hrubé porušení služebních předpisů” a všechny tři ihned propustil. Tehdejší atmosféru služby charakterizuje, že je z budovy FBIS vyváděla ozbrojená eskorta s nabitými zbraněmi. (Když se později Bašta začal angažovat v sociální demokracii, sloužil jeho konec v FBIS mnohým novinářům k jeho > diskreditaci, při níž se však “zapomínalo” na stejný osud P. Breta a L. Kohouta.)
Situace v FBIS se stávala neudržitelnou a začal se jí zabývat branně bezpečnostní výbor Federálního shromáždění a jeho zvláštní kontrolní orgán (ZKO). Ten se rozhodl navrhnout odvolání J. Novotného, ale ještě před přečtením zprávy ve Federálním shromáždění V. Havel Novotného odvolal a ředitelem jmenoval člena > Komise 17. listopadu poslance Štefana Bačinského. Novotný odešel do Kanceláře prezidenta republiky, ovšem ještě před odchodem uskutečnil “reorganizaci” služby, při níž ji zbavil některých “neloajálních” opozičníků. Jiní, mezi nimi i bývalí disidenti, raději odešli sami. Nový ředitel neproslul dopadenými špiony a extremisty, ale > dopisem tetě. Už v době jeho ředitelování vznikla aféra se sledováním sněmu Antikomunistické aliance, která v té době zveřejňovala seznamy agentů > StB, a naopak po volbách v červnu 1996 Bačinský zveřejnil v tisku rozhovor, v němž varoval před pučem levicových sil v České republice spojených s Mečiarovou HZDS, a jako šéf československé zpravodajské služby pronesl neuvěřitelný výrok, že “jediné, co uchrání české země před vládou levice, bude separace”, tedy rozdělení Československa.
Po červnových volbách 1992 Vladimír Mečiar rozpoutal proti FBIS kampaň a požadoval prakticky Bačinského hlavu, neboť byl přesvědčen, že ho tato služba sleduje. V období rozpadu Československa nebylo možné nic jiného než kompromis a prezident Havel jmenoval ředitelem FBIS Mečiarova kandidáta Pavola Slováka. Ten rychle rozptýlil obavy pracovníků služby, co všechno se bude dít. Nedělo se vůbec nic. P. Slovák seděl opuštěný v ředitelské kanceláři, takže všechny spěšné přípravy na jeho příchod se ukázaly jako zcela zbytečné. Českým náměstkem ředitele se stal > S. Devátý, člen ODS. Do jeho nástupu vkládali mnozí mnoho nadějí, ovšem i on byl mužem Federálního ministerstva vnitra. Po svém příchodu hlavně potají připravoval organizační a personální změny v budoucí české kontrarozvědce.
FBIS se skládala z operativních sekcí kontrarozvědné, protiteroristické, ochrany ekonomiky a boje proti subverzi. Kromě týlových složek budovala i pomocné útvary (krycí doklady, sledování), ale operativní techniku FBIS neměla a musela se spoléhat na Federální ministerstvo vnitra, které ji tak mohlo kontrolovat. Její trvalou slabinou byla nedostatečná analytika, která byla rozvrácena již v době FIS. 
Vlastních pracovníků operativy bylo asi 300, celkový počet zaměstnanců FBIS včetně slovenských úřadoven činil zhruba 1 000 osob. Teritoriálně se FBIS členila na centrálu v Praze a značně autonomní “krajské” úřadovny. Zlou krev u řady polistopadových pracovníků vyvolávali převzatí příslušníci StB, ale těm se v ovzduší vnitřních sporů dařilo dobře. Rozpočet služby schválený Federálním shromážděním činil původně okolo 600 milionů Kčs, později byl zhruba o 200 milionů zvýšen.

FEDERÁLNÍ SPRÁVA ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY (FS ZS)
Jednotná federální organizace rozvědných a kontrarozvědných > centrál StB v letech 1969–71. Její zřízení souviselo s federalizací Československa v roce 1968 a bylo to poprvé a naposled za dobu komunistického režimu, co civilní > rozvědka, civilní a vojenská > kontrarozvědka, sledovací a technická správa tvořily jednu organizaci (alespoň formálně) a podléhaly jednomu náměstkovi Federálního ministerstva vnitra.
Boj s “vnitřním nepřítelem” a “ochrana” ekonomiky byly přenechány národním ministerstvům vnitra (jejichž součástí byly Hlavní správy StB). Součásti FS ZS dostaly již zaběhnuté krycí číslování: I. správa (rozvědka), II. správa (kontrarozvědka), III. správa (vojenská kontrarozvědka, IV. správa (sledovací), V. správa (ochrana stranických a státních činitelů), VI. správa (technická). Jejich vnitřní organizace odpovídala více méně stavu před federalizací státu. Zřízení FS ZS umožnilo sice uskutečnit normalizační čistky a dosadit do vedoucích funkcí zasloužilé kolaboranty se sovětskými okupanty, ale vzhledem k tomu, že organizace StB nebyla nikdy určována zákonem, nýbrž rozkazy a nařízeními ministrů, docházelo k nejasnostem v pravomocích a k duplicitním činnostem. To neodstranilo ani zřízení Koordinační rady československé kontrarozvědky (kde zasedali náměstci národních ministrů vnitra pro StB a z náčelníků FS ZS jen náčelníci II. a III. správy) a FS ZS byla v roce 1971 zrušena. Veškerá činnost StB byla pak svěřena výlučně do kompetence Federálního ministerstva vnitra a jemu podřízených krajských správ SNB.
 
FELFE Heinz Paul Johann, * 1918, agent KGB v německé BND
Syn drážďanského policejního důstojníka, sloužil za 2. světové války v Himmlerově tajné službě. Po porážce Německa byl jako příslušník SS krátce vězněn v Kanadě. Vzhledem k tomu, že byl ochoten ke spolupráci s Brity, byl roku 1946 propuštěn a po návratu do Německa přijat do > Gehlenovy organizace (GO) a posléze i do > BND, kde se stal šéfem kontrašpionážního odboru.
Roku 1961 byl na základě informací od > M. Goleniewskiho odhalen jako agent rozvědky > KGB a u soudu spolu se svým společníkem Hansem Clemensem přiznal, že jí předal více než 15 000 fotografií tajných materiálů a vyzradil na 100 agentů SRN v zemích východního bloku. Felfe byl roku 1962 odsouzen ke 14 letům vězení, avšak roku 1969 byl vyměněn za německého občana vězněného v SSSR. Poté žil v bývalé NDR a stal se profesorem kriminalistiky.

FIELDING Henry, 1707–1754, anglický	prozaik, dramatik a pamfletista, první organizátor detektivní služby
Odchovanec proslulého Etonu pocházel ze zchudlé šlechtické rodiny, ale vystudoval práva v nizozemském Leidenu a pak v Londýně. Od počátku své veřejné dráhy záměrně provokoval společnost volnomyšlenkářstvím (mimo jiné si po smrti své ženy vzal za manželku její služku).
Literární činnost začal jako pamfletista a dramatik, ale když mu zakázali divadlo i jeho hry, vrhl se na psaní románů (za všechna díla uveďme proslulého Toma Jonese), které tehdejší kritika hodnotila jako směs “sprosťáren, oplzlostí, velezrad a rouhačství”. Fielding byl vskutku nemilosrdný kritik tehdejšího drakonického zákonodárství, soudnictví i vězeňství, a navíc si nedělal pražádné iluze o mocných tohoto světa a jejich pohnutkách. Nedokázal však jen nečinně sedět a o těchto věcech psát, chtěl se i osobně angažovat. A tak se stal nejprve advokátem chudých, poté smírčím soudcem a pokoušel se dokázat, že zločin má i své sociální kořeny. Vzhledem k liknavosti, amatérismu a zaujatosti tehdejší policie se roku 1750 rozhodl vybudovat první detektivní agenturu na světě Bow Street Runners (Běžci z Bow Street; zde byl Fielding jmenován smírčím soudcem). Zapsal se tak nejen do dějin kriminalistiky, ale i soukromých detektivních služeb. Výsledků své kanceláře pak často s úspěchem použil k nenadálým zvratům soudních procesů.

FILTR
V policejní a zpravodajské praxi jeden z bodů na přístupových cestách k místům manifestací, demonstrací, nepovolených shromáždění apod., kde se provádějí > perlustrace. Ty vykonávají obvykle uniformovaní členové pořádkové policie a data o zjištěných osobách pak předávají zpravodajským orgánům. Často bývá předem určeno, jaké typy osob budou “přednostně” perlustrovány. 
V Československu v posledních letech komunistického režimu, kdy se začaly množit veřejné protirežimní akce, bylo pro > mimořádná bezpečnostní opatření stanoveno, že na filtrech mají být perlustrováni především mladí lidé. Data předaná > StB byla zapisována do speciálních počítačových bází, a z těch se pak zjišťovali ti, kdo byli při těchto příležitostech perlustrováni vícekrát. StB právem předpokládala, že se jedná o zvlášť aktivní odpůrce režimu.

FINGOVANÉ DOKLADY viz DOKLADY KRYCÍ

FIRMA
1. Ve slangu zpravodajců na celém světě se tak často nazývá služba, pro kterou pracují. V tomto označení se skrývá jak loajalita pracovníků vůči zaměstnavatelské službě, tak očekávání “firemní” ochrany a pomoci, když se dostanou do potíží.
2. Skutečné firmy finanční, obchodní, zprostředkovatelské – fantazii se meze nekladou – vytvářejí zpravodajské služby a jejich agenti a rezidenti pro krytí své činnosti. Příklady takových firem podávají hesla > R. Abel, > P. Beaumarchais, > aféra Arcos, > J. Gilbert a jiná. 

FIS (Federální informační služba) – československá kontrarozvědka od ledna do července 1991
FIS vzniklá transformací z > ÚOÚD byla nadále organizační součástí Federálního ministerstva vnitra ČSFR (FMV). Transformace sama byla fraškou. Halasně propuštění bývalí příslušníci StB z útvarů zpravodajské techniky a sledování byli většinou převedeni na FMV a současně byli propuštěni i někteří její nepohodlní polistopadoví zaměstnanci (John Bok). Řízením FIS ministr vnitra Ján Langoš na doporučení svého I. náměstka FMV > J. Rumla a Havlova poradce Jiřího Křižana pověřil Jiřího Novotného. K jeho “kladům” patřila především poslušnost k ochráncům, zato mu zcela chyběly zpravodajské koncepční a organizační schopnosti. Službu za něj údajně řídil jeho náměstek Zdeněk Vodsloň a operativní výkon bývalý pracovník StB z 50. a 60. let na úseku vnitřního nepřítele a pak pracovník aparátu KSČ major Julius Vostrý. Kolem něho se ihned vytvořila skupina polistopadových pracovníků, kteří přišli do ÚOÚD s > J. Rumlem a J. Novotným. Ti nakonec FIS zcela ovládli. Vnitřní napětí ve FIS se projevilo v dopisu 68 jejích pracovníků poslancům Federálního shromáždění, které upozorňovali na nebezpečí přílišné koncentrace moci na Federálním ministerstvu vnitra. Okamžité perzekuci signatářů zabránil tehdy federální ministr vnitra Ján Langoš, ale ve službě se začal výrazně prosazovat a nakonec převládl požadavek loajality pracovníků k vedení, ne ke státu. K 1. červenci 1991 FIS zanikla a nahradila ji > FBIS.
FIS se členila do 4 operativních odborů (2 kontrarozvědné – Západ, Východ, protiteroristický, proti subverzi). Potřebná činnost centrální analytiky, v níž se soustřeďovali “neloajální” (polistopadoví) kritici, byla postupně omezována a její pracovníci se ocitli v nemilosti. K jejich těžko snášeným vlastnostem patřilo také to, že měli vysokoškolské vzdělání. Plánovalo se i několik pomocných pracovišť (sledování, krycí doklady, operativní technika), ale až do konce existence služby nebyla tato pracoviště ustavena. Celkem pracovalo ve FIS včetně teritoriálních úřadoven asi 1 000 osob.

FÍZL
Slovo přejaté z němčiny (Fiesel = mj. policejní sluha, posluha) má v češtině dva základní významy, oba značně pejorativní. Jednak pojem znamená neuniformovaného příslušníka tajné policie, ať již kriminální či politické (synonymem je Haškovým Švejkem “zpopularizovaný” bretšnajdr – podle horlivého civilního strážníka Bretschneidera).
Druhý význam je udavač, > konfident, a to rovněž jak kriminální, tak politické policie. Své fízly měla už i policie rakouského mocnářství (> K. Sabina), kriminální policie první republiky (zpívá o tom i známá píseň Máňa), ale především > Gestapo a > StB (do roku 1948 se jim přezdívalo černoši).
Ačkoliv mnozí z těchto fízlů, a to i těch, kteří se ke spolupráci nezavázali, přivedli své bližní do vězení či do existenčních potíží (ztráta zaměstnání, nevydání knihy či gramofonové desky, nepřijetí dětí na školy atd.), žádný z nich nebyl po pádu totality hnán k trestní zodpovědnosti a drtivá většina z nich ani k zodpovědnosti morální. Někteří z nich zaujímali a dodnes zaujímají i významná oficiální postavení (poradci prezidenta, poslanci, jeden z předsedů Fondu národního majetku), další se domohli slušného majetku či postavení v různých firmách počínaje Chemapolem. Až na ojedinělé a čestné výjimky (Vlasta Chramostová, Jim Čert) svou spolupráci buď zcela popírají, anebo alespoň bagatelizují a případné soudní spory s přehledem vyhrávají.
Obdobně se však daří i těm, kteří je řídili (pokud byli propuštěni, pak s odchodným za služební léta!), tj. nomenklaturním kádrům KSČ, kteří mají stejný podíl na “udržování” totalitního režimu. Je to výsměch především politickým vězňům, ale i všem těm, kteří v období totality aktivně nespolupracovali se státní mocí. Viz též agent, lustrace, oficiální styky, tajný spolupracovník.

FLEMING Ian Lancaster, 1908–1964, anglický spisovatel a zpravodajský důstojník
Flemingův otec, armádní důstojník, byl zabit v první světové válce, a tak se po studiích na Etonu a Vojenské akademii v Sandhurstu Fleming rozhodl pro civilní kariéru. Když se mu nepodařilo získat místo na ministerstvu zahraničních věcí, začal pracovat jako dopisovatel Times a korespondent agentury Reuter v Moskvě (1929–33). Později se živil jako obchodník s akciemi (1933–39). Těsně před válkou, na doporučení guvernéra anglické banky, získal místo osobního pobočníka admirála Godfreye, šéfa námořní rozvědky.
Fleming svou tvořivostí, inteligencí i administrativními schopnostmi zcela změnil činnost námořní rozvědky. Mnoho zpravodajských akcí, za něž zásluha byla přiřčena jiným, bylo řízeno Flemingem. Mimo jiné inicioval zpravodajskou hru, jejímž výsledkem byl nečekaný přílet Rudolfa Hesse do Anglie. Fleming věděl o bezmezné Hessově víře v astrologii, a proto získal za agenta Hessova astrologa, který vyrobil horoskop, na jehož základě se Hess odhodlal k šílenému letu.
Fleming inicioval vytvoření přepadové jednotky č. 30, která působila na Blízkém východě a později stejně úspěšně operovala i v Africe. Po válce se Fleming stal vedoucím zahraniční rubriky v Kemsley Newspaper, byl zahraničním manažerem The Sunday Times (1945–59) a v roce 1953 napsal první knihu o agentovi 007 Jamesu Bondovi Casino Royale. Flemingovým živým vzorem byl údajně britský špion jugoslávského původu > D. Popov.
I v dalších bondovkách Fleming dovedl plně využít svých zpravodajských zkušeností. (Z nejznámějších: Dr. No, Goldfinger, From Russia with Love.) Archetypální James Bond patřil mezi proslulé tři “B” 60. let (další: Beatles a Brigitte Bardotová) a jeho příběhy se staly vděčným tématem filmového zpracování.

FOND Z
Označení zvláštního archivního fondu československého ministerstva vnitra, do něhož byly ukládány svazky a spisy > StB, k nimž byl z různých důvodů omezen přístup. Tyto svazky sice mohli pracovníci StB studovat, ale jen na zvláštní povolení. Po listopadu 1989 dal tehdejší federální ministr vnitra Richard Sacher do tohoto fondu dokumenty týkající se členů vlád a zákonodárných sborů, ale sám jej nevytvořil, jak se tehdy tvrdilo. O fondu Z pojednávají již například Směrnice pro evidenci, statistiku a administrativu v československé kontrarozvědce z roku 1973. Zařazení spisu do fondů však neznamenalo, že odkazy na ně byly vyřazeny z evidencí a registrů.

FOTOGRAFOVÁNÍ
Jedna z velmi častých zpravodajských metod. Jak tvrdil dobrý voják Švejk, nejlépe se fotografuje nádraží, protože se nehýbe. Románová špionománie putimského strážmistra na počátku 1. světové války se 40 let poté stala tragikomickou skutečností v komunistických státech – fotografování nádraží v nich bylo skutečně zakázano.
Ve zpravodajském řemesle se však více než nádraží a jiné vojensky důležité objekty fotografují konspirativní sídla tajných služeb, tajné dokumenty, výrobky, a především lidé. Utajované fotografování a filmování slouží ke zjišťování a dokumentování pohybu a osobních styků sledovaných osob a na základě toho pak k odhalování a dokazování neosobního i osobního spojení cizích špionů nebo vlastních > defektorů. Utajené fotografování a filmování ve vlastní zemi vykonávají většinou speciální útvary sledování, ale v cizině a nepřátelském prostředí je to záležitost zpravodajců. Fotografování a filmování nesmí být samozřejmě nápadné, proto se zařízení pro ně stále více miniaturizují a maskují. Mezi typické příklady maskování patří fotografické přístroje ukryté v aktovkách, ale i v zapalovačích, objektivy zabudované do knoflíků apod. K fotografování vojensky důležitých objektů slouží dnes většinou vesmírná špionáž. 
Obzvlášť častým je utajované fotografování a filmování v totalitárních státech. V nich stejně důležité jako odhalování špionážní činnosti jsou kontrola vlastního obyvatelstva a represe proti opozici. Účelem skrytého fotografování kromě dokumentace styku sledovaných osob je také pořizování kompromitujících snímků (nevěra, sexuální deviace), sloužících k případné > diskreditaci. Té také slouží skryté fotografování osob při jejich dobrovolném nebo vynuceném styku s příslušníky tajné služby. Za účelem kompromitace byl pořízen známý filmový záznam setkání příslušníků StB a Jana Kavana po jeho návratu do Československa. Paradoxní je, že s diskreditačním záměrem jej po listopadu 1989 už nepoužila zrušená StB, ale její radikální odpůrci.
Skryté pozorování a fotografování řadila StB mezi zpravodajsko-technické úkony a v různých obdobích je označovala krycími názvy a kódy HLINÍK (1954–55), 330 (1954–64), F6 a F5 (1964–72), TA-155 (1972–80) a APARÁT (1980–89).

FOTOMONTÁŽ
Speciální metoda sloužící takovému zásahu do původní fotografie (obvykle s použitím jiného snímku), aby výsledek zcela zkreslil skutečnosti. Zpravodajské služby této metody používají především ke kompromitaci osob. Nejproslulejší fotomontáží StB (z počátku 70. let) je choulostivý “snímek” Alexandra Dubčeka se zpěvačkou Martou Kubišovou. Podobné fotomontáže jsou mnohdy zbytečné. Traduje se, že StB pořídila mnoho kompromitujících snímků “nepřátelských” osob ve velmi intimních situacích normálním skrytým fotografováním. V každém případě > defektoři československé rozvědky po roce 1968 psali o společném projektu StB a KGB na zřízení hotelu v Německu, kde měly být za pomoci slečen lehčích mravů pořizovány kompromitující snímky významných osobností politického a hospodářského života SRN.
Jistým druhem fotomontáže je i úprava snímku se záměrem změnit původní skutečnost. Takový přímo orwellovský zásah postihl fotografii Klementa Gottwalda promlouvajícího v únoru 1948 k pracujícím z balkonu Kinského paláce na Staroměstském náměstí v Praze – ze snímku byl po jeho popravě v roce 1952 vyretušován Vlado Clementis (z něhož zbyla pouze ušanka, kterou předtím v mrazivém dni půjčil na balkonu K. Gottwaldovi). 
Běžnou fotomontáž lze pomocí současných technických prostředků odhalit, ale při stálém pokroku techniky se montáže provádějí pomocí počítačů, a to zjistit je velmi obtížné, ne-li nemožné. 

FOUCHÉ Joseph, 1759–1837, francouzský politik, ministr vnitra za direktoriátu, ministr policie za Napoleona I.
Z kněze se stal významným činitelem za Velké francouzské revoluce. Jako představitel tzv. zběsilých “sroubil Ludvíku XIV. popraviště” a krvavě potlačil lyonské povstání roajalistů. Včas rozpoznal další vývoj, a tak se podílel na pádu jakobínské diktatury a “vydal katovi Robespierrovu hlavu”. Za to se pak stal ministrem vnitra a zasloužil se o Napoleonův mocenský vzestup.
V letech 1799–1802 byl sice v nemilosti, ale roku 1804 se stal ministrem policie a pečoval o vnitřní ochranu císařství, za což byl v roce 1809 odměněn titulem vévody z Otranta. Napoleon se prý o něm vyjádřil: “Ti, kdo mě chtějí zabít, jsou hlupáci a ti, kdo mě před nimi ochraňují, jsou padouši.”
Fouché vybudoval ve Francii rozsáhlou donašečskou síť a silně rozvětvený a výkonný represivní aparát. Ke spolupráci získal i agenty v zahraničí. Jeho policejní sbor se až do 20. století stal nedostižným vzorem pro “politickou policii”. Roku 1810 však byl odstaven, když Napoleon pomocí své další tajné policie zjistil, že Fouché vede na svou pěst jednání s Anglií. A to ještě netušil, že Fouché podává zprávy o domácí situaci proslulému intrikánu > Talleyrandovi, který byl od roku 1808 placeným agentem ruského cara (Fouché měl v jejich tajné korespondenci krycí jméno NATAŠA).
Uražený Fouché na sklonku Napoleonovy vlády tajně vyjednával s Bourbony a po nástupu Ludvíka XVIII. byl královým rádcem. Pro roajalisty byl však “královrah” na dvoře nepřijatelný, a tak se stal vyslancem v Drážďanech. Z vysoké politiky Fouchého definitivně vyřadila skutečnost, že Napoleon ho během své stodenní vlády znovu jmenoval ministrem policie.
Na pozvání kancléře > Metternicha žil od roku 1815 ve vyhnanství v Praze, ale byl pod silnou policejní kontrolou. Fouché předstíral, že mu život soukromé osoby po letech dřiny vyhovuje, ale čile konspiroval a korespondoval s celým světem. Šifrované dopisy však psal se záměrem, aby je dostala rakouská policie do rukou. Do Francie vysílal signály, že je ochoten věrně sloužit trůnu, ale zároveň vyhrožoval, že má dostatek kompromitujících materiálů na přední osoby, že chystá pamflety a píše paměti. Výhrůžky měly jistý účinek – Metternichovi s obavami psal nový ministr vnitra Francie a na Fouchého se obořil i slavný spisovatel a politik Franćois René de Chateaubriand a další.
Fouché reagoval okamžitě. Odhalil, že Chateaubriand byl důvěrným přítelem Napoleona a dalšího pamfletistu usvědčil jako policejního donašeče. Ale to k návratu nestačilo. Pro příliš mnoho lidí byl nepohodlný tím, co věděl o jejich politických intrikách i soukromí, a tak nepomohly ani nové a nové články a obratné literární podvrhy bránící jeho pověst. Nakonec se bývalý policejní mistr dočkal skandálu ve vlastní rodině. Když mu uprchla jeho mladičká žena s milencem a aférou se zabýval tisk, jeho renomé katastrofálně pokleslo. Roku 1818 přesídlil do Lince a později do Terstu, kde záhy nato zemřel.

FRANCIE
Historie francouzských tajných služeb je spojená s legendárními jmény jako kardinál > Richelieu, > J. de Tremblay, ministr > Louvois, král > Ludvík XV., > J. Fouché, > K. Schulmeister, > F. Vidocq, jakož i s proslulými skandály (> Dreyfusova aféra). Ani moderní dějiny Francie si nelze představit bez tajných služeb, které mají navíc ve světě špionáže a zpravodajství velmi dobré jméno. Pracují nenápadně, bez větších skandálů a > provalů. Francouzům se obecně připisuje vysoké umění špionáže. Z předválečných tajných služeb byla nejvíce proslulá DB (DeuxiŹme Bureau, Druhé oddělení), jež dosáhla před 2. světovou válkou řady úspěchů. Po pádu Francie v roce 1940 se však zkompromitovala s kolaborantskou vládou maršála Pétaina ve Vichy a posléze zanikla.
Na její místo nastoupila DGSS (Direction Général des Services Spéciaux, Hlavní ředitelství speciálních služeb). Vytvořil ji generál de Gaulle roce 1943 jako jednotící složku různých francouzských tajných služeb rozvědného i kontrarozvědného charakteru. DGSS se během války snažila vymanit z protektorského vlivu anglických a amerických tajných služeb (> SOE, > A. Dewavrin). Ředitelem DGSS se stal Jacques Sustelle. Po osvobození Paříže se DGSS přesunula do hlavního města a změnila název na Direction Général des Études et Recherches (DGER), tj. Hlavní ředitelství studií a výzkumů. V DGER pracovalo 15 000 osob a její činnost byla ukončena v roce 1945.
Po válce vznikla nová rozvědná a kontrarozvědná služba, SDECE (Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage, Dokumentační služba rozvědky a kontrarozvědky). Prošla několika reorganizacemi. Větší část její činnosti byla věnována sběru informací a tajným operacím během války v Alžíru, později tvrdému boji proti OAS (Organisation de l’armée secrŹte, Organizace tajné armády), teroristické organizaci Francouzů v Alžíru, a proti pučistickým důstojníkům. SDECE patřila k nejlepším, ale také k nejméně milosrdným tajným službám na světě. Prošla pochopitelně i několika skandály počínaje záhadným zmizením Ben Barky, marockého politického vůdce v roce 1965, přes údajné odhalené francouzské agenty v SSSR až po aféru s pracovníkem SDECE, uvězněným v roce 1971 v USA za pašování drog, které mělo řídit vedení SDECE. Jinak to byla patrně nejlépe informovaná služba v oblasti Blízkého východu a v arabském světě vůbec. Zrušena byla v roce 1981.
Současná hlavní francouzská rozvědka DGSE (Direction Générale de la Sécurité Exterieure, Hlavní ředitelství vnější bezpečnosti) vznikla z bývalé SDECE z nařízení Franćoise Mitteranda po jeho zvolení prezidentem v roce 1981. Mitterand nominoval na šéfa nové služby nepříliš šťastně ředitele Air France, který neměl žádné zkušenosti s tajnými službami a po obvyklých reorganizacích byl vyměněn za viceadmirála Pierra Lacosteho. Ani ten však dlouho nevydržel pod náporem prezidentových požadavků na větší množství informací o mezinárodním terorismu, který byl soustředěn ve Středomoří, a informací k problematice Libye.
Roku 1985 vypukla aféra se záškodnickou akcí dvou agentů DGSE na lodi Rainbow Warrior, na které se plavili dobrovolníci z hnutí Greenpeace ve vodách Nového Zélandu (operace SATANIC). DGSE chtěla zabránit, aby Greenpeace pronikla do francouzské testovací nukleární zóny. Agenti DGSE proto umístili na lodi výbušninu, která nešťastnou náhodou zabila přítomného portugalského fotografa. Agenti byli zatčeni novozélandskou policií a odsouzeni k několika letům vězení. Celá aféra skončila odvoláním Lacosteho a jeho nahrazením generálem Imbotem. Podle radikálních žurnalistů (a nejen francouzských) měl ovšem razantní zákrok DGSE vůči Greenpeace jeden “užitečný” výsledek – Greenpeace se prý od té doby nesnaží přímo napadat francouzskou energetickou koncepci, zaměřenou v posledních letech ne už na vývoj vlastní odstrašující jaderné síly, ale zejména na výstavbu atomových elektráren. Od roku 1996 je ředitelem DGSE Jacques Dewatre. 
Současná DGSE nesmí operovat na francouzském území a soustřeďuje se výhradně na získávání informací a provádění akcí v zahraničí. Služba má celkem asi 2 500 pracovníků a člení se na pět direktoriátů. Centrála sídlí ve 20. pařížském obvodě. 
Francouzská kontrarozvědná služba DST (Direction de la Surveillance du Territoire, Ředitelství teritoriálního dozoru) vznikla roku 1944 a má na starosti kromě politické subverze vyšetřování teroristických činů, jakož i sledování a zatýkání cizích špionů na území Francie. Vedle zpravodajské činnosti má také výkonné pravomoci, které na ni přešly historicky, neboť ředitelé DST se před válkou rekrutovali z koloniálního policejního sboru. Po zvolení F. Mitteranda prezidentem republiky se stal ředitelem francouzské kontrašpionáže Yves Bonnet, bývalý policejní prefekt na jednom z francouzských ostrovů v Indickém oceánu. Současným ředitem DST je její dlouholetý pracovník Jean-Jacques Pascal. DST je svým posláním nejblíže anglické > MI-5 a kontroluje ji přímo ministr vnitra. Její > centrála sídlí v Paříži a dělí se na pět direktoriátů (kontrarozvědka, terorismus, ochrana státního majetku, technická správa, administrativní správa). Kromě toho působí na francouzském území 7 regionálních ředitelství, několik brigád a 4 expozitury v zámořských departementech. Ekonomické odbory DST působí ve všech 22 regionech Francie a mají chránit francouzské technologie před ekonomickou špionáží. Proto spolupracují s předními farmaceutickými, chemickými, telekomunikačními, automobilovými a dalšími firmami. 
DST má výbornou pověst i díky nenápadné efektivnosti svých pracovníků, kteří jsou získáváni mezi absolventy vysokých škol z dobrých rodin. Informační systém DST je prý předmětem závisti u ostatních spřátelených bezpečnostních služeb. Počátkem 80. let byla DST velice úspěšná při monitorování a odhalování řady sovětských špionů, kteří infiltrovali do francouzské společnosti. 
Kromě hlavních služeb, tj. DGSE a DST, působí ve Francii řada dalších služeb a úřadů se zcela či částečně zpravodajským či kontrarozvědným zaměřením.

FRANTIŠEK August viz AUGUST František

FRIEDMAN William, 1891–1969, americký kryptolog
Pocházel z moldavského Kišiněva, z rodiny židovského poštovního úředníka, který roku 1892 přesídlil do USA. Friedman studoval na Cornellově univerzitě a zprvu se zabýval genetikou. Za svého pobytu v Riverbank Laboratories se seznámil nejen se svou budoucí ženou Elizabeth Smithovou (od 1917 Friedmanovou, 1893–1980), ale spolu s ní propadl i vášni luštění kódů a šifer. Od roku 1917 takřka do konce života pracovali společně ve službách americké vlády v tomto oboru. Friedman se nejvíce proslavil roku 1940, kdy se mu podařilo rozluštit proslulý japonský > PURPUROVÝ KÓD, který tokijští experti považovali za nerozluštitelný. Tento úspěch významnou měrou přispěl k vítězství Spojenců za války v Pacifiku.
Po 2. světové válce pracoval v nově vytvořené Kanceláři národní bezpečnosti, > NSA). Spolu s manželkou publikoval roku 1957 studii The Shakespearean Ciphers Examined (Shakespearovské šifry prozkoumány), ve které vyvrátil teorii, že autorem Shakespearových děl byl Francis Bacon či > Ch. Marlowe.
Náročná celoživotní intelektuální práce a neustálé nervové vypětí přispěly k častým psychickým zhroucením, sklonu k depresím a v konečném důsledku i k smrti jednoho z největších kryptologů všech dob.

FRIDRICH II. VELIKÝ,	 1712–1786, pruský král a špionážní teoretik a praktik
Stoupenec osvíceného panovnického absolutismu nastoupil na pruský trůn ve stejném roce jako Marie Terezie (1740). Již od počátku usiloval o územní expanzi a válkami o rakouské dědictví (1740–48) připojil ke své zemi Slezsko, které udržel i po sedmileté válce (1756–63). Podílem na prvním dělení Polska (1772) se pak Prusko natrvalo zařadilo mezi evropské velmoci.
Z hlediska dějin špionáže je role Fridricha Velikého významná především tím, že jako jeden z prvních státníků budoval a používal špionážní sítě a metody vskutku v rozsáhlém měřítku a moderním pojetí. Informací získaných tajnými kanály si velice cenil a do značné míry na nich založil rozhodování o zásadních otázkách pruské zahraniční politiky.
Jako teoretik vypracoval kategorizaci špionů z hlediska ceny informací, způsobu získávání a motivů spolupráce. Do první kategorie zahrnoval prosté, nijak zvlášť placené > informátory, druhou kategorii tvořili > agenti dubléři, kteří měli ve Fridrichově pojetí sloužit u nepřítele především jako šiřitelé > dezinformací. Do třetí kategorie řadil agenty, kteří byli ke spolupráci donuceni nátlakem, hrozbami atd. Poslední, čtvrtou kategorii tvořili špičkoví špioni, získávaní z řad vysokých státních úředníků a generality. Vysoké sumy vyplácené osobám z těchto kruhů vyjadřovaly i cenu jejich informací. Všechny tyto druhy špionů pak používal král při budování své informační sítě, kterou i osobně řídil. Mezi jeho rivaly patřil jak > Ludvík XV., tak rakouský kancléř > Kounic.

FROLÍK Josef, 1928–1989, major rozvědky československé Státní bezpečnosti a defektor
Po dokončení obchodní akademie pracoval v administraci Rudého práva a po absolvování vojenské služby nastoupil roku 1952 na Ministerstvo národní bezpečnosti. Nejprve působil v hospodářské správě, roku 1955 přešel do IV. správy Ministerstva vnitra (ekonomická rozvědka) a v roce 1960 se stal příslušníkem I. správy (rozvědka). V letech 1964–66 pracoval pod diplomatickým krytím v Londýně, po návratu do Prahy řídil z centrály řadu akcí StB, zejména v Africe, Indii a na Středním východě.
Jak sám uvádí, během služby v StB pochopil podstatu komunistického režimu, rozhodl se nashromáždit co nejvíce informací a zběhnout na Západ. To se mu s pomocí > CIA podařilo v létě 1969. Vezl s sebou prý na 2 000 charakteristik důstojníků československé rozvědky, údaje o 400 agentech a popis nejdůležitějších zahraničních operací. V roce 1971 byl v ČSSR v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti. Tyto údaje publikoval ve své memoárové knize Špión vypovídá, kterou zveřejnil po své > defekci (vyšla několikrát v exilových nakladatelstvích a roku 1990 také v Praze). V USA vypovídal pod přísahou v americkém Senátu a označil řadu československých občanů za agenty StB.
Ve své knize poprvé informoval veřejnost o roli československé rozvědky v zahraničí, ale také o hanebném počínání StB vůči vlastnímu obyvatelstvu (> akce KÁMEN, únos > B. Laušmana atd.). Z dokumentů StB již bylo ověřeno, že mnohé Frolíkovy informace odpovídají skutečnosti; některé údaje (například počty tajných spolupracovníků StB) jsou však značně přehnané. Jeho jmenovec Jan Frolík, po listopadu 1989 vysoký úředník federálního a českého ministerstva vnitra, považuje mnoho z jeho knižních tvrzení za legendy a drby posbírané na chodbách budov StB. V roce 2000 pak vydali John Bok a Petr Vachalovský překlad Frolíkovy výpovědi před senátem USA.

FSB (Feděralnaja služba bezopasnosti, Federální bezpečnostní služba) – ruská kontrarozvědka od roku 1995
Po rozpadu SSSR a zániku > KGB v listopadu 1991 prošlo Rusko v oblasti kontrarozvědných služeb složitým vývojem. Vzniklo postupně několik organizací, až na základě zákona z května 1995 o orgánech federální bezpečnostní služby byla zřízena FSB, určeny její úkoly, struktura, činnost, řízení a kontrola. Přesto se do jejího vedení promítaly politické boje. Do čela FSB byl v hodnosti ministra postaven jako první > S. Štěpašin (jenž se později, roku 1999, stal na 3 měsíce ruským premiérem), ale již v červenci 1995 ho ve funkci ředitele vystřídal Michail Barsukov, v létě 1996 Nikolaj Kovaljov a v červenci 1998 > V. Putin, kterého však v srpnu 1999 povolal prezident Jelcin do čela vlády po Štěpašinovi. Současným ředitelem FSB je > N. Patrušev. Vždy v čele FSB stáli vysocí důstojníci bývalých sovětských bezpečnostních služeb.
Prezidentským dekretem z července 1995 o realizaci zákona o orgánech FSB byla stanovena struktura a úkoly FSB. Ředitel měl 8 zástupců a ve FSB byly zřízeny správy sledování, kontrarozvědky, vojenské kontrarozvědky a boje s terorismem a kromě toho útvary technické, týlové, registrační a archivní. V říjnu 1996, v době vnitropolitického napětí v Rusku, se tehdejší premiér Viktor Černomyrdin setkal na Lubjance s vedením FSB. Skutečným cílem setkání bylo zajistit, aby ruské bezpečnostní služby nezasahovaly do politického dění. V roce 1997 začala FSB zdůrazňovat své úspěchy v boji proti zahraničním rozvědkám v Rusku a proti terorismu. V květnu prezident Jelcin vydal dekret o struktuře FSB, který znamenal výraznou reorganizaci služby v centrále. Byl jmenován jeden první zástupce ředitele a pět zástupců, kteří jsou také řediteli departementů. I když dekret přinesl organizační změny, výše uvedené hlavní úkoly FSB se nezměnily. FSB má 75 000 zaměstnanců (z toho asi 45 000 operativních pracovníků) a její > centrála sídlí v budově bývalé KGB v moskevské Lubjance. 
Jak je zřejmé, v postsovětském Rusku se i v kontrarozvědce stále uplatňují vysocí důstojníci KGB. Přestože FSB fakticky podléhá prezidentovi, existuje i možnost parlamentní kontroly – v komunistickém SSSR zcela nepředstavitelná. Politická nestabilita v Rusku se promítá do častých personálních změn, ale začala i potřebná spolupráce se Západem. V létě 1996 se generál Kovaljov s tehdejším ministrem zahraničí > J. Primakovem účastnil v Paříži setkání skupiny G-7 věnované boji s mezinárodním terorismem. Od roku 1991 proběhla v ruské kontrarozvědce řada čistek a její přesný početní stav není znám. Ale není třeba pochybovat o tom, že je vysoký a že FSB pro svou činnost převzala velké množství bývalých spolupracovníků KGB. Zatímco do roku 1995 proběhlo několik důležitých institucionálních změn v kontrarozvědné činnosti v Rusku, FSB existuje od roku 1995 a zdá se, že bez ohledu na její další vnitřní a personální změny je již pevně zakotvenou ruskou kontrarozvědkou.
Další informace týkající se problematiky špionáže čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.fsb.ru.

FSK viz RUSKO

FUCHS Klaus, 1911–1988, německý fyzik a špion pro SSSR
Pocházel z rodiny luteránského pastora z Beerfeldenu u Heildeberku. Za studií na univerzitě v Kielu se sblížil s levicovým hnutím a vstoupil do komunistické strany. Roku 1933 emigroval před nacisty do Velké Británie. V roce 1940 byl jako Němec krátce internován, ale jeho protifašistické smýšlení mu zajistilo nejen propuštění a roku 1942 i britskou naturalizaci, ale také účast na britském atomovém výzkumu na univerzitě v Birminghamu. Téhož roku se stal i sovětským agentem.
Fuchs sám sebe přesvědčil, že SSSR jako spojenec ve válce proti Německu má morální právo vědět o výsledcích v oblasti nukleárního výzkumu. Za svého pobytu v USA (1943–46) předal Moskvě i informace o projektu MANHATTAN, americkém vývoji atomové pumy, na němž se v Los Alamos podílel. Podle odborných odhadů ušetřila jeho špionáž sovětskému vývoji jaderných zbraní minimálně jeden rok vlastních výzkumů.
Po návratu do Anglie působil v centru britského atomového výzkumu v Harwellu. Jako vyzvědač pro SSSR působil až do roku 1947, kdy prohlédl pozadí sovětské politiky i podstatu komunistické ideologie a další spolupráci odmítl. Snad by zůstal trvale pracovníkem Harwellu, ale roku 1950 ho dostihla jeho minulost. > FBI informovala britskou vládu o únicích informací z britské vědecké skupiny v Los Alamos za 2. světové války a po ní a podezření padlo na Fuchse. Byl zatčen, usvědčen a odsouzen na 14 let vězení. 
Po propuštění žil od roku 1959 v bývalé NDR. Jeho výpovědi nicméně významně přispěly k rozkrytí sovětské “atomové” špionážní sítě v USA (> H. Gold, > D. Greenglass, manželé E. a J. > Rosenbergovi a další).

FUKUŠIMA, baron, 1858–1919, japonský důstojník a špion
Narodil se v samurajské rodině a životní kariéru zahájil jako vojenský bubeník. Po vystudování univerzity v Tokiu strávil rok na japonském ministerstvu spravedlnosti. V 17 letech byl pro svoji bystrost a důvtip přeřazen do generálního štábu a poslán na zkušenou na rok do USA. Po návratu byl zařazen do armády a cestoval po Mongolsku, Číně a Indii, kde pracoval jako vojenský atašé.
Ve stejné funkci nastoupil ve svých 29 letech v Berlíně, kde se stal neobyčejně populárním. Jednou se vsadil s německými důstojníky, že dokáže se svým koněm projet z Berlína do Vladivostoku. Tuto vzdálenost, téměř 15 000 km dlouhou, skutečně roku 1892 se svým koněm urazil. Později se ovšem ukázalo, že to byl předem naplánovaný záměr – pod výstředním > krytím měl Fukušima za úkol získat co nejvíce informací o Rusku.
Před rusko-japonskou válkou rozšířil své zájmy o Mandžusko a Koreu. Fukušima se proslavil také tím, že ve zpravodajských službách začal využívat japonské gejši i obyčejné prostitutky. Tento galantní a vzdělaný japonský špion napsal báseň Od padajícího květinového plátku k vycházející hvězdě, v níž vyzdvihl ušlechtilý patriotismus japonských prostitutek.

G-MEN viz FBI

GABČÍK Jozef, 1912–1942, československý voják, spolu s J. Kubišem vykonal atentát na R. Heydricha
Po okupaci Československa bojoval v československých jednotkách v Polsku, Francii a Velké Británii. Zde byl vybrán do skupiny určené k výsadku na území Protektorátu. Podrobil se speciálnímu výcviku (v rámci > SOE) a byl vybrán jako jeden z parašutistů pověřených provedením atentátu na zastupujícího říšského protektora > R. Heydricha. V prosinci 1941 byl vysazen jako člen skupiny ANTHROPOID v Protektorátu.
Skupině se nepodařilo navázat předpokládané spojení, protože odboj byl už Heydrichovými zákroky zdecimován. Nakonec díky domácímu odboji (zejména sokolské organizaci Jindra), kterému se původně měli z konspiračních důvodů vyhnout, navázali spojení s londýnským velením, a to jim potvrdilo rozkaz zlikvidovat Heydricha. Současně se do akce zapojili i parašutisté z dalších výsadků.
Dne 27. května 1942 dopoledne provedli Gabčík a > Kubiš atentát v Praze-Kobylisích; signalizací jim zřejmě pomáhal další parašutista, Josef Valčík. Akci usnadnila Heydrichova bezstarostnost – zastupující říšský protektor byl přesvědčen o likvidaci odboje a jel v otevřeném osobním automobilu bez ochranného doprovodu. Přesto měli atentátníci smůlu, protože v okamžiku výstřelu se Gabčíkův samopal zablokoval a bomba vržená Kubišem do auta Heydricha pouze zranila. Ten ještě stačil vystoupit z vozu a snažil se Gabčíka zastřelit.
Parašutista se musel krýt za sloupem elektrického vedení a střelbu opětovat. Heydrich se bolestí zhroutil, ale v pronásledování Gabčíka, kterému tak znemožnil dostat se k bicyklu, pokračoval Heydrichův šofér. Nakonec Gabčík tohoto příslušníka SS zlikvidoval, uprchl a ukryl se v jednom pražském bytě.
Heydrich za několik dní zemřel, ale pro mimořádná opatření už parašutisté nestačili z Protektorátu uniknout. Nakonec je po zradě kolegy > K. Čurdy > Gestapo odhalilo v pravoslavném kostele sv. Karla Boromejského (Cyrila a Metoděje). Po nerovném boji ukončili Gabčík spolu s Kubišem, Valčíkem, Adolfem Opálkou, Jaroslavem Švarcem, Josefem Bublíkem a Janem Hrubým svůj život poslední kulkou.
Navzdory různým výhradám proti atentátu a jeho hroznému dopadu na civilní obyvatelstvo to byl čin, který povzbudil morálku odpůrců nacismu v celé Evropě, a to v době, kdy nacistická vojska slavila všude triumfy. Nesporně splnil svůj účel i z hlediska československého exilu, jehož prestiž významně vzrostla. 
Řádění nacistů po atentátu (vyhlazení Lidic a Ležáků, masové popravy) vzbudilo celosvětový odpor a definitivně skoncovalo s mýty o cílech a prostředcích Třetí říše.

GAPON Georgij Apollonovič, 1870–1906, ruský pop a agent provokatér tajné policie
Narodil se v Poltavě na Ukrajině, vstoupil do semináře a od roku 1895 působil v Petrohradu jako duchovní ve věznici. Zároveň chodil mezi chudé dělníky. V roce 1903 začal organizovat dělnické odbory, ale to už za spolupráce s carskou tajnou policií > Ochrankou. Jak nešťastná to byla spolupráce, dokazují její neblahé výsledky. O “krvavé neděli” 22. ledna 1905 právě Gapon stál v čele pokojné dělnické demonstrace, která nesla petici “dobrému carovi” za zpěvu nábožných písní a s ikonami v čele průvodu.
Následoval nesmyslně brutální zásah policie a před Zimním palácem bylo postříleno na tisíc nevinných lidí. Incident byl počátkem revoluce, která po 2 roky zmítala Ruskem. Gapon hned poté utekl do zahraničí a byl po nějakou dobu oslavován jako hrdina a předák dělníků. Roku 1906 se vrátil do Ruska, a jako by mu dosavadní neštěstí, které způsobil, nestačilo, stal se přímým agentem Ochranky a řídil ho sám její šéf Račkovskij a policejní ředitel Zubatov.
Gapon dostal za úkol proniknout do konspirativního jádra strany socialistů-revolucionářů, eserů, kteří otevřeně žádali svrhnutí carismu. Eseři věděli, že o ně Ochranka projevuje mimořádný zájem, ale na roli Gapona je upozornil až > J. Azev. Ten rovněž pracoval pro tajnou policii a na Gapona chtěl svrhnout podezření, které se šířilo o něm samém. Eseři pak nebohého popa oběsili ve vilové čtvrti u Petrohradu.
Ještě po delší dobu kolovaly pověsti, že se mu podařilo uprchnout před “spáry carské policie” a že byl spatřen roku 1907 v Rjece a podobně. Konec dohadům učinilo až zveřejnění dokumentů Ochranky po ruské revoluci v roce 1917. Dokumenty potvrdily jak Gaponovu spolupráci s tajnou carskou policií, tak i jeho smrt.

GARNITURY
Počátkem 80. let 20. století rostlo v československé společnosti napětí a sílil odpor proti komunistickému režimu. Hlasatelé “života v pravdě” to nepozorovali, ale > StB to nemohlo uniknout. Proto od poloviny roku 1983 kromě > nepřátelských osob a občanů zjišťovaných v > akci KRUH sledovala “po linii vnitřního nepřítele” skupiny “antisocialistických elementů páchajících trestnou činnost namířenou proti republice”. Dokument z roku 1983 rozdělil tyto elementy do tří kategorií, tzv. garnitur. 
Garnitura I, charakterizovaná “jako prostředí tvořené převážně inteligencí, jež se otevřeně hlásí k protisocialistickému dokumentu Charta 77, měla podle StB řadu “typových znaků”, z nichž na prvním místě stála “aktivní, neskrývaná nepřátelská činnost, prováděná s vědomým rizikem represivního postihu”.
Garnituru II tvořily osoby, “jež nejsou z minulosti veřejně nebo závažným způsobem kompromitovány protisocialistickou činností”. Sem už patřil kdekdo, například “bývalí studenti vysokých škol humanitního a uměleckého směru”, členové KAN, klubu K-231, “příslušníci bývalých politických stran” atd. Typovým znakem byly mimo jiné konspirativní styky na osoby z garnitury I, do zahraničí, na “staré známosti”, “navenek souhlas s politikou KSČ”. Garnitura II měla existovat ve všech sociálních prostředích a měla umožňovat působení garnitury I. StB se u garnitury II domnívala, že “v případě přelivu sociálního napětí ve společnosti ve vnitropolitickou krizi lze předpokládat, že vystoupí z ilegality a je schopna převzít – jako připravená politická síla – iniciativu”. Dokument upozorňoval, že jen v K-231 bylo registrováno 130 000 osob. StB zneklidňovali také “bezpartijní”, které “kádrové přesuny” v období normalizace na rozdíl od očisty KSČ “postihly v nepoměrně malé míře, neodpovídající jejich protisocialistické orientaci”, čímž jim bylo umožněno “opětovně se zformovat, dosáhnout stavu ‚víme o sobě‘ a postupně působit v různých postaveních a sférách společnosti”. 
Garnitura III měla podle StB být “negativně opracovávanou základnou, perspektivně využitelnou k veřejným protisocialistickým vystoupením” (viz též HPSV). Podezřelí byli už všichni: garnitura III “prolíná všemi sférami československé společnosti” a jejím typovým znakem jsou “převážně veřejně neprezentované výhrady vůči socialistickému zřízení, nesouhlas s opatřeními stranického a státního vedení”. StB si nedělala žádné iluze: “V daném případě je lhostejná politická orientace jednotlivých osob, může se jednat i o členy KSČ...”
Garnitury byly pro StB velkou neznámou, v jednotlivých kategoriích mohla sledovat pouze nejpodezřelejší občany. Jejich jmenovité seznamy nejsou zachovány. Od roku 1984 byly “garnitury” vykazovány také početně, ale tyto výkazy nejsou dosud zpracovány. Dokument z února 1984 říká, že v celostátním měřítku bylo do garnitur zařazeno 3 546 osob, z toho v českých zemích 3 056. V nich bylo v garnituře I evidováno 277, v garnituře II 887 a v garnituře III 1 892 osob. Tento počet neustále rostl a StB už nebyla schopna “garnitury” zvládat. V únoru 1984 věděla, že z evidovaných 3 546 občanů je 925 bývalých členů KSČ, 150 členů KSČ a 194 členů ostatních stran Národní fronty, ale pak už se jí vývoj vymykal z rukou. Po 17. listopadu 1989 se ukázalo, že do “garnitur” patří většina československé společnosti. Bez toho by nebyly rychlé politické a společenské změny možné.

GEHLEN ORGANISATION viz GO

GEHLEN Reinhard, 1902–1979, německý generál a šéf první poválečné špionážní organizace v SRN 
Byl vojákem z profese, za 2. světové války působil ve zpravodajské službě německé armády a ve 43 letech se stal generálem. Na konci války se vzdal Američanům, přičemž s sebou přinesl důležité dokumenty (včetně seznamu agentů v okupovaných územích, zejména ve Východní Evropě).
Na počátku studené války se Gehlen jevil Američanům jako vhodný typ pro řízení špionážní sítě směrované do Východní Evropy. Od roku 1946, zprvu pod kontrolou amerických důstojníků, později jen pod dohledem > CIA, začala Gehlenova organizace vysílat agenty do sovětské okupační zóny, pozdější NDR, a do ostatních zemí sovětského bloku, anebo tu probouzet spící agenty.
Gehlen dosáhl mnoha úspěchů (síť > informátorů v NDR a SSSR, účast na přípravě berlínského povstání v roce 1953), nicméně jeho kritici mu zejména vyčítali, že se nerozpakoval zaměstnávat bývalé nacistické důstojníky a že intrikoval i proti západním Spojencům (především proti Britům a Francouzům).
K velkým neúspěchům patřila i silná infiltrace sovětských agentů na důležité posty uvnitř Gehlenovy organizace. “Soukromá” Gehlenova organizace přešla roku 1955 pod správu spolkové vlády, o rok později byla vytvořena v Mnichově > centrála > BND a Gehlen, jenž měl plnou důvěru kancléře Konrada Adenauera, zůstal jejím ředitelem až do roku 1968, navzdory defekci > H. Felfeho.

GERIK Viliam viz ČURDA Karel

GESTAPO (Geheime Staatspolizei, Tajná státní policie) – nacistická politická policie
Po nacistickém převzetí moci vytvořil Gestapo přední nacistický vůdce Hermann Göring. Jako pruský ministr vnitra vydal 26. 4. 1933 nařízení o vytvoření tajné státní policie s centrálou v Berlíně a teritoriálními úřadovnami v Prusku. Úkolem Gestapa byly stejně jako ve všech totalitárních státech ochrana režimu a pronásledování jeho odpůrců. Hned od počátku proslulo obrovskou brutalitou. Jeho > centrála sídlila v Berlíně v Prinz-Albert-Straße. V listopadu 1933 bylo podřízeno přímo Göringovi jako pruskému ministerskému předsedovi.
Mezitím mu vyrůstala silná konkurence v říšském vedoucím SS > H. Himmlerovi, který také zvítězil. Gestapo mu bylo podřízeno v dubnu 1934 a jeho faktickým řízením byl pověřen > R. Heydrich, který byl rovněž šéfem > SD. Ten pro činnost Gestapa využíval dlouhá léta budované kartotéky o politických odpůrcích. SD pak plnila zpravodajské funkce, Gestapo funkce výkonné (zatýkání, vyšetřování, “ochranná vazba”, posílání do koncentračních táborů). Podobně jako > Čeka nemuselo pro tuto svou činnost získávat soudní rozhodnutí. Za důležitou metodu činnosti byla prohlášena > konspirace. Gestapo se za vedení Himmlera a Heydricha podílelo na “noci dlouhých nožů” (30. 6. 1934), kdy Hitler likvidoval vedení SA a spolu s tím i jiné odpůrce nacistického režimu.
V únoru 1936 byl vydán zákon o Gestapu, který mu ukládal odhalovat a pronásledovat “nepřátelské síly”, shromažďovat a vyhodnocovat informace o nich a poskytovat je nadřízeným institucím. Současně bylo vydáno prováděcí nařízení umožňující Gestapu zřizovat koncentrační tábory. V červnu 1936 bylo podřízeno říšskému ministerstvu vnitra, ale jeho skutečným pánem se stal Himmler jako “šéf německé policie”. Šéfem se stal > H. Müller, který byl již od roku 1935 pravou rukou R. Heydricha. Himmlerovým nařízením z 27. 9. 1939 se Gestapo stalo součástí > RSHA. V něm tvořilo Úřad IV se skupinami IV A (odpůrci režimu, sabotáž, ochrana státu), IV B (církve, sekty, Židé), IV C (personální záležitosti, evidence, tisk), IV D (říšské záležitosti a obsazená území), IV E (kontrarozvědka) a IV F (pasové a cizinecké záležitosti). V té době mělo Gestapo na území Říše 57 regionálních úřadů, 21 řídících úřadoven a 36 úřadoven. Jeho šéfem zůstal až do konce války H. Müller. Koncem roku 1944 mělo na 40 000 pracovníků. Používalo poměrně rozsáhlé > agenturní sítě (konfidenti). 
Gestapo proslulo používáním krajně brutálních vyšetřovacích metod (mučení, vraždy), ale i dalšími praktikami typickými pro totalitní státy (využívání > agentů provokatérů). Po začátku války rozšiřovalo svou činnost i do okupovaných území a také v nich se stalo jednou z nejobávanějších institucí nacistické Říše. Na území dnešní České republiky zřídilo Gestapo po Mnichovu řídící úřadovnu v Liberci a úřadovny v Karlových Varech a Opavě. Od května 1939 začala vznikat síť úřadoven Gestapa také na území Protektorátu Čechy a Morava. Řídící úřadovny byly zřízeny v Praze a v Brně. Kromě boje proti odbojovým organizacím vyvíjelo Gestapo značnou aktivitu i proti parašutistickým desantům. Také v Protektorátě se vyznačovalo brutálními represemi a zostřenými formami teroru (Sonderbehandlung, zvláštní zacházení). Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku prohlásil v roce 1946 Gestapo za zločinnou organizaci.
Agenturní síť Gestapa na našem území byla sice po válce zpracována, ale nebyla nikdy zveřejněna. Mimo jiné proto není známo, do jaké míry ji využívala StB.

GCHQ viz VELKÁ BRITÁNIE

GILBERT Jean, 1904–1982, rezident sovětské rozvědky
Narodil se na území dnešního Polska jako Leopold Trepper, vystudoval gymnázium a nedokončil filozofickou fakultu v Krakově. Piłsudského policie ho věznila jako komunistického agitátora. Po propuštění změnil jméno, navázal kontakty s Moskvou a v roce 1926 se vystěhoval do Palestiny. Odtud ho Britové vyhostili kvůli komunistickému přesvědčení. Roku 1928 odjel do Paříže, kde se stal představitelem organizace Rabcors, která ilegálně pracovala pro SSSR. Francouzi skupinu v roce 1932 rozprášili a Trepper byl uvězněn. Podařilo se mu však utéci a pod jménem Leiba Domb odjel do Moskvy.
Znovu začal zpravodajsky pracovat a roku 1939 nahradil sovětského agenta > W. Krivitského, který utekl ze SSSR před Stalinovým terorem. Sovětská rozvědka Treppera vysadila do Belgie, aby tam zorganizoval zpravodajskou centrálu. Koncem roku 1941 vytvořil v Bruselu silné zpravodajské centrum, součást > Rudé kapely, a získal přezdívku Velký šéf. Centrála byla schopna podávat zprávy z území Francie, Belgie, Nizozemska, Švýcarska a Německa. Aby měl dobré krytí, vstoupil Trepper pod jménem Jean Gilbert jako společník do obchodní firmy.
Později založil vlastní krycí firmu Simex, která dodávala Němcům materiál pro vybudování Atlantického valu. Po odhalení bruselské centrály v roce 1941 se stáhl do Paříže, kde měla firma Simex pobočku. Zpravodajsky zde nadále pracoval až do roku 1942, kdy byl zatčen > Gestapem na základě udání svého zubaře. 
Gilbert, snad pod hrozbou zlikvidování jeho rodiny, přistoupil na spolupráci při operaci PLAYBACK. Jednalo se o rádiové předávání nacisty připravených dezinformačních zpráv do Moskvy. Když v SSSR pojali podezření o věrohodnosti obdržených informací a žádali upřesnění, byla celá akce v roce 1943 ukončena. V témže roce se Gilbertovi podařilo uprchnout a konce války se dočkal v úkrytu za pomoci francouzského hnutí odporu.
Po válce se vrátil do Moskvy, kde však byl obviněn ze spolupráce s Němci. Gilbert přesvědčil své vyšetřovatele, že byl k SSSR vždy loajální a že jeho účast ve zmíněné operaci byla vlastně záměrná. Kupodivu byl osvobozen a o 30 let později se dočkal i zveřejnění svého životopisu.

GISKES H. J., 1896–?, německý zpravodajský důstojník a šéf kontrarozvědky v okupovaném Nizozemsku za 2. světové války
Pocházel z katolické rodiny z Porýní, za 1. světové války sloužil v armádě. Po válce se věnoval obchodu, ale roku 1934 znovu vstoupil do armády a posléze byl získán pro službu v > Abwehru.
Od roku 1941 sloužil v okupované Belgii, Nizozemsku a severní Francii. Zatčení radisty pracujícího pro Brity roku 1942 Giskese inspirovalo k > operaci SEVERNÍ PÓL. Po celé dva roky prostřednictvím zatčeného radisty zásoboval Brity > dezinformacemi. Přestože radista použil > bezpečnostního klíče, který měl Londýn varovat, že pracuje pod nepřátelskou kontrolou, Britové klíč ignorovali, vzali jeho rádiové relace vážně a posílali do Nizozemska své agenty, kteří okamžitě upadli do německých rukou. 
Giskesovi se již nepodařilo nikdy úspěch operace SEVERNÍ PÓL zopakovat. Roku 1945 byl zatčen Spojenci a až do roku 1948 internován. Poté byl propuštěn, neboť nizozemské úřady daly Giskesovi osvědčení, že jeho jednání v Nizozemsku bylo “v souladu s mezinárodním právem a nepsanými zákony lidskosti”. Roku 1953 Giskes vydal vlastní vzpomínky na operaci SEVERNÍ PÓL.

GO (Gehlen Organisation, Gehlenova	organizace) – polooficiální rozvědka v SRN 
Tuto “soukromou” zpravodajskou službu založil > R. Gehlen v červenci 1946 na základě dohody s představiteli amerických vojenských zpravodajských kruhů. Byla zaměřena výhradně proti SSSR a jeho satelitním zemím. GO (nebo též Org) byla poměrně úspěšná ve vytváření špionážní sítě ve Východní Evropě, stala se však sama cílem infiltrace sovětské agentury (mimo jiné > H. Felfe). K největším úspěchům GO patřilo umístění jejích agentů přímo ve vládě NDR (> H. Kastner) a ve východoněmecké zpravodajské službě (> W. Gramsch). Podle některých autorů byla GO první západní rozvědkou, která roku 1956 získala text projevu, v němž Nikita Sergejevič Chruščov na tajném zasedání sjezdu Komunistické strany SSSR odhalil zločiny stalinismu. V roce 1955 byla GO podřízena německé spolkové vládě a o rok později přetvořena v > BND.

GOLD Harry, 1910–1955, americký špion pracující ve prospěch SSSR
Narodil se v židovské rodině v Bernu. Jeho původní jméno znělo Golodnostskij. Jako dítě odjel s rodiči do USA, kde vystudoval chemii na univerzitě v Pensylvánii. Ve 30. letech, pod dojmem hospodářské krize, vstoupil do komunistické strany USA. Pro Sověty začal pracovat roku 1935, kdy nastoupil na místo, kde mohl získat informace pro průmyslovou špionáž.
Od roku 1941 se stal jedním z nejvýznamnějších a nejproduktivnějších agentů SSSR. Když nastoupil v roce 1944 jako rezident v New Yorku Anatolij Jakovlev, stal se Gold hlavním kurýrem sovětské špionážní sítě v USA (> K. Fuchs, > D. Greenglass). Goldovými předními zdroji informací byli vědečtí pracovníci z raketového a atomového výzkumu. Goldova špionážní síť pracovala až do roku 1946, kdy jeho informátoři přešli na jiná pracoviště.
Roku 1950 byl zatčen jeden z jeho agentů a později došlo i ke Goldovu zatčení. I když se Gold nikdy nesetkal s manželi > Rosenbergovými, jeho svědectví se stalo součástí obžaloby a přispělo k jejich odsouzení k trestu smrti. Sám Gold byl odsouzen k třiceti letům vězení.

GOLENIEWSKI Michal, defektor polské zpravodajské služby
Byl zástupcem ředitele polské vojenské kontrarozvědky. Pro Američany začal pracovat dobrovolně od roku 1958, na Západ utekl v lednu 1961. Léta odmítal sdělit svoji totožnost, ovšem jeho informace byly velice cenné. Odkryl řadu ruských agentů v britském královském námořnictvu, > G. Blakea v SRN a plukovníka > I. Beera v Izraeli. Přestože podal ještě mnoho důležitých informací, mnozí lidé v > CIA se domnívali, že jde o > dezinformace.
Když měl předstoupit před Výbor pro vnitřní bezpečnost amerického Senátu, začal tvrdit, že je carevič Alexej Romanov, jemuž se v roce 1918 podařilo utéci s celou carskou rodinou z Jekatěrinburgu. Toto absurdní tvrzení dalo vzniknout několika verzím, z nichž nejpravděpodobnější je ta, že se Goleniewski snažil uniknout pomstě > KGB a vyhnout se dalším výslechům v americkém Senátu. Zanedlouho biologické testy provedené experty v roce 1965 prý prokázaly, že Goleniewski má shodné individuální biologické znaky s ruským carevičem.
K dovršení záhad kolem Goleniewského přispěla zpráva z Polska, že skutečný Goleniewski, který řídil 6. sekci polské rozvědky, byl v roce 1960 odvelen do Moskvy, odkud se nevrátil. Měl ho nahradit další agent, který však byl před plánovanou > defekcí zavražděn v Německu. Teprve číslo 3 bylo prý “předhozeno” CIA...
Goleniewski se v USA znovu oženil a žil pak v ústraní.

GORDIJEVSKIJ Oleg, * 1941, sovětský defektor a britský agent dublér
Gordijevskij byl pracovníkem > KGB od roku 1962. Po ročním výcviku strávil 7 let v moskevské centrále, poté pět let na > rezidentuře v Kodani, kde řídil sovětské nelegály (> agent nelegál). Po dalších dvou letech v ústředí se vrátil do Kodaně jako šéf politické rozvědky. Svou kariéru důstojníka KGB zakončil v letech 1982–85 v Londýně v hodnosti plukovníka KGB. To však byl již 11 let agentem britské > MI-6. V roce 1974, údajně znechucen poměry v KGB, kontaktoval Gordijevskij britského zástupce v Kodani a začal pro Brity pracovat jako > agent dublér. Když v roce 1985 hrozilo, že bude odhalen, přeběhl na Západ. V nepřítomnosti byl v SSSR odsouzen k trestu smrti.
Během své práce pro MI-6 informoval Brity mimo jiné o síti sovětských agentů v zemi (od prominentních odborářů, přes politiky po žurnalisty) a o sovětských operacích zejména vůči Velké Británii. Krátce po útěku Gordijevského bylo z Velké Británie vypovězeno 25 sovětských “diplomatů”. Moskva reagovala odvetnými opatřením a snahou zdiskreditovat přeběhlíka (“důvěrnými” kanály bylo světu naznačováno, že Gordijevského > defekce je ve skutečnosti > zpravodajská hra připravená v moskevské centrále atd.). 
Po svém útěku napsal Gordijevskij řadu knih, ve spolupráci s historikem špionáže Ch. Andrewem pak obsáhlou publikaci o dějinách KGB (The KGB – The Inside Story of It’s Foreign Operations from Lenin to Gorbachev, vyšla i česky), považovanou obecně za jednu z nejkvalitnějších prací o sovětské špionáži.

GOUZENKO Igor, 1922–1985, důstojník GRU a defektor
Byl šifrantem na sovětském velvyslanectví v Kanadě a těsně po skončení 2. světové války se rozhodl pro > defekci. Přestože Kanada v té době byla ještě spojencem SSSR, váhala s vydáním Gouzenka Sovětům.
Naštěstí Gouzenko vydán nebyl a mohl předat přesný přehled o sovětských špionážních sítích, které shromažďovaly informace o atomovém výzkumu v Kanadě a USA. Odhalil i řadu sovětských agentů v Anglii. V roce 1950 napsal román Pád Titana o životě v SSSR za Stalinovy vlády. V knize předvídal i události, které se staly o mnoho let později.

GPU/OGPU (Gosudarstvennoje političeskoje upravlenije/Objediněnnoje GPU, Státní politická správa/Sjednocená SPS) – sovětská tajná služba v letech 1922–1934
Původní > Čeka byla roku 1922 reorganizována a pod vedením > F. E. Dzeržinského vznikla na zákonném podkladě centrála > GPU a její samostatné odnože v každé nově vzniklé sovětské republice. Sloučením všech GPU vznikla v roce 1923 OGPU. Nová organizace měla i nadále kromě zpravodajských i vyšetřovací a exekutivní pravomoce a podléhala plně vedení bolševické strany. V té v letech 1924–27 probíhal boj o nástupnictví po Leninovi a Dzeržinskij se v něm postavil za Stalina proti > Trockému. Od té doby se tajné komunistické policie využívají jako nástroj ve vnitrostranických čistkách.
Dzeržinskij musel v polovině 20. let připustit, že původní stav pracovníků Čeky se snížil (v roce 1925 mělo OGPU 26 000 civilních a 63 000 vojensky organizovaných příslušníků), ale později zase začal narůstat v souvislosti s vnitropolitickým vývojem v SSSR. To již byl v čele OGPU > V. R. Menžinskij. V letech 1923–27 se OGPU podílela na likvidaci národních hnutí ve střední Asii a Zakavkazsku, v letech 1926–28 na likvidaci trockistické opozice, na boji proti “buržoazním odborníkům” a koncem 20. let byla zahájena druhá vlna represe proti církvi. V letech 1929–33 v rámci “kolektivizace” zemědělství byli likvidováni “kulaci”. Asi dva miliony rolníků bylo “staženo z oběhu”, to znamená zatčeno, popraveno a hlavně deportováno do táborů gulagů, které OGPU soustavně budovala od roku 1930. Represe proti kulakům řídil Menžinského zástupce > G. Jagoda. V letech 1932–33 byly také zavedeny proslulé sovětské vnitřní pasy a prováděna “pasportizace” městského obyvatelstva.
Do OGPU patřila i INO, Odbor zahraniční rozvědky (> ČEKA). Ten vytvářel “sovětské kolonie” ze skupin sovětských utečenců, kteří nechtěli zcela zpřetrhat vazby s bývalou vlastí. Tyto vlivové skupiny se staly nástrojem pronikání do struktur hostitelských zemí. OGPU používalo ke krytí svých akcí i organizací Červeného kříže. Rovněž byly zakládány krycí exportní > firmy, které vytvářely své pobočky jak v Západní Evropě a USA, tak na Blízkém východě a v oblasti Mandžuska.
Exportní firmy se později spojily v Amtorg (> aféra ARCOS), který se stal největší > rezidenturou OGPU, ale i > GRU v USA. Ve spojení s Kominternou (Komunistickou Internacionálou) pronikali agenti OGPU do Socialistické dělnické strany USA a postupně vytvářeli kanály, jimiž byly bohatě financovány propagandistické akce a komunistické organizace. Wostwag (> GRU) se uchytil v Berlíně, ve Velké Británii byla vytvořena společnost Arcos s pobočkami v Německu. Zastoupení Arcos však vzbudilo podezření > MI-5 a v roce 1927 byla budova Arcosu obklíčena policií, násilím otevřena a prohledána. Po zajištění kompromitujících materiálů přerušil Londýn diplomatické styky s Moskvou a “obchodníci se špionáží” byli vypovězeni ze země. Tvrdé valuty, které SSSR potřeboval, byly získávány i paděláním amerických dolarů. Podle výpovědí sovětských defektorů z té do-
by bylo ve 30. letech celkem vyrobeno za 9 milionů dolarů padělků. Během existence OGPU zběhlo několik desítek důstojníků a zaměstnanců OGPU na Západ, přestože po jejich defekci byly vyvražďovány celé jejich rodiny. Ani pod ochranou politického azylu si defektoři nemohli být jisti životem i po dlouhém pobytu na Západě.
Roku 1934 potřeboval Stalin ve vedení bezpečnostních služeb zcela jiného muže, než byl “kultivovaný” Menžinskij. K rozpoutání nové vlny teroru si proto vybral zcela mu oddaného a ke všemu ochotného muže – G. Jagodu. Menžinskij zemřel – stejně jako jeho předchůdce Dzeržinskij – na “náhlou” srdeční slabost a OGPU byla v roce 1934 reorganizována na > NKVD.

GRAMSCH Walter, 1897–?, agent GO	působící v NDR
Byl státním úředníkem a za 2. světové války sloužil v německé armádě. Jako odpůrce nacismu se zapojil 20. 7. 1944 do neúspěšného atentátu na Adolfa Hitlera, byl vyšetřován > Gestapem a vězněn. Po válce ho znechutily poměry v sovětské okupační zóně a roku 1946 dal souhlas ke spolupráci s Gehlenovou organizací (> GO).
Nejprve pracoval v komisariátu dopravy a roku 1953 přešel se svým šéfem do nově zřízeného východoněmeckého ministerstva státní bezpečnosti. Jeho kariéra agenta v centrále > STASI však netrvala dlouho. Východoněmecký agent v Gehlenově organizaci totiž uprchl do NDR a Gehlenovi nezbylo než varovat Gramsche před nebezpečím. Po útěku do Západního Berlína se Gramsch věnoval své původní profesi úředníka.

GRANVILLEOVÁ Christine, 1915–1952, britská agentka
Překrásná polská aristokratka hraběnka Krystina Skarbek, vítězka soutěže o Miss Polska, nabídla na začátku 2. světové války své služby britské tajné službě. Byla přijata a vyslána do Budapešti pod > krytím novinářky. Odtud odjela do Polska, kde po polské kapitulaci převáděla polské a spojenecké důstojníky do bezpečí. Jako zpravodajka působila po celou dobu války pod krycím jménem Christine Granvilleová. Byla několikrát zatčena, ale podařilo se jí vždy uprchnout. Útěk v Polsku, Jugoslávii, na Blízkém východě i ve Francii se jí vždy zdařil díky jejímu neobyčejnému osobnímu kouzlu i odvaze.
Účastnila se seskoku parašutistů v jižní Francii, kde navázala kontakt s francouzským hnutím odporu a s italskými partyzány. Působila jako kurýr pro špionážní spojeneckou síť. 
Po válce byla vyznamenána a našla si civilní zaměstnání jako stevardka. Její krása se jí však stala osudnou. Kolega stevard, jehož lásku neopětovala, ji v záchvatu šílenství ubodal k smrti.
Podle mnohem tajemnější verze tuto vraždu vyvolalo její prohlášení, že má “nepříjemné” důkazy o smrti generála W. Sikorského. Tento přední exilový polský politik, jenž v roce 1943 zahynul při sestřelení letadla, byl prý obětí spiknutí, protože odmítal spolupráci se Stalinem.

GREENGLASS David, * 1922, americký špion	pracující ve prospěch SSSR
Narodil se v New Yorku v rodině židovských emigrantů a byl bratrem Ethel Rosenbergové (> Rosenbergovi). Po studijním neúspěchu na vysoké škole vstoupil v roce 1943 do americké armády, kde posléze pracoval jako mechanik na projektu MANHATTAN (vývoj atomové bomby). Pro Sověty začal pracovat v roce 1944, kdy se dal svou sestrou získat do sovětské špionážní sítě.
Manželům Rosenbergovým předal plán detonačního zařízení, vyvinutého v americkém výzkumném atomovém středisku v Los Alamos. Při špionážní činnosti spolupracoval s americkým kurýrem celé sítě > H. Goldem a se sovětským > rezidentem v USA Anatolijem Jakovlevem.
Když byl roku 1946 s poctami vyřazen z armády, dostal Greenglass strach a snažil se přerušit s Rosenbergovými styky. Nakonec si v roce 1949 zařídil soukromou firmu. V souvislosti se zatčením > K. Fuchse, který byl hlavním zdrojem informací pro Rosenbergovy, byl zatčen i Greenglass. Před soudem ochotně vypovídal a na rozdíl od Rosenbergových, kteří byli odsouzeni k trestu smrti, byl odsouzen pouze na 15 let vězení.

GRU (Gosudarstvennoje razvedyvajemoje upravlenije, Státní správa rozvědky) – sovětská a ruská vojenská zpravodajská služba
GRU založil > L. Trockij roku 1920 především jako nástroj upevňování moci sovětského státu a až v druhé řadě jako vojenskou rozvědku. Jejím prvním šéfem byl Jan Berezin, zastřelený při Stalinových čistkách roku 1937.
GRU jako první ze sovětských > tajných služeb začala používat obchodních činností ke > krytí vojenské a hospodářské špionáže. Tak byla vytvořena vůbec první exportní sovětská obchodní společnost Wostwag v Berlíně, kterou řídili sovětští agenti; příjmy firmy sloužily k budování špionážních sítí. 
GRU již v začátcích sovětského státu vybudovala rozsáhlou síť lodních společností, kterých bylo téměř tolik, kolik měly dohromady lodí. Na nich byli agenti a kurýři přepravováni po celém světě. Podporu ve všech důležitých přístavech Evropy a Ameriky získávala GRU u tamních agentů a sympatizantů se SSSR. Krytí agentů nebylo nijak obtížné.
Na GRU dohlížela > GPU (a potom > NKVD a > KGB), jen ve vojenském námořnictvu její zpravodajci nebyli. Obě složky byly, zvláště za Stalina, mezi sebou rozeštvávány, což samozřejmě škodilo oběma těmto službám. Dokládá to duplicita či triplicita jejich činnosti. Přitom GRU měla řadu vynikajících agentů, které si sama vyškolila, jako byl > Sorge, > Abel, > Londsdale nebo > Fuchs. GRU měla na starosti výcvik a školení zahraničních teroristů. KGB měla ovšem právo prověřovat nové adepty při náboru do GRU.
GRU existuje dodnes. Má 4 hlavní divize – operativní, informační (analytickou), výcvikovou a týlovou, rezidentury GRU jsou při velvyslanectvích SSSR (Ruska). Vojenští atašé nebo jejich zástupci řídí rezidentury a místní špionážní sítě. Rezidentury se dělí na úsek vojensko-politický, vlastní vojenskou rozvědku, radiorozvědku a úsek podpory nelegálů (> agent nelegál). Celkově na jednoho důstojníka GRU v zahraničí připadají dva lidé z KGB. Zpravodajští důstojníci GRU absolvovali vojenské akademie, které měly v SSSR daleko vyšší úroveň než fakulty KGB. V rezidenturách, jako byly TASS, Novosti, Aeroflot či různé obchodní společnosti, pracovali důstojníci GRU vždy společně s KGB.
> Centrála GRU je v Chodynce u Moskvy, přímo u moskevského starého letiště v budově zvané Akvárium. 
GRU se po zániku SSSR stala ruskou vojenskou rozvědkou a spolu s civilní rozvědkou > SVR jsou nejstabilizovanějšími ruskými zpravodajskými službami. Početní stav GRU se odhaduje na 15 000 pracovníků. Mezi ně jistě patří schopní zaměstnanci z komunistické minulosti a převzati byli i cizí spolupracovníci. 
V létě 1999 odhalila německá kontrarozvědka závažný případ vojenské špionáže. Dva němečtí občané, inženýr zaměstnaný u firmy Daimler Chrysler Aerospace a jeho společník, obchodník, předávali do Ruska informace o nejnovější vojenské technice, mimo jiné o vývoji evropského stíhacího letadla Eurofighter.

GUBBINS Collin, 1896–1976, ředitel britské SOE za 2. světové války
Narodil se na Hebridách jako syn diplomata, vystudoval vojenskou školu a hned po jejím ukončení bojoval za 1. světové války na bojištích v Belgii a ve Francii. Po válce sloužil v Irsku a v Indii jako zpravodajský důstojník. Při své misi v Polsku na začátku 2. světové války byl zatčen Němci, ale podařilo se mu utéci zpět do Anglie. Účastnil se příprav k vybudování podzemní zpravodajské organizace > SOE v okupované Evropě a roku 1943 se stal jejím ředitelem. Přes některé neúspěchy a omyly udržovala SOE svou aktivitou naději Evropy na porážku Německa a dopomohla široce založenou špionážní sítí k úspěchu Spojenců po vylodění v Evropě. Po skončení války se Gubbins vrátil do armádní služby.

GUILLAUME Günther, *1927, agent STASI v SRN
Guillaumův otec byl lékař, který za války ošetřil pozdějšímu německému kancléři Willymu Brandtovi zranění a zachránil ho před zatčením > Gestapem. Guillaume velice lpěl na svém invalidním otci, žijícím v NDR, a denně kvůli němu překračoval hranici do Východního Berlína. > STASI ho vytypovala jako vhodný objekt > verbovky. Guillaume nebyl navíc příliš nakloněn západnímu světu, a proto nebylo obtížné získat ho pro spolupráci se STASI (a tedy i s > KGB).
Přiměl svého otce, aby napsal svému bývalému pacientovi a požádal ho o pomoc. Brandt nabídl roku 1955 mladému Guillaumovi místo ve své kanceláři a Guillaume se stal rychle zcela nepostradatelným nejen pro svou vysokou pracovní efektivnost, ale i pro naprostou oddanost Brandtovi. Brzy začaly do Východního Berlína docházet přísně tajné zprávy přímo z bezpečnostní služby Spolkové republiky Německo a z NATO. Význam Guillauma pro STASI a KGB se zásadně zvýšil, když se W. Brandt stal kancléřem a Guillaume začal pracovat přímo v centru dění.
Úniky informací zjistila > BfV poměrně rychle, ale trvalo podstatně delší dobu, než byl Guillaume odhalen. Teprve roku 1974 byl zatčen, usvědčen a odsouzen i se svou ženou. Jeho odhalení přimělo k rezignaci i kancléře W. Brandta. V roce 1982 byl Guillaume vyměněn za občany SRN vězněné v NDR, byl vyznamenán Leninovým řádem a žil pak v Rusku.

GUISAN Henri, 1874–1960, švýcarský vrchní velitel a šéf zpravodajské služby za 2. světové války
Byl synem lékaře a po studiích v Lausanne vstoupil roku 1893 do armády. Jako dělostřelecký důstojník postupoval běžným tempem v armádní hierarchii, až byl v předvečer 2. světové války roku 1939 jmenován vrchním velitelem ozbrojených sil.
Byl jednoznačně protinacistického smýšlení a z obavy před možnými akcemi Berlína dal vybudovat polooficiální soukromou zpravodajskou službu Büro Ha, kterou vedl kapitán Hans Haussman. Služba pracovala proti nacistickému Německu, zatímco oficiální švýcarská tajná služba vůči Německu nepřátelsky nevystupovala.
Díky postavení neutrálního státu uprostřed nacisty okupované Evropy se Švýcarsko stalo shromaždištěm a zároveň jakousi volnou arénou snad všech zpravodajských služeb světa a agentů. Büro Ha měla Spojencům záhy co nabídnout. Současně se Guisanovi podařilo odvrátit i podezření Němců (dal například odhalit sovětskou špionážní síť > S. Radóa) a obratným jednáním přispěl k udržení švýcarské neutrality až do konce 2. světové války. Po roce 1945 rezignoval a odešel na odpočinek.

HALL Reginald, 1870–1943, šéf britské námořní zpravodajské služby
Narodil se ve Wiltshire jako syn prvního šéfa NID (Odbor námořní rozvědky, > Velká Británie). Svého otce předčil především talentem rozeného psychologa pro výběr zpravodajců pracujících na dešifraci a dekódování tajných německých zpráv. Jako mladík vstoupil do Královského námořnictva, kde roku 1905 získal hodnost kapitána. Roku 1914 se stal ředitelem námořního zpravodajství (měl přezdívku Blinkr, protože stále pomrkával jedním okem). Za války spolupracoval s > MI-6 a > Special Branch. Byl znám pronikavou analytickou schopností a stal se legendou i pro nepřátele Velké Británie. 
K jeho největším úspěchům patřilo v roce 1917 rozluštění > Zimmermannova telegramu kryptologickou skupinou v čele s > A. Ewingem. Postoupení této zprávy do Washingtonu přispělo k posunu veřejného mínění v USA ve prospěch války s Německem. Z katastrofy křižníku Hampshire v roce 1916 nebyl obviněn především pro přezíravý postoj, který k jeho intelektuálům zaujímali vysocí důstojníci Admirality (> incident HAMPSHIRE).
Hallovi podřízení, civilisté-amatéři z nejrůznějších profesí, se ukázali být daleko vhodnější pro zpravodajskou práci než vyškolení zpravodajci. Sídlili v budově Admirality v proslulé místnosti č. 40. 
Po válce se Hall věnoval politice a stal se členem Dolní sněmovny.

HAREL Isser, * 1912, ředitel izraelské tajné služby Mossad
Narodil se ve Vitebsku v Rusku v ortodoxní židovské rodině a původně se jmenoval Isser Halperin. Jeho otec obchodník byl komunistickým režimem vyvlastněn a odstěhoval se s celou rodinou v roce 1922 do Litvy. O několik let později dostala rodina povolení k vystěhování do Palestiny.
Mladý Isser jako zapálený sionista vstoupil do ilegální organizace Haganah, usilující o vznik nezávislého židovského státu, a v roce 1942 změnil své jméno na Isser Harel. Spolupracoval sice s Brity proti nacistům, ale většinu sil věnoval práci v sionistickém hnutí proti nadvládě Britů v Palestině. V roce 1944, když se válka chýlila ke konci, se stal hlavou organizace Haganah.
Roku 1951, tři roky po vzniku státu Izrael, ministerský předseda David Ben-Gurion reorganizoval izraelskou zpravodajskou službu a Harel se stal “memunem”, tj. hlavou, > Mossadu. Vybudoval Mossad jako jednu z nejlepších zpravodajských služeb na světě. Do dějin se zapsal hlavně zorganizováním dopadení známého nacistického válečného zločince Adolfa Eichmanna v Buenos Aires v roce 1960.
Ze zpravodajské služby odešel roku 1963 po sporu s Ben-Gurionem, který se týkal Harelových agentů, z nichž dva byli chyceni ve Švýcarsku a uvězněni pro vyzvědačství. Harel pak působil jako tajný poradce premiéra Leviho Eškola. V roce 1966 rezignoval na všechny funkce a odešel do soukromí.

HAYHANEN Reino, 1920–1961, sovětský defektor
Narodil se v Petrohradě, vystudoval střední pedagogickou školu a v 19 letech se stal vyšetřovatelem finských zajatců za sovětsko-finské války v letech 1939–40. Během 2. světové války pracoval jako zpravodajec.
Po roce 1945 vystudoval zpravodajskou školu a v roce 1952 byl přes Finsko vyslán s jinou identitou do New Yorku. Zde měl za úkol pracovat pro > R. Abela. Po neshodách se svou ženou začal silně pít, zajímal se o jiné ženy a přestal plnit zpravodajské úkoly. Abel se snažil přesvědčit Hayhanena, aby se vrátil zpět do Moskvy, zvlášť když zjistil, že Hayhanenovy zprávy jsou nevěrohodné a že si Hayhanen část peněz určených pro špionážní činnost nechával pro sebe.
Roku 1957 se Hayhanen nervově zhroutil a na americkém velvyslanectví v Paříži požádal o azyl. Jeho > defekce vedla k odhalení Abela, za což Hayhanen obdržel milost. V roce 1961 zahynul při autonehodě.

HELMS Richard, * 1913, ředitel CIA
Původně pracoval jako zahraniční dopisovatel americké tiskové agentury UPI (United Press International) v hitlerovském Německu, za války sloužil v námořnictvu, později v > OSS, po založení > CIA se stal jejím zaměstnancem. Rychle postupoval ve funkcích a roku 1966 se stal ředitelem.
Pro svoji neústupnost ve věci utajování akcí CIA zamezil na dlouhou dobu komputerizaci vnitřní služby CIA a dostal se do rozporu se Senátem. Neměl podporu prezidenta Johnsona, ani Nixona. Když propukly různé skandály, mezi jinými > aféra Watergate, plány na zavraždění Fidela Castra nebo podpora likvidace Allendeho režimu v Chile, musel Helms předstoupit před zvláštní Výbor pro zahraniční vztahy, který poté předal výsledky svého šetření ministerstvu spravedlnosti.
Roku 1973 opustil služby CIA a působil jako velvyslanec v Íránu do roku 1977, kdy byl odsouzen za křivopřísežnictví s odkladným účinkem na dva roky. Jeho argument, že lhal před kongresovým vyšetřovacím výborem, aby uchránil tajemství služby před veřejností, soud neuznal.

HENRY Hubert, 1846–1898, francouzský zpravodajský důstojník, jeden z hlavních aktérů Dreyfusovy aféry
V 19 letech vstoupil do armády a bojoval ve francouzsko-pruské válce (1870–71). Později sloužil v koloniích a roku 1891 byl převeden do zpravodajské služby francouzského generálního štábu v hodnosti majora. Byl jedním z prvních, kdo byl roku 1894 konfrontován s dokumentem dokazujícím špionáž na generálním štábu. Tehdy, patrně v dobré víře, určil jako autora usvědčujícího dokumentu kapitána > A. Dreyfuse, i když indicie směřovaly spíše k > F. Esterházymu. Později dokonce neváhal na obranu “dobrého jména armády” padělat “důkazy” a svědčit proti Dreyfusovi u soudu.
Jak se Dreyfusova aféra pomalu měnila ve vnitropolitický skandál, došlo k prošetření Henryho role v celém případu. Roku 1898 byl Henry nucen přiznat podvod a jeho přiznání znamenalo zásadní obrat v Dreyfusově aféře. Sám Henry byl zatčen a ve vězení spáchal sebevraždu.

HESLO
Ve zpravodajské praxi předem dohodnuté slovo, sousloví, věta či replika sloužící k identifikaci osob při > spojení. Jako heslo mohou sloužit i předem smluvená gesta či jiná znamení (určitý časopis, nápis či značka na předem dohodnutém místě, “klasický” červený karafiát v klopě nebo nějaká součást oblečení: šátek s neobvyklým vzorem, natržená klopa a podobně).
Hesla se využívá většinou při navázání osobního spojení mezi pracovníky > zpravodajské služby nebo zpravodajci a agenty, kteří se dosud osobně neznají. Hesel se také používá v telefonickém styku. V praxi > StB byly věty a repliky používané pro domluvu operativce se spolupracovníkem stanoveny při > vázacím aktu a zapsány do zprávy o vázání. Při předávání spolupracovníka StB novému řídícímu orgánu (spolupracovník s tím měl souhlasit) byl zpravidla přítomen starý orgán. Jestliže náhle zemřel, onemocněl či byl někam převelen, sloužilo heslo při navázání kontaktu spolupracovníkovi k potvrzení, že mluví skutečně s příslušníkem StB. Například podle zachovaného svazku novináře a agenta VLADIMÍRA jeho heslo znělo “Přicházím od přítele Marka” (Marek bylo krycí jméno řídícího důstojníka). 
 
HEYDRICH Reinhard, 1904–1942, německý nacistický politik, generál policie a SS, šéf RSHA, jeden z hlavních válečných zločinců
Narodil se v Halle v rodině ředitele hudební konzervatoře a sám získal hudební vzdělání. Traduje se, že byl dobrým houslistou. V letech 1922–31 sloužil v námořnictvu, kde získal i zpravodajské zkušenosti. Pravidelně postupoval v hodnostech a roku 1928 byl již nadporučíkem. Vedl však velmi nevázaný sexuální život a musel vojenskou službu opustit, podle jedné verze proto, že dceru vysokého důstojníka v Hamburku, kterou svedl, si odmítl vzít s odůvodněním, že se důstojník nemůže oženit s lehkou ženou.
Roku 1931 se tedy ocitl bez jasného postavení a v politických zmatcích doby vstoupil jako stoupenec extrémního nacionalismu do NSDAP a SS. Krátce velel SS v Kielu, ale již v srpnu 1932 ho > H. Himmler povolal do svého štábu v Mnichově. V létě 1932 Himmler v SS zřídil “bezpečnostní službu” (> SD) jako zpravodajskou organizaci nacistické strany a do jejího čela jmenoval Heydricha v hodnosti Standartenführera (plukovníka). Roku 1933 Heydrich převzal řízení politického oddělení na policejním ředitelství v Mnichově a v roce 1934 se stal zástupcem šéfa > Gestapa. V červnu 1934 se podílel na “noci dlouhých nožů”, v níž bylo povražděno vedení SA, ale i někteří nenacističtí činitelé. 
Heydrich jako vysoký důstojník SS a blízký spolupracovník Himmlerův se stal jednou z nejvýznamnějších osobností nacistického režimu. SD byla již počátkem června 1934 jedinou organizací politického zpravodajství nacistické strany a v Heydrichových rukou se soustřeďovalo nejen stále více informací, ale i stále více moci. V roce 1936 se stal šéfem bezpečnostní policie, která zahrnovala Gestapo a kriminální policii. Gestapo pak řídil > H. Müller. V září 1939 byl Heydrich jmenován šéfem > RSHA, která zahrnovala Gestapo, kriminální policii a SD.
Heydrich se do počátku války plně podílel na nacistickém teroru v Německu i na přípravě nacistické agrese v Evropě a teroru v okupovaných zemích. Byl i spoluiniciátorem “konečného řešení židovské otázky”, tedy masového vyhlazování Židů v Evropě. Byl to právě on, kdo do SD a později do Gestapa přivedl neblaze proslulého Adolfa Eichmanna.
Roku 1941 byl Heydrich jmenován zastupujícím říšským protektorem v Protektorátu Čechy a Morava, kde měl potlačit odbojovou činnost. To se mu také kombinací brutálního teroru (stanné právo) a sociálních opatření (v některých směrech mělo české obyvatelstvo lepší podmínky než než Němci v Říši) také podařilo. Fakticky zlikvidoval český odboj, pacifikoval důležité zázemí Říše, zajistil plynulou válečnou výrobu a zásobování potravinami. Dne 4. 6. 1942 podlehl následkům atentátu, který uskutečnila skupina československých parašutistů vyslaná z Británie (> J. Gabčík, > J. Kubiš). Atentát možná zastavil ještě významnější Heydrichův postup k vrcholům moci. Po válce by však docela jistě skončil sebevraždou nebo před norimberským mezinárodním vojenským tribunálem s válečnými zločinci.

HIMMLER Heinrich, 1900–1945, německý nacistický politik, říšský vůdce SS, jeden z hlavních válečných zločinců
Narodil se v Mnichově v rodině domácího učitele na bavorském královském dvoře. Dětství prožil v Landshutu, kde se otec stal řídícím učitelem. Roku 1917 vstoupil jako dobrovolník do armády a na frontě prožil porážku Německa v 1. světové válce. Po jejím skončení se ocitl v Berlíně, kde se různě protloukal a současně pokračoval ve studiu na zemědělské škole. V roce 1921 se vrátil do Landshutu, ukončil zemědělské studium a otec mu zařídil drůběží farmu. Himmler se však více angažoval v hnutí mládeže, které pod heslem “krev, půda a meč” hlásalo obrodu německého selského stavu.
Připojil se také k extremistickému nacionalistickému hnutí, a když byl Adolf Hitler po nezdařeném puči propuštěn z pevnostního vězení, vstoupil Himmler do Hitlerovy NSDAP a stal se jejím agilním členem. V listopadu 1925 byla ustavena Hitlerova tělesná stráž SS. Na počátku měla 5, v roce 1929 již 280 příslušníků. O to se zasloužil také Himmler a Hitler ho v lednu 1929 jako osvědčeného a oddaného nacistu jmenoval říšským vůdcem (Reichsführer) SS. Z nich Himmler vytvářel elitní ozbrojenou složku nacistické strany. V době nacistického “uchopení moci” měly SS již 30 000 mužů. Byly stále součástí početné nacistické armády SA, ale to se mělo brzy změnit. V červnu 1934, během “noci dlouhých nožů”, se SS ve vnitrostranickém boji podílely na fyzické likvidaci Ernsta Röhma a vedoucích činitelů SA, které ztratily svůj dosavadní význam. Naopak rostl význam SS a Himmler se stával jedním z nejvýznamnějších mužů nacistické Říše, podřízený od července 1934 přímo Hitlerovi.
V dubnu 1934 se v tichém boji s H. Göringem stal vedoucím > Gestapa, kam také hned přivedl > R. Heydricha. V Gestapu byla zaváděna disciplína a ideologie SS a na významná místa v něm byli dosazováni příslušníci SS. Stala se z něho brutální politická policie, vykonavatelka teroru v Německu a později i v okupovaných zemích. V červnu 1936 Himmler dosáhl triumfu – byl jmenován “říšským vůdcem SS a šéfem německé policie v říšském ministerstvu vnitra”. Stal se tak fakticky nezávislým policejním ministrem a směl se účastnit i zasedání vlády, když jednala o policejních záležitostech. Toužil však být přímo říšským ministrem vnitra, a toho dosáhl v roce 1943. Jeho osoba symbolizovala panství politické strany nad policií, princip dobře známý i z jiných, zejména komunistických totalitních režimů.
Himmler zůstal Hitlerovi věrný takřka do poslední chvíle. Krátce před koncem války se snažil nabídnout západním Spojencům bezpodmínečnou kapitulaci a případné společné pokračování v boji proti SSSR. Ale tento Himmlerův pokus zachránit se na vlastní pěst nevyšel a Hitler ho zbavil v dubnu 1945 všech funkcí a “vyloučil” z NSDAP. Když se po skončení války pokoušel s falešnou identitou zmizet v poválečném chaosu, byl zatčen Brity nedaleko Brém a rozpoznán. V cele pak rozkousl kapsli s cyankáli, a tak unikl norimberskému mezinárodnímu vojenskému soudu s válečnými zločinci. Patří k nejkrutějším postavám 20. století.

HISS Alger, 1904–1996, Američan pracující pravděpodobně ve prospěch SSSR
Narodil se v Baltimoru, vystudoval práva na Harvardu. Prodělal rychlou kariéru od soukromé praxe brilantního právníka až na ministerstvo spravedlnosti, kde zastával místo asistenta státního tajemníka. Od roku 1936 působil na ministerstvu zahraničí.
> FBI měla informace o jeho spojení s komunistickou stranou USA již od konce 30. let. Rovněž existovaly indicie o jeho špionáži ve prospěch Sovětů. Nikdo z kompetentních míst na to však nebral zřetel. Hiss se dokonce účastnil Jaltské konference v roce 1945 jako poradce prezidenta Franklina D. Roosevelta.
Roku 1946 odešel Hiss ze státních služeb do Carnegieovy nadace. Prověřoval ho sám > A. Dulles, člen správní rady nadace, toho však ujistil, že nemá s komunisty nic společného. Po výpovědích jednoho ze zakladatelů komunistické strany USA > W. Chamberse před Výborem pro neamerickou činnost byl Hiss znovu vyslýchán, ale opět všechna obvinění popřel. Chambers vypovídal o rodině Hissových, která pracovala pro SSSR, ale usvědčující důkaz, psací stroj, na kterém měly být opisovány tajné materiály, se ztratil.
Hiss byl nakonec uvězněn, ale po čtyřech letech omilostněn. Vrátil se k advokacii, rozvedl se se svou ženou a v 80. letech přinesl důkazy, že ho FBI odposlouchávala, a získala tak materiál, který pak “naučila” Chamberse. Hiss tvrdošíjně lpěl na tom, že byl obětí justičního omylu, nepodařilo se mu však přimět soudy, aby se zabývaly revizí jeho procesu.
Po rozpadu SSSR a odtajnění amerických materiálů v polovině 90. let se objevila řada informací, které potvrdily, že Hiss byl skutečně špičkovým agentem v blízkosti prezidenta F. D. Roosevelta, nikoli však jediným. Sovětský svaz měl v té době svou agenturu prakticky ve všech složkách Rooseveltovy administrativy, za všechny jmenujme ministra financí Harryho D. Whitea. Viz též VENONA, Mitrochin.

HLAVNÍ SPRÁVA KONTRAROZVĚDKY (HSK)
1. > Centrála kontrarozvědky > StB na Federálním ministerstvu vnitra v letech 1971–74. Jejím základem byla jednotná kontrarozvědka (II. správa) podle uspořádání z roku 1964 (viz Hlavní správa StB). 2. Poslední organizace civilní kontrarozvědné centrály StB před pádem komunistického režimu. Byla ustavena k 1. srpnu 1988 v souvislosti s celkovou reorganizací Federálního ministerstva vnitra a měla krycí název II. správa SNB. Jejím náčelníkem byl od počátku > K. Vykypěl, jeho nadřízeným byl 1. náměstek federálního ministra vnitra > A. Lorenc.
HSK v zájmu soustředění sil a úspory náčelnických a týlových míst slučovala od roku 1974 opět samostatnou II. správu SNB (kontrarozvědka), IX. správu SNB (ochrana ekonomiky) a X. správu SNB (boj s “vnitřním nepřítelem”). Boj s “vnějším nepřítelem” měly na starosti odbory 1 až 4 (1. odbor “bojoval” tradičně s USA), “ochranou” ekonomiky se zabývaly odbory 5 až 8 a “vnitřním nepřítelem” odbory 9 až 12 (9. odbor “ochraňoval” církve, 10. odbor “chránil” strany a organizace Národní fronty a “bojoval” s opozicí, 11. odbor měl za úkol “ochraňovat” oblast vědy, kultury a školství a 12. odbor se zabýval > ideodiverzními centrálami a emigrací vůbec včetně ruských a ukrajinských exilových organizací OUN a NTS). Důležitý byl analytický odbor, který kromě nových dokumentů soustředil staré dokumenty z analytických odborů uvedených 3 správ. HSK měla samozřejmě také operační středisko a potřebné personální a týlové útvary. Celkový systemizovaný stav centrály činil 850 pracovníků včetně náčelníků a administrativních sil.


HLAVNÍ SPRÁVA StB
Centrála československé kontrarozvědky v letech 1966–69. Byla vytvořena rozkazem ministra vnitra > J. Kudrny z března 1966 a zahrnovala všechny operativní složky > StB (včetně vojenské kontrarozvědky) s výjimkou I. správy (rozvědky) a V. správy (ochrana stranických a státních činitelů). 
Nejvýznamnější složkou byla II. správa, která vznikla v roce 1964 na základě Zásad hlavního zaměření a organizační struktury jednotné čs. kontrarozvědky, jež v únoru 1964 schválil tehdejší ministr vnitra > L. Štrougal. Měla 15 odborů a 2 samostatná oddělení. Prvních 6 odborů bylo zaměřeno na boj s “vnějším nepřítelem” (1. odbor patřil tradičně USA), 7. až 9. odbor bojoval s “vnitřním nepřítelem” (v oblasti vědy, kultury, mládeže a církví a mezi > nepřátelskými osobami a > bývalými lidmi), přičemž podle sovětského vzoru se velký důraz klad na > ideologickou diverzi, a 10. až 14. odbor se zabýval ekonomickou kontrarozvědkou. Za významný byl pokládán 15. odbor (analytika). Dvě samostatná oddělení měla na starosti “ochranu” delegací a občanů vyjíždějících do “kapitalistického” zahraničí včetně ministerstva zahraničí a ochranu státního tajemství.
Vedení a štábní útvary Hlavní správy StB měly v dubnu 1968 155 příslušníků, II. správa 742, III. správa 126, IV. správa 685, VI. správa 1 266 příslušníků > SNB. Na krajských správách a okresních odděleních StB v té době působilo 4 400 příslušníků.
Po federalizaci Československa a vzniku českého a slovenského ministerstva vnitra na nich existovaly rovněž Hlavní správy StB, ale byly to jen přechodné útvary. Viz též > Správy StB.

HODNOCENÍ AGENTA
Termín pro všestranné ohodnocení práce a možnosti > agenta (případně > rezidenta), které provádí příslušný řídící operativní pracovník (v hantýrce StB řídící orgán).
V rámci hodnocení posuzuje, zda práce agenta odpovídá cílům a potřebám zpravodajské služby. Předmětem zprávy ovšem není jen kvalita a hodnověrnost poskytovaných zpráv či jiných výsledků (například úspěchu zadaných úkolů u vlivové agentury). Součástí je i zhodnocení, zda agent pracuje přesně podle zadaných instrukcí a neohrožuje-li třeba přílišnou improvizací, která není vynucena, operaci či své postavení, případně zda nenarušuje stabilitu > agenturní sítě. Součástí hodnocení jsou také výsledky kontroly agenta (z hlediska možné > defekce či > dekonspirace) a prognóza, zda je spolupráce s ním do budoucna efektivní. Pokud například hodnocení ukáže, že ve stávající pozici nemůže přinést další podstatné informace, operativní důstojník řeší, zda ho převede na jiné úkoly nebo s ním ukončí spolupráci.
Hodnocení agenta je průběžný úkol, který musí zpravodajský pracovník provádět v pravidelných intervalech. 
U StB bylo nedílnou součástí i hodnocení “politické vyspělosti” tajného spolupracovníka. Na základě rozhodnutí celostátní porady náčelníků StB z 31. 10. 1984 byla přehodnocována celá agenturní síť kontrarozvědky. Centrální i krajské správy sestavovaly jednak statistické přehledy o výkonnosti sítě, jednak seznamy s informacemi o ukončení spolupráce, pokračování v ní nebo o novém získání. Seznamy jsou jmenovité (jednotlivci jsou v nich uváděni krycím jménem a registračním číslem) a u zvlášť významných spolupracovníků je zdůrazněno jejich úkolování a konkrétní výsledky. Tyto dokumenty z let 1985–89 jsou většinou zachovány a jsou dobrým pramenem k poznávání činnosti StB a jejích spolupracovníků.

HOLLIS Roger Henry sir, 1905–1973, ředitel MI-5
Narodil se v Somersetu v rodině anglikánského biskupa, vystudoval univerzitu v Oxfordu a kariéru zahájil jako expert v tabákovém průmyslu. Později se stal zahraničním dopisovatelem v Číně, ale po onemocnění tuberkulózou se musel vrátit do Londýna. Koncem 30. let nastoupil k MI-5 a za 2. světové války měl na starosti sledování činnosti politických stran. Roku 1956 byl jmenován ředitelem a zůstal jím až do odchodu do penze v roce 1965. Hollisovi se vyčítal příliš laxní přístup k levicově orientovaným organizacím a nízký počet odhalených sovětských špionů během jeho vedení MI-5.
Podezření, že předával Rusům po většinu svého života informace, bylo tak velké, že i po penzionování byl roku 1970 vyslýchán svým nástupcem v MI-5 ve věci všech podezřelých akcí, na kterých mohl mít podíl. Vyšetřování neprokázalo nic, co by mohlo vést k jeho obvinění, ale jeden z jeho podřízených prohlásil: “Hollis byl nevhodný muž na nevhodném místě.” Posmrtně byly publikovány Hollisovy vzpomínky Spycatcher (Lovec špionů).

HOOVER Edgar John, 1895–1972, zakladatel a dlouholetý šéf FBI
Narodil se ve Washingtonu, jeho otec byl vědeckým pracovníkem. Hoover vystudoval práva na univerzitě George Washingtona a nastoupil na ministerstvu spravedlnosti. V roce 1918 přešel do Úřadu pro vyšetřování (BI) a o šest let později začal pracovat v > FBI, kde se stal ředitelem. Funkci přijal za podmínky, že FBI bude zcela nepolitická.
Do dějin tajných služeb vstoupil mimo jiné i délkou svého úřadování – v FBI působil 47 let. Poprvé vzbudil zájem veřejnosti ve třicátých letech, kdy vedl úspěšně FBI v boji proti gangsterismu. Méně úspěšná byla FBI v odhalování německých špionů za války. I když po 2. světové válce existovala těsná spolupráce s britskou kontrarozvědkou, Hoover neměl podle Britů dostatečnou trpělivost a tam, kde bylo nutno podezřelého spíše delší dobu sledovat, Hoover raději volil zatčení. V období studené války se Hoover zaměřil na vyhledávání sovětských špionů, kteří se po válce dostávali ve velkém počtu do USA.
Hoover měl oprávnění sledovat činnost komunistické strany USA a jiných levicových organizací. Roku 1956 vytvořil kontrašpionážní program “Cointelpro”, jenž zahrnoval i méně “čisté” metody kontrarozvědné práce, masovými odposlechy počínaje a infiltrací pracovníků a agentů do zájmových skupin konče. V šedesátých letech se Hoover zaměřil na radikály všeho druhu: Ku-klux-klan, protiválečné demonstranty, radikální studenty, pacifisty, bojovníky za lidská práva a na černošské nenásilné akce. Ve stejné době naopak začal ignorovat činnost mafie. Současně užíval svého postavení k hromadění informací, jimiž – podle jeho odpůrců – hrozil i jednotlivým americkým prezidentům. Cointelpro a Hooverovy postoje (včetně odmítání přijímat do řad FBI černochy a ženy) silně napadali jeho odpůrci. V roce 1971 proto rezignoval a odešel na odpočinek. 
Roce 1993 byly zveřejněny informace o Hooverově homosexualitě, která ho prý dostala do vleku mafie v USA.

HOUGTON Harry, * 1906, britský špion v sovětských službách
Za 2. světové války sloužil v královském námořnictvu a po roce 1945 působil na britském velvyslanectví v Polsku. V polovině 50. let získal místo v Ústavu podmořských zbraní Admirality v Portlandu. Z finančních důvodů začal spolupracovat s Kononem Molodým (> G. Londsdale), sovětským špionem, kterému spolu se svou milenkou Ethel Geeovou předal řadu tajných dokumentů týkajících se podmořských detekčních systémů.
Spolupráce trvala nerušeně až do roku 1960, kdy polský defektor > M. Goleniewski na Hougtona upozornil. Tehdy začala > MI-5 prošetřovat i Hougtonův soukromý život a zjistila, že rozhazuje velké množství peněz. Do roka byly získány i důkazy o jeho stycích s Molodým, a tak byli roku 1961 Hougton, Geeová a Molodyj zatčeni. Od Molodého vedla cesta ke Krogerovým (> Cohen Moris a Leona) a po jejich zatčení bylo všech pět sovětských špionů postaveno před soud a odsouzeno k dlouholetým trestům odnětí svobody. Krogerovi a Molodyj 
byli později vyměněni za Brity vězněné v SSSR, Hougton a Geeová byli v roce 1970 propuštěni. O rok později se vzali. Houghton pak vydal roku 1972 své paměti.

HOWARD Edward Lee, americký důstojník CIA a sovětský špion
Původně voják a člen mírových sborů se po dokončení studií na univerzitě stal roku 1980 zaměstancem > CIA. Když byl v roce 1983 připravován pro misi v Moskvě, neprošel sérií testů na > detektoru lži a byl propuštěn. O dva roky později začal být prověřován > FBI pro podezření ze spolupráce s > KGB. Z obavy před zatčením uprchl roku 1985 na sovětské velvyslanectví ve Finsku, s jehož pomocí byl dopraven do Ruska. 
Howardova > defekce není dosud zcela uzavřena. Je zřejmé, že předal KGB informace z doby své práce v CIA, není však jasné, jak dlouho pracoval pro Moskvu před svým propuštěním ze služby. Podle některých zdrojů se zdá, že byl Moskvou dokonce obětován – FBI totiž získala podezření díky výpovědím sovětského dvojitého defektora > V. Jurčenka. Cílem této hry mělo snad být odvedení podezření od > A. Amese. Howard žije od svého útěku v Rusku. 

HPSV
V dokumentech StB často používaná zkratka pro “hromadná protispolečenská vystoupení”. Rozuměly se jimi protirežimní manifestace, demonstrace, stávky a jiné nepovolené akce za účasti většího počtu osob. Na potlačení HPSV se připravovala nejrůznější opatření (> akce KRUH, > akce NORBERT, > akce ZÁSAH a jiné). Termín se se zvýšenou frekvencí vyskytoval v dokumentech a jistě i při ústních jednáních v StB v posledních letech komunistického režimu. Ale HPSV konané 17. listopadu 1989 rozpoutalo takovou vlnu dalších, že je již StB nemohla zvládnout. Byl to konec komunismu v Československu.
Na listopadové schůzi organizace KSČ v sekretariátu I. náměstka federálního ministra vnitra > A. Lorence sice jeho tehdejší konzultant Jan Bělíček označil protikomunistické demonstrace za kontrarevoluci a požadoval jejich potlačení ozbrojenou mocí (zápis z této schůze zveřejnila TV NOVA), ale mezinárodně izolovaný a vnitřně rozvrácený režim k tomu už neměl sílu. Proto se ani A. Lorenc k Bělíčkovu požadavku na uvedené komunistické schůzi nepřipojil.

HUMINT (Human Intelligence)
V anglosaském světě označení pro získávání zpravodajských informací z lidských zdrojů, tedy agenturní cestou. Viz též agent, agenturní síť, otevřené zdroje, TECHINT.
CHALUPA Vlastislav, * 1919, český politický pracovník, agent StB
Jako student byl za války zatčen, strávil necelý rok v koncentračním táboře, pak pracoval v bance. Po válce dokončil studium práv a roku 1947 se stal tajemníkem předsedy národněsocialistické strany Petra Zenkla a vedoucím útvaru pro vědeckou politiku v ústředním sekretariátě této strany. Jeho příběh dokumentuje činnost StB v teroristickém období komunistického režimu v Československu (1948–53).
V národněsocialistickém sekretariátu kromě další pracovnice vznikající StB a několika jejích agentů působil od února 1947 (!) pracovník > Zemského odboru bezpečnosti Josef Damián. Ten po únoru 1948 upozornil svého nadřízeného, neblaze proslulého M. Picha-Tůmu, že prostřednictvím Chalupy lze proniknout do budované sítě ilegálních národněsocialistických skupin. Chalupa byl už v dubnu 1948 za osobní účasti Picha-Tůmy “tajně zatčen” (prakticky unesen) a v bytech a vilách StB “převychován” na > agenta provokatéra. Pod dohledem StB pak založil fiktivní Čs. stranu práce, vydával “ilegální časopis”, udržoval styk s exilem a v rámci akce SKAUT umožnil StB proniknout do 17 ilegálních organizací, jejichž vznik částečně inicioval a s nimiž pod krycím jménem major Král udržoval styk a provokoval ilegální činnost. Tyto organizace byly zahrnuty do rozáhlé akce SKAUT, v níž bylo později zatčeno na 700 lidí. Mnozí z nich byli odsouzeni do vězení (mezi nimi například předseda českého Ústavního soudu od roku 1993 Zdeněk Kessler) a někteří (15) k trestu smrti.
V září 1949 dopravila StB Chalupu jako vedoucího činitele domácího protikomunistického odboje do Paříže. V zahraničí měl pro rozvědku StB pronikat do exilových organizací, informovat o nich a rozkládat je. Pro tento účel vytvořil v Paříži velmi levicový Československý zahraniční ústav. V roce 1950 byl jako řídící orgán Chalupy vyslán do Francie Josef Damián pod krytím odbojáře, jenž byl doma odsouzen k 20 letům těžkého žaláře (což bylo v tisku skutečně oznámeno) a podařilo se mu uprchnout. Ale Chalupa ztratil počáteční důvěru emigrace, zejména Huberta Ripky, na kterého se orientoval, a generála > Kudláčka, do jehož zpravodajské organizace pronikl i Damián. Ten byl koncem roku 1951 odvolán do Prahy a Chalupa, krycím jménem MAISON, přesídlil roku 1952 do USA. O možnosti jeho využití pro rozvědku StB podával komunistickému politbyru v září 1956 zprávu sám ministr > R. Barák. S Chalupou pak rozvědka StB navázala styk a na základě kompromitujících materiálů z domova ho zavázala ke spolupráci pod krycím jménem DIREKTOR. Jeho spis ukončila v roce 1958, neboť Chalupa jako agent rozvědky StB neuspěl a spolupráci v cizině se zjevně bránil. To však nemění nic na tom, co se jeho vinou stalo doma.
Po listopadu 1989 celou záležitost popsal v českém krajanském tisku v USA exilový historik profesor Josef Kalvoda a bývalý politický vězeň a pracovník Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jiří Málek. Toho Chalupa žaloval, ale u soudu neuspěl. Ve prospěch Chalupy se angažoval poslední předseda Rady svobodného Československa a Chalupův celoživotní přítel Mojmír Povolný. Také jemu krátce po únoru 1948 pod dohledem StB umožnil emigrovat národněsocialistický “bratr” J. Damián, který ho dopravil až na hranice.

CHAMBERS Whittaker, vlastním jménem Jay Vivian Chambers, 1901–1961, americký špion pracující ve prospěch SSSR
Narodil se ve Filadelfii, studoval na Columbia University, odkud byl v roce 1920 vyloučen pro napsání rouhačské hry. Po třech letech bezcílného toulání po Evropě a Americe vstoupil do komunistické strany USA a stal se redaktorem komunistického deníku Daily Worker. Od roku 1934 pracoval v Baltimoru a stal se kurýrem pro komunistické špiony v USA.
Po zklamání komunismem opustil v roce 1937 stranu a o dva roky později, po podepsání sovětsko-německého paktu, se stal > informátorem > FBI. Mimo dalších informací sdělil, že pracovník ministerstva zahraničí > A. Hiss je komunista. Chambers tvrdil, že žil několik let v jeho rodině, takže věděl, že Hiss přinášel tajné materiály z ministerstva a Hissova žena je opisovala. Chambers je pak předával svému sovětskému kontaktu. 
Chambers trpěl sebevražednými depresemi, ale nakonec zemřel přirozenou smrtí.

CHILE
Z chilských zpravodajských služeb vešla do obecnějšího povědomí DINA, a to v důsledku své role po převratu generála Augusta Pinocheta v roce 1973. Spíše než úkoly zpravodajské plnila úlohu tajné politické policie a podle střízlivých odhadů má na svědomí několik tisíc životů.
Skandál vyvolalo zejména zavraždění bývalého chilského viceprezidenta a ministra zahraničí Orlanda Letelliera 21. září 1976 v emigraci v USA. Po vojenském puči byl sice v Chile uvězněn, ale pak na nátlak světové veřejnosti propuštěn a vyhoštěn. V USA organizoval opozici a jeho smrt byla připsána jednoznačně na konto DINA (znamenala i ochlazení styků mezi USA a Chile).
Vykonavatelem “popravy” měl být Eugenio Berríos, chilský vědec v oboru chemie a biologie. Své počáteční sympatie ke krajní levici vyměnil za službu DINA a byl prý jedním z jejích nejvýkonnějších agentů a zároveň tvůrcem smrtícího plynu, který nezanechává stopy.
Celý případ se znovu dostal na světlo, když se začal v Chile projednávat před soudem Letellierův případ. Soud začal pátrat po Berríosovi jako důležitém svědkovi, ale ten byl od podzimu 1992 nezvěstný a stopy po něm končily v Uruguayi. Údajně ho tam unesli uruguayští vojáci, ale Berríos jim prý uprchl a požádal o pomoc místní policii. Ta ho však předala zpět armádě.
Aféra se rychle rozvíjela, uruguayský prezident dokonce přerušil státní návštěvu ve Velké Británii a odvolal šéfa vojenské rozvědky, ale Berríos zmizel. Soudí se, že definitivně, protože prý byl důležitým svědkem i v kauze “plánu CONDOR”, údajné tajné dohodě tajných služeb Chile, Uruguaye a Argentiny o společném potírání protivníků.

CHO ŠEN, též Ho Shen, 1750–1799, šéf špionáže v Číně za mandžuské dynastie Čching
Cho Šenova role v čínské tajné službě je srovnatelná s působením > F. Walsinghama v alžbětinské Anglii či s působením > Fouchého v napoleonské Francii. Bývá řazen hned vedle pozdějších špičkových zpravodajců, jako byli > Tai Li či > Kchang Šeng.
Cho Šen měl rozsáhlou síť > informátorů a používal nejrůznější triky k zatýkání a likvidování nepřátel mandžuského dvora. Císařové vládli rozlehlé říši Středu ze Zakázaného města uprostřed Pekingu, a ačkoli Mandžuů byly necelé tři miliony, ovládali mnohem početnější Číňany, z nichž většina těžce nesla cizí nadvládu.
Cho Šena, původně úředníka a vojáka státní správy, si všiml císařský dvůr roku 1770 a od té doby neustále stoupal na služebním žebříčku. Stal se nejprve kapitánem císařské stráže a nakonec velkým kancléřem, zodpovědným mimo jiné za operace tajné služby čchingského císařství. Musel ve své funkci čelit dvěma největším nebezpečím – prvním byly neustálé palácové intriky, druhým odstředivé tendence zejména v okrajových provinciích. K nim postupem doby přistoupilo další nebezpečí – pronikání evropských “barbarů”, kteří v té době přicházeli do Číny hlavně jako misionáři a obchodníci.
Cho Šenova síť agentů se brzy rozprostírala od Pekingu k důležitým přístavům na pobřeží, ale také do center všech provincií. Věděl vše, co se řeklo či událo v císařském paláci, a měl i dostatek informací z provincií, aby mohl předcházet místním vzpourám. S cizinci to bylo složitější, ale Cho Šen nelitoval prostředků a měl dostatek agentů v přístavech, kteří informovali, kdo do Číny připlul, i mezi úředníky, kteří směli jako jediní provádět s cizinci obchody.
Organizoval také velké protikřesťanské kampaně, které měly ztížit práci misionářům mezi obyvatelstvem. Jeho agenti hlídali v Kantonu a Šanghaji i obchody, veřejné domy a ostatní místa, kde se shromažďovalo více lidí, a hlásili předem do Pekingu, kdo z “barbarů” se chystá navštívit hlavní město. Jakmile zjistil jejich jména, zaměstnání a úmysly, Cho Šen je někdy přijal (pokud soudil, že je může využít), ale velmi často jim zakázal přístup do Pekingu a poslal je zpět.
Po dvacet let byl fakticky hned po císaři nejvlivnější osobou v Číně a mezi ním a panovníkem vzniklo natolik silné přátelství, že krátce po smrti císaře Cho Šen, obviňovaný navíc ze zneužívání důvěry císaře k svému obohacování, spáchal sebevraždu.

CHOCHLOV Nikolaj, * 1922, sovětský	 zpravodajec a defektor
Narodil se v Nižním Novgorodě v rodině tiskaře. V 16 letech vstoupil do Komsomolu a o tři roky později zahájil svoji kariéru zpravodajce v MGB (Ministěrstvo gosudarstvennoj bezopasnosti, Ministerstvu státní bezpečnosti). Za 2. světové války bojoval v partyzánských oddílech. Po roce 1945 odešel do Rumunska, kde byl pověřen organizací činnosti ve prospěch SSSR. V 50. letech začal pracovat jako zpravodajec MVD (Ministěrstvo vnutrennich děl, Ministerstvo vnitra; předchůdce KGB) v teroristickém odboru (což byl jiný název pro > Smerš) pro Spolkovou republiku Německo.
Spolu s dvěma pracovníky ze > STASI byl Chochlov pověřen zavraždit nepohodlného ředitele protisovětské společnosti Národní jednota, která působila ve Frankfurtu nad Mohanem. Všichni tři dostali speciální výcvik na provedení vraždy. Vražedným nástrojem měla být elektrická puška velikosti krabičky od zápalek, která byla nabita kulkami se smrtícím kyanidem sodným.
Chochlov se s vraždou nemohl smířit, a proto před akcí navštívil budoucí oběť, ředitele společnosti Okoloviče, a zasvětil ho do vražedného plánu. Poté se přihlásil na velvyslanectví USA a dal se k dispozici Američanům. Ti	mu ochotně poskytli politický azyl. Chochlov byl prvním zpravodajcem Smerše, který přešel na Západ a podal svědectví o teroristickém charakteru sovětské špionáže.

CHURCHILL Peter, 1909–1976, britský špion ve Francii za 2. světové války
Narodil se v Amsterdamu jako syn britského diplomata. Vystudoval univerzitu v Cambridgi a působil v nejrůznějších zaměstnáních. Krátce před 2. světovou válkou vstoupil do britské armády, sloužil v > SOE a pod krycím jménem RAOUL byl vyslán na pomoc podzemnímu hnutí na severu Francie. V roce 1942 předal se svou radistkou Odettou Sansomovou francouzskému hnutí odporu peníze a vysílal pak zpravodajské informace do Velké Británie.
Prozradil je německý agent, který byl nasazen do podzemního hnutí, a Churchill i jeho radistka byli zatčeni. Odetta přečkala válku v koncentračním táboře v Ravensbrücku, Churchill přežil díky svému jménu, protože se Němci mylně domnívali, že je příbuzný britského ministerského předsedy Winstona Churchilla. Peter s Odettou se po válce vzali, ale po deseti letech se rozvedli. Churchill se znovu oženil a odstěhoval se do severní Francie, kde zemřel.

IDENTIFIKACE
V kriminalistické terminologii ztotožnění, určení pachatele trestného činu. K identifikaci se používá popisu pachatele, zkoumání zanechaných stop (daktyloskopických, mechanických, pachových) a dalších kriminalistických metod. Termín zahrnuje i zjištění totožnosti oběti trestného činu, vražedného nástroje atd.
Ve zpravodajské činnosti se termínu používá v obdobném smyslu. Zjišťuje se například totožnost lidí, s nimiž se sešly sledované osoby, pisatelé či adresáti sledované korespondence, účastníci zachyceného rádiového spojení, místa vysílání, pisatelé vyhrůžných anonymních dopisů atd. V totalitárních státech, které pronásledují i činnosti v demokratických státech běžné, se identifikace týká například zařízení pro rozmnožování “závadových” tiskovin, původu papíru, na němž jsou vytištěny, tvůrců a distributorů těchto tiskovin atd. Identifikaci osob se v terminologii StB říkalo > ustanovka.

IDEODIVERZNÍ CENTRÁLY (IDC)
V terminologii komunistické propagandy a hlavně komunistických tajných služeb to byli zahraniční organizátoři > ideologické diverze proti Československu a ostatním “socialistickým” státům. Mezi hlavní IDC (v dokumentech StB to byla běžná zkratka) se počítaly mimo jiné rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, Svědectví, Listy, Právo lidu a další časopisy, Palach Press Agency, emigrantské organizace apod. IDC měly působit pod přímým vedením “imperialistických”, zejména amerických zpravodajských služeb a být financovány z jejich zdrojů. Pronikat do IDC bylo jedním z hlavních úkolů komunistických rozvědek. 
V Československu se nejznámějším rozvědčíkem v rozhlasové stanici Svobodná Evropa stal proslulý kapitán > Minařík. V polovině 80. let byl ve spolupráci StB a KGB do českého vysílání Svobodné Evropy infiltrován agent s krycím jménem KAREL. Ale činnost rozvědky StB i v tomto směru je stále ještě i dnes přísně utajována a její agenti v IDC jsou známi jen příslušným pracovníkům Ministerstva vnitra ČR (a pochopitelně také bývalým důstojníkům StB a KGB).
Významnou pozornost IDC věnovala rovněž kontrarozvědka StB a na všechny důležité představitele IDC a emigrace vedla osobní svazek. Tak například Pavel Tigrid byl sledován ve svazku s krycím názvem PREMIÉR, Tigridův spolupracovník v Mnichově Milan Kubes ve svazku MAJOR, Jiří Pelikán měl svazek EMISAR, Jan Kavan svazek KANÁL, Vilém Prečan svazek MAZUT atd. Jejich názory, záměry a styky s domovem měli zjišťovat četní agenti StB, kteří cestovali do zahraničí služebně nebo soukromě. V posledních letech před listopadem k tomu byli úkolováni například agenti kontrarozvědky KAFKA, MILENA, PETR, PETŘÍČEK, POSEL, ROLE, ROMAN, RYBÁŘ, SPARTA, TAJEMNÍK, TOMÁŠ, VAŠEK (též JAN či JAN VAŠEK), VOLT a mnozí další.
 
IDEOLOGICKÁ DIVERZE
Jeden z ústředních pojmů komunistických tajných služeb od poloviny 60. let. Byl převzat od KGB a v Československu poprvé obsáhle pojednán v Zásadách hlavního zaměření a organizační struktury jednotné čs. kontrarozvědky, které vydal ministr vnitra > L. Štrougal v únoru 1964. 
Boj proti ideologické diverzi byl sice prohlášen za jeden z nejdůležitějších úkolů StB, ale Zásady nevysvětlovaly, v čem tato činnost vnitřních “nepřátel”, organizovaná nebo podněcovaná vnějším “nepřítelem”, konkrétně spočívá. Zato dokument obsáhle jmenoval její hlavní “nositele”. Byli to například “reakční představitelé bývalých vykořisťovatelských tříd”, “reakční představitelé bývalých politických stran”, “nepřátelské elementy z řad představitelů církví”, “reakční představitelé bývalé buržoazní inteligence a jiní nositelé buržoazní ideologie, prozápadních a protisovětských tendencí jak v oblasti kultury, vědy a umění, tak i národním hospodářství”, “nepřátelské elementy v řadách mládeže a čs. studentů” atd. Toto široké pojetí platilo v StB až do pádu komunistického režimu. Ten, jak je ze zkráceného výčtu patrné, o ideologické diverzanty nemohl mít nikdy nouzi.
Na trestný čin ideologické diverze nebyl v trestním zákonu žádný paragraf. V příručce pro vyšetřovatele StB z roku 1976 je tento “zločin” probírán v části o “podvracení republiky”. Autor z Generální prokuratury ČSSR tvrdil, že ideologická diverze není rozhodně součástí ideologického boje mezi “táborem míru a světovým imperialismem” nebo hlásáním nesprávného světového názoru. Ten ovšem nesměl být tak nesprávný, že by mohl být vykládán jako snaha “podněcovat nacionalismus, propagovat... spotřební pseudosocialismus, zpochybňovat teorii marxismu-leninismu, vedoucí úlohu komunistických stran ve společnosti”, a to na základě nepřátelství k socialistickému zřízení. Tento motiv nemusel “pachatel” ani přiznat, stačilo, že jeho názory odporovaly ústavním článkům o vedoucí úloze KSČ, o Národní frontě a ústavní preambuli o přátelství a spojenectví se SSSR.
Je dobré připomenout, že na podvracení republiky byla sazba 1 až 5 let, případně 3 až 10 let, jestliže “ideologický diverzant” pracoval ve spojení s “cizím činitelem”. Tím, tedy “odnoží americké CIA”, bylo podle obdobné příručky pro vyhledavatele StB ve výkladu trestného činu “pobuřování” například rádio Svobodná Evropa. Pobuřování se tak například dopustil ten, kdo umožnil poslech “pobuřující relace štvavého vysílače” rádia Svobodná Evropa, a podvracení republiky ten, kdo tak činil soustavně. “Prosté, milý Watsone,” říkával Sherlock Holmes.
Je přímo základní konstrukční chybou totalitních států, že “diverzně” v nich působí všechny necenzurované informace a ideology neschválené názory. Ale v posledním desetiletí komunistického režimu v Československu paradoxně zvlášť rozkladně působilo to, co ani žádný ideologický aspekt nemělo – například katalogy západních obchodních domů.
 
IDEOVÝ SPOLUPRACOVNÍK (IS)
Obecně jde o jakékoli spolupracovníka zpravodajské služby, kterého ke spolupráci vedou ideové důvody. Jde-li o spolupráci se zpravodajskou službou vlastního státu, je tímto motivem obvykle snaha pomoci vlasti proti nepřátelské činnosti. Spolupracuje-li někdo se službou cizího státu, je to zpravidla z důvodů politických a ideologických (někteří západní agenti a > defektoři v době studené války) nebo z odporu proti totalitárnímu režimu vlastní země (většina agentů a defektorů z komunistických států). 
Ideový spolupracovník StB byl jednou z kategoriíí spolupracovníků rozvědky StB. Směrnice pro rozvědnou práci I. správy SNB z roku 1983 tuto kategorii vymezují takto: “TS (> tajní splupracovníci) kategorie ideový spolupracovník je čs. občan, politicky vyspělý a zcela oddaný socialistickému zřízení, získaný pro tajnou a pravidelnou spolupráci s rozvědkou v zahraničí. IS může také spolupracovat na území ČSSR při rozpracování bází k objektům rozvědného zájmu, nebo jako pomocný TS (držitel krycí adresy, propůjčeného bytu apod.). Členství v KSČ je k získání doporučující okolností.”
Úkolem těchto spolupracovníků v zahraničí bylo poskytovat informace a kontakty potřebné pro pronikání operativců do různých prostředí a objektů, typování osob pro získání ke spolupráci, předávání získaných dokumentů, poskytování různých analýz a spolupůsobení při “ochraně” zastupitelských úřadů a “čs. kolonií v zahraničí”. Mohli také působit jako > podstava. Pracovníci rozvědky udržovali s ideovými spolupracovníky zpravidla osobní styk, konspirovaný v souladu s jejich legalizací. Dodnes je státním tajemstvím, kolik takových občanů “zcela oddaných socialistickému zřízení” pro komunistické Československo, a tím i pro sovětské impérium “ideově” pracovalo. Informacemi o tom disponuje > ÚZSI.

ILEGÁL viz AGENT NELEGÁL

IMINT viz TECHINT

INCIDENT HAMPSHIRE
Označení incidentu, při němž došlo k potopení britského křižníku za 1. světové války.	Šéf britského námořního zpravodajství kapitán > R. Hall se roku 1916 pokusil přelstít německé námořnictvo a vmanévrovat je do málo významné oblasti. Dal vysílat zprávu (v té době ostatně pravdivou), že kanál u Orknejských ostrovů je vyčištěn od min, a zpráva byla záměrně několikrát opakována. Po jejím zachycení a dekódování šéf německého zpravodajství > W. Nicolai logicky usoudil, že se v bezpečném kanálu u Orknejských ostrovů chystá nějaká významná akce britské flotily, a ihned nařídil zaminování oblasti německým loďstvem.
Naneštěstí R. Hall neposlal zprávu o chystaném špionážním manévru námořnímu operačnímu středisku (nebo ji poslal, ale byla přehlédnuta, to není dodnes zcela vyjasněno). Současně bylo totiž rozhodnuto uskutečnit cestu britského maršála a ministra války lorda Kitchenera do Ruska nejbezpečnější cestou – málo užívaným kanálem u Orknejských ostrovů. Křižník Hampshire se pak potopil se všemi muži na palubě a navíc s asi 20 tunami zlata, které vezl na pomoc bídou strádajícímu Rusku. Incident je dodnes odstrašujícím dokladem důsledků nedostatečné spolupráce mezi vojenským velením a zpravodajskou službou. 

INCIDENT VE VENLO
Když protinacistická organizace > Černá kapela vyslala v srpnu 1938 do Londýna svého emisara, aby tam získal politickou podporu pro svržení Adolfa Hitlera, dozvěděli se o této cestě > Himmler a > Heydrich, ale neznali ani cíl mise, ani totožnost emisara. Protože pátrání v Německu byla bezúpěšná, rozhodli se získat informace z Velké Británie. Tímto úkolem byl pověřen > SD a konkrétně > W. Schellenberg; akci řídil z Düsseldorfu.
V Paříži byl již dříve jako agent SD získán v bídě žijící německý emigrant, jistý Franz Fischer, který dostal za úkol navázat v Nizozemsku kontakt s Brity. Brzy vešel ve styk i s pracovníky britské zpravodajské služby, kteří získávali mezi německými emigranty informace. Fischer pak dostal za úkol navrhnout Britům schůzku s významným představitelem protinacistického odporu v německém vrchním velení. Britové projevili zájem, a tak se již koncem října 1939 uskutečnila na hranicích první orientační schůzka za účasti Fischera, Schellenberga pod krycím jménem Schämmel a tří agentů britské zpravodajské služby. Schůzky se konaly několikrát a Schellenberg doprovázel Brity dokonce až do Haagu a Arnhemu. Na jednu ze schůzek se dostavil i opoziční “generál” (představoval ho jeden berlínský psychiatr) a byl plánován tajný let do Londýna. Na 9. listopadu 1939 byla domluvena schůzka ve Venlo, městečku na německo-nizozemské hranici. Schellenberg slíbil, že tam dopraví vůdce německého hnutí odporu.
 Místo něho se se na místo setkání přiřítila Himmlerem sestavená speciální skupina 12 mužů a podle Schellenbergových příkazů tři Brity po přestřelce unesla do Německa. Ukázalo se, že jeden z nich, který zemřel v düssledorfské nemocnici, je nizozemský zpravodajský důstojník. Šlo o významné porušení nizozemských hranic a o ozbrojený útok na nizozemské území. Ale v té době nacistické Německo bylo již ve válce s Francií a Velkou Británií a v následujícím roce zaútočilo i na neutrální Nizozemsko. Dva britští zpravodajci byli drženi ve vazbě, ale válku přežili a dočkali se osvobození americkou armádou. Původního cílu akce – odhalit vůdčí činitele protihitlerovské opozice – nebylo dosaženo.

INDEX NEŽÁDOUCÍCH OSOB (INO)
Seznam cizích státních příslušníků, jimž nebyl povolován pobyt v Československu. Seznam sestavovaly a upravovaly různé útvary StB. Obsahoval osoby od politicky nežádoucích až po členy teroristických organizací; ti však, například známý Carlos, často nalézali u StB ochranu i školení v zastávce u Brna. Se seznamem pracovaly všechny útvary pasové kontroly, jimž sloužil k účelům > blokace, a dostávaly jej rovněž československé zastupitelské úřady v zahraničí pro posuzování žádostí o československá vstupní víza.
	
INDICIE
V kriminalistice a soudnictví okolnost budící podezření nebo sloužící jako nepřímý důkaz o spáchání trestného činu. Ve zpravodajské práci se tohoto termínu používá pro jevy naznačující vyzvědačství nebo jinou činnost proti bezpečnosti státu. K typickým zpravodajským indiciím patří například podezřelá korespondence, zachycený tajnopis nebo neznámé rádiové spojení. StB používala pro indicii pojem > signál. Pro ni byl ovšem signálem možné vyzvědačské nebo jiné nepřátelské činnosti i častější styk s cizinci.

INDOKTRINACE
Soustavné působení na skupiny osob nebo obyvatelstvo celých států s cílem dosáhnout požadované hodnotové orientace. Jde vlastně o skupinový > brainwashing. V současné době se s ním ve vyhraněné podobě setkáváme u sekt nebo u některých extremistických organizací. Indoktrinačními metodami jsou propaganda, dril, dezinformační kampaně, cíleně zaměřené působení sdělovacích prostředků, ale i působení uměleckých děl.
Nejúčinnější je indoktrinace v moderních totalitních státech, kde proti ní neexistuje oficiálně povolená obrana a člověk je indoktrinován od narození až do smrti. Zvlášť účinnými nástroji jsou přitom rozhlas, film a televize, neboť působí na emoce. V SSSR k vyvolávání třídní nenávisti sloužil (překroucený) životní příběh Pavlíka Morozova, v nacistickém Německu film Žid Süß měl vyvolávat a upevňovat protižidovskou nenávist, v Československu obrazy odpudivého vnitřního i vnějšího “nepřítele” předkládal ještě v 70. letech Sequensův televizní seriál Třicet případů majora Zemana. Na jeho tvorbě se podílela StB (jmenovitě neblaze proslulý Antonín Prchal) a “umělecky” se v něm realizovala celá plejáda československých herců. Zatímco antisemitský nacistický film by nikdo nikdy v úplnosti v Německu nepromítl, Česká televize uvedla komunistický indoktrinační seriál 10 let po listopadu 1989.

INFILTRACE
Doslova prosáknutí. V činnosti tajných služeb se tím označuje pronikání jejich pracovníků nebo spolupracovníků do “zájmových objektů”. Těmi podle úkolů jednotlivých služeb a jejich útvarů mohou být nejrůznější instituce, úřady a podniky (politické, vojenské, zpravodajské, vědecké, hospodářské, informační) cizích států, extremistické strany a organizace, teroristické organizace a v totalitních státech rovněž různá uskupení nebo organizace opozičních osob, takzvaných disidentů. A protože jedním z úkolů tajných služeb v totalitních státech je všeobsáhlá kontrola obyvatelstva, jsou objektem infiltrace i všechny důležité politické, bezpečnostní, hospodářské, vědecké a kulturní instituce vlastního státu (viz například > akce KRUH, > akce VLNA).
Cílem infiltrace je získávat důležité informace ze zájmového prostředí, případně v něm působit. K infiltraci se používají operativní pracovníci a spolupracovníci zpravodajské služby, kteří mají za úkol do objektu zájmu proniknout zvenčí (například > P. Minařík, > K. Koecher), případně se získávají uvnitř (například > P. Thümmel, > G. Guillaume, > K. Zbytek). 
Ideální možnosti pro infiltraci mají tajné policie v totalitních státech, kde pronikají do všech sfér života společnosti. V prvních letech komunistického režimu v Československu byly cílem infiltrace i záměry provokační (viz například > V. Chalupa). Do zájmových objektů pronikala StB pomocí svých vlastních pracovníků (> činné zálohy), zejména však pomocí spolupracovníků. Koncem 80. let působilo v Československu v > agenturní síti kontrarozvědky StB na 25 000 osob. Při 10 milionech dospělých obyvatel tedy 1 spolupracovník StB připadal na 400 obyvatel (případně ještě na méně, započítají-li se i spolupracovníci vojenské kontrarozvědky a sledovacích a technických útvarů StB). Takto rovnoměrně ovšem nebyli rozloženi. Infiltrace se zaměřovala hlavně na důležité instituce ve státě, na ideologicky “cizorodé” organizace (přes 10 % duchovních všech církví bylo evidováno jako spolupracovníci StB) a samozřejmě na disent, v němž procento infiltrovaných spolupracovníků bylo rovněž vysoké.

INFORMACE
Získávání informací patří k nejdůležitějším úkolům zpravodajských služeb. Podle jejich zaměření jde obecně o poznatky rozvědné povahy (například politické záměry cizích států, jejich mobilizační plány, vědecko-technická a hospodářská tajemství, údaje o významných činitelích) nebo kontrarozvědné povahy (například organizace a metody činnosti cizích zpravodajských služeb, jejich záměry, pracovníci, agenti atd.). Stále významnější jsou dnes poznatky o organizaci, činnosti a záměrech extremistických a teroristických organizací. V totalitních státech tvoří podstatnou náplň tajných služeb získávání informací o organizaci, činnosti a záměrech opozičních občanů a jejich seskupení.
O informacích a práci s nimi jsou pracovníci služeb všude na světě školeni. StB ve svých příručkách rozeznávala: 1. informace prvotní (zprávy a dokumenty získávané zpravodajci a jejich spolupracovníky vlastní činností nebo z činností útvarů sledování a zpravodajské techniky); 2. informace druhotné (zprávy ze sdělovacích prostředků a jiných takzvaných otevřených zdrojů, z analytických zhodnocení prvotních informací, z archivních dokumentů atd.). U každé informace se měl posuzovat její vztah k danému případu, důležitost (významná, málo významná, bezvýznamná), věrohodnost (pravdivá, pravděpodobná, nepravdivá), prověřenost (potvrzená z jiných zdrojů, nepotvrzená), úplnost (vždy relativní) a časovost (informace nejnovější, nové, zastaralé).
Informace se po jejich zpracování zařazují do svazku ke sledovanému případu, ale i do svazků jiných (> agenturní zpráva).

INFORMACE AGENTURNÍ viz AGENTURNÍ ZPRÁVA

INFORMÁTOR
V policejní a zpravodajské praxi osoba, která poskytuje policistům (kriminalistům) nebo pracovníkům > zpravodajských služeb požadované informace. Zatímco informátoři policie se rekrutují většinou z podsvětí a informace poskytují obvykle za peněžitou odměnu, informátoři zpravodajských služeb pocházejí z nejrůznějších prostředí a informace poskytují buď vědomě (z ideových důvodů, z přátelského vztahu k pracovníkům služby, za úplatu, z donucení na základě kompromitujících skutečností), nebo nevědomě, neboť nevědí, že jednají s pracovníkem > tajné služby (> důvěrný styk StB). V užším slova smyslu jsou informátoři zpravodajských služeb osobami, které se ke spolupráci nezavázali, nejsou úkolováni a informace poskytují nepravidelně na vyžádání (> důvěrník).
V totalitních státech je zdroj informací > tajných služeb velmi rozsáhlý – poskytují je prakticky všichni, kteří v terminologii StB představovaly takzvaný aktiv či > oficiální styk. Informátor jako definovaný druh spolupracovníka StB se v příslušných směrnicích objevil již roku 1948. Byly to informující osoby, které “nejsou považovány za agenty, poněvadž nepožívají důvěry nepřítele”. Ve směrnicích platných v letech 1954–62 informátor “odhaluje osoby nepřátelské lidově demokratickému zřízení”, “účastní se rozpracování konkrétních osob”, “plní jiné příkazy orgánů ministerstva vnitra”, získává se “pro odvrácení diverzních aktů”, “pro ochranu státních hranic”, “pro získání ustanovečních i charakterizujících údajů”. V těchto směrnicích byl informátor pokládán za > tajného spolupracovníka. Ve směrnicích platných v letech 1962–72 byl informátor definován jako tajný spolupracovník “získaný na dobrovolném, zejména vlasteneckém základě” a používaný většinou jen k podávání informací o osobách a událostech v jeho okolí. K 1. lednu 1968 bylo 5 547 informátorů. Od roku 1972 až do pádu komunistického režimu již nebyli informátoři jako druh spolupracovníků StB definováni. Většinu jejich funkcí vykonával důvěrník.

INGR Sergej, původním jménem Jan
Ingr,	 1894–1956, československý generál
Za 1. světové války působil jako důstojník československých legií v Rusku, Francii a nakonec v Itálii. V samostatném Československu zůstal v armádě a zastával vysoké funkce. Za mobilizace roku 1938 byl velitelem armádního sboru a proslul jako zásadní odpůrce kapitulace po Mnichovu. Roku 1939 se postavil do čela zemského velitelství odbojové organizace Obrana národa na Moravě, ale v létě odešel do Francie.
Zde byl v letech 1939–40 členem Československého národního výboru a poté po čtyři roky ministrem obrany v londýnské exilové vládě. V letech 1944–45 byl hlavním velitelem československé branné moci, ale poté na zákrok komunistů byl – podobně jako > F. Moravec – odstaven. Roku 1947 byl jmenován vyslancem v Nizozemsku, kde ho zastihl únor 1948. Po něm rezignoval a zůstal v emigraci.
Nejprve žil v Británii a poté v USA. Zde spolupracoval právě s F. Moravcem a stanul v čele československého exilového koordinačního výboru vojensko-zpravodajských skupin. Výbor řídil činnost československých zpravodajských skupin spolupracujících se západními mocnostmi (v USA, Londýně, Paříži aj.). V USA podle svědectví > K. Škrábka působily hned dvě: v čele jedné stál F. Moravec, v čele další > J. Kašpar-Pátý. Britskou sekci vedl v Londýně podlukvník > K. Procházka a francouzskou v Paříži generál > Č. Kudláček. Všechny tyto organizace brzy zanikly a zpravodajci se zařadili do organizací západních států. Generál S. Ingr zemřel už roku 1956 v Paříži. 
Zpravodajské aktivity československého exilu nebyly dosud zdokumentovány a publikovány a rovněž většina dokumentů StB o boji proti exilu čeká stále na své zveřejnění. 

INICIATIVNÍK
Ve zpravodajské terminologii označení člověka, který sám přijde nabídnout služby a informace > zpravodajské službě cizího státu. Doma se o to zpravidla pokouší na zastupitelském úřadě, v cizině v budově služby. Pro tento případ musí mít každá zpravodajská služba vyčleněny pracovníky, kteří jsou schopni provést základní vytěžení iniciativníka a zjistit motivy a cíle nabízené spolupráce, a to v kteroukoli denní i noční hodinu (není výjimkou, že iniciativník přichází z bezpečnostních důvodů nabídnout své služby mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní).
Přitom se vychází ze základního podezření, že každý iniciativník může být > podstavou. Z tohoto důvodu například zpravodajské služby zemí komunistického bloku přistupovaly k těmto iniciativám krajně rezervovaně. Naopak > CIA vychází z předpokladu, že riziko není tak vysoké, aby bylo nutné vzdát se předem služeb osob, jejichž nabídka spolupráce může být podložena pevnými a předem promyšlenými motivy (odpor k režimu apod.). V každém případě musí iniciativník počítat s tím, že bude podroben dlouhodobé a důkladné prověrce.
Jako iniciativník bývá také označována osoba, která nabídne zpravodajské službě “ke koupi” informace, ať už jednorázově či opakovaně, k formální spolupráci se však nezaváže. 

INO viz INDEX NEŽÁDOUCÍCH OSOB

INSPEKCE
Speciální orgán u vojensky organizovaných institucí policejních, bezpečnostních a zpravodajských. Inspekce vykonává kontrolu příslušníků služby. Mimo jiné prošetřuje stížnosti na její pracovníky, vyšetřuje jejich trestné činy apod. I u zpravodajských služeb mívá inspekce některá policejní vyšetřovací oprávnění a úzce spolupracuje s vojenskou prokuraturou.
Inspekce se ze své činnosti zodpovídá řediteli služby. Míra nezávislosti práce inspekce je úměrná míře respektování demokratických principů v dané zemi.
Činnost inspekce je třeba odlišit od činnosti útvarů vnitřní bezpečnosti, které se starají o osobní bezpečnost pracovníků služby a o ochranu služby před pronikáním do jejích budov a > infiltrací cizích agentů.

INSTRUKTÁŽ AGENTA
Ve zpravodajské terminologii zadávání úkolů > agentovi před akcí a v jejím průběhu. Úkoly mohou být jednorázové nebo dlouhodobé a agent je může plnit doma nebo v cizině (což je prakticky pravidlem v případě agentů rozvědek). Součástí instruktáže je vysvětlení úkolů, metod pro jejich splnění, a zejména způsobů > spojení agenta s řídícím důstojníkem. Vyžaduje-li plnění úkolů speciální technické a jiné dovednosti, musí být pro ně agent předem důkladně vyškolen (fotografování, šifrování, radiospojení, kontrasledování atd.).
Vzhledem k nutné konspiraci zpravodajské práce je agent seznámen s úkolem co nejpodrobněji, ale zároveň tak, aby nemohlo dojít k rozsáhlé > dekonspiraci jiných akcí, agentů, řídících důstojníků, > rezidentů apod.
V praxi StB instruktáž (též úkolování) agenta kontrarozvědky vykonával řídící orgán nebo rezident zpravidla ústně, pouze při výjezdech do zahraničí a v akcích, do nichž bylo zapojeno více agentů nebo nasazena zpravodajská technika, dostával agent písemnou instrukci. Instruktáž agentů se konala při konspirativních schůzkách. Úkoly měly být zcela konkrétní a při jejich vysvětlování byl agent seznamován pouze s těmi poznatky, které byly pro splnění úkolů nutné, přičemž řídící orgán přihlížel k jeho spolehlivosti, profesionální připravenosti, postavení a možnostem. Instruktáž agentů (i v jedné akci) probíhala jednotlivě. Jednostranná nebo oboustranná dekonspirace dvou agentů nasazených v téže akci byla řídká. 
Povaha úkolů závisela na problematice, v níž agent kontrarozvědky působil. Mohlo jít o podávání informací o osobních vlastnostech osob, o jejich soukromých (i intimních) stycích, o záměrech jednotlivců a opozičních skupin, o způsobech rozmnožování a distribuce samizdatových tiskovin apod. V rámci instruktáže dostávali agenti StB například za úkol také šířit dezinformace, vyvolávat osobní a názorové rozpory (> akce KLÍN). Výjezdy agentů kontrarozvědky do zahraničí musely být předem schvalovány (> akce AKORD). Pokud tam vyjížděli na delší dobu, byli nabízeni rozvědce StB či KGB a v případě jejího zájmu předáváni příslušným útvarům. Ty je pak řídily způsobem běžným pro ostatní rozvědné zpravodajské služby.

IRÁK
Na rozdíl od jiných arabských států se Irák zpočátku orientoval spíš na rozvědku než na kontrarozvědku a vždy měl civilní i vojenskou výzvědnou službu. Vedení každé z nich (vojenské v roce 1959 a civilní v roce 1973) se pokusilo svrhnout úřadující vládu.
Irácká tajná služba Al Mukhabarát (Služba národní bezpečnosti) byla založena těsně po vítězství strany Baas (Socialistická strana arabské obrody) v roce 1968 a v polovině 70. let bylo dokončeno její budování kombinací vojenských a civilních výzvědných služeb. Ve stejné době navázal Al Mukhabarát oficiální kontakt s KGB a irácká vnitřní bezpečnost byla reorganizována podle sovětského vzoru. (Irák na oplátku podával SSSR zpravodajské informace například z frankistického Španělska i přesto, že vlastní komunistickou stranu v Iráku stále perzekvoval.)
Zejména po nástupu Saddáma Husajna do čela státu (1979) se stalo jednou z hlavních náplní činnosti irácké tajné služby odhalování a likvidace politických oponentů v Iráku i za hranicemi. Husajn ostatně jako aktivní účastník převratu v roce 1968 měl v tomto směru nepochybně jisté zkušenosti. Aktivita iráckých služeb za hranicemi nebyla však vždy úspěšná: například v červenci 1978 bylo 11 Iráčanů, z nichž 5 bylo pracovníky výzvědných služeb napojených na irácké velvyslanectví v Londýně, vyhoštěno z Británie za účast na teroristických akcích. Větších úspěchů dosáhla při obstarávání strategických materiálů pro Irák v zahraničí (zejména v Evropě) i při přípravě irácké okupace Kuvajtu.
Kromě Al Mukhabarátu patří k tajným službám Iráku: Generální správa bezpečnosti ministerstva vnitra (klasická kontrarozvědka), Správa vojenské rozvědky generálního štábu ministerstva obrany (vojenská rozvědka), Generální správa policie (zajišťuje veřejný pořádek v zemi a boj proti běžné kriminalitě, ale plní i funkce politické tajné policie; skládá se z mobilní a dopravní policie, úzce spolupracuje se všemi ostatními zpravodajskými službami v zemi).
K uvedeným složkám je možno ještě přiřadit Správu bezpečnosti pro město Bagdád. Ta plní roli politické policie v hlavním městě, kde je největší koncentrace obyvatel, a rozpracovává osoby a organizace podezřelé z provádění nepřátelské činnosti proti současnému režimu.

ÍRÁN
Za vlády šáha Mohammada Rézy Pahlavího byl SAVAK (Ministerstvo bezpečnosti) soustředěn především na boj s vnějším nepřítelem, hlavně Irákem, a získal si pověst nelítostné organizace. (Ovšem stejně nevybíravě si počínal při likvidaci vnitřní opozice všeho druhu.) Irák dělal vše pro to, aby císařova vláda padla, dokonce získal ke spolupráci i ředitele SAVAKu generála Bachtiára. Ten byl ale nakonec odhalen, sesazen a zabit vlastními lidmi. Na základě rozhodnutí šáha prodávat ropu do Izraele došlo posléze ke sblížení obou států i jejich tajných služeb. Izraelský > Mossad stál už u vzniku íránské tajné služby a jejich kooperace ovšem nepřečkala svržení šáha v roce 1979. V té době byl SAVAK rozprášen a veškerá dokumentace a záznamy byly zničeny. Ředitel SAVAKu generál Nassiri byl bez soudu zastřelen. Novou výzvědnou a kontrarozvědnou službou se stal VEVAK (Ministerstvo zpravodajství a bezpečnosti).
Výzvědná a bezpečnostní služba nového režimu si se starou v ničem nezadá, je stejně nelítostná jako její předchůdkyně. Izrael je nyní jedním z hlavních terčů islámského fundamentalismu podporovaného právě Íránem (otevřená státní podpora teroristů z organizace Hizballáh).
Zároveň se do středu strategických zájmů Íránu a jeho tajné služby dostal Afghánistán (Írán tu podporuje minimálně jednu z rozhodujících frakcí), ale i bývalé republiky SSSR, zejména Tádžikistán a Ázerbájdžán, který byl kdysi součástí Persie.

IS viz IDEOVÝ SPOLUPRACOVNÍK 

ITÁLIE
Od konce 2. světové války prošly italské výzvědné a bezpečnostní služby mnoha reorganizacemi, v současné době v zemi působí SIFAR (kontrašpionáž), SISDE (civilní zpravodajská služba), SISME a SISMI (vojenská výzvědná a protivýzvědná služba). Během doby došlo k několika skandálům, při nichž bylo odhaleno spojení šéfů těchto služeb například s mafií či se svobodnými zednáři proslulé lóže P2.
Od konce 2. světové války byla prakticky většina kontrašpionážní aktivity Itálie zaměřena proti SSSR a zemím jeho satelitů. Ovšem nezdá se, že by dosáhla závažnějších úspěchů.
Jeden z největších špionážních případů byl odhalen v roce 1967, kdy byl odkryt a zatčen Giorgi Rinaldi, jeho žena a šofér a všichni tři byli obviněni ze špionáže ve prospěch SSSR na základnách NATO v Itálii a amerických leteckých základnách ve Španělsku. (Jen tak na okraj – Rinaldiho žena byla zakládající členka Mussoliniho ženských jednotek.) V souvislosti s tímto případem byl z Itálie vyhoštěn i sovětský diplomat Jurij Pavlenko. 
Podle tzv. > Mitrochinova archivu měla KGB řadu špičkových agentů mezi italskými politiky a publicisty. 

IZRAEL
Izrael vznikl jako samostatný stát v roce 1948 na základě rozhodnutí Organizace spojených národů s tím, že Palestina bude rozdělena na dva státy: arabský a židovský. Posledních třicet let před vznikem Izraele měli Palestinu ve správě Britové. Izraelské výzvědné a bezpečnostní služby se vyvíjely téměř výlučně z různých židovských tajných hnutí v Palestině v dobách před vyhlášením samostatnosti. Pod vedením sionistických organizací bojovalo v té době velké množství Židů proti britské správě. Sionisté začali organizovat také hnutí za masové přistěhování Židů z celého světa do Palestiny. Vznikla ilegální armáda Haganah a v roce 1948 speciální zpravodajské služby: > Mossad Le Aliyah Beth (rozvědka) a Shin Beth (bezpečnostní služba a kontrarozvědka), které zřídil první izraelský ministerský předseda David Ben-Gurion.
Zatímco Haganah byla nahrazena regulérní armádou, Mossad a Shin Beth (zvaná Shabak) zůstaly a dále se rozvíjely. K nim, jako třetí část zpravodajského triumvirátu, přibyla vojenská rozvědka a kontrarozvědka Aman (Modiin).
Všechny tyto organizace mají klíčový význam při tvorbě a realizaci vnitřní i zahraniční politiky a jsou centrálně řízeny z jednoho místa. Ministerský předseda řídí rozvědku a kontrarozvědku prostřednictvím speciálního poradce, který je v úzkém styku se členy Ústředního koordinačního výboru. Ten je vrcholným řídícím orgánem speciálních služeb Izraele a největší důraz klade na plánování a koordinaci činnosti v zahraničí. Šéfové všech izraelských bezpečnostních služeb jsou zodpovědni Knessetu, izraelskému parlamentu, který má právo je jmenovat a sesadit.
V Izraeli ale existují i další služby, které mají zcela anebo aspoň částečně zpravodajský význam.
Kromě amerických služeb spolupracuje Izrael též s britskou > MI-6, francouzskými a německými tajnými službami, a to především na poli boje proti mezinárodnímu terorismu. V minulosti měl také měl těsné kontakty s Jihoafrickou republikou (mimo jiné jaderný program), ale v boji proti arabským službám spolupracoval až do islámské revoluce například i s Íránem.

JACKSON Thomas Jonathan, přezdívaný Stonewall, 1824–1863, americký důstojník, velitel a šéf zpravodajské služby Konfederovaných států za občanské války v USA
Narodil se v Clarksburgu (západní Virginie), záhy osiřel a dosáhl jen nevalného vzdělání. Měl však přirozenou inteligenci i pevný charakter, a tak se dostal roku 1842 na vojenskou akademii ve West Pointu. Sloužil pak jako důstojník dělostřelectva ve válce s Mexikem (1846–48) a poté deset let vyučoval na vojenském institutu ve Virginii.
Když Virginie vystoupila roku 1861 z Unie, Jackson se stal důstojníkem armády Konfederace. V bitvě u Bull Runu roku 1861 získal za svůj neústupný odpor přezdívku Stonewall (Kamenná zeď). Rychle pochopil, že špionážní síť, kterou dosud disponoval, pomáhá spíše Severu, a to ho přivedlo k organizování vlastní zpravodajské služby pro Konfederaci. Z velitele své kavalerie > T. Ashbyho učinil skvělého špiona. Jednou mu Jackson řekl, že to, co potřebuje, jsou informace o druzích, počtech a rozmístění nepřátelských jednotek a o tom, kdo jim právě velí a kdo je zástupcem velitele.
Jackson se ovšem nebránil sběru žádných informací. U Kernstownu roku 1862 utrpěl menší nezdar, protože jeho špioni nedokázali zjistit hlavní záložní jednotky protivníka. Vzal si z toho zásadní poučení, poopravil své údaje a ještě zdokonalil využívání informací pro bojové operace. U Front Royalu roku 1862 osobně mluvil se špionkou, která přešla přes bojové linie a sdělila mu směr postupu vojsk Unie a přibližný počet nepřátelských sil. Využil jejích zpráv a vyhrál bitvu. Ashby a řada dalších špionů ho neustále informovali i o změnách strategie Unie během jeho proslulé vítězné kampaně v letech 1862–63.
Hlavní zásadou Jacksona, který si byl vědom, že špionáž provádí i druhá strana, byla mlčenlivost. I svým nejbližším důstojníkům říkal pouze nezbytné minimum, ale se strategickými záměry je seznamoval až těsně před bojem. Díky tomu se žádný z vyzvědačů Unie nemohl pochlubit takovými výsledky jako agenti Konfederace a důsledkem toho byla řada významných vítězství početně mnohem slabší konfederované armády nad Unií, korunovaná proslulými bitvami u Fredericksburgu (1862) a u Chancellorsville (1863). Stonewalla pak omylem postřelila vlastní stráž a na následky zranění zemřel. Vzdor nesporným schopnostem generála Leeho konfederovaní už druhého Stonewalla mezi sebou nenašli. I to mělo vliv na výsledek občanské války.

JAGODA Genrich Grigorjevič, 1891–1938, šéf NKVD
Původem rolník z Litvy, bez vzdělání, ale zato s jednou vlastností, která mu za Stalina zaručovala postup: nikdo z jeho podřízených se nemohl dopustit více než jedné chyby, protože již nežil. Člen bolševické strany od roku 1907, účastnil se bolševické revoluce v roce 1917. Od roku 1920 pracoval ve vedení > Čeky, později v > OGPU jako náměstek ředitele > Menžinského od roku 1926. Řídil represe proti kulakům a měl vedoucí roli v komisi pro racionální využívání práce deportovaných lidí. Po smrti svého šéfa v roce 1934 ho vystřídal ve funkci díky své bezvýhradné oddanosti Stalinovi a bezmezné krutosti k Stalinovým “nepřátelům”.
V prosinci 1934 byl v tehdejším Leningradě zavražděn S. Kirov. Jagoda se s největší pravděpodobností podílel na přípravě vraždy tohoto Stalinova potenciálního rivala. A tato událost byla dále využita k novým represím proti vnitrostranické opozici. Jagoda připravil osobně první z řady inscenovaných procesů 30. let. Ve vlně masového teroru projevoval Jagoda vůči Stalinovi oddanost, označovanou jako “psí devótnost”. Vydal také nové směrnice pro zahraniční špionáž a změnil dosavadní špionážní taktiku Kominterny, která vycházela z přesvědčení, že nejlepší agenti jsou ti, kteří mohou operovat ve vlastní zemi. Podařilo se mu pro SSSR získat několik agentů, kteří se výborně osvědčili v dalším desetiletí. 
Dosud není zcela jasné, proč Jagoda upadl v nemilost. Stalinovi se patrně represe proti vnitrostranické opozici nezdály být dostatečné či se obával jeho rostoucí moci. Koncem roku 1936 byl zbaven vedení NKVD a vystřídal ho > Ježov. Krátce poté byl Jagoda zatčen, obviněn z konspirace, špionáže a velezrady a pak zastřelen. Jeho nástupce Ježov ho však přežil jen o několik dní.

JAPONSKO
Vztah Japonců ke zpravodajským službám je především vztahem povinnosti a neochvějné věrnosti – k rodu, ke knížeti či k vlasti, a proto již od středověku bylo zpravodajství chápáno jako vznešená a vlastenecká povinnost a > defekce byly výjimkami potvrzujícími pravidlo. Po éře nindžucu nastal rozmach Země vycházejícího Slunce po reformách Meidži ve druhé polovině 19. století. Z Japonska se stal moderní stát s výkonnou armádou i zpravodajskou službou organizovanou podle pruského vzoru s využitím vlastních tradic. Japonské výboje (čínsko-japonská válka 1894–95, rusko-japonská válka 1904–05) vrcholily ve 30. a 40. letech v Číně, Jihovýchodní Asii i Pacifiku a byly provázeny i čilou zpravodajskou aktivitou (> K. Doihara, > Fukušima, > J. Kavašima). V povědomí Evropana je však moderní japonská zpravodajská služba spojena především s přípravou útoku na Pearl Harbor (> T. Jošikava, > Kühnovi).
Havajské ostrovy byly však jen špičkou ledovce. Již od 30. let si japonská tajná služba budovala špionážní sítě po celém světě a využívala nejrůznějších profesí k získávání informací, a to i průmyslového charakteru – velký zájem projevovalo Japonsko tehdy i o Československo.
Po 2. světové válce všechny složky japonské špionáže a kontrarozvědky včetně obávané tajné policie Kempei Tai zlikvidovali Spojenci. V roce 1952 byla vytvořena bezpečnostní agentura Hoonacho v rámci pozemních a námořních sil japonské armády. Krátce poté byla zřízena další agentura obranného (kontrarozvědného) charakteru Boeucho.
Vojenské bezpečnostní síly začaly ihned po válce spolupracovat se službami USA. Japonci se zaměřují především na monitorování pohybu lodí a letadel kolem břehů Japonska, zvlášť pak při sovětských a dnes ruských válečných manévrech. Japonci dokáží velmi rychle jednat. To se jim vyplatilo, když v roce 1967 nečekaně nouzově přistál sovětský pilot s posledním modelem letadla typu MiG 25. Než byl prošetřen důvod přistání, Japonci letadlo bleskově prohlédli a zdokumentovali všechny přísně střežené prvky výbavy nového Migu.
Kromě armádních služeb je hlavní japonskou zpravodajskou organizací Naicho. Je podřízena premiérovi japonské vlády a je v ní zaměstnáno jen několik stovek zpravodajců. Naicho sleduje především radiokomunikační kanály zpravodajského, vojenského a diplomatického charakteru z oblastí SSSR, Číny a Koreje. Tak se podařilo Japoncům v roce 1983 zachytit konverzaci mezi pozemními stanicemi a pilotem sovětského letadla, který sestřelil Boeing korejských aerolinií nad Sachalinem. Japonci příliš nezdůrazňují, že odposlouchávají i rádiové spoje Austrálie a dalších spřátelených států.
Je pozoruhodné, že dvě třetiny rozpočtu Naicho hradí soukromé organizace nebo žurnalisté, kteří si u služby objednávají informace. 
Zároveň se dnes tajné služby musí velice vážně zabývat vnitřní bezpečností, která je ohrožována teroristickými organizacemi extremně levicového i pravicového zaměření a v neposlední řadě i náboženskými sektami, jejichž útok spojený s řadou civilních obětí vyděsil celé Japonsko. 

JEŽOV Nikolaj Ivanovič, 1895–1938, šéf NKVD
O jeho původu nejsou žádné informace, díky svému vzhledu se však “honosil” přezdívkou Trpaslík. V roce 1917 vstoupil do bolševické strany a během občanské války sloužil jako politický komisař Rusé armády. Ve 20. letech působil ve speciální divizi třetího direktoriátu > OGPU, zaměřeného výhradně na vraždy “nepřátel lidu”. Zřejmě se osvědčil a získal důvěru samotného Stalina. V září 1936 Stalin telegraficky požadoval: “Je naprosto nutné, aby byl soudruh Ježov jmenován do funkce lidového komisaře vnitra. > Jagoda očividně není pro úkol odhalit trockisticko-zinověvovský blok na výši.” Jagoda byl pak sesazen a šéfem > NKVD se stal Ježov. Tomu, co v letech 1936–38 následovalo, se říká “ježovština” nebo “velký teror”. Pod plnou politickou kontrolou Stalina probíhala likvidace nejrůznějších “nepřátel”, likvidovány byly i kádry zahraničních komunistických stran a Komunistické internacionály. Na 300 zpravodajských důstojníků bylo fyzicky zlikvidováno v SSSR a stejně drasticky byly očištěny špionážní sítě v zahraničí.
Ježova potkal osud jeho předchůdce Jagody. V listopadu 1938 byl odvolán z NKVD, ale ani u něj není zcela jasné, proč upadl v nemilost. Nejdříve byl zinscenován Ježovův pokus o sebevraždu, který si vyžádal “léčení” na psychiatrické klinice. Zde, v přísně hlídaném sanatoriu, se Ježovovi “podařilo” oběsit se na šňůře upletené z vlastního prádla. Teprve Ježovův nástupce > L. Berija přežil J. V. Stalina, ale i on jen nakrátko.

JIO viz VELKÁ BRITÁNIE

JOHN Otto, 1909–1997, německý právník, účastník protinacistického odboje, první ředitel BfV a defektor ve prospěch NDR
Jeho > defekce patří k nejkurióznějším po 2. světové válce. Roku 1950 byl jmenován prvním ředitelem > BfV, do značné míry proti vůli kancléře Konrada Adenauera a > R. Gehlena, kteří ho podezírali ze sympatií ke komunismu. Naopak John těžce nesl Gehlenovu ochotu zaměstnávat bývalé nacisty. O spolupráci mezi BfV a > GO nemohlo být tedy v prvních letech ani řeči. Otto John se roku 1954 zúčastnil každoroční vzpomínky na 20. červenec 1944 v Západním Berlíně a – zmizel. Později se objevil v NDR, kde se podílel na komunistickém rozhlasovém vysílání a “objasňoval” důvody své defekce.
Ale už o dva roky později, v roce 1956, se mu podařilo uprchnout znovu na Západ, kde byl ihned zatčen. U soudu vysvětloval, že byl unesen pod vlivem drog a později v NDR podroben vymývání mozku (> brainwashing). Přesto byl odsouzen k 7 letům vězení. Propuštěn však byl již v roce 1958. Některé údaje k Johnovu případu zveřejnil i > L. Bittman ve Špionážních oprátkách.

JOHNSON Robert Lee, † 1972, americký špion pracující ve prospěch SSSR
Johnson byl příslušníkem americké armády v hodnosti seržanta a poprvé nabídl své služby > KGB v Berlíně v roce 1952. Když nastoupil jako kurýr u > centrály americké armády v Paříži, měl přístup jednak k citlivým dokumentům z korespondence americké armády, jednak k prázdným úředním blanketům. KGB od Johnsona získala různé doplňky k šifrovému systému používanému tehdy v americké armádě. Ukradené a předané blankety využívala KGB k rozsáhlé > dezinformaci, jež vedla k řadě roztržek a nedorozumění mezi západními spojenci.
Johnsona usvědčil až v roce 1965 sovětský > defektor. Byl odsouzen k pětadvacetiletému trestu odnětí svobody, ale roku 1972 ho jeho syn, veterán vietnamské války, při návštěvě ve vězení ubodal k smrti.

JOŠIKAVA Takeo, * 1916, japonský špion působící na Havajských ostrovech před útokem na Pearl Harbor
Jošikava pocházel z obchodnické rodiny a po absolvování školy se dal k námořnictvu. Roku 1941 ho vyslali na Havaj na místo sekretáře na japonském konzulátu, ale to byla pouze > legenda pro jeho pravý úkol – získat co nejvíce informací o americkém válečném loďstvu a předat je Tokiu. Země vycházejícího Slunce se tehdy intenzivně připravovala na válku s USA, která začala právě útokem na námořní základnu v Pearl Harboru, kde byla soustředěna téměř celá americká tichomořská flotila.
Jošikava byl pro své okolí snaživý úředník a vášnivý turista. V každé volné chvíli podnikal “výlety” po Havajských ostrovech. Při nich získával co nejvíc informací a samozřejmě největší zájem soustředil na námořní základnu v Pearl Harboru. Zkoumal ji nejen sám, utajované informace získával i z dalších legálních i nelegálních zdrojů a mezi jeho nejlepší > informátory patřil německý špion na Havaji B. Kühn se svou rodinou (> Kühnovi).
Jošikavovy informace a analýzy byly tak dobré, že se mu podařilo odhadnout počet amerických válečných plavidel téměř přesně, jak zakrátko potvrdil i japonský letecký útok 7. prosince 1941. Při > operaci TORA–TORA–TORA mohli japonští piloti potvrdit Jošikavovy údaje i skutečnost, že válečná plavidla byla blízko sebe a tvořila snadný terč.
Američané ani po útoku nezjistili Jošikavovu skutečnou úlohu. Domnívali se, že jde o pouhého úředníka na konzulátu a po vyhlášení války ho repatriovali zpět do Japonska. Zde zaujal místo v generálním štábu (podle jiných zdrojů v námořní rozvědce).

JURČENKO Vitalij, dvojitý sovětský defektor
V létě 1985 defektoval k Američanům sovětský zpravodajský důstojník, plukovník Vitalij Jurčenko. Z titulu své funkce šéfa kontrarozvědného odboru I. hlavní správy > KGB (rozvědky) patřil k nejlépe informovaným mužům ve službě. Tento zpravodajský “poklad” vytěžovala > CIA po několik měsíců v létě a na podzim 1985. V listopadu téhož roku se však Jurčenko ztratil svým strážcům ze CIA a vrátil se zpět na sovětské velvyslanectví ve Washingtonu. 
Jeho dvojitá > defekce je dodnes tajemstvím – skutečně poprvé přeběhl a poté si to rozmyslel a vrátil se zpět do SSSR? Jako zkušený zpravodajec musel vědět, co ho čeká. Protože ve skutečnosti nebyl ani odsouzen, ani popraven, lze předpokládat, že se spíše účastnil složité > zpravodajské hry, jejímž cílem byla ochrana nejkvalitnějšího sovětského agenta v USA > A. Amese. (Ten byl ostatně od srpna do září 1985 Jurčenkovým hlavním vytěžovatelem.) Aby odvedl od Amese pozornost, prozradil prý Jurčenko některé méně významné sovětské agenty, mimo jiné > E. L. Howarda.

KÁDROVÝ PRACOVNÍK
V terminologii komunistických zpravodajských služeb označení pracovníků těchto služeb, ať už vlastních a spřátelených, nebo nepřátelských. Název se používal k jejich odlišení od spolupracovníků všeho druhu.
Poznání > operativních pracovníků protivníka je jedním z cílů všech zpravodajských služeb. Starají se o to rozvědky i kontrarozvědky a spřátelené zpravodajské služby si vyměňují potřebné informace. Kontrarozvědky pak věnují mimořádnou pozornost činnosti kádrových pracovníků legalizovaných na zastupitelských úřadech. StB na ně zakládala operativní svazky, v nichž sledovala jejich zájmy, styky, pohyb atd. Předpokládaný > rezident CIA na zastupitelském úřadě USA v Praze byl například rozpracováván ve svazku HELIUM.
V období závěrečných křečí komunistického režimu v Československu měla StB velkou starost o “sestav” vlastních kádrových pracovníků. Rostoucí odpor obyvatelstva proti režimu – je zásadní omyl disidentů, že byl zcela pasivní – s sebou přinášel i bezpočet nových úkolů, které se zdály být (a byly) neřešitelné dosavadními silami. Podle koncepce činnosti > Hlavní správy kontrarozvědky ze srpna 1989 měl být získán omezený počet kádrových pracovníků “z řad zaměstnanců hlavních zájmových objektů s tím, že budou ponecháni v legalizaci na dosavadních funkcích”. Plán činnosti této správy na rok 1990 si kladl za cíl “zahájit realizaci vytvoření institutu kádrových příslušníků čs. kontrarozvědky – legalistů získaných z řad politicky pevných, odborně specializovaných a zkušených tajných spolupracovníků ve vybraných úkolech a problematikách”. Pád režimu koncem roku 1989 oba záměry znemožnil a plánovaným “kádrovým příslušníkům” StB tohoto druhu se otevřely mnohem lukrativnější pozice.

KALEDIN Viktor, ruský agent dublér
Byl příslušníkem ruského vojenského zpravodajství za 1. světové války (v 7. sekci generálního štábu byl znám jako K 14), ale současně byl agentem německé tajné služby. Byl to chladný, nestranný špion, který pracoval pouze pro peníze. Vedle Němců prodával informace i Rakušanům.
Zřídil sekce německé špionážní sítě na různých místech kolem Petrohradu. Spojení s ní obstarával německý agent Heinrich Schtaub, který byl shazován padákem za vojenskými liniemi. Kaledinova odhalená zrada byla po bolševické revoluci pro > Dzeržinského záminkou pro tvrdé čistky ve zpravodajské službě.

KALTENBRUNNER Ernst, 1903–1946, rakouský a poté německý nacistický politik, šéf SD a RSHA od 1943, jeden z hlavních válečných zločinců
Narodil se v rodině právníka, sám práva vystudoval a od roku 1926 vykonával právní praxi. V roce 1932 vstoupil do rakouské nacistické strany a roku 1933 do rakouských SS. V roce 1934 se podílel na nezdařeném nacistickém puči, následujícího roku byl pro velezradu zatčen, postaven před soud, ale pro nedostatek důkazů osvobozen. Krátce před zatčením byl jmenován vůdcem SS v Rakousku. Podílel se pak na přípravě “anšlusu” Rakouska k nacistickému Německu v březnu 1938. Brzy poté ho Hitler jmenoval SS-Gruppenführerem a stal se členem říšského sněmu.
V Rakousku Kaltenbrunner vykonával funkce vysokého činitele SS a policie a v roce 1941 byl jmenován generálporučíkem policie. Nejvíce se věnoval své zálibě, zpravodajské činnosti, a vzbudil pozornost > H. Himmlera, který mu dal za hlavní úkol vybudovat rozsáhlou zpravodajskou síť. Po > Heydrichově smrti se v lednu 1943 stal šéfem > SD a > RSHA a byl jmenován Obergruppenführerem SS, ale skutečným šéfem nacistické špionáže se stal jiný Himmlerův chráněnec, > W. Schellenberg. 
Kaltenbrunner byl fanatický nacista a proslul svou krutostí. Byl osobně zodpovědný za likvidaci milionů Židů, za smrt statisíců lidí v koncentračních táborech, jakož i za popravy válečných zajatců a sestřelených spojeneckých pilotů. Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku ho odsoudil k trestu smrti provazem a rozsudek byl vykonán.

KAMUFLÁŽ
Doslova předstírání, zastírání (v slangu StB též kamufl), termín používaný ve zpravodajské praxi pro konspiraci osob, objektů, zpravodajsko-technických prostředků, zbraní apod. Zatímco u lidí se užívá spíše termínu > legenda, u objektů, materiálů a zařízení atd. je obvyklým pojmem > maskování.

KANADA
Kanadská bezpečnostní a kontrašpionážní služba díky úzkému spojení Kanady s Velkou Británií existovala až do konce 2. světové války jen při RCMP (Royal Canadian Mounted Police, Kanadská královská jízdní policie). RCMP před válkou i za války měla řadu úspěchů při odhalování špionážních akcí ze zahraničí, přesto ji však ani kanadská, ani britská vláda nebraly příliš na vědomí.
Největšího úspěchu dosáhla RCMP při defekci > I. Gouzenka, šifranta sovětského velvyslanectví v Montrealu. Při jeho vytěžování získala informace o mnoha vysoce postavených Kanaďanech, kteří pracovali ve prospěch SSSR, a tyto informace pomohly Kanaďanům odhalit sovětskou špionážní síť v Kanadě.
V 60. letech začala v Kanadě působit Quebecká osvobozenecká fronta (FLQ), která za přispění Sovětského svazu organizovala teroristické akce. V boji proti ní se RCMP podle zvláštní vládní vyšetřující komise dopouštěla nelegálních postupů: provokací, nezákonného odposlouchávání a jiného pronikání do soukromí občanů.
Podle britského vzoru byla od vlastní RCMP oddělena zpravodajská činnost. V roce 1984 byla zákonem vytvořena CSIS (Canadian Security Intelligence Service, Kanadská bezpečnostní zpravodajská služba) a jako její úkol byla stanovena ochrana vnitřní bezpečnosti státu a kontrašpionáž. Zákon také stanovil, kterých zpravodajských technik je možno použít a jak bude kontrolováno jejich použití.
Prvním šéfem CSIS se stal právník Thomas D’Arcy Finn. Řada zpravodajců přešla do nové služby z RCMP, nováčkové byli nabíráni z armádních složek a z absolventů univerzit. CSIS úzce spolupracuje s Brity a pochopitelně s FBI, neprovádí však operace mimo kanadské území. Současným ředitelem od od roku 1994 Woxd Elcock.
Další informace týkající se problematiky špionáže čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.csis-scrs.gc.ca.

KANÁLY SPOJENÍ
Obecně různé formy > spojení mezi > centrálami a pracovníky nebo spolupracovníky zpravodajských služeb. V terminologii StB se tak však označovaly především formy spojení mezi domácí opozicí a takzvanými > ideodiverzními centrálami. Tyto “kanály” byly zprvu výlučně konspirativní, ale ke konci komunistického režimu v Československu byly již i zcela otevřené – běžný byl například telefonní styk disidentů s pracovníky rozhlasových stanic Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, BBC a s emigrací. Otevřeně se do Československa zasílaly finance pro disent.
“Ideodiverzní” tiskoviny či technické prostředky pro tvorbu “samizdatu” a naopak důvěrné informace disentu do zahraničí byly však i nadále zasílány utajovanými “kanály spojení”. Odhalit je, mít je pod kontrolou a ve vhodných chvílích je likvidovat bylo jedním z důležitých úkolů kontrarozvědky StB. Byl to typický úkol zpravodajské služby totalitního státu. Není náhodou, že na Jana Kavana (> aféra Kavan), který se na provozování “kanálů spojení” podílel, vedla StB svazek KANÁL. V letech před pádem komunistického režimu se po odhalení kamionové dopravy (> akce DELTA) používali především různí kurýři, krycí adresy a podle výroční zprávy o činnosti > Hlavní správy kontrarozvědky za rok 1988 “byla zadokumentována i účast pracovníků KZÚ v Praze na provozování tohoto kanálu”. Míněn byl “distribuční kanál v akci DELTA v návaznosti na akci MAZUT”, který byl odhalen a zlikvidován na konci roku 1988. V akcích DELTA a MAZUT byli sledováni Jiřina Šiklová doma a Vilém Prečan v SRN a KZÚ byla běžná zkratka StB pro “kapitalistický zastupitelský úřad”.


KANDIDÁT TAJNÉ SPOLUPRÁCE (KTS)
Podle směrnic pro práci StB se tak označoval československý nebo cizí státní občan, kterého chtěly útvary StB získat za tajného spolupracovníka. Tuto kategorii znaly již směrnice pro agenturní práci z roku 1948, a naposled ji definovaly směrnice ministra > J. Obziny z roku 1978. Na KTS byl v registrech StB veden osobní spis podle obvyklých pravidel (krycí jméno, registrační číslo, útvar atd.) a vybrané osoby byly blokovány v evidencích zájmových osob. Obsahem spisu byly dokumenty o prověrkách spolehlivosti, schopnosti a vhodnosti osoby. V této fázi mohl být spis ukončen a “kandidát” se o záměru StB s jeho osobou vůbec nedozvěděl. Ale ani v případě osobního styku nemusel vědět, že jedná s příslušníky StB. Pokud se představili a dále se s nimi stýkal, záleželo jen na něm, zda spolupráci odmítl, nebo se k ní zavázal. V tomto případě byl převeden do kategorie > tajného spolupracovníka, to však byla jen menšina případů. K 31. 10. 1989 bylo evidováno 3 913 spisů KTS. V prvním pololetí 1989 jich bylo ukončeno 1 251, z toho 411 “kandidátů” bylo získáno k tajné spolupráci. Naopak z důvodů emigrace, vyzrazení zájmu StB, alibismu a výslovného odmítnutí spolupráce bylo ukončeno 94 spisů a 3 121 spisů bylo ukončeno pro “nevhodnost” kandidáta.
Většina nearchivovaných spisů KTS byla koncem roku 1989 zničena stejně jako jiné svazky StB. V zásadě lze říci, že pokud spis KTS nebyl převeden na svazek > rezidenta, > agenta či majitele propůjčeného bytu, k tajné spolupráci nedošlo. Vždyť během let byli jako KTS vedeni Václav Havel, Jiří Křižan, Michael Kocáb, Bedřich Moldan, Jiří Suchý, Zdeněk Svěrák a tisíce dalších, mezi nimi například i Vladimír Mečiar. 
Z každého pravidla jsou však výjimky. Například z archivovaného spisu KTS ÉTER vyplývá, že tato dnes již pohaslá hvězda polistopadové levicové žurnalistiky se s příslušníky StB konspirativně dobrovolně stýkala, informovala je o názorech svých redakčních kolegů a svou činnost ukočila z rodinných důvodů a podpisem mlčenlivosti. 
Ale ani po uzavření spisu KTS neztrácela StB dotyčné zcela z očí. Například na Jiřího Suchého byl koncem 80. let založen důvěrnický svazek s krycím jménem FAUST. Svazek byl zničen ve víru sametové revoluce; snad souvisel s tím, že Suchý a mnozí další v těchto letech vystupovali v > centrále kontrarozvědky StB na kulturních akcích pro příslušnice StB při příležitosti Mezinárodního dne žen. Akce organizoval herec-agent s krycím jménem REŽISÉR. 

KCHANG ŠENG, 1898–1975, první šéf tajné služby Čínské lidové republiky
Narodil se v šantungské provincii v rodině bohatého statkáře. Ve 20. letech se za studií na univerzitě v Šanghaji seznámil s čínskými komunisty a po skončení studia se věnoval práci v komunistické straně. Rovněž změnil své jméno (původně Chao Jun).
Roku 1933 byl vyslán na studia do Moskvy, aby se seznámil s prací sovětské tajné služby. Kchang však nepodlehl sovětské > indoktrinaci a zachoval si pocit převahy. Po návratu ze SSSR vstoupil do čínské tajné služby komunistů, eufemisticky nazývané Ministerstvo sociálních vztahů, a v roce 1940 se stal jejím ředitelem. Během války řídil špionážní síť jak proti Japoncům, kteří okupovali většinu Číny, tak proti “spojencům” – čínským nacionalistům vedeným Čankajškem. I když to nebylo nikdy prokázáno, připisuje se mu smrt předního čínského nacionalistického vůdce > Tai Liho.
Když byl Čankajšek v roce 1949 poražen a uprchl na Tchaj-wan, stal se Kchang jedním z nejmocnějších mužů Číny. Mao mu navíc bezmezně důvěřoval. Do roztržky mezi Čínou a SSSR koncem 50. let jezdil Kchang často do Moskvy, aby “upevňoval” vzájemné přátelské vztahy mezi tajnými službami obou velmocí. Na rozdíl od evropských komunistických zemí se však čínská tajná služba nikdy nedostala do područí Moskvy, i když byla zpočátku silně infiltrována “promoskevskými živly”. Navíc už v roce 1951 Kchang Šeng zjistil, že se KGB snaží proniknout zejména do vědeckých institucí.
Až do roku 1959 však zachovával zdání, že o ničem neví. Tehdy a znovu v roce 1960 při příležitosti sjezdu rumunských komunistů Kchang veřejně zaútočil na Sovětský svaz, který obvinil nejen z ústupnosti vůči Západu, ale i z anexe části čínského území (hraniční konflikt později vyvrcholil otevřenými boji na řece Ussuri 1968–69). Od té doby začal otevřený boj čínské kontrarozvědky proti SSSR. Řada pracovníků KGB byla z ČLR vyhoštěna, někteří byli zlikvidováni. Stejně intenzivně působila čínská rozvědka na Západě. V tomto případě měla ovšem spíše technické, hospodářské a vojenské cíle a zaměřovala se na čínské emigranty, zejména na vysoce erudované odborníky působící na předních univerzitách a vědeckých ústavech. Jejím výsledkem bylo mimo jiné i prolomení “atomového monopolu” čtyř velmocí.
Kchang se také aktivně podílel na čínské kulturní revoluci, kterou v polovině 60. let zahájil “předseda Mao”. Má tedy, podobně jako jiní šéfové totalitních tajných policií, osobně na svědomí tisíce nevinně zavražděných a statisíce či spíše miliony deportovaných do koncentračních táborů, na nucené práce či přinejlepším na jejich odsunu do “komun”.
	
KARBONY
Označení chemicky speciálně upravených papírů sloužících pro účely > tajnopisu. Karbon se chemicky upravenou stranou přiloží na čistý list papíru a tajný text se přes něj píše tužkou nebo tvrdým špičatým předmětem. Psaní přes karbon nezanechává viditelnou stopu a tajnopisná zpráva se pak maskuje nezávadným textem napsaným mezi tajnopisné řádky ručně nebo na psacím stroji.	Text přes karbon lze psát nejen do dopisů, ale i do časopisů, knih a tiskovin vůbec. Příjemce vyvolává text napsaný přes karbon vhodnou chemikálií.
Zpravodajci nebo spolupracovníci 
> zpravodajské služby si vyrábějí karbony sami nebo je už dostávají hotové od svých > centrál. Chemické složení karbonů se mění, proto snahou rozvědek i kontrarozvědek je získat hotové karbony k chemické analýze. Tajnopisné zprávy se často posílají poštou. To je vítané pro > kontrarozvědky v totalitních státech, kde se uskutečňuje rozsáhlá cenzura korespondence. > StB zavedla pro odhalování karbonů při této cenzuře samostatný technický úkon zvaný chemická prověrka korespondence (CHPK). V současnosti už význam karbonů pro účely > spojení velmi poklesl. 

KAREL II., 1630–1685, anglický a skotský král z dynastie Stuartovců, údajně jediný šéf špionáže na královském trůně
Nazvat Karla II. králem špionů se zdá být podivné, ale není pochyb, že jím skutečně byl. Tento prý nejinteligentnější z anglických monarchů, proslulý sukničkář a machiavelista, syn popraveného Karla I., žil v letech 1646–60 v emigraci nejprve ve Francii a pak v Nizozemsku. Již roku 1649 ho po popravě otce skotská šlechta prohlásila za skotského krále, ale jeho přívržence porazil Oliver Cromwell a Karel znovu prchl do Francie.
Díky dlouhodobému pobytu v exilu si dobře uvědomoval, že se může spolehnout pouze na velmi málo lidí, a proto se rozhodl velmi pečlivě dohlížet na všechny zdroje své zpravodajské služby osobně. Kontroloval a srovnával informace o jedné věci, ale získané z různých zdrojů, a stal se tak vlastně zpravodajským analytikem. Když se po Cromwellově smrti Karel roku 1660 vrátil do Anglie, kde byla obnovena monarchie, změnil i řízení zpravodajské služby státu. Zrušil její centralizaci, rozdělil ji na několik nezávislých složek, a to tak, že kompetence byly rozděleny mezi samotného krále, tajemníka Morrice a lorda Arlingtona.
Královskou moc však po revoluci silně omezil parlament a Karel II. mimo jiné musel podepsat i proslulý Habeus Corpus Act (1679), zaručující osobní svobody před svévolí (zatčení občana jen na soudní příkaz atd.). Navíc měl mnohem menší finanční možnosti než diktátor Cromwell (podle svědectví tajemník Morrice dostával jen setinu sumy, kterou mu dával lord protektor).
Nedostatek peněz přiměl Karla, aby využíval všech dostupných prostředků – špionáž kombinoval s obchodní činností a využíval i služeb svých milenek, a to zejména u dvora francouzského krále. Měl ovšem také placené agentky, mezi nimi krásnou Louisu de Kéroulle, která byla double agentkou. Dalším příspěvkem Karla II. špionáži byla jeho tajná šifra – užíval stále stejnou už od dob svého exilu v Nizozemsku.

KARIBSKÁ KRIZE viz KUBÁNSKÁ KRIZE

KARTOTÉKY viz EVIDENCE

KASKA Radko, 1928–1973, politický funkcionář KSČ a ministr vnitra ČSSR v letech 1970–1973
Po maturitě absolvoval ČVUT v Praze a studoval na Institutu oceli v Moskvě. V letech 1956–1960 pracoval v ČKD Praha jako projektant, pak působil v různých funkcích na sekretariátu ÚV KSČ a koncem roku 1969 se stal vedoucím sekretariátu 1. tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka. V lednu 1970 byl kooptován do ÚV KSČ a jmenován federálním ministrem vnitra. Zemřel při letecké katastrofě v Polsku v únoru 1973. Jeho kariéra napovídá, s kým se asi také přicházelo do styku při studiu v Moskvě a jinde v SSSR.
Za působení Kasky na Federálním ministerstvu vnitra byla dokončena normalizační čistka ministerstva, SNB a zejména StB, které Kaska v roce 1972 dal mimo jiné úkol bojovat “proti zbytkům nepřítele, proti pronikání antikomunismu a proti organizování ideologické diverze”. R. Kaska se tak významně podílel na počátcích neblaze proslulé “normalizace” po okupaci Československa v roce 1968. Pro boj “proti zbytkům nepřítele” vydal řadu směrnic, mimo jiné směrnici z roku 1972 pro práci se spolupracovníky StB. Ta po menší novelizaci v roce 1978 platila až do pádu komunistického režimu.

KASTNER Hermann, 1886–1957, německý politik v NDR a špion pro SRN
Pocházel ze Saska z rodiny statkáře, vystudoval práva na univerzitě v Lipsku a stal se profesorem. Po nástupu nacismu k moci působil jako obhájce odpůrců režimu. Zatklo ho > Gestapo, ale dožil se konce války a ocitl se v sovětském okupačním pásmu. V něm se jako uznávaný právník stal ministrem spravedlnosti.
Po vzniku NDR Kastner, hluboce znechucený komunistickým režimem, souhlasil se špionáží ve prospěch SRN. Jako člen vlády měl přístup k mnoha tajným dokumentům, které kopíroval; jeho žena je vozila do Západního Berlína ukryté pod šatstvem. Kastner se choval obezřetně, takže neupadl v podezření, a po Stalinově smrti v roce 1953 se o něm dokonce uvažovalo jako o možném nástupci W. Ulbrichta ve vedení SED. Své pozice se musel vzdát teprve po > defekci západoněmeckého agenta, která ohrožovala celou > Gehlenovu síť v NDR. Kastner zprvu v ohrožení nevěřil, ale nakonec přece jen uprchl do Západního Berlína. 

KAŠPAR-PÁTÝ Jaroslav, * 1903, československý důstojník a zpravodajec
Za 2. světové války byl členem mise generála > H. Píky v Moskvě. Již tehdy působil jako zpravodajec a mimo jiné odhalil Fierlingerovu zradu, nicméně Beneš to odmítl vzít na vědomí. Po komunistickém převzetí moci v únoru 1948 se mu podařilo emigrovat a stanul jako plukovník v čele jedné z československých exilových zpravodajských skupin, jejichž činnost koordinoval v USA generál > S. Ingr. Podle svědectví > K. Škrábka byla skupina plukovníka Kašpara-Pátého – podobně jako skupina generála > F. Moravce – napojena na Američany.

KATZ Otto viz SIMON André

KAVAN Jan viz AFÉRA KAVAN

KAVAŠIMA Jošiko, též Kawashima Yoshiko,	† 1945, japonská špionka
Pocházela z Mandžuska a byla dcerou samozvaného prince Su, který spolupracoval se šéfem japonské tajné služby. Ten ji po smrti otce adoptoval a Jošiko získala japonské občanství. Jako špionka byla často srovnávána s > Matou Hari. Protože měla zálibu chodit v mužském převlečení, dostala přezdívku “mandžuská Johanka z Arku”.
V Japonsku se stala fanatickou stoupenkyní všeho japonského a jedním z nejlepších japonských špionů. Po roce 1933 dostala za úkol kontaktovat syna bývalého čínského císaře Pchu-i v Tencinu. Kavašima, převlečená za taxikáře, unesla jeho matku, čínskou císařovnu (za přispění krycí palby japonských vojáků) a odvezla ji na japonský torpédoborec, kam byl už před tím dopraven čínský následník trůnu. Ten se pak stal hlavou Japonci vytvořeného státu Mandžukuo.
V řadě akcí, při nichž bylo zapotřebí sjednotit některý armádní útvar nebo řešit i jiné těžkosti, byla na místo poslána Kavašima. Její jméno bylo symbolem vítězství a inspirací pro mužstvo. Na konci roku 1945 byla však Jošiko v Pekingu dopadena čínskou kontrašpionáží a krátce nato popravena pro kolaboraci s Japonci.

KCIA viz KOREJSKÁ REPUBLIKA

KELL Vernon, 1873–1942, britský důstojník, první ředitel MI-5
Po absolvování Vojenské akademie v Sandhurstu sloužil v armádě a ve vojenských misích v zahraničí (Rusko, Čína). Od roku 1902 sloužil v německém odboru Válečného úřadu, od roku 1907 působil ve Výboru imperiální obrany.
Roku 1909 byl jmenován ředitelem nově zřízené kontrarozvědné služby > MI-5. O dva roky později si získal důvěru ministra vnitra Winstona Churchilla, jenž plně podpořil MI-5 v boji proti německé špionáži.	Zlatá éra MI-5 pod Kellovým vedením nastala za 1. světové války, kdy se jeho službě podařilo odhalit většinu německých špionů (nejznámějším byl > K. Lody).
Kell zůstal ve vedení služby až do roku 1940. Po počátečních neúspěších za 2. světové války (proniknutí německé ponorky do hlavní základny britské flotily ve Scapa Flow a potopení bitevní lodi Royal Oak, sabotáž v muniční továrně v Essexu) musel rezignovat.

KELLEY (Kelly) Edward, vlastním jménem Talbot, asi 1555–asi 1594, anglický dobrodruh, alchymista a špion
Na rozdíl od učeného kolegy doktora > J. Deea, s nímž přišel do Čech, byl magistr Kelley skutečný šarlatán. Již v domovské Anglii, kde byl zprvu lékárníkem a notářem a pak se věnoval alchymii, mu bylo zakázáno vykonávat povolání a za ne zcela vyjasněných okolností přišel prý o obě uši. Přesto se v Čechách, právě na doporučení Deea, dostal do nejvyšších kruhů.
Je obtížné posoudit, zda jeho příchod k prvnímu velmoži českého království Vilému z Rožmberka byl jen souhrou náhod (pan Vilém rovněž holdoval alchymii) nebo zda si Dee a Kelley “rozdělili” práci, aby získali co nejvíce zpráv. V každém případě magistr zůstal v Čechách i po nuceném odchodu Deea z Prahy roku 1585.
Když se situace uklidnila, pronikl obratný Kelley až ke dvoru Rudolfa II. a okouzlil samotného císaře natolik, že byl dokonce roku 1590 pasován na rytíře. Zároveň svým uměním dosáhl neobyčejného jmění. Patřil mu nejen dům na Dobytčím trhu pražského Nového Města (na místě nynějšího Faustova domu), ale i řada panství (císař mu musel k jejich zakoupení vymoci přijetí mezi stavy a inkolát).
Jeho rychlá kariéra měla i rychlý konec. Kelley roku 1591 zabil v hádce Jiříka Hunklera, při útěku z Prahy byl polapen, obviněn z vraždy a uvězněn nejprve na Křivoklátě a poté na hradě v Mostu. Soudním nálezem byl zbaven titulu, erbu a všechny zápisy v korunním archivu byly vymazány. Krátce nato, při pokusu o útěk, si zlámal obě nohy a zemřel v bolestech v žaláři.

KENT Tyler Gatewood, * 1911, americký šifrant a špion ve prospěch Německa
Narodil se v Mukdenu v Mandžusku, kde jeho otec pracoval jako diplomat. Studoval historii na univerzitě v Princetonu a pak šel ve stopách svého otce. Pracoval nejdříve na americkém velvyslanectví v Moskvě a od roku 1939 na velvyslanectví v Londýně. Tam se seznámil s ruskou emigrantkou Annou Volkoffovou, pro kterou začal pořizovat kopie zpráv, jejichž dešifrováním se zabýval.
Volkoffová pracovala pro Němce, kteří tak získávali přehled o korespondenci mezi Winstonem Churchillem a prezidentem Franklinem D. Rooseveltem. Nejprve padlo podezření na Volkoffovou, která se netajila svými proněmeckými postoji. V roce 1940 byli oba zatčeni. V Kentově bytě byly nalezeny dokumenty z velvyslanectví, které ho usvědčily. Odsouzen byl k 7 letům vězení. Na konci války byl deportován zpět do USA. Od té doby o něm není nic známo.

KGB (Komitět gosudarstvennoj bezopasnosti, Výbor státní bezpečnosti) – sovětská zpravodajská organizace
Po smrti J. V. Stalina bylo ihned v březnu 1953 včleněno Ministerstvo státní bezpečnosti (Ministěrstvo gosudarstvennoj bezopasnosti, MGB) do Ministerstva vnitra (Ministěrstvo vnutrennich děl, MVD), jehož vedení se opět chopil > L. Berija. Ten se však udržel jen do června 1953, kdy byl zatčen a v prosinci 1953 popraven (následovaly soudy a popravy dalších zkompromitovaných stalinistických předáků bezpečnostních složek). Ministrem vnitra byl až do března 1954 generál > S. N. Kruglov, který přežil Stalinovu a Berijovu smrt. Roku 1954 bylo MVD reorganizováno a byl nově zřízen Výbor státní bezpečnosti (KGB), který převzal všechny rozvědné a kontrarozvědné funkce, milice, vojska ministerstva vnitra, pohraniční vojska, speciální útvary a správu táborů nucených prací, tzv gulagů. 
Přestože KGB pokračoval v tradici > Čeky a jejích nástupnických organizací, již nikdy nedosáhl tak teroristické moci jako v dobách Leninových a Stalinových. Na základě amnestie z března 1953, připravené po Stalinově smrti ještě Berijou, bylo propuštěno velké množství vězňů z gulagů a stav KGB byl snížen o 20 % proti období před rokem 1953. 
Prvním předsedou KGB se stal generál > I. A. Serov, zasloužilý čekista, který byl po údajném selhání při pokusu o puč proti N. S. Chruščovovi v roce 1958 odvolán a na jeho místo nastoupil > A. N. Šeljepin. Za jeho tříletého púsobení se pokračovalo v zahájeném zvyšování kvalifikace pracovníků KGB a jazykové vybavenosti agentů. Chruščovův neúspěch v > kubánské krizi neprávem padl na hlavu Šeljepina, který Chruščova před nukleární konfrontací s USA varoval. Přesto musel z vedení KGB odejít a vedením byl v roce 1961 pověřen > V. J. Semičastnyj. Bylo to v období takzvaného “tání”, kdy postupně vycházely najevo zločiny stalinismu, a Semičastnyj se snažil přesvědčit veřejnost, že se KGB zbavila lidí, kteří se podíleli na předchozím období teroru. Politická represe ovšem trvala i nadále, i když v nesrovnatelně menším rozsahu. Na počátku roku 1961 registroval KGB 1 300 opozičních činitelů, v roce 1964 4 500. Potřeba získávat informace o nových západních technologiích vedla KGB k výběru technicky zaměřených zpravodajců. Ti byli při státních vědeckých a kulturních výměnách mezi SSSR a USA hromadně vysíláni do USA “na studia”. Průmyslová špionáž KGB tehdy zcela převážila nad ostatními zpravodajskými liniemi. V roce 1964 padl Chruščov a prvním mužem ve státě se stal L. Brežněv. Za něho v zesílené míře srůstal aparát komunistické strany s aparátem KGB.
Roku 1967 vystřídal Semičastného > J. V. Andropov, sovětský velvyslanec v Maďarsku v době maďarského povstání v říjnu 1956. Andropov byl čekista. Za jeho vedení KGB vrcholila válka ve Vietnamu a agenti KGB získávali pomocí spřátelené severovietnamské služby velké množství americké vojenské techniky, která se odvážela k výzkumu a kopírování do SSSR. Navíc v té době získali Sověti detailní informace o americkému kryptografickém systému, který pomohl dešifrovat vojenské spojení ve Vietnamu, systémy nových zbraní a podobně.
Za Andropova byla v ČSSR v roce 1968 uskutečněna vojenská intervence, při níž KGB hrál významnou roli. Od tohoto roku v ČSSR působily útvary KGB při sovětských posádkách v zemi. KGB zahájil také úspěšné špionážní akce při získávání informací o západní vědě a technice. Ovšem získané informace nebylo možno plně využít, protože narazily na zaostalý sovětský hospodářský systém. Skutečných úspěchů dosáhl KGB jen na poli dezinformací a propagandy, ve výcviku teroristů a v rozšiřování sovětského vlivu do třetího světa. Zaznamenal také neúspěchy – > provaly řady sovětských špionů v zahraničí, a zejména růst disidentského hnutí v SSSR a v důležitých státech sovětského impéria. Významný úder mu zasadil vznik nezávislého odborového hnutí Solidarita v Polsku, a jak se později ukázalo, také sovětská vojenská intervence v Afghánistánu v roce 1979. Také v ní hrál KGB významnou roli. 
Roku 1982 se Andropov stal prvním tajemníkem sovětské komunistické strany a ve funkci v KGB ho nejdříve vystřídal Vitalij Fedorčuk a po něm > V. M. Čebrikov, Brežněvův chráněnec a blízký spolupracovník Andropova. V roce 1988 byl na místo šéfa KGB jmenován > V. A. Krjučkov. V době rozkladu SSSR se KGB za jeho vedení pokoušel pomocí svých speciálních jednotek násilně zasahovat proti vývoji zejména v pobaltských a kavkazských republikách. Posledním šéfem KGB byl od srpna 1991 Vadim Bakatin, který se v době Gorbačovovy glasnosti a perestrojky pokoušel o reformu neblaze proslulé organizace. Na znamení nových vztahů předal Američanům systém zapojení špionážní techniky v dokončované budově amerického velvyslanectví v Moskvě.
Od jara 1991 probíhající reorganizace KGB byla také výrazem boje M. S. Gorbačova a B. Jelcina o moc. Z KGB byla vyčleněna samostatná ruská KGB. V srpnu 1991 se významní činitelé KGB zúčastnili pokusu o komunistický puč, který urychlil zánik SSSR i obávané organizace. Gorbačovovým dekretem byl KGB rozpuštěn a místo něho zřízena Mezirepubliková bezpečnostní služba (Mežrepublikanskaja služba bezopasnosti, MSB) v čele s Bakatinem.
KGB byl v době svého vrcholu rozdělen zhruba na 30 hlavních správ a řadu samostatných útvarů, mezi nimiž jako velmi významné fungovaly jednotky zvláštního nasazení “alfa”. Mezi správami měly zvlášť významné postavení:
I. hlavní správa, rozvědka, která zaměstnávala na 12 000 osob ve dvaceti odděleních podle územního principu (1. oddělení pro USA a Kanadu, 4. oddělení pro Německo a Rakousko, 11. oddělení pro země východního bloku, 19. oddělení pro sledování sovětských občanů atd.). Další útvary měly alfabetické označení; patřily k nim například oddělení K (kontrarozvědka v zahraničí), TX (vědecké a technologické operace), S (příprava a nasazování nelegálů; > agent nelegál), A (dezinformace a tajné operace) atd.
II. hlavní správa se zabývala kontrarozvědkou proti “vnějšímu nepříteli”. Snad polovina útvarů této správy sledovala činnost a styky pracovníků diplomatických zastupitelství v SSSR. Až do rozpuštění KGB ji vedl bývalý kosmonaut Gennadij Titov.
III. hlavní správa se zabývala vojenskou kontrarozvědkou.
IV. hlavní správa měla na starosti ochranu dopravy.
V. hlavní správa byla zaměřena na “vnitřního nepřítele” a ideologickou diverzi. Tu zřídil Andropov a patřila k nejnenáviděnějším správám v SSSR.
VI. hlavní správa se zabývala ekonomickou a vědecko-technickou kontrarozvědkou.
VII. hlavní správa se zabývala správou telekomunikací, spojením a řízením kryptologických pracovišť.
VIII. hlavní správa byla podpůrným týlovým orgánem pro ostatní správy.
IX. hlavní správa měla za úkol ochranu státních a stranických činitelů.
X. hlavní správa spravovala archivy a evidence. 
XI. hlavní správa kordinovala činnost zpravodajských organizací komunistických států.
Z dalších hlavních správ byla důležitá Správa pohraničních vojsk KGB s přibližně 230 000 muži.
Bývalá KGB celkově zaměstnávala podle různých zdrojů od půl milionu do 1,5 milionu osob a působilo pro ni na 1 milion “seksotů” (sekretnyje sotrudniki), tedy tajných spolupracovníků. Roční rozpočet se pohyboval podle západních odhadů mezi 6 až 12 miliardami dolarů. V zahraničí působily rezidentury KGB na velvyslanectvích, konzulátech, v tiskových agenturách TASSu, Novostí, v Aeroflotu a na obchodních odděleních, kde pracovali a stále pracují i zpravodajci vojenské rozvědky > GRU. Centrála KGB sídlila v komplexu budov Velké Lubjanky v Moskvě. V každé sovětské republice byl vlastní výbor KGB nebo – jako v případě Litvy – ministerstvo státní bezpečnosti.

KISS viz KOREA

KLAMNÁ VERBOVKA
V hantýrce StB předstírané získání prověřované nebo rozpracované osoby k tajné spolupráci. Cílem bylo zjistit vztah dané osoby k režimu a k orgánům > StB, proto s ní byl udržován konspirativní styk, nikdy se však nevyžadoval formální písemný závazek ke spolupráci. Klamně získané osoby nejsou v registrech svazků vedeny jako spolupracovníci StB.
Zachovaný pětidílný signální svazek pražské správy StB s krycím jménem TOPOL ukazuje plasticky, jak vše probíhalo. Kdosi StB upozornil, že pracovník jistého resortního výzkumného ústavu byl v roce 1968 na stáži v cizině a stýká se s cizinci přijíždějícími do ústavu. To byl > signál o možné špionážní činnosti. Jak bylo obvyklé, StB zjistila o podezřelém inženýrovi všemožná životopisná data, styky, záliby apod. a na základě grafologického rozboru si dala od odborníka zpracovat i jeho psychologický portrét. V rámci vedení svazku padlo rozhodnutí podrobit ho klamné verbovce. Příslušný operativec navrhl písemně průběh klamného vázání s různými variantami podle možných reakcí “vázaného”. Zachované přepisy odposlechu uskutečněného “vázacího aktu” ukazují, jak člověk, jenž nedokázal říci otevřeně, že nehodlá s StB spolupracovat na obraně “socialismu”, byl postupně lámán, a nakonec zlomen. Svazek také ukazuje, že ani příslušníci StB nebyli bez emocí. Ačkoli plán klamné verbovky předpokládal, že dotyčného v případě jeho ústního souhlasu neseznámí s otcovou minulostí, jeho těžce překonávaný odpor ke spolupráci operativce rozlobil, a tak “vázanému” nakonec sdělil, že přece o nic nejde, že jeho otec také s StB spolupracoval. Do hry byla zapojena i KGB. Rozpracovaný inženýr dostal klamný úkol pro výjezd na vědeckou akci do zahraničí – měl se v určitý den a hodinu dostavit na určitou adresu a tam se ohlásit. Protože na toto místo rozvědka StB neměla koho vyslat, byla o kontrolu složitým úředním způsobem požádána KGB (a pro ten účel obdržela životopisná data a fotografii československého občana). Happy endem tohoto příběhu je, že se výzkumník na udanou adresu nedostavil. I jeho zlomení při klamné verbovce bylo jen klamné.

KLÍČE viz ŠIFRY

KÓDOVÉ JMÉNO viz KRYCÍ JMÉNO

KÓDY
Obecně označení speciálního způsobu, který má zaručit utajení zprávy před nežádoucími osobami. Spočívá v tom, že se písmenům, slovům nebo větám původního (zdrojového) textu přiřazují jiná písmena, slova, věty, ale i grafické či jiné symboly. Tento postup popisuje kódová kniha
S kódováním přicházíme do styku denně, aniž si to uvědomujeme. Například dopravní značky či světelné signály jsou kódy, které řidičům přinášejí v jednom symbolu mnohá poselství (zákazy, varování, příkazy atd.). Kódovou knihou je v tomto případě Vyhláška o pravidlech silničního provozu. Kódy se používají především ke zhuštění, redukci obsahu sdělení či převodu do jiné reprodukovatelné formy (Morseova abeceda, noty, typografické značky, těsnopis atd.). Smyslem kódování informací v těchto případech není ovšem jejich utajení.
V diplomatické a zpravodajské práci je naopak primárním cílem kódování právě utajení informací. Nemá-li dojít k vyzrazení obsahu sdělení, je nutné, aby i kódová kniha byla přísně tajena. Pak stačí poměrně primitivní způsob kódování, aby zpráva nemohla být nepovolanou osobou nikdy (!) rozluštěna. Na rozdíl od šifrování ani částečné prozrazení kódu neumožňuje celý kód vydedukovat bez znalosti kódové knihy. Proto v minulosti i dnes je získání kódových knih protivníka prvořadým cílem všech zpravodajských služeb, > defekce kodérů a šifrantů se považuje za jedno z největších ohrožení bezpečnosti > spojení. (Z tohoto důvodu například nesměli kodéři na velvyslanectví SSSR nikdy opouštět budovu zastupitelského úřadu.) Nevýhodou kódování je, že kódovou knihu musí mít obě strany, a jestliže protivník získá tajně její kopii, může nerušeně číst všechny předávané zprávy. Mimo jiné i proto se kódování často kombinuje s šifrováním.
Příklad kódování: Přijme-li například agent zprávu sestávající z řady znaků 499 503 512 486, začne ihned balit kufry a připravovat se k útěku, neboť trojčíslí 503 znamená větu: “Došlo k dekonspiraci, okamžitě ukonči činnost.” Ostatní trojčíslí jsou nadbytečná a slouží jen ke zmatení protivníka. První, co ovšem agent před akcí 503 udělá, je, že zničí svou kódovou knihu.

KOECHER Karel, * 1934, československý zpravodajský důstojník
Narodil se v Bratislavě v rodině důstojníka z povolání. Po maturitě na francouzském a anglickém gymnáziu vystudoval v Praze v roce 1958 matematicko-fyzikální fakultu a v roce 1961 fakultu filozofickou. Do roku 1965 učil na vysoké škole, pro československou rozvědku začal pracovat od roku 1962. Roku 1965 “emigroval” a následující dva roky působil jako poradce v rádiu Svobodná Evropa. Absolvoval studia na filozofickém a ruském institutu a byl mimo jiné žákem Zbygniewa Brzezińského. V roce 1972 nastoupil k > CIA, kde pracoval jako překladatel a analytik.
Od počátku emigrace pracoval pro československou rozvědku. Jeho analytické zprávy zasílané pražské > centrále byly využívány jako spolehlivé zdroje pro rozhodování Sovětů v otázkách vojenské globální strategie. Koecher v roce 1976 odešel ze CIA na vlastní žádost a učil filozofii a politologii na vysoké škole. Jeho dřívější zpravodajská činnost byla odhalena až roku 1984.
Dodnes není zcela jasné, co bylo příčinou Koecherova odhalení – zda se jednalo o udání jednoho z bývalých kolegů v CIA nebo o záměrnou indiskreci centrály StB. Po odsouzení a 15 měsících vězení byl Koecher prý na přímý pokyn M. S. Gorbačova vyměněn za sovětského disidenta Natana Ščaranského. Odjel do Československa, kde byl po nějaký čas zaměstnán u II. správy StB a pak v Prognostickém ústavu ČSAV. Znal se s předními polistopadovými politiky (Valtr Komárek, Vladimír Dlouhý, Václav Klaus) a společně s nimi přišel po 17. listopadu 1989 působit do Občanského fóra. Mnozí z těch na Západě, kdo Koecherovu podobu dobře znali, nevěřícně zírali, když ho při televizních záběrech z prostor OF spatřili pracovat u počítače. Koecher dnes žije jako soukromník a na jeho činnost pro StB a KGB se již zapomnělo. 

KOMISE 17. LISTOPADU
1. Společná komise Federálního shromáždění (FS) a České národní rady (ČNR) pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu 1989 byla zřízena FS ČSSR 29. 11. 1989 a zabývala se vyšetřováním zásahu příslušníků VB a > StB na Národní třídě v Praze proti demonstrujícím. Členy komise bylo 7 poslanců FS, 2 poslanci ČNR, 4 studenti a 2 přizvaní experti z OF – jak se později ukázalo, mezi členy komise bylo několik spolupracovníků StB.
Komise předložila celkem tři zprávy o vyšetřování (23. 1., 1. 3. a 9. 5. 1990), ale v žádné z nich k jednoznačným závěrům nedospěla. Proto byla po parlamentních volbách zřízena (20. 9. 1990) komise nová.
2. Komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989, která navíc 30. 10. 1990 získala status vyšetřovací, to jest právo vyslýchat svědky. Komise shromáždila obrovské množství dokumentů a svědeckých výpovědí, ale ve třech předložených zprávách (10. 12. 1990, 9. 1. 1991 a 24. 5.–30. 5. 1991) příčiny událostí příliš neobjasnila.
Federální shromáždění 9. 1. 1991 komisi pověřilo, aby zjistila, kdo z poslanců FS a dalších kategorií osob (členové vlády a další) byl registrován jako spolupracovník StB a v jaké kategorii. Parlament dále rozhodl, že jména pozitivně lustrovaných poslanců, kteří neodstoupí do 15 dnů od sdělení výsledků, budou zveřejněna. Od 9. 1. do 22. 3. 1991 rezignovalo na funkci 5 poslanců; 22. 3. 1991 sdělila komise na veřejné schůzi sněmoven, přenášené televizí a rozhlasem, jména 10 poslanců, kteří byli registrováni jako tajní spolupracovníci StB a na vyzvání neodstoupili (jméno dalšího poslance bylo zveřejněno v prosinci 1991). Nikdo z uvedených poslanců do konce volebního období nerezignoval. Pro uvedené účely zpracovala Komise počítačovou bázi dat se jmény spolupracovníků StB (pouze správy kontrarozvědky). Počítačová báze se pak v redukovaném počtu dostala na veřejnost (> Cibulkovy seznamy). V rámci práce komise vznikl také známý skandál, když někteří její členové ukázali britským novinářům svazek rozvědky StB KATO (> aféra Kavan).
O činnosti první komise informoval její člen Václav Bartuška v knize Polojasno (Praha 1990). Dokumenty shromážděné Komisí byly po zániku Československa jako přísně tajné uloženy v archivu českého Parlamentu. Co v nich vlastně je, se zřejmě “obyčejní” občané nesmějí dozvědět.

KOMISE PRO VNITŘNÍ NÁRODNÍ BEZPEČNOST (KV NB)
Označení komisí zřizovaných při zemských národních výborech v Praze a Brně, které byly součástí československého bezpečnostního aparátu budovaného po 2. světové válce.
Významná byla zejména Komise při Zemském národním výboru v Praze, která zahájila činnost již v červnu 1945. Měla za úkol organizovat SNB, vyšetřovat a stíhat příslušníky okupačních policejních a zpravodajských organizací, kolaboranty, členy bývalých fašistických stran a organizací a osoby zbohatlé za okupace na základě hospodářské spolupráce s okupanty.
Protože Komise nebyla plně v rukou KSČ, dostali ministr vnitra > V. Nosek a předseda Zemského národního výboru > L. Kopřiva, oba komunisté, stranický úkol Komisi zreorganizovat. Byla zrušena již v srpnu 1945 a místo ní vznikl > Zemský odbor bezpečnosti.

KOMPROMITUJÍCÍ MATERIÁLY
Písemné, zvukové či fotografické a filmové dokumenty o trestném činu nebo morálním poklesku osoby, kterou chce zpravodajská služba získat za spolupracovníka nebo ji zdiskreditovat. Ve většině zpravodajských služeb demokratických zemí je získávání spolupracovníků na základě kompromitujících materiálů přinejmenším přísně regulováno, nebo dokonce výslovně zakázáno, bez nadsázky lze však říci, že jich používají všechny tajné služby.
Podle směrnic StB v případě kompromitace trestnými činy mělo jít o činy méně závažné než trestné činy, k jejichž odhalování byl spolupracovník získáván. U ostatních “kompromateriálů” se ani teoreticky meze nekladly. Kompromitující dokumenty se zakládaly do svazku > tajného spolupracovníka, a pokud to bylo nutné, byl s nimi seznamován v průběhu > vázacího aktu. Získávaná osoba měla sama posoudit, zda spolupráce s StB je pro ni výhodnější než jejich použití pro trestní stíhání nebo pro případné zveřejnění.
V totalitním státě mohou být ovšem trestným činem i věci jinde beztrestné. Jak počátkem roku 1999 zveřejnil v tisku undergroundový hudebník František Horáček (Jim Čert), “mě dostali... za věci běžné v té době, jako pobuřování, výtržnictví, hanobení hlavy státu a další”. Špičkového agenta v prostředí Charty 77 s krycím jménem ANNA zase “dostali” na homosexualitu. Do věci zasvěcený absolvent fakulty StB na Vysoké škole SNB o tom dokonce napsal diplomovou práci. Účinné bylo zřejmě také vyhrožování odhalením utajovaných sexuálních vztahů. Je podivuhodné, jak v tomto směru byli, zejména v 50. a 60. letech, bezstarostní západní diplomaté v Praze. Po předvedení patřičné dokumentace z hnízdeček lásky nebylo obtížné získat je ke spolupráci. Ještě na počátku 70. let měl k bytu, kde se se svou milenkou “tajně” scházel jeden velvyslanec členského státu NATO, klíče spolupracovník StB MUCHA, později ZDENĚK. (Jeho archivovaný svazek by vydal na několik špionážních románů. MUCHA měl – plynule i po pádu komunismu – téměř neuvěřitelné domácí i mezinárodní styky a aktivity, takže svazek byl studován ještě 15. 11. 1989 a v lednu 1991 byl se souhlasem tehdejšího ředitele > ÚZSI Radovana Procházky okopírován pro > J. Rumla. Obsahuje docela slušné množství kompromitujících informací.) Kompromitující materiály z domova použila rozvědka StB v USA při získávání > V. Chalupy ke spolupráci. Pořizování zvukových a obrazových nahrávek schůzek řídících orgánů s tajnými spolupracovníky bylo oblíbenou kompromitační metodou StB. S tímto záměrem byly pořizovány ještě ve vzrušených dnech po 17. 11. 1989.

KOMUNIKACE viz SPOJENÍ

KOMUNISTICKÁ INTERNACIONÁLA (KI)
Byla založena v březnu 1919 v Moskvě a na svém II. sjezdu v létě 1920 vydala manifest, v němž se charakterizovala takto: “Komunistická internacionála je mezinárodní stranou proletářského povstání a diktatury.” Členské strany nebyly samostatnými politickými stranami, ale sekcemi KI. Měly za povinnost “všude vytvářet s legální organizací tajný orgán, schopný v rozhodující chvíli splnit svou povinnost vůči revoluci”. Teze o struktuře, metodě a činnosti, přijaté na III. sjezdu KI v roce 1921, ukládaly sekcím KI budovat tajné “bojové organizace”. Už od počátku byly tedy komunistické strany vedeny k tomu, aby vedle veřejné politické činnosti používaly také metody tajné, konspirativní.
Po roce 1920 padly sice komunistické iluze o brzké světové sociální revoluci, ale komunistické strany se dále řídily Tezemi o taktice z roku 1921, že “jakýkoli ekonomický a politický konflikt se za příznivé shody může zvrátit v občanskou válku”, a také se na ni připravovaly. Výběr, školení a příprava kádrů na budoucí akce probíhaly v SSSR a podílely se na nich sovětské tajné služby, zejména > GRU. Pracovníci aparátu komunistických stran byli používáni při akcích sovětských tajných služeb a komunistické členské základy tvořily bázi pro nábor jejich spolupracovníků. Zpravodajským účelům sloužily i životopisy, které komunistické strany zasílaly kádrové sekci KI, která rovněž zpracovávala seznamy nepřátel komunismu.
KI se postupně stala organizací sloužící především zájmům SSSR. Promítaly se do ní vnitrostranické boje v KSSS a i v jejím aparátu probíhaly krvavé čistky, zejména v období “ježovštiny” v letech 1937–38. To vše dobře věděli vedoucí činitelé, například z exekutivy komunistické internacionály (EKI), jejímž členem byl také Klement Gottwald. Školením v různých kursech a školách KI a v jejích odborových, družstevních, mládežnických a jiných odnožích prošlo značné množství československých komunistů. Ti po 2. světové válce ovládli československý bezpečnostní aparát a připravili jej na převzetí moci. To už KI neexistovala – v roce 1943 byla z taktických důvodů rozpuštěna. 
S čím se komunisté ztotožňovali, dokládá báseň K času třešní, kterou v roce 1931 napsal francouzský komunistický spisovatel Louis Aragon. Mimo jiné “zpíval”:
Zpívám GPU odevšad a odnikud
Požaduji GPU, aby připravilo konec jednoho světa...
AŤ ŽIJE GPU

KONFIDENT
Slovo, které zní v češtině velice nelichotivě, má své užší a širší vymezení. Jednak se jedná o obyčejného udavače či donašeče (často může být i anonymní), který může svá udání – někdy i jednorázové a z nejrůznějších pohnutek, obvykle ze závisti či nenávisti – směřovat na policii bez bližší spolupráce, anebo jde o špicla, který s policií spolupracuje těsněji, například z donucení (příslušník galerky, vězeň atd.). 
Nás však v souvislosti s tématem špionáže zajímají jen konfidenti, kteří slouží > zpravodajským službám, respektive totalitní státní policii. Zpravodajské služby demokratických států totiž těžko mohou využívat udání, že někdo poslouchá zakázaný rozhlas, nesouhlasí s režimem či “náhle zbohatl” apod., navíc k lidem, kteří se jim sami nabízejí (> iniciativník), bývají krajně rezervované. Jak je dnes už zřejmé, šťastně nedopadl ani poslední pokus vládnoucí ČSSD využít konfidentů v proklamovaném protikorupčním tažení (akce Čisté ruce). Připustíme-li, že u nás dochází k prorůstání mafií do politiky a ekonomiky, pak tento jev představuje skutečné státobezpečnostní riziko. Ovšem samotná udání snaživých spoluobčanů nejsou pro justici demokratických států dostačujícími důkazy.
Konfidenty tedy mohlo u nás “produktivně” využívat především > Gestapo a > StB. Počátek spolupráce často začal jako jednorázové udání, se snahou někoho poškodit, získat peníze či postavení, ale nejednou stálo na začátku nevybíravé vydírání ze strany státní policie (obava o osud rodinných příslušníků, strach z diskreditace aj.). Konfident, většinou pak získaný k trvalé spolupráci, býval už většinou přesně úkolován, nasazován do určitého prostředí atd., a tak se z něj stával vlastně > agent, někdy také > agent provokatér.

KONSPIRACE
Jeden ze základních principů činosti služeb policejních a zpravodajských, ale i nelegálních organizací a skupin všeho druhu (protistátních, teroristických, v totalitních státech protirežimních atd.).
Stupeň utajení > zpravodajských služeb je různý. U nejtajnějších nebývá zveřejňován ani fakt, že služba existuje. U dalších služeb se utajuje statut, finanční rozpočet, počet zaměstnanců, sídlo apod. Všechny zpravodajské služby pak utajují metody činnosti, používanou techniku, pracovníky a spolupracovníky.
K základním prvkům konspirace patří používání > krycích jmen, krycích dokladů, konspiračních objektů a konspiračních způsobů > spojení, vytváření věrohodných > legend pro lidi i objekty a maskování zpravodajsko-technických prostředků. Důležitým prvkem konspirace je také omezování informovanosti pracovníků a spolupracovníků zpravodajské služby jen na zadané úkoly. Obecně platí, že čím níže stojí pracovník zpravodajské služby v její hierarchii, tím méně má informací. Například > tajného spolupracovníka služby zná pouze řídící důstojník a jeho nadřízení, nikoli však stejně postavení vedoucí z jiných operativních útvarů. Mezi nejdůležitější principy konspirace patří samozřejmě mlčenlivost, ale také oznamování všeho neplánovaného, neočekávaného, mimořádného (> kontakt). K povinnostem i k bontonu “správného” zpravodajce sice patří vůbec se nezajímat o to, čím se zabývají jeho kolegové, a zcela mlčet o tom, čím se zabývá sám, ale tak je tomu pouze v šedivé teorii, strom života je zelený. Bez zvědavostí všeho druhu by byl > únik informací podstatně obtížnější.

KONSPIRAČNÍ BYT
Byt, dům nebo jiný objekt používaný > zpravodajskou službou ke konspiračním účelům (pro schůzky, zpravodajské akce, krycí adresy apod.). Může být v držení důvěryhodné osoby, která jej za úplatu (zpravidla nájemné) propůjčuje zpravodajské službě. To je bezpečné, protože majitel objektu je v sousedství znám, hrozí však > dekonspirace návštěvníků majitelem bytu a jeho rodinnými příslušníky a také častá přítomnost mnoha cizích osob může vyvolávat nežádoucí pozornost. Zpravodajské služby proto často používají vlastních objektů (domů, kanceláří, bytů), a to na > krycí jméno jednotlivce, firmy nebo organizace. Pro oba popsané druhy konspiračních objektů musí být vytvořena hodnověrná > legenda. Konspirační byty slouží zpravidla jen jednomu vymezenému účelu – některé byty slouží pouze jako krycí > adresy, a ty se nepoužívají k získávání > tajných spolupracovníků, další se zase využívají pouze ke konspiračním schůzkám. 

KONSPIRAČNÍ BYT StB viz SCHŮZKOVÉ BYTY

KONTAKT
Ve zpravodajské praxi má tento termín dva základní významy: 1. Označuje osobu, s níž je ve styku zpravodajský pracovník. Kontakt mu poskytuje (vědomě i nevědomě) informace nebo umožňuje přístup k nim (například zprostředkováním styku se zasvěcenou osobou). Kontaktem může být i pracovník cizí > zpravodajské služby (spolupracující i nepřátelské). Za kontakt se obvykle nepovažuje agent, který se zavázal ke spolupráci. 2. Termín užívaný k označení osobního styku > zpravodajského důstojníka se spolupracovníkem (většinou pro předání instrukcí > agentovi nebo pro přijetí zpráv od něj). Kontakt je předem dohodnut časově i místně. Probíhá v prostředí, které ztěžuje sledování (obchodní dům, metro, kino apod.), nebo v konspiračním bytě. Pro další kontakt je připravena > legenda a pro případ neuskutečnění nebo vynuceného přerušení schůzky je dohodnut náhradní termín a místo. Neplánovaný kontakt může mít kuriózní důsledky. V březnu 1987 agent EKONOM zavolal svého řídícího důstojníka a požádal ho o schůzku. Protože nebyla předem smluvená, musela se uskutečnit v hostinci U Pešků v Praze na Vinohradech. EKONOM sdělil, že ho známý požádal o větší množství papíru pro samizdat a iniciativně navrhl, aby mu jej s náležitým chemickým označením dodala StB. Po domluvě vycházeli z hostince, kam právě v té chvíli přicházel nedaleko bydlící disident s manželkou. Operativce StB znal jako vyšetřovatele a ironicky ho pozdravil. Znal však také EKONOMA a v telefonickém rozhovoru s jiným disidentem popsal příhodu z hostince jako důkaz pro své podezření, že EKONOM je “fízl”. Operativní důstojník neoznámil příhodu svým nadřízeným a vše vyšlo najevo až po obdržení přepisu telefonického odposlechu disidenta. StB pak EKONOMA považovala za dekonspirovaného (tak to je v systému > AIS PAS) a řídící důstojník měl mnoho starostí s vysvětlováním a napravováním svého prohřešku proti pravidlům konspirace. Ta budou ještě lépe srozumitelná, když doplníme, že i žadatel o papír pro samizdat byl agentem StB. To ovšem EKONOM nemohl vědět, ale nevěděl to ani jeho řídící důstojník, protože agent s krycím jménem JIŘÍ pracoval pro jiný útvar kontrarozvědky StB. 

KONTEJNER viz MRTVÁ SCHRÁNKA

KONTRAROZVĚDKA
Označení > zpravodajských služeb zabývajících se bojem proti nezákonné činnosti ohrožující bezpečnost státu. V různých zemích se liší zařazením ve státní správě (například americká > FBI podléhá ministerstvu spravedlnosti, německý > BfV je v působnosti ministerstva vnitra), rozsahem činnosti (více specializovaných služeb nebo jedna univerzální), organizačním uspořádáním a pravomocemi (jen zpravodajské činnosti nebo i činnosti vyšetřovací a policejní). Obvykle do působnosti kontrarozvědek patří: 1. činnost rozvědek cizích států (vlastní kontrarozvědka); 2. činnost extremistických a nelegálních organizací (tajná politická policie); 3. činnost teroristických zahraničních i domácích organizací (protiteroristická a s ní související protidrogová služba); 4. nelegální aktivity v oblasti financí a ekonomiky (ekonomická kontrarozvědka). > Vojenská kontrarozvědka bývá zpravidla oddělena od civilní. 
V totalitních státech mají kontrarozvědky kromě činností zpravodajských i pravomoci vyšetřovací a policejní (> Čeka, > Gestapo, > KGB, > StB) a jejich činnost je v prvé řadě zaměřena na ochranu totalitního režimu. V komunistickém Československu byla kontrarozvědka spolu s vojenskou kontrarozvědkou a rozvědkou součástí jednotného, policejně organizovaného Sboru národní bezpečnosti (> SNB). V průběhu let se v něm jednotlivé civilní kontrarozvědné činnosti slučovaly do jedné nebo rozdělovaly do tří centrálních správ. Od srpna 1988 byly všechny sloučeny do > Hlavní správy kontrarozvědky s krycím názvem II. Správa SNB. Byla součástí Federálního ministerstva vnitra ČSSR.
V České republice je civilní kontrarozvědka (> BIS), do jejíž působnosti spadají všechny čtyři základní kontrarozvědné činnosti, oddělena od vojenské (> Vojenské obranné zpravodajství). Kromě BIS se ekonomickou kontrarozvědkou zabývá také policie.

KONTRAROZVĚDNÁ ČINNOST StB
Před komunistickým převzetím moci v únoru 1948 šlo zejména o zpravodajskou a vlivovou činnost. Původně byla úkolem > Zemského odboru bezpečnosti a od konce roku 1947 > Odboru “Z” na Ministerstvu vnitra. Tyto orgány byly v rukou KSČ. Již před únorem 1948 byli do nekomunistických stran a společenských organizací nasazováni jak > tajní spolupracovníci, “černoši”, tak profesionální zpravodajci. Jejich hlavním úkolem bylo dodávat komunistickému vedení informace potřebné pro politické, strategické a taktické záměry KSČ.
Po únoru 1948 se kontrarozvědné činnosti značně rozšířily. Byly zaměřeny nejen proti zpravodajským službám vznikajícího NATO a spojení početné poúnorové emigrace s domovem, ale především na ochranu komunistického režimu. Nová > StB získala také výkonné a vyšetřovací pravomoci a její činnost charakterizovaly tvrdé represe a teror. Nepřátelé režimu byli vyhledáváni mezi > bývalými lidmi a k metodám kontrarozvědky patřily i provokace (viz > akce KÁMEN, > akce JIŘINA, případ > V. Chalupy). Neblaze proslulým šéfem StB byl Jindřich Veselý (který v 60. letech spáchal sebevraždu). Výsledkem “kontrarozvědné” činnosti StB byly také politické monstrprocesy (například s Miladou Horákovou v roce 1950 a roku 1952 se “spikleneckým centrem” Rudolfa Slánského, jenž se na rozpoutání komunistického teroru významně podílel). Ve svém prvním, teroristickém období zaznamenala StB také řadu úspěchů, zejména v dopadení > agentů chodců (z nichž nejznámějším se stal Ota Rambousek).
Po roce 1953, kdy zemřeli J. V. Stalin a K. Gottwald, se StB začala stále více utvářet podle vzoru tehdy vznikajícího > KGB. V boji proti zpravodajským službám demokratických států dosáhla největšího úspěchu odhalením spolupracovníka americké rozvědky > V. Veselého a spolupracovníků britské rozvědky, které prozradil > K. Zbytek. Jejím hlavním úkolem však byly represe proti obyvatelstvu, mezi nímž byly vyhledávány > nepřátelské osoby, a v 60. letech boj proti > ideologické diverzi. Rok 1968 znamenal debakl nejen pro KSČ, ale i pro StB, jíž hrozilo od ministra > J. Pavla značné omezení. Vojenská intervence států Varšavské smlouvy v srpnu 1968, následující sovětská okupace a “normalizace” poskytly StB předsrpnové postavení. V té době se také ustálily její kontrarozvědné úkoly a činnosti.
Ve směrnicích pro činnost StB bylo na počátku normalizace stanoveno, že “základní posláním kontrarozvědky je chránit socialistické společenské a státní zřízení, bezpečnost a obranyschopnost”. Dále bylo stanoveno, že “v duchu proletářského internacionalismu kontrarozvědka chrání jednotu socialistického společenství a spolupůsobí při ochraně bezpečnosti států světové socialistické soustavy”. Jinými slovy kontrarozvědka měla chránit komunistický režim a pomáhat při ochraně sovětského impéria. Toho měla dosahovat zpravodajskou činností, kontrarozvědným > rozpracováním a > realizací rozpracovaných případů. Dalším úkolem byla “kontrarozvědná ochrana” státních institucí a podniků, politických stran a společenských organizací. Ta spočívala především v získávání informací od tajných spolupracovníků a vyžadování různých služeb od > oficiálních styků.
Kontrarozvědná činnost v totalitních státech může být úspěšná jen tehdy, vládne-li ve společnosti strach. Když začne pomíjet, hroutí se nejen totalitní stát, ale i jeho tajná policie. Od 17. listopadu 1989 strach občanů v Československu rychle mizel a zanedlouho zanikl i komunistický režim a jeho všemocná StB.

KONTRASLEDOVÁNÍ
Ve zpravodajské terminologii obrana před > sledováním. Patří k základním technikám zpravodajské činnosti, ale používají jej nejen pracovníci a spolupracovníci zpravodajských služeb, nýbrž i členové nejrůznějších extremistických a teroristických organizací a v totalitních režimech i členové ilegálních a opozičních seskupení. Cílem kontrasledování je zabezpečit utajení schůzek, návštěv konspiračních objektů, vybírání > mrtvých schránek, předávání zpráv atd.
Hlavním cílem kontrasledování je zjistit, zda je člověk skutečně sledován. To je důležité nejen pro utajení jeho akce, ale i z psychologického hlediska, neboť zjištění sledovací skupiny nahrazuje nejistotu jistotou. Jsou-li sledovači přítomni, může sledovaný rozhodnout, zda má plánovanou akci ukončit, pokusit se o únik nebo akci provést i za přítomnosti sledovací skupiny. V každém případě zkušení sledovači poznají, zda mají před sebou amatéra nebo profesionála a kontrasledovací činnosti zaznamenávají do svých zpráv.
Sledování vykonávají školení profesionálové a pro různé metody sledování mají k dispozici řadu technických prostředků. Proto také k účinnému kontrasledování je zapotřebí důkladná teoretická i praktická příprava. Využívání poznatků z četných špionážních filmů o agentech 007 při kontrasledování je spolehlivou zárukou neúspěchu. Naopak velice výstižně, ačkoliv to zdaleka nejen pro britskou > MI-6 bylo krajně nepříjemné, popsal různé sledovací i kontrasledovací metody ve svém románu Čtvrtý protokol Frederick Forsyth, známý především jako autor románu Den pro Šakala.

KONTRAŠPIONÁŽ
1. Souhrn činností vykonávaných v boji proti působení cizích civilních a vojenských zpravodajských služeb (> rozvědek).
2. Kontrarozvědná organizace zabývající se odhalováním organizace, metod, pracovníků, spolupracovníků a zájmů cizích rozvědek ve vlastní zemi a znemožňující jejich činnost. Kontrašpionážní aktivity v cizí zemi vykonává zpravidla vlastní rozvědka. 

KONTROLA
Ve zpravodajské praxi činnosti sloužící k prověřování bezpečnosti objektů, dodržování pravidel > konspirace a spolehlivosti pracovníků a spolupracovníků zpravodajských služeb. Běžné jsou kontroly fungování ochrany a ostrahy objektů, předepsaného nakládání s dokumenty, dodržování a účinnosti > legend pro objekty, osoby, akce atd. I v nejlépe organizovaných službách se kontrola stane často rutinou, což mívá velmi neblahé následky. Například nepozornost ke skutečnosti, že si pracovník CIA > A. Ames žije vysoko nad své poměry, mu umožnila pracovat téměř 10 let pro KGB.
Stejně důležitá je kontrola (též prověrka) spolupracovníka zpravodajské služby. Kontroluje se jeho ochota ke spolupráci, výsledky, důležitost a pravdivost jeho informací, styky, názory apod. Důležitost a pravdivost informací se kontroluje porovnáváním zpráv spolupracovníka s jeho dřívějšími informacemi a s jinými informačními zdroji. Mezi kontrolní prostředky patří také zadání kontrolního úkolu (například získání informace, která je už zpravodajské službě známa). Styky, názory a spolehlivost spolupracovníka se kromě toho zjišťují pomocí jiných spolupracovníků, > sledováním a nasazením zpravodajské techniky. Odposlechy, tajné fotografování, kontrola korespondence a tajné prohlídky bytu jsou zcela běžné především v totalitních státech (poněvadž není zapotřebí rozhodnutí soudu). 
Kontrola spolupracovníků patří k povinnostem zpravodajského důstojníka (v terminologii StB řídícího orgánu). V praxi československé Státní bezpečnosti byla součástí > hodnocení agenta. 

KONTROLA KORESPONDENCE
Kontrola korespondence je stará jako pošta sama. Nepoužívá se jen ve zpravodajské práci, ale zcela běžně i při práci policejní. Od dob kardinála > Richelieua se po celé Evropě postupně rozšířily proslulé > černé kabinety, jejichž hlavním úkolem byla právě kontrola “podezřelé” anebo “zájmové” korespondence.
Za určitých okolností se může utajovaná kontrola korespondence přeměnit v neutajovanou poštovní cenzuru (za války, ve vojenském prostředí, ve věznicích atd.). V demokratických zemích je kontrola korespondence jako vážný zásah do lidských práv přísně vázána na souhlas soudu či prokurátora. Naopak v totalitních zemích patří k základním prostředkům kontroly obyvatelstva a vyhledávání vnějšího i vnitřního “nepřítele”. Uskutečňuje se ve velkém rozsahu a bez soudního nebo prokurátorského souhlasu.
V komunistickém Československu byla kontrola korespondence rychle zaváděnou praxí StB hned od února 1948. Zabývaly se jí technické správy, které od roku 1953 měly krycí název IX. správa Ministerstva vnitra a od roku 1964 VI. správa Ministerstva vnitra (později Federálního ministerstva vnitra a SNB). Kromě zpravodajských cílů prověrky korespondence (vyhledávání šifrovaných dopisů, tajnopisů či jiných druhů tajného poštovního spojení vnitřních a vnějších nepřátel) se z prohlédnutých dopisů pro ÚV KSČ zpracovával i “průzkum veřejného mínění”, ve skutečnosti ovšem soukromého mínění v dopisech. Například za pouhých 14 dnů v listopadu 1953 bylo prohlédnuto přes 30 000 listovních zásilek ve vnitřním styku a přes 22 000 dopisů z Československa do zahraničí. Z nich 4 550 dopisů bylo zpracováno pro potřeby “průzkumu”, který zjistil, že pouze jedna polovina pisatelů posuzuje vnitřní a zahraniční situaci “objektivně”.
Od roku 1964 až do pádu režimu se kontrolou korespondence zabýval 6. a později 2. odbor VI. správy (která pracovala pro československou kontrarozvědku i rozvědku). Při velkých poštách, kde působili důstojníci StB v > činné záloze a řada > tajných spolupracovníků, byla zřízena tajná specializovaná kontrolní pracoviště. Už v roce 1964 byla zavedena napařovačka s krycím názvem JEZERO k rozlepování a pneumatický lis k zalepování zásilek. Byly také zavedeny přístroje k fotografování zásilek a k chemickému hledání tajnopisů. Různé druhy kontroly měly v letech 1964–72, 1972–80 a 1980–89 odlišné krycí názvy:
Úkolová prověrka (K-3, TA-211, NÁKUP) měla za úkol vyhodnotit a dokumentovat poštovní zásilky jednotlivých osob.
Zájmová prověrka (TA-222, DOVOZ) sloužila požadavkům rozvědky.
Skupinová prověrka (TO-233, KRYSTAL) zjišťovala specifikované informace ve vymezených oblastech zájmu (například korespondence do určitých oblastí, měst, určitých firem apod.). Sem patřily i zásilky “kapitalistických” zastupitelských úřadů.
Výběrová prověrka (TO-244, VÁZA) sloužila trvalému vyhledávání a dokumentování utajovaného poštovního spojení.
Preventivní prověrka (TO-255, KŮŽE) měla za úkol vyřazovat “závadné” zásilky do Československa a kontrolovat zásilky do zahraničí.
Pro prověrku korespondence byly vedeny různé evidence. Technická evidence písemností (TEP) zaznamenávala na karty nejvýraznější znaky rukopisu nebo strojopisu. Evidenční karty se zpracovávaly mechanicky a sloužily také ke zjišťování pisatelů nebo výrobců letáků, samizdatových písemností apod. Od roku 1969 se vedla na krajích styková evidence s různými údaji o domácích a zahraničních adresátech. Celostátně evidence obsahovala koncem 80. let už 3 miliony karet (s ročním přírůstkem 65 000 karet). Celostátní evidence prověrky korespondence (CEPK), vedená od roku 1955, obsahovala 600 000 karet s ročním přírůstkem 50 000 nových. Bylo ještě mnoho dalších evidencí, například Evidence prvostyků; se sexem neměla nic společného, zachycovala údaje o pisateli, adresátovi a datu jejich prvního korespondenčního styku. Automatizovaná evidence S-2 byla zastaralá (údaje o zásilce podávala až poté, co byla vrácena do poštovního oběhu); na VI. správě ji pracovníci StB smazali v prosinci 1989.
S pomocí uvedených zařízení a evidencí tedy rozlepovači, zalepovači, sledovači a vyhodnocovači z StB pracovali. Rozlišovali přitom počty zásilek zpracovaných a “prosledovaných”. Podrobná analýza celého systému z ledna 1987 obsahuje 117 stran. Podle ní hlavní celostátní kontroloři korespondence z 2. odboru VI. správy zpracovali průměrně denně v prověrkách NÁKUP 120 zásilek, DOVOZ 80 zásilek, KRYSTAL 255 zásilek, VÁZA 4 580 zásilek a KŮŽE 1 940 zásilek. Počet “prosledovaných”, tedy prolustrovaných v evidencích, nově zaevidovaných, zkontrolovaných, vyřazených, ofotografovaných, chemicky prověřených atd. byl ovšem nižší. Kontrolovalo se 280 dní v roce. Odbor měl v té době 172 příslušníků, kteří pracovali na 3 směny. Počet “špionů” odhalených na základě kontroly korespondence byl za celou dobu komunistického režimu velmi malý (jeden takový případ je popsán v > akci TROJA).

KOPŘIVA Ladislav, 1897–1971, československý komunistický politik, v letech 1950–1952 ministr národní bezpečnosti
Členem KSČ byl od roku 1921, pracoval v komunistickém družstevním hnutí a v aparátu KSČ (člen ÚV). Za okupace byl vězněn v Dachau. Po válce byl znovu členem ÚV, od roku 1946 členem jeho předsednictva. Do roku 1948 byl předsedou Zemského národního výboru a v této funkci se podílel na budování komunisty ovládané bezpečnosti (> Zemský odbor bezpečnosti). V roce 1948 se stal tajemníkem ÚV KSČ pro kádrové záležitosti a roku 1950 byl jmenován ministrem národní bezpečnosti. Byl také členem proslulé Komise K, která rozhodovala o politických monstrprocesech a rozsudcích smrti. Měl plnou spoluodpovědnost za rozpoutání komunistického teroru po únoru 1948. I když byl bezvýhradně poslušný, zejména vůči sovětským poradcům, v lednu 1952 byl odvolán z politbyra ÚV KSČ a ve funkci ministra ho nahradil další výtečník > K. Bacílek. Pak už Kopřivova hvězda jen zapadala. V roce 1954 byl zbaven členství v ÚV KSČ a v dubnu 1963, v souvislosti s rehabilitacemi komunistů odsouzených v 50. letech, vyloučen z KSČ. Nikdo a nikdy ho ovšem nehnal k odpovědnosti.

KOREA
Historie tajných služeb má v Koreji (podobně jako v Číně a Japonsku) dlouhou tradici. Převažovala ovšem represivní složka uvnitř státu, v podstatě tajná policie. Státní dozor nad obyvateli, jenž později učinil z komunistické Koreje “vzorový” totalitní stát, navazoval na mnohé středověké praktiky. Byl to mimo jiné systém takzvaného pětidomí, kdy pět rodin za sebe navzájem ručilo a například po dezerci brance z jedné rodiny byli exemplárně potrestáni (což byl eufemistický výraz pro likvidaci) i členové dalších rodin.	Originálním příspěvkem Korejců k “čistým rukám” byla instituce tajného královského inspektora. Inkognito cestoval po zemi, a když zjistil korupci u některých státních úředníků, měl plné moci k jejich potrestání na místě.
Od roku 1905 byla Korea protektorátem Japonska a v letech 1910–45 ji Japonci anektovali. Počáteční odpor obyvatel byl postupně zlomen, a část Korejců se dokonce dala do služeb okupantů – jako agenti nebo za 2. světové války (protože nemohli sloužit v japonské armádě) jako členové represivních složek v japonských koncentračních táborech. Situace se změnila až po válce, kdy byla země rozdělena nejprve na dvě okupační zóny, později na dva státy.
Další informace týkající se problematiky špionáže čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.nis.go.kr.

KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA (KLDR)
O speciálních službách severní Koreje existuje jen minimum hodnověrných zpráv. Mezi ně patří skutečnost, že se KLDR záhy podařilo, a to dosti brutálním způsobem (většinou fyzickou likvidací), zbavit se sovětských poradců a vymanit se i z vlivu Číny.
Severokorejská tajná státní policie je považována za jednu z “nejúspěšnějších” na světě, protože se jí podařilo získat kontrolu nad pohybem každého z obyvatel (v oknech bytů jsou zakázány záclony či závěsy, byty se nesmějí zamykat ani na noc apod.). Zdá se, že značných úspěchů dosáhla i rozvědka (výroba raket, jaderný výzkum), zatímco pokusy o prokopání tunelů do jižní Koreje pod demarkační čarou byly odhaleny.
Silnou vlivovou agenturu však získala KLDR mezi jihokorejskými studenty a intelektuály a předpokládá se, že i mezi korejskou menšinou (téměř 2 miliony osob) v Japonsku. Mezi nejznámější incidenty KLDR špionážní povahy patří sporné zajetí lodi PUEBLO a prokázané použití > brainwashingu na zajatých amerických námořnících.
V dalších desetiletích však podstatně zesílila i špionážní aktivita KLDR mimo Korejský poloostrov. Vedle zastupitelských úřadů se opírala a opírá především o učitele módního korejského bojového umění taekwondo, kteří indoktrinovali v rámci filozofie “sebeovládání” řadu svých žáků.
Ledaccos se dozvěděl svět, a především tajné služby Korejské republiky, o aktivitách i metodách KLDR po incidentu s explozí letadla Korejských aerolinií nad Thajskem. Severokorejští teroristé – kmenoví příslušníci státní bezpečnosti KLDR, kteří dali do letadla výbušninu, totiž nestačili odejít ze Saúdské Arábie, kde letadlo opustili. Zatímco důstojník spáchal sebevraždu kyanidem, jeho kolegyni se to už nepodařilo. Padla do zajetí, nakonec promluvila, a dokonce o svém životě i výcviku publikovala knihu. KLDR se tak nejen nepodařilo “odvrátit” olympiádu v Soulu (což byl cíl teroristického útoku), ale ztratila i zbytky kreditu v zemích třetího světa. Další ranou byla defekce důstojníka tajné policie KLDR z jedné Africké země, který se rovněž vydal do svobodné Korejské republiky a promluvil. 
Dnes, kdy v KLDR už po roky panuje hladomor, jsou tajné služby zaměřeny jistě především na udržení totalitního režimu. Není ale třeba pochybovat, že vyvíjejí nadále i aktivity v zahraničí, minimálně proto, aby získaly různé zbrojní a další moderní technologie (incident s přípravou atomové bomby, vývoj balistických střel Nodong 1, 2 atd.) a také nalezly pevnou bázi či spojence zejména mezi levicovými extremisty a teroristy po celém světě.

KOREJSKÁ REPUBLIKA (Jižní Korea)
Po skončení korejské války (1950–53) vláda s podporou USA vytvořila Jihokorejskou ústřední zpravodajskou agenturu. Byla to velmi tvrdá a nemilosrdná organizace, jež bojovala se stejně nelítostnými protivníky ze severu země a z Číny, kteří se snažili o infiltraci na jih a získání agentů. Číňanům nahrávala skutečnost, že všichni Číňané usídlení v Jižní Koreji měli tchajwanské pasy, a mohli proto volně cestovat do Japonska, Hongkongu i na Tchaj-wan. Část Číňanů byla už za korejské války obviněna ze špionáže pro komunisty a popravena. Jejich rodiny se pak stávaly přirozenými oponenty režimu.
Korejská rozvědka zaznamenala úspěch, když zorganizovala zatčení Pak No-sua brzy poté, co se vrátil z univerzity v Cambridgi (1969) a zaujal místo v kanceláři korejského prezidenta. Byl obviněn, že řídil špionážní síť korejských studentů v Cambridgi a získával i korejské intelektuály v Evropě pro spolupráci se severní Koreou. Pak No-sua a jeho 32 kolegů bylo ovšem usvědčeno v monstrprocesu, kde – jak se soudí – většinu důkazů představovala mučením vynucená přiznání. Pak No-sua byl popraven.
Těsná spolupráce mezi Jižní Koreou a > CIA je věcí dohadů, ale o mnohém svědčí incident se sestřelením korejského letadla KAL 007 v srpnu 1983 nad Sachalinem. Přes nevybíravost sovětského zásahu, kdy zahynulo všech 269 osob na palubě, zůstává nezodpovězenou otázkou, jak se mohlo letadlo natolik a na tak dlouho odchýlit od své trasy. Podle dohadů šlo o prověření sovětského radarového systému, ale nejsou vyloučeny ani další možnosti záměrného odklonění trasy; do spojitosti je dávána tehdejší výstavba superradaru v Krasnojarsku. V každém případě mohla americká CIA díky tomuto incidentu po dobu 4 hodin monitorovat sovětský elektronický poplašný systém, což bylo přirovnáváno k objevení zpravodajského pokladu.
Korejská zpravodajská služba vznikla roku 1961 jako KCIA (Korean Central Intelligence Agency). Jejím cílem bylo “kontrolovat a koordinovat zahraniční a domácí zpravodajské aktivity a kriminální vyšetřování všech vládních agentur včetně armády”. Spojovala tedy rozvědnou, kontrarozvědnou a policejní činnost. První šéf KCIA Kim Čong-pil využil existující armádní kontrarozvědku a během několika let přetvořil KCIA v efektivní službu (měla 3 000 zaměstnanců). Takřka neomezené pravomoci svěřené KCIA k ochraně bezpečnosti státu vedly fakticky k omezovaní práv korejských obyvatel, kteří mohli být zatčeni a vyšetřování i za pouhou kritiku režimu, který v 60.–80. letech rozhodně nebyl demokratický. Rostoucí vnitropolitické napětí a odpor proti diktatuře prezidenta Pak Čong-hiho vyvrcholily v roce 1979, kdy šéf KCIA Kim Čaj-džu zabil prezidenta Paka a velitele jeho ochranky. Následná vojenská vláda generála Čon Tu-hwana omezila předchozí pravomoci KCIA, která následně prošla rozsáhlými čistkami. 
KCIA byla roku 1981 reorganizována a přeměněna na Agenturu pro řízení národní bezpečnosti (Agency for National Security Planning – NSP). Její předchozí koordinační úloha byla potvrzena, ale nadále se měla primárně zabývat zpravodajskou činností. Přesto pokračovala ve vyšetřování opozičních aktivit, nyní proti Čonově režimu, a její pravomoci byly znovu posilovány. Fungování NSP se příliš nelišilo od fungování tajné policie v totalitních státech, včetně kontroly obyvatelstva před podvratným vlivem ze Severu (zákaz poslechu severokorejského rozhlasu, zákaz severokorejských či komunistických publikací – záleželo jen na posouzení důstojníků NSP, které označí jako podvratné, atd.). S demokratizací korejského politického života od konce 80. let se postupně vymezovala i nová role NSP, která se začala zabývat skutečnými bezpečnostními riziky korejské společnosti (mimo jiné i boj proti terorismu, zpravodajská ochrana olympiády v Soulu v roce 1988 atd.). V roce 1994 byl vytvořen Informační výbor v rámci korejského parlamentu, v němž se poprvé něm sešli zástupci vládní strany a opozice, aby společně kontrolovali činnost NSP. V roce 1995 se > centrála služby přestěhovala do nového sídla v Naegok-dongu, městě na jih od Soulu. Nový trend v činnosti služby symbolizovalo její přejmenování na Národní zpravodajskou službu (National Intelligence Service – NIS).

KOUNIC Václav Antonín kníže, též Kaunitz-Rietberg, 1711–1794, rakouský politik, šéf zpravodajské organizace
Pocházel ze starého českého šlechtického rodu a po studiích vstoupil roku 1727 do služeb císaře Karla VI. Neméně oddaně sloužil i jeho dceři Marii Terezii. V prvních letech její vlády (za válek o dědictví rakouské) plnil především diplomatické úkoly, roku 1748 zastupoval panovnici na mírové konferenci a poté byl v letech 1750–52 vyslancem v Paříži. Následujícího roku se stal prvním ministrem a řídil zejména zahraniční politiku.
Především jeho dílem byla roku 1756 překvapivá “změna aliancí”, kdy se Rakousko spojilo se svým dávným rivalem Francií proti Prusku (podporovanému Anglií). Tuto změnu se podařilo Kounicovi prosadit zejména díky vlivu proslulé markýzy de Pompadoure na francouzského krále Ludvíka XV. Ale následující sedmiletá válka (1756–63) rakouské ztráty ve Slezsku nenapravila. Přesto byl hrabě Kounic povýšen Marií Terezií na říšského knížete a svůj vliv uplatňoval i ve vnitřní politice (berní reforma). Po nástupu Josefa II. však jeho pozice slábla.
Za čtyřicet let služby si Kounic vybudoval skvělý špionážní systém, který úspěšně využíval ve své mezinárodní “šachové partii” se silami protivníků. Množství energie vynaložil na vybudování tajné organizace, která cenzurovala poštu, a pro tyto účely zřídil poštovní stanice ve všech uzlových městech Svaté říše římské. Dopisy procházející těmito poštovními stanicemi byly opatrně otevírány, přečteny a teprve pak mířily ke svým skutečným adresátům. Takto získané informace nacházel Kounic na stole své pracovny ve Vídni. Kníže užíval agenty také k získávání tajných materiálů. Lze říci, že jeden čas téměř všichni pruští kurýři projíždějící říší byli agenty Rakouska a že Kounic často četl zprávy určené > Fridrichu Velikému dříve než pruský král. Fridrich si toho byl ovšem vědom, a tak občas situace využil k poslání > dezinformací. Nakonec pruský král dokázal zaměstnat své agenty mnohem efektivněji, což byl i jeden z klíčů jeho úspěchů ve válkách s Rakouskem.
Všechny důležité tajné informace se ve Vídni rozdávaly v pěti kopiích – jedna patřila samozřejmě Kounicovi, druhá Marii Terezii, další byly pro její syny a nastávající císaře Josefa (II.) a Leopolda (II.) a poslední kopii dostával princ Stahremberg, který sloužil ve strategicky důležitém Rakouském Nizozemí (dnešní Belgie). Na kopiích byly široké okraje, aby si příjemci mohli psát poznámky. Rakouská tajná policie tak měla po dobu, kdy byl Kounic kancléřem, možnost vytvořit si poměrně přesný názor na politickou situaci v Evropě.
Na sklonku svého života se Kounic dočkal toho, že Velká francouzská revoluce podkopala mezinárodní systém, který vlastně založil a udržoval. Zanechal však příklad úspěchu v diplomacii i špionáži velkému státníkovi > Metternichovi, který měl ostatně za ženu kancléřovu vnučku.

KRAJINA Vladimír, 1905–1993, československý přírodovědec, přední organizátor domácího odboje za nacistické okupace, politik
Vynikající botanik a docent Univerzity Karlovy se po okupaci stal jedním z hlavních činitelů a organizátorů odboje. V letech 1939–40 působil v Politickém ústředí (PÚ), od roku 1940 byl členem Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD).
Díky přísně dodržovaným pravidlům konspirace přestál jako jeden z mála i vlnu perzekuce po příchodu > R. Heydricha do Protektorátu a po celou dobu až do svého zatčení > Gestapem v lednu 1943 udržoval radiotelegrafické spojení s londýnskou vládou. V letech 1943–45 byl vězněn v terezínské Malé pevnosti. Válku přežil jen proto, že ve změněné situaci po porážkách Wehrmachtu si byli nacisté vědomi jeho výjimečného postavení v odboji a měl se stát “kartou” při vyjednávání. (Jeho velkou popularitu úspěšného odbojáře měl později překrýt komunisty zmytizovaný Julius Fučík.)
Po válce byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy a v letech 1945–48 byl generálním tajemníkem Československé strany národně socialistické a šéfem stranické zpravodajské služby. Jako jeden z mála si přesně uvědomoval komunistické nebezpečí, upevňující se monopol KSČ na ministerstvu vnitra a její rozkladné akce v ostatních stranách. Nevěděl ovšem, že i v ústředním sekretariátu jeho strany působí zpravodajci a tajní spolupracovníci StB. V roce 1947 pomáhal vyšetřovat nepodařený bombový atentát na ministry Petra Zenkla, Jana Masaryka a Prokopa Drtinu (> aféra balíčková).
Po únoru 1948 stačil uprchnout do exilu, kde žil nejprve ve Velké Británii a poté v Kanadě. Pokračoval ve své vědecké i politické práci a po smrti Petra Zenkla se stal čestným předsedou národních socialistů v exilu. V září 1948 byl v nepřítomnosti odsouzen v ČSR k 25 letům vězení. Po pádu komunismu návštívil Československo a v březnu 1990 byl vyznamenán Řádem Bílého lva. Je autorem rozsáhlých pamětí.

KRČMÁŇSKÁ AFÉRA viz AFÉRA BALÍČKOVÁ

KRIVITSKIJ Walter, vlastním jménem Samuel Ginsberg, 1899–1941, polský agent a defektor
Narodil se v polsko-židovské rodině v rakouské Haliči. V důsledku neutěšených sociálních poměrů a antisemitismu, které postihovaly jeho rodinu, se stal stoupencem marxismu. V roce 1917 odešel do Ruska, přidal se k bolševikům a vstoupil do > Čeky. Jako mnozí jiní revolucionáři židovského původu si změnil jméno na Krivitskij.
Roku 1935 se stal > rezidentem sovětské rozvědky v Nizozemsku, později řídil sovětskou špionážní síť v celé západní Evropě. Sídlil v Paříži a tam se dozvěděl, že jeho přítel, rovněž rezident sovětské rozvědky, vypověděl Stalinovi poslušnost a byl zavražděn organizací > Smerš ve Švýcarsku.
Krivitskij se po této události rozhodl defektovat. Získal politický azyl ve Francii, kde předal informace o sovětské špionáži i kontrašpionáži včetně informací o jejich brutálních metodách. Ze strachu před Smerší cestoval po Evropě a nakonec nalezl smrt v hotelu ve Washingtonu. Přes různé spekulace kolem jeho úmrtí nedávno zveřejněné dokumenty FBI, jež případ vyšetřovala, prokázaly, že skutečně spáchal sebevraždu. 

KRJUČKOV Vladimír Alexandrovič, * 1924, sovětský diplomat, politik, šéf KGB
Narodil se ve Stalingradu (dnes Volgograd) a svoji kariéru začal v 17 letech jako dělník v Národním komisariátu obrany Ukrajiny. Roku 1944 se stal členem komunistické strany a pracoval na oblastní úrovni Komsomolu. V letech 1946–51 byl vyšetřovatelem a později prokurátorem ve stalingradské oblasti. Přitom vystudoval korespondenční kursy právnického institutu a roku 1954 dokončil vysokou školu pro diplomaty.
V diplomatických službách byl poslán do Maďarska, kde v letech 1955–59 pracoval jako třetí tajemník velvyslanectví SSSR v Budapešti. Zde také poznal > J. Andropova. Dalších osm let působil v zahraničním oddělení aparátu ÚV KSSS. Roku 1967 přešel do > KGB, kde se postupně stal náčelníkem I. hlavní správy (rozvědky). Byl členem ÚV KSSS a od roku 1986 i jeho politbyra. V roce 1988 byl jmenován šéfem KGB. Jeho smýšlení charakterizuje epizoda z prosince 1989, kdy v Lubjance přijal sovětské a zahraniční novinářky – všechny vedle květin obdržely také dvousvazkovou Rudou knihu Čeky.
Krjučkov měl plnou důvěru Michaila Gorbačova, ale vystoupil proti němu v červnu 1991 s obviněním, že likviduje SSSR. V srpnu 1991 patřil k hlavním organizátorům pokusu o státní převrat. Když byl po jeho potlačení zatčen, prohlásil: “Nelituji toho, co jsem udělal. Kdybych mohl začít ještě jednou, udělal bych totéž, jen ještě rozhodněji.” Ve vedení KGB ho nahradil Vadim Bakatin. Ale pokus komunistických konzervativců o státní převrat urychlil zánik SSSR, a s tím přišel i zánik KGB. Krjučkov byl záhy propuštěn a v současné době je v penzi.

KRO viz ČEKA

KROGER Peter a Helen viz COHEN Leona a Moris

KRTEK (anglicky mole)
V anglosaském světě označení pro agenta cizí služby přímo ve službě vlastní. K nejznámějším krtkům patřili > K. Philby, > A. Ames, > O. Penkovskij, > O. Gordijevskij. Ve starší české terminologii se pro tento speciální a významný druh agenta používá spíše označení > agent dublér. Od 90. let i v naší literatuře “krtek” postupně zdomácňuje. 
 
KRUGLOV Sergej Nikiforovič, 1907–1977, šéf NKVD a MVD
Jako oddaný Stalinův nohsled byl Kruglov ke konci 2. světové války jmenován šéfem NKVD a v roce 1946, po rozdělení > NKVD a NKGB do dvou ministerstev, MVD (Ministěrstvo vnutrennich děl, Ministerstvo vnitra) a MGB (Ministěrstvo gosudarstvennoj bezopasnosti, Ministerstvo státní bezpečnost), jako protiváha Berijovi stanul v čele MVD.
Uměl se západními Spojenci navazovat přátelské vztahy a vytvořil v nich dojem, že měl hlavní zásluhu na likvidaci přípravy atentátu na prezidenta Roosevelta v Teheránu koncem roku 1943. Od Američanů dostal vyznamenání, od Angličanů čestný titul rytíře Britského impéria.
Po smrti Stalina a sloučení MVD a MGB do jednotného MVD se stal Kruglov v březnu 1953 zástupcem Beriji a v červnu 1953 šéfem MVD. Kruglov přežil bez úhony Berijovu smrt a začal reorganizovat sovětské tajné služby, neboť komunistické politbyro mělo strach, že by se mohl objevit nějaký nový Stalin nebo Berija. V roce 1954 Kruglov prodělal dva srdeční záchvaty, a proto nominoval generála > I. A. Serova, schopného a uznávaného zpravodajského důstojníka, na šéfa nové > KGB, vytvořené z bývalého MGB. Kruglov pak rezignoval a odešel na odpočinek.

KRYCÍ ADRESA viz ADRESA

KRYCÍ AKCE
Zpravodajské označení tajné operace, která slouží k zamaskování politické, vojenské či zpravodajské akce většího významu nebo k odvrácení pozornosti od ní ve stadiu přípravy, uskutečňování anebo i těsně po jejím ukončení. Krycí akce může zahrnovat činnost politickou, ekonomickou, propagandistickou, vojenskou, policejní nebo zpravodajskou (> zpravodajské hry, > dezinformace).
Některé krycí akce mohou být dosti drsné povahy – například > dekonspirace vlastního agenta, aby se uchránil jiný, “cennější agent”. Rovněž o řadě akcí > SOE (> operace SEVERNÍ PÓL) se soudí, že byly neúspěšnými krycími akcemi. Naopak příkladem úspěšně krycí akce Spojenců za 2. světové války byla > operace MINCE MEAT. 

KRYCÍ DOKLADY viz DOKLADY KRYCÍ

KRYCÍ JMÉNO
Ve zpravodajské praxi jeden z nejužívanějších způsobů > konspirace. Krycí jména (názvy) se používají k utajování skutečného jména osob (pracovníků a spolupracovníků zpravodajských služeb a jimi sledovaných osob), objektů, akcí, zpravodajských úkonů atd. Cílem je znemožnit protivníkovi, aby po zachycení zprávy či dokumentu rozpoznal, oč se jedná. Jedno z nejslavnějších krycích jmen za 2. světové války znělo OVERLORD a znamenalo invazi západních Spojenců do Evropy. Vědecký výzkum, jehož výsledek radikálně změnil svět 20. století, se jmenoval MANHATTAN. Byl to krycí název pro vývoj atomové bomby v USA za 2. světové války.
Dalším smyslem krycích jmen je znemožnit neúmyslnou či vědomou dekonspiraci z vlastních řad. To, že například PŘESTAVBA znamená zavedení odposlechu, věděl každý operativní a technický pracovník StB. Ale totožnost osoby s krycím jménem HROCH, u níž byl instalován, znal pouze omezený počet lidí. Krycí jména se používají běžně nejen v písemných dokumentech, ale i v rozhovorech a při různých druzích > spojení. Dokonce i v > autentizovaných sešitech nejvyšších náčelníků StB jsou osoby či akce uváděny většinou krycími jmény. 
Také > operativní pracovníci vystupují na veřejnosti pod krycím jménem. U pracovníků rozvědky StB to bylo pravidlem, u pracovníků kontrarozvědky časté. Snad nejznámějším krycím jménem je Milan Růžička. Pod ním do vedení nezávislého studentského hnutí v Praze infiltroval v roce 1989 poručík pražské StB Ludvík Zifčák. Krycími jmény v těchto případech jsou běžná jména občanská, ale někdy jsou to také kódová jména, jak ví každý znalec filmů o agentovi 007. Pro československou zpravodajskou službu před 2. světovou válkou a po ní byl neobyčejně důležitý kód A-54 (> P. Thümmel). 
Po listopadu 1989 se v tisku objevilo velké množství krycích jmen akcí (například > akce KLÍN, > akce NORBERT, > akce ZÁSAH), ale zejména svazků. Ta se často opakují (například pod výše uvedeným krycím jménem HROCH sledovala > centrála StB Petrušku Šustrovou a brněnská StB Jiřího Müllera). Stejně označené svazky mohou mít zcela rozdílnou povahu. Pod krycím jménem TAJEMNÍK byl “rozpracován” pražský arcibiskup František Tomášek, ale stejné krycí jméno si zvolil i agent pracující pro StB od 70. let až do pádu režimu.
O krycích jménech tajných spolupracovníků StB by se dalo napsat dlouhé pojednání. Navrhovali je příslušníci StB, ale agenti si mohli určit jiná. Muži si někdy volili ženské jméno (dva významní agenti v prostředí Charty 77 z Prahy a severočeského kraje se nazvali ANNA), ženy si dávaly mužské jméno (například agentka mezi exkomunisty LEOŠ a agentka ve vysokoškolském prostředí ROMAN). Je zřejmé, co si o sobě myslili CASANOVA nebo FEŠÁK, o povolání vypovídá FELČAR či ZUBAŘ a FAUSTOVÉ se určitě nebáli, že si je odnese čert. Častý byl ROMAN (krycí jméno > K. Sabiny), případně SABINA sám. Dne 17. 11. 1989 bylo na území dnešní České republiky registrováno různými správami StB několik desítek ROMANŮ (někdy šlo o křestní jména agentů nebo jejich příbuzných) a tři SABINOVÉ. Jedním z těch tří byl známý spisovatel a dramatik, jak v únoru 1998 zveřejnila v časopisu Týden scenáristka Katarína Vaculíková-Slobodová po shlédnutí svazku, který na ni StB vedla. 
> Tajní spolupracovníci znali sice svá krycí jména, nikoli však registrační čísla. Důvěrníci a kandidáti tajné spolupráce o své registraci nevěděli, a tudíž neznali ani krycí jména, ani čísla, pod nimiž byli registrováni. “Rozpracovaní” odpůrci komunismu sice obecně věděli, že je StB eviduje, ale o podrobnostech neměli tušení. Shodnost krycích jmen se někdy používá k > dezinformaci, jak to například v létě 1999 učinil publicista Karel Srp. Je proto třeba říci, že za 35 let vedení > svazků StB se stejné krycí jméno mohlo vyskytnout ve stovkách případů. Ovšem označovalo různé druhy svazků. Například ve svazku BLACK byl v roce 1987 rozpracován zahraniční student za organizování náboženské sekty, ale krycí jméno BLACK si dal i agent výtvarník (později se nazval GOGH). Krycí jména se obvykle liší registračním číslem, i když je možný případ, že mohou mít i stejná registrační čísla. V tomto případě však jde o jména a čísla z různých registrů, proto také nedílnou součástí údajů v registrech svazků, v evidencích a na statistických kartách bylo označení útvaru, který svazek zavedl. Agenti StB z řad duchovních si oblíbili krycí jména apoštolů (u světských osob to ovšem byla také křestní jména agentů, příbuzných a známých). A tak 17. listopadu 1989 bylo na území České republiky registrováno například na 150 PETRŮ a 120 PAVLŮ, ale samozřejmě žádný JIDÁŠ. Jiný lovec informací pro StB si dal jméno RYBÁŘ, ČELAKOVSKÝ bydlel v Čelakovského ulici, ale co chtěli vyjádřit DALIMIL, DANTE, EPIKUR, HOMÉR, SOKRATES či XERXES, vědí už dnes jen oni sami. Krycí jméno UVÍZL vyjadřuje poněkud hořce smutnou skutečnost.

KRYCÍ OPERACE viz KRYCÍ AKCE

KRYPTOLOGIE 
Zpravodajský obor zabývající se šifrováním (řecky kryptos = skrytý). Skládá se z kryptografie (tvorba šifer) a kryptoanalýzy (luštění šifer). Výsledkem práce kryptografa a předmětem práce kryptoanalytika je kryptogram, vlastní zašifrovaná zpráva.
Jednou ze základních otázek kryptologie bylo od nepaměti, zda lze sestavit takovou šifrovací metodu, která by byla nerozluštitelná. Teprve moderní kryptologové dokázali na tuto otázku odpovědět: “Ano!” Absolutně bezpečná šifrovací metoda, tedy taková, kdy při získání zašifrovaného textu nelze zjistit nic ani o šifrovacím klíči, ani o vlastním obsahu zprávy, skutečně existuje (prakticky již od roku 1917). Její nevýhodou je však to, že šifrovací klíč musí být stejně dlouhý jako vlastní text a smí být použit pouze jedenkrát. Velká potřeba šifrovacích klíčů a jejich délka předurčuje tento systém k šifrování zpráv jen zcela mimořádné důležitosti. V ostatních případech nezbývá než se spolehnout na standardní > šifry. Je málo známé, že v Československu jako matematicky vzdělaný kryptolog začínal proslulý > A. Lorenc. 

KRYTÍ
Ve zpravodajské praxi se tento pojem běžně využívá pro mnoho účelů, jedno je jim však společné – jde o jména, kódy, akce, výklady, historky, které mají zastřít pravou skutečnost. Krytí tedy slouží ke zpravodajské > konspiraci a té je v této knize věnováno mnoho hesel, například agent nelegál, činné zálohy, kamufláž, krycí akce, krycí jména, legalizace, legenda, maskování atd. Nejčastěji se pojem krytí používá pro profesionální pracovníky rozvědek a kontrarozvědek působících na zastupitelstvích svých zemí v cizině, kde pracují jako tajemníci, atašé a v jiných diplomatických funkcích. Při změnách personálního obsazení na diplomatických úřadech je pak prvou starostí kontrarozvědek hostitelských států zjistit, kdo je tam nyní > rezident. 

KTS viz KANDIDÁT TAJNÉ SPOLUPRÁCE

KUBA
Kubánská tajná policie se před revolucí vyznačovala velmi nevybíravými metodami, ale pádu protikomunistického režimu nakonec nezabránila. Po nástupu F. Castra k moci začala být od počátku 60. let s pomocí a za vedení KGB budována DGI (Direction General de Intelligencia, Hlavní zpravodajské ředitelství). Na výcviku kubánských zpravodajců se podílelo i komunistické Československo (Jedno ze středisek, kde byli do pádu režimu školeni, se nacházelo v Zastávce u Brna.). DGI se kromě kontrarozvědné činnosti zabývala podporou různých revolučních hnutí, a to i takových, která používají teroristické metody (Organizace pro osvobození Palestiny, italské Rudé brigády, IRA).
V zájmu revoluce se DGI významně angažovala v Africe (Etiopie, Angola), ale zejména v Latinské Americe (Dominikánská republika, Nikaragua, Salvador). Tam mimo jiné podporuje římskokatolickou “teologii osvobození”. V 80. letech o ní natočila propagační film a od rozvědek a kontrarozvědek komunistických států požadovala spolupráci při jeho rozšiřování. Plánovaná akce KAZETA se však neuskutečnila, v každém případě československá StB se jí nezúčastnila, jak alespoň počátkem roku 1990 při občanských prověrkách sdělil příslušník proticírkevního oddělení > Hlavní správy kontrarozvědky (o teologii osvobození to ovšem leccos vypovídá). Příslušníci DGI se však společně s kolegy z komunistických zemí účastnili všech mezinárodních akcí (například “kontrarozvědné ochrany” světových festivalů mládeže, kongresů Křesťanské mírové konference, sjezdů Světové odborové federace atd.).
Po pádu komunistických režimů tyto styky přestaly a DGI působí starosti hlavně na americkém kontinentu. Předáci DGI se mimo jiné prokazatelně podíleli na obchodu s drogami. O aktivitě DGI svědčí i fakt, že kubánská diplomatická mise při OSN ve Washingtonu je třetí největší na světě; většina těchto “diplomatů” jsou samozřejmě důstojníci DGI. Jejím hlavním polem působnosti je však jako ve všech totalitní státech sám “ostrov svobody”. Zde bdí nad postoji obyvatelstva a odhaluje všemožné sabotéry, diverzanty a nepřátele revoluce a šíří nejrůznější dezinformace. I když se komunistický režim na Kubě udržuje stále obtížněji, je zřejmě i zásluhou DGI, že se po roce 1989 nezhroutil.

KUBÁNSKÁ KRIZE, též KARIBSKÁ KRIZE
Tato krize označuje události z roku 1962, kdy lidstvo stálo na pokraji jaderné války. Na jejich počátku byla vesmírná špionáž, když snímky z americké družice a pak podrobné letecké průzkumy (mimo jiné letadly U-2) zjistily, že se na “ostrově svobody” budují odpalovací rampy pro rakety s jadernými hlavicemi a že již část raket je na místě. V důsledku vážného ohrožení bezpečnosti USA (vzdálenost mezi Kubou a Floridou je zhruba 150 km) prezident J. F. Kennedy rozhodl zahájit blokádu ostrova válečným námořnictvem, aby tam sovětské lodě nemohly dopravit další zařízení. Sovětský svaz, v jehož čele stál tehdy N. S. Chruščov, nejprve blufoval a hrozil jadernou válkou, nakonec však lodě s nebezpečným nákladem na poslední chvíli změnily kurs a vydaly se zpět do SSSR. Po diplomatických jednáních pak SSSR souhlasil se stažením svých raket z Kuby za slib USA, že stáhnou své (tehdy již zastaralé) rakety z Turecka. Také v této politicko-vojenské krizi hrály velkou roli zpravodajské služby. Pevný postoj USA umožnily také zprávy > O. Penkovského o skutečném stavu sovětských raketových vojsk.

KUBIŠ Jan, 1913–1942, československý voják, s J. Gabčíkem vykonavatel atentátu na R. Heydricha
Rotmistr československé armády J. Kubiš po okupaci země bojoval v zahraničních jednotkách v Polsku, Francii a Velké Británii. Tam byl vybrán do skupiny určené k výsadku na území Protektorátu a podrobil se (v rámci > SOE) speciálnímu výcviku. V prosinci 1941 byl spolu s > J. 
Gabčíkem jako člen desantu (výsadku) ANTHROPOID, pověřeného provedením atentátu na > R. Heydricha, vysazen na území Protektorátu.
Desantu se nepodařilo navázat předpokládané spojení, protože odboj byl už v té době značně zdecimován. Nakonec díky domácímu odboji (zejména sokolské organizaci Jindra), kterému se původně měli z konspiračních důvodů vyhnout, navázali spojení s londýnským velením, a to jim potvrdilo rozkaz zlikvidovat Heydricha. Do akce se proti původnímu plánu zapojili i parašutisté z dalších výsadků.
Dne 27. května 1942 dopoledne vykonali atentát Gabčík a Kubiš zřejmě za pomoci Josefa Valčíka, který jim signalizoval příjezd Heydricha zrcátkem v zatáčce v Praze-Kobylisích. Akci jim usnadnila Heydrichova bezstarostnost. Byl natolik přesvědčen o likvidaci odboje, že jel v otevřeném osobním automobilu bez jakékoli ochrany. V okamžiku výstřelu se však Gabčíkův samopal zablokoval a teprve bomba vržená Kubišem Heydricha zranila. Ten ještě stačil vystoupit a snažil se atentátníky zastřelit, čímž zabránil Gabčíkovi dostat se ke kolu. Kubiš s lehkým zraněním nasedl na kolo (zatímco Gabčíka pronásledoval ještě Heydrichův šofér) a dojel až do Libně, kde ho odložil a podařilo se mu nenápadně se dostat do dohodnutého bytu.
Říšský protektor nakonec o několik dní později spíše než vnitřnímu zranění z atentátu podlehl sněti. Parašutisté nestačili uniknout z Prahy a ukryli se v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje. Zradou jejich kolegy > K. Čurdy se o úkrytu dozvědělo > Gestapo a po nerovném boji Kubiš spolu s ostatními ukončili svůj život poslední kulkou.
Vzdor výhradám proti atentátu (měl je ostatně i > F. Moravec, který dával přednost atentátu na svého jmenovce, nejvýznamnějšího českého kolaboranta Emanuela Moravce) a jeho hroznému dopadu na civilní obyvatelstvo to byl čin, který povzbudil morálku odpůrců nacismu v celé Evropě v době, kdy nacistická vojska slavila všude triumfy. Nesporně splnil svůj účel i z hlediska československého exilu, jehož prestiž významně vzrostla. Řádění nacistů po atentátu (vyhlazení Lidic a Ležáků, masové popravy) vzbudilo celosvětový odpor a posílilo sympatie k Československu.

KUCZINSKÁ Ursula Ruth, 1908–?, sovětská špionka
Narodila se v rodině německého profesora ekonomie, který učil na univerzitě v Oxfordu. Od poloviny 20. let pracovala v USA, kde se seznámila se svým prvním manželem Rudolfem Hamburgerem. Oba odjeli do Německa, kde se Ruth přimkla ke komunistickému hnutí. Spolu s manželem odjela počátkem 30. let do Šanghaje, kde získal její muž místo jako architekt. Zde byla patrně získána pro špionážní činnost ve prospěch SSSR.
Později opustila manžela, odjela do SSSR a byla vyškolena v radiotelegrafní škole. Působila ve Švýcarsku a od roku 1940 ve Velké Británii. Prostřednictvím svého otce získávala zpravodajské informace o britských vládních kruzích a zasílala je do SSSR. V Anglii se podruhé provdala. Údajně se měla i pokusit reaktivovat sovětského agenta > K. Fuchse, který odmítl další spolupráci. Celý rozsah jejích špionážních aktivit je dodnes terčem řady spekulací.
> MI-5 se začala o Kuczinskou zajímat v roce 1947. Na základě kompromitující informace, že Kuczinská je bigamistka, se ji MI-5 pokusila získat. Kuczinská však odjela na dovolenou do Východního Berlína, odkud se již nikdy nevrátila. V roce 1977 publikovala své vzpomínky.

KUDLÁČEK Čeněk zvaný Hutník, 1896–1967, československý generál a zpravodajský důstojník
Podle svědectví > J. Frolíka, které podpořil i > K. Škrábek, stál generál Kudláček v čele pařížské rezidentury > CIO, která však svým napojením na francouzské speciální služby měla fakticky nezávislé postavení a formálně podléhala i koordinačnímu výboru, který v USA řídil generál > S. Ingr. Po > provalu v CIO a jeho zrušení v roce 1957 byla právě Kudláčkova skupina včetně agentury převzata americkou > CIA. Bližší a spolehlivé údaje o její činnosti (s výjimkou vysílání > agentů chodců do poloviny 50. let a řízení vlastní agentury) nebyly dosud publikovány.

KUDRNA Josef, 1920–1989, politický pracovník KSČ a ministr vnitra ČSSR 1965–1968
Po roce 1948 pracoval v aparátu KSČ, naposled v branně bezpečnostním oddělení ÚV KSČ. V letech 1956–65 byl náměstkem ministra vnitra a od roku 1965 ministrem (nahradil > L. Štrougala) i členem ÚV KSČ. Za jeho působení byla reorganizována StB a vytvořena > Hlavní správa StB. Když v říjnu 1967 zasáhly orgány SNB proti demonstraci vysokoškolských studentů v Praze, protesty proti tomu předznamenaly Pražské jaro 1968.
Kudrna, který patřil k okruhu nejbližších lidí Antonína Novotného, se stal jediným ministrem vnitra v komunistickém Československu, který byl odvolán na základě nedůvěry vyslovené zákonodárným sborem (15. 3. 1968). Už se nedožil pádu komunismu. Zemřel v květnu 1989.

KÜHNOVI Bernard a Ruth, němečtí špioni v Americe v japonských službách
Bernard Kühn (1894–?), osobní přítel prominentních nacistů, byl roku 1935 odeslán s celou rodinou na Havajské ostrovy se špionážním posláním. Odjezd následoval krátce poté, co jeho dcera Ruth (* 1917) prožila milostný románek s ministrem propagandy nacistického Německa, a Joseph Goebbels byl rád, že svou bývalou milenku “uklidil” na druhý konec zeměkoule.
Špionážní poslání bylo zvláštního druhu – Kühn měl podle příkazů nacistické vlády provádět špionážní úkoly pro Japonce, kteří byli v USA ze zpravodajského hlediska značně handicapováni svým fyzickým vzhledem. Pod krytím historika a zájemce o havajskou kulturu podával Kühn pět let japonskému konzulátu v Honolulu informace o amerických vojenských zařízeních na souostroví. Kopie těchto informací byly ovšem předávány do Německa.
Roku 1939 přesídlili Kühnovi do Pearl Harboru, největší americké námořní základny. Ve špionáži pomáhala Kühnovi celá jeho rodina, a zejména Ruth ukázala v tomto oboru značné schopnosti – navazovala známosti s americkými důstojníky, otevřela si salón krásy, kde poslouchala konverzace jejich manželek, a jako pohledná mladá žena neměla problémy se získáváním důležitých informací.
K předávání zpráv Japoncům, především > T. Jošikavovi, sloužil systém světel vysílaných z okna domu, neboť s pokračujícím napětím v americko-japonských vztazích bylo osobní spojení už značně riskantní. Díky Kühnovým informacím měli Japonci dokonalý přehled o rozmístění amerického válečného námořnictva v přístavu. Dokonce i 7. 12. 1941, v den útoku na Pearl Harbor, vysílali Kühnovi světelné signály o úspěšnosti zásahů náletu. Během vysílání byly však signály zpozorovány a Kühnovi ihned zatčeni. Před soudem se Kühn, jeho manželka i dcera Ruth hlásili k vedení “své sítě”, nicméně jako hlavního viníka posléze určil soud B. Kühna, který byl odsouzen k trestu smrti. Vzhledem k tomu, že se soudem spolupracoval a podal informace o japonské špionáži, byl mu trest změněn na 50 let vězení. Manželka a dcera byly vězněny po dobu války a roku 1945 byly deportovány do Německa.

KUKLIŃSKI Ryzsard, * 1930, důstojník polské a poté americké armády, defektor ve prospěch USA
Otec Kuklińského jako voják podzemní polské armády zahynul za 2. světové války v nacistickém koncentračním táboře. Ryzsard po válce studoval na vojenské důstojnické škole a později, v letech 1960–63, na Akademii generálního štábu. Absolvoval ji s vyznamenáním a od roku 1963 působil v polském generálním štábu, kde postupně získával stále významnější postavení. V roce 1968 ho ministr národní obrany Wojciech Jaruzelski jmenoval styčným důstojníkem s velitelstvím Severní skupiny sovětských vojsk, později byl náčelníkem odboru obranného strategického plánování generálního štábu a po absolvování elitního velitelského kursu sovětské Vorošilovovy akademie ozbrojených sil (1974) se stal blízkým spolupracovníkem generála Jaruzelského. Kukliński zabezpečoval styk mezi polskou a sovětskou stranou a měl přístup k přísně tajným materiálům.
Okupace Československa armádami Varšavského paktu (1968), na níž se v zájmu SSSR podílelo i Polsko, a účast polských vojenských jednotek na střílení do stávkujících dělníků na baltském pobřeží v prosinci 1970 přiměly Kuklińského k boji proti komunismu, a tak sám v roce 1971 nabídl své služby > CIA.
Za 10 let svého zpravodajského působení dodal CIA na 35 000 stran mimořádně důležitých informací: technické údaje o nové výzbroji, strategické plány Varšavské smlouvy, plány útoků SSSR a jeho satelitů na státy NATO v Evropě, plány na okupaci Západní Evropy, informace o umístění vojsk a velitelských míst Severní skupiny sovětských vojsk a podobně. Dodal také informace o připravovaném zásahu proti odborové organizaci Solidarita a o vyhlášení stanného práva v Polsku. Ale to již akutně hrozilo jeho odhalení.
V noci ze 7. na 8. listopadu 1981 (při oslavách výročí VŘSR) byl s celou svou rodinou dopraven do bezpečí a v USA se stal bedlivě chráněným člověkem. Polská i sovětská rozvědka se ho několikrát pokusily unést nebo zabít. V roce 1982 obdržel americké státní občanství a hodnost plukovníka americké armády. Ředitel CIA > W. Casey tehdy prohlásil: “Za posledních čtyřicet let nikdo na světě neuškodil komunismu tolik, jako tento Polák.”
V roce 1984 byl v Polsku odsouzen k trestu smrti. Po pádu komunismu se v Polsku vedly dlouhé spory o to, zda má být rozsudek zrušen a Kukliński rehabilitován. Mezitím někdo způsobil smrt jeho dvou synů. Generál Jaruzelski, který vyhlásil v Polsku stanné právo a po pádu komunismu se stal polským prezidentem, ve sporech o rehabilitaci prohlásil: “Jestliže se Kuklińskému vrátí čest a bude zproštěn viny, pak to znamená, že my nemáme čest a že my jsme vinni!” Bylo to zcela přesné posouzení věci. 
Kukliński byl zproštěn viny a byla mu vrácena čest i svobodným polským soudem v květnu 1995. 

KURÝR
Všeobecně užívaný pojem pro posla, který fyzicky přepravuje a předává dokumenty nebo materiál. Kurýr tyto zásilky předává osobně, “z ruky do ruky”. Služeb kurýrů využívají nejen státní instituce jako relativně rychlý nebo bezpečný způsob doručování zpráv (diplomatičtí kurýři), ale i různé firmy a soukromníci. Kurýrů se používá také ve zpravodajských organizacích, a to k bezpečnému > spojení mezi > centrálou a jejími detašovanými pracovišti nebo mezi centrálou a > rezidenturami v zahraničí. Kurýři jsou zpravidla pracovníci zpravodajských služeb. Jejich činnost je nenápadná, ale její význam vynikne, když kurýr defektuje, jak dokládá případ > R. L. Johnsona. Osobám zajišťujícím předávání zpráv a instrukcí mezi rezidenturami a jejich spolupracovníky se obvykle říká > spojka.

LAHOUSEN-VIVREMONT Erwin von, 1897–1955, německý šéf sabotážních operací, protihitlerovský spiklenec
Tento rakouský důstojník ze starého aristokratického rodu pracoval po 1. světové válce ve zpravodajských službách Rakouské republiky. Po “anšlusu” Rakouska v březnu 1938 vstoupil do > Canarisova Abwehru. Byl sice odpůrcem nacismu, ale dokázal Hitlera a špičky NSDAP přesvědčit o své oddanosti (podílel se mimo jiné na vypracování plánu přepadení Polska v roce 1939). V dalších letech omezoval a zpomaloval aktivity sabotážního oddělení > Abwehru, kde mohl.
Jeho činností si lze snad částečně vysvětlit absolutní fiasko německých sabotážních akcí ve Velké Británii a v USA. Odpor k nacismu dovedl Lahousena až k účasti na atentátu na Hitlera 20. července 1944 (dodal K. von Stauffenbergovi bombu vyrobenou ze sabotážního materiálu Abwehru). Po neúspěchu atentátu nebyl popraven, dožil se konce 2. světové války a svědčil proti předním nacistům před norimberským vojenským tribunálem.

LANG Hermann, 1902–?, americký špion pracující ve prospěch Německa
Narodil se a vyrůstal v Německu a pak emigroval do USA, kde v roce 1927 získal americké občanství. Pracoval jako technolog a prošel několika zaměstnáními, která souvisela s vývojem různých zbraňových systémů. Přestože nikdy nebyl nacistou, zůstal loajální ke své původní vlasti.
Roku 1937 se setkal s německým rezidentem Nikolausem Ritterem, který přijel do USA založit špionážní síť. Od Langa získal plány zaměřovacího zařízení pro bombardování pozemních cílů, v té době nejlepší na světě. Lang roku 1939 navštívil Německo, kde byla jeho spolupráce vysoko oceněna. Když se vrátil zpět do USA, zůstal sice v Ritterově síti, ale nezískal již žádné informace, které by mohly být pro Němce zajímavé.
Roku 1941, po vstupu Ameriky do války, byl s dalšími podezřelými německými přistěhovalci zajištěn a po odhalení agentem dublérem > W. Seboldem, který proti němu svědčil u soudu, uvězněn do konce války. Po válce byl deportován zpět do Německa.

LARRY viz WU-TAI ČIN

LAUŠMAN Bohumil, 1903–1963, československý sociálně demokratický politik
Ve 30. letech patřil k nejmladším poslancům ČSSD, po Mnichovu se stal generálním tajemníkem Strany práce a po německé okupaci členem ilegálního vedení strany. Pak emigroval do Francie a do Anglie, kde se stal členem exilové Státní rady. Uprostřed války podstoupil riskantní cestu do SSSR, ale jeho žádosti, aby mohl v Moskvě zastupovat oficiálně svou stranu, nebylo vyhověno.
Po válce jako ministr průmyslu (1945–47) navrhl a uskutečňoval obrovské zestátnění. Byl členem předsednictva ČSSD, v níž představoval levý střed. Stranu ovládalo prokomunistické křídlo Zdeňka Fierlingera a Jiřího Hájka, proti němuž se formoval proud reprezentovaný Václavem Majerem. K rozhodnutí mělo dojít na stranickém sjezdu koncem roku 1947. To již měla > StB ve straně řadu agentů, kteří měli zabránit Majerově zvolení. Předsedou byl pak zvolen právě Laušman. Za vládní krize v únoru 1948 zaujala většina vedení ČSSD neutrální postoj a tím, že sociálně demokratičtí ministři nepodali včas demisi, umožnili KSČ převzít moc rekonstrukcí Gottwaldovy vlády, v níž se Laušman stal místopředsedou. Tím byl jen do sloučení ČSSD s KSČ v červnu 1948.
Pak už nebylo jeho služeb třeba a Laušman byl “odměněn” funkcí ředitele slovenských elektráren v Bratislavě. V roce 1949 emigroval do Jugoslávie a pak do Rakouska. Odtud ho 23. prosince 1953 s pomocí rakouského agenta unesli pracovníci StB (v kufru auta). Akce vnesla do řad emigrace zmatek, protože Laušman před volbami na jaře 1954 byl donucen vystoupit na tiskové konferenci jako dobrovolný navrátilec. Pak byl internován a StB s ním od roku 1955 chystala monstrproces, který však po změně situace (Chruščovův projev na počátku roku 1956 o Stalinových zločinech) politbyro ÚV KSČ zamítlo. V letech 1953–54 však proběhla nová vlna zatýkání a odsuzování sociálních demokratů. V roce 1957 byl Laušman odsouzen k 17 letům vězení. Zemřel za nejasných okolností ve věznici v Praze-Ruzyni a podle nejrozšířenější verze o jeho smrti ho StB dala otrávit cigaretou. 
Podle svědectví důstojníků StB, kteří po roce 1968 defektovali na Západ, i podle vzpomínek > K. Škrábka Laušman věznitelům zcela podlehl, sepisoval pro StB vyžádané i nevyžádané zprávy a ochotně vypovídal proti každému. Zachovaný mnohadílný svazek vedený na sociální demokracii (registr č. 2 231) obsahuje informace o Laušmanovi a o dalších významných činitelích strany. Byly do něho zařazeny i spisy z předúnorového období, zejména o akcích StB v souvislosti se sjezdem ČSSD koncem roku 1947. Svazek obsahuje rozsáhlé informace o stycích a vazbách sociálnědemokratických (i prokomunistických) funkcionářů a o postoji poúnorového vedení ČSSD ke sloučení s KSČ. Jsou v něm i spisy o snahách o obnovu ČSSD v roce 1968 a o činnosti StB v souvislosti s tím. Svazek také obsahuje informace o agentech StB v sociálnědemokratickém prostředí. > Centrála kontrarozvědky StB koncem roku 1955 evidovala 14 agentů a 2 > informátory, z toho 3 bývalé členy ÚVV (Ústředního výkonného výboru), 2 bývalé členy ÚVV mládeže, 3 bývalé redaktory, 3 pracovníky ústředního sekretariátu ČSSD a 1 profesora Dělnické akademie. Celostátně StB v roce 1955 registrovala 230 agentů a 269 informátorů, na počátku roku 1963 157 agentů a 70 informátorů. HORNÍK, špičkový agent StB mezi sociálními demokraty v době pádu komunistického režimu, působil pro ni podle akt ve svazku od konce 50. let.

LAWRENCE Thomas Edward, 1888–1935, britský orientalista, spisovatel a tajný agent
Po studiích v Oxfordu cestoval s archeologickými expedicemi organizovanými Britským muzeem v Sýrii a Mezopotámii. Za 1. světové války pracoval pro britskou vojenskou zpravodajskou službu v severní Africe. Protože znal arabský svět, byl roku 1916 vyslán jako agent na Blízký východ s úkolem organizovat tam odboj Arabů proti Turkům. Spolupracoval s emírem Fajsalem (pozdějším iráckým králem) a se svými oddíly přispěl k britské ofenzivě a k dobytí Damašku v říjnu 1918. Ve své činnosti zažil neobyčejná dobrodružství, ale i potupnou událost – v krátkém tureckém zajetí za války byl sexuálně zneužit. 
Po 1. světové válce působil jako poradce na koloniálním úřadě (1921–22), pak sloužil v letectvu. Zahynul při motocyklové nehodě. Svůj pohled na arabské povstání vylíčil v knize Sedm pilířů moudrosti (1926); publikoval také pod pseudonymem T. E. Shaw. O jeho životě byla napsána řada knih (autoři leckdy ovšem nešetřili fantazií) a natočeny dokumentární i hrané filmy. Jako Lawrence z Arábie je již dlouho legendární postavou.

LEE Andrew Daulton, * 1952, americký špion pracující ve prospěch SSSR
Pocházel z Kalifornie, kde byl adoptován lékařem. Studoval na vysoké škole, ale pro drogovou závislost ji nedokončil. S přítelem > Ch. J. Boycem se společně rozhodli provádět špionáž ve prospěch SSSR. Boyce měl přístup k tajným materiálům ve středisku pro výzkum družic v Redondo Beach, kde byl zaměstnán. Lee věděl, že kontakt může nejbezpečněji navázat na sovětském velvyslanectví v Mexiko City. Tam také od roku 1975 předával materiály od Boyceho.
Během spolupráce obou mužů došlo sice k nedorozumění, když po delší dobu Lee nedával Boycemu žádné peníze za poskytnuté materiály, ale nakonec se vše urovnalo. Lee byl odhalen zcela náhodou v roce 1977 při pokusu předat na sovětském velvyslanectví informace na mikrofilmech. Mexická policie se mylně domnívala, že jde o teroristu, a teprve při osobní prohlídce byly nalezeny mikrofilmy. Lee byl předán FBI. Byl odsouzen k doživotnímu vězení, zatímco Boyce ke 40 letům odnětí svobody.

LEGÁL
Ve zpravodajské terminologii pracovník rozvědky, který působí v zájmové zemi pod krytím diplomata, obchodního zástupce, novináře, pracovníka mezinárodní organizace apod. Mezi nimi mají významné postavení > rezidenti, pracující obvykle v různých funkcích na diplomatických zastupitelstvích. Tak tomu bylo před listopadem 1989 také v diplomatické službě ČSSR (a lze předpokládat, že je tomu tak i dnes). StB kromě pracovníků rozvědky dosazovala na diplomatická zastupitelství také důstojníky kontrarozvědky, kteří sledovali, zda pracovníci diplomatických úřadů a jejich rodinní příslušníci nespolupracují s cizí kontrarozvědkou. Protože systemizace legálů je kontrarozvědným organizacím příslušných zemí obvykle známa, je jejich činnost pod soustavnou kontrolou. Jen zvlášť aktivní “diplomaté”, provozující špionáž až příliš drze, bývají vyhošťováni. Pro konspiraci činnosti rezidentur rozvědky StB platila Směrnice o pracovním režimu rezidentur a jejich obraně.
Od legálů pracujících v cizích zemích je třeba odlišovat pracovníky v takzvaných > činných zálohách. Ti byli legalizováni pod krycími jmény v důležitých státních institucích, kde získávali informace o činnosti instituce a jejích zaměstnancích. Před nimi se ovšem většinou nepodařilo jejich činnost utajit (například každý měsíc nebyli 15. den v zaměstnání, neboť si chodili pro plat na II. správu SNB). Dalším problémem byl rozpor mezi > krycím jménem v zaměstnání a skutečným jménem v místě bydliště – poručík StB Ludvík Zifčák alias Růžička, známý z účinkování na Národní třídě 17. listopadu 1989, to řešil tak, že na poštovní schránce měl jména obě. V jeho případě nešlo ovšem o legalizaci, ale o infiltraci operativce StB do nezávislého studentského hnutí. 

LEGALIZACE
 Kromě zavedení pracovníka > rozvědky nebo > kontrarozvědky do zájmových objektů pod oficiálním > krytím, jak popisuje předchozí heslo, se v StB tohoto pojmu používalo pro různé způsoby oficiálního získávání dokumentů a předmětů zjištěných zpravodajskými prostředky u sledovaných osob. Jen tak je totiž bylo možné použít jako důkazy pro případné trestní stíhání.
Například “závadné” zásilky zjištěné při > kontrole korespondence byly úmyslně poškozeny a adresáta pak poštovní úřad (na pokyn StB) vyzval k jejich protokolárnímu převzetí. Tajnou prohlídkou bytu zjištěné “závadové” dokumenty a předměty byly zase legalizovány normální domovní prohlídkou, při níž se zabavené věci zapisují do protokolu. K legalizaci informací o “závadové” činnosti různých osob se v nutných případech používaly svědecké výpovědi > tajných spolupracovníků. Tak se například postupovalo proti Jazzové sekci. Když byl v roce 1986 na základě údajů tajného spolupracovníka LORD a po tajné prohlídce zjištěn archiv Charty 77, spravovaný Petrem Uhlem a > J. Rumlem, umožnila jeho zabavení požární kontrola pracoviště, kde byl uschován. Jiný případ legalizace dokumentu popisuje heslo > agenturně operativní kombinace (šlo o technickou prohlídku automobilu).
Lze předpokládat, že podobně získávají důkazy zpravodajské služby a kriminální policie všude ve světě. Proto je třeba mít na paměti, že “legalizaci” StB používala pro stíhání činností, které jsou v demokratickém světě legální.

LEGENDA
Legenda je ve zpravodajské praxi významným prvkem konspirace osob, objektů a činností. Spočívá ve vypracovávání příběhů, v nichž osoby dostávají jinou totožnost, objekty získávají normální civilní funkci a zpravodajské činnosti přijatelné vysvětlení. Legendy používají lidé již od školního věku – záškolák si musí pro školu vymyslet důvod, proč nebyl ve škole, a pro rodiče vyprávění o tom, co se ve škole dělo. Aby byla legenda funkční, musí být pravděpodobná, v některých částech i pravdivá.
U osob se musí především zakrýt jejich příslušnost ke zpravodajské službě. Například > agent nelegál je na svou činnost v zahraničí připravován až několik let. Jeho nový životopis je zajišťován v matrikách, zjišťováním “příbuzných” a “známých”, pravděpodobnými důvody odchodu do ciziny atd. Musí také dobře ovládat jazyk a reálie země, do níž má být vysazen. Protože je to velmi obtížné, jeho neznalost vysvětluje pobyt ve třetí zemi, kam je nejprve vyslán (a kde může i získat státní občanství). Pracovníci a spolupracovníci tajných služeb působící doma nejsou sice tak ohroženi jako v cizině, ale i oni musí mít pro své činnosti legendy. Poručík pražské StB Ludvík Zifčák, který infiltroval do nezávislého studentského hnutí, dostal nejen > krycí jméno a krycí občanský průkaz, ale i doklady o tom, kde “studuje”.
Objekty zpravodajských služeb jsou často kryty jako různé firmy a instituce. V rámci toho musí vyvíjet příslušnou činnost a vést o ní doklady. Například Správa vývoje automatizace ve Federálním ministerstvu vnitra byla kryta jako Výzkumný ústav pro využívání výpočetní techniky v řízení a jeho vybraní pracovníci se pak pro dodržení legendy účastnili různých školení, seminářů a vědecko-technických akcí. U > konspiračních bytů je třeba vymyslet důvod, proč jeho “majitel” není často doma a za jakým účelem tam docházejí jiní lidé. S touto legendou jsou pak seznámeni všichni pracovníci a spolupracovníci, kteří do bytu docházejí, a musí ji přísně dodržovat.
Také pro zpravodajské činnosti je třeba stanovit hodnověrná vysvětlení. Agent StB pronikající do opozičního prostředí musel mít připraven příběh o tom, proč do tohoto prostředí přichází a zajímá se o jeho činnost. Agent JAROSLAV legendoval horlivý zájem o samizdatový historický časopis Střední Evropa svým odborným zaměřením (ale zapůjčené exempláře už nikdy nevrátil). Legendy je třeba vymyslet pro nepředvídané situace (nečekané setkání se známým při cestě na konspirační schůzku, přítomnost na místě, kde je umístěna > mrtvá schránka).	Dobře připravená legenda je v těchto případech důležitá z psychologického hlediska. Neočekávaná situace může nepřipraveného člověka psychicky tak vykolejit, že se začne dopouštět banálních chyb. Pro neočekávané situace je kromě legendy třeba stanovit i další postup (například pro neuskutečněnou schůzku agenta s řídícím pracovníkem náhradní termín).

LIASON
Liason service, Liason operation – spojenecká služba. Na Západě se tak nazývá spolupráce rozvědek, kontrarozvědek a jiných bezpečnostních služeb více států v boji za společné cíle. Spolupráce spočívá ve výměně informací, výměně expertů, v konzultacích, plánování a provádění společných operací. Samozřejmým předpokladem pro to je příbuznost či totožnost zahraniční politiky a bezpečnostních doktrín těchto států a vzájemná důvěra mezi představiteli zpravodajských služeb. Zpravodajským službám tak ubývá starostí a jejich činnost je efektivnější.
Například schůzku s vlastním “rizikovým” agentem nebo verbování agenta ve spojenecké zemi může dokumentovat a zajišťovat její služba, pro ochranu činnosti důstojníka rozvědky ve spřátelené zemi lze použít sledovací tým, případně techniku bezpečnostní služby této země. Společně lze operovat i ve třetích zemích. Například novinář > V. Veselý pracoval v Československu pro americkou rozvědku, ale instrukce dostával od pracovníka diplomatického zastupitelství členské země NATO v Praze. Dnes zpravodajské služby demokratických států spolupracují hlavně v boji proti terorismu. Tradičními spojenci jsou britské a americké služby.
Součinnost komunistických zpravodajských služeb byla podřízena zájmům sovětského impéria, které v této oblasti reprezentoval KGB. Ostatní komunistické zpravodajské služby byly proto v západní literatuře označovány jako “satelitní”. Také ty uzavíraly mezi sebou, ale zejména s KGB, dohody o spolupráci. V terminologii StB se jim říkalo součinnostní dohody.

LIBYE
Libye si vytvořila skutečně funkční zpravodajskou službu až po převratu a vyhlášení republiky v roce 1969. Ministerským předsedou se stal proslulý plukovník Muammar Kaddáfí a za jeho vlády se zorganizovala tajná služba Mukhabarát, která se stala známou především podporou revolucí, revolučních hnutí, ale i teroristických organizací v jiných zemích (irské IRA, italské Rudé brigády apod.), tedy státním terorismem.
Velký vliv na formování libyjské tajné služby měla > KGB a > STASI, ale i > StB (školení pracovníků, dodávky semtexu). Sovětský svaz a ostatní komunistické státy měly vždy velké problémy s Kaddáfího nestálým a neodhadnutelným chováním, ale vždy velmi rády používaly libyjské tajné služby po celém světě. Je mnoho důkazů, a ostatně libyjská tajná služba se tím ani příliš netajila, že Libye pomáhala nejen oficiálním organizacím Palestinců (Al Fatáh), ale také organizacím arabských teroristů, baskických separatistů (ETA), muslimských fundamentalistů na Filipínách a teroristickým skupinám ve Venezuele a jiných latinskoamerických zemích. Kromě toho italská tajná služba zjistila, že Libye přispívá obrovskými částkami peněz na různé teroristické organizace v Itálii včetně podpory separatistů na Sardinii.
Libyjská tajná služba vždy byla v poměrně úzké spolupráci s tajnou službou Sýrie a Kaddáfího Zelené brigády kooperovaly se syrskými komandy a likvidovaly nepřátele jejich zemí. Patrně největším tahem libyjské tajné služby Mukhabarát bylo, když chtěla do svých sítí zaplést Williama (Billyho) Cartera, bratra tehdejšího prezidenta Spojených států. V aféře Billygate byl Billy Carter s nepochybně čistými úmysly používán jako prostředník mezi Bílým domem a Tripolisem, ale Mukhabarát ho vmanipuloval do svých služeb tak, že zajišťoval ve Washingtonu výhody pro Libyi; to pak mělo katastrofální následky pro následující volební kampaň jeho bratra. Svůj podíl má libyjská tajná služba i na dopravě embargovaných (zejména chemických) surovin a výrobních jednotek do země, která usiluje o výrobu strategických zbraní.
Výbuch amerického civilního letadla nad Skotskem v roce 1988, z něhož byli oficiálně obžalováni dva zpravodajští důstojníci Libye, ještě více poškodil už tak nevalnou prestiž země na mezinárodním fóru.

LIDDELL Guy, † 1958, vysoký důstojník MI-5
Jako profesionál prošel od roku 1919 dlouhým obdobím > zpravodajských her a kontrašpionážní služby u MI-5. V letech 1939–45 vedl v MI-5 divizi B, která byla zaměřena na kontrašpionáž. Pro své osobní kvality byl roku 1946 navržen na šéfa MI-5, ale tehdejší britský premiér Clement Attlee dal nakonec přednost vysokému důstojníkovi policie.
Teprve roku 1956 byl Liddell povýšen na ředitele bezpečnosti atomového centra v Harwellu. Toto jmenování rozptýlilo pověsti o jeho úzké spolupráci s > G. Burgessem a > D. Macleanem, anglickými špiony, kteří pracovali pro Sověty.

LINCOLN Ignat, vlastním jménem Isaac Trebitsch, 1879–1943, maďarský špion pracující pro Bulharsko, Turecko, Německo a Čínu
Pocházel z židovské rodiny, která měla obchod poblíž Budapešti. Přání rodičů, aby se stal rabínem, však nesplnil. Jeho zájmem byly především ženy a peníze. Za svůj život častokrát změnil politické i náboženské názory. Roku 1896 se stal v Londýně členem anglikánské církve, tři roky nato byl v Hamburku luteránem, v Kanadě se vrátil k anglikánství a arcibiskup montrealský ho dokonce jmenoval roku 1902 pastorem. Následujícího roku se však vrátil do Anglie, o náboženství ztratil zájem a vrhl se do obchodu a politiky. Roku 1909 si změnil jméno, stal se naturalizovaným Britem, a o rok později se dokonce ocitl v parlamentu.
Špatné investice ho však přivedly do finančních nesnází, které skončily bankrotem, a Lincoln se stal žurnalistou na volné noze. Během balkánských válek (1912–13) psal zprávy o Bulharsku a Turecku a začal i svou špionážní kariéru. Byl poněkud netypickým > agentem dublérem, když pracoval pro obě výše uvedené země najednou. Žádné sympatie k nim necítil. Bulharská tajemství prodával do Istanbulu, turecká do Sofie, ale Bulhaři jeho hru prohlédli a uvěznili ho. Díky intervenci > W. Nicolaie, šéfa německé vojenské špionáže, byl propuštěn, a to ukázalo, že Lincoln pracoval především pro Německo.
Do Londýna se vrátil roku 1914, na prahu 1. světové války, a získal práci na cenzorském úřadu v oddělení pro maďarskou problematiku. O vstup do britské kontrarozvědky se pokoušel bez úspěchu. Snažil se získat kredit tím, že > MI-5 podával zprávy o svých údajných jednáních s šéfem německé kontrarozvědky v Nizozemsku. Jeho zprávy však byly vyhodnoceny jako bezcenné, takže MI-5 získala silné podezření o jeho pravé úloze. O tom, že je pracuje pro Německo, již v té době nepochybovali Francouzi. Lincoln opustil roku 1915 Velkou Británii, neboť se úřadům nepodařilo dokázat mu jakoukoliv vinu. Odjel do USA, kde v německém krajanském tisku uveřejňoval nepokryté invektivy proti Velké Británii. Tím podezření Spojenců jenom posílil. Roku 1916 byl vydán Londýnu a zde uvězněn, ale nikoli za špionáž, nýbrž za padělání šeku.
Rok po skončení války byl Lincoln deportován do Maďarska, a když tu skončila občanská válka, odešel do Německa. Zde se zapletl roku 1920 do Kappova monarchistického puče proti Výmarské republice. Po nezdaru puče rychle opustil Německo a roku 1921 již působil v Číně jako agent čínské kontrarozvědky. Měl pomáhat slabé ústřední vládě proti separatistickým snahám guvernérů jednotlivých provincií. Tvrdí se, že alespoň krátce pracoval pod vedením proslulého > M. Cohena. Pobyt v Číně Lincolna pro změnu přivedl k buddhismu a přijal čínské jméno. Nějaký čas pak strávil v klášteře na Srí Lance, ale poté ho bylo zase možno vidět v Evropě, kde nakupoval pro Čínu zbraně (1927). Nakonec zemřel za 2. světové války v Číně v Šanghaji jako opat pod jménem Chao Kung.

LODY Karl, 1880?–1914, německý špion ve Velké Británii za 1. světové války
Původně sloužil ve vojenském námořnictvu, od roku 1900 pak na lodních linkách z Hamburku do Ameriky. Roku 1914 se sám dobrovolně přihlásil na špionážní misi do Velké Británie, i když ho od tohoto úkolu nadřízení zrazovali. S padělaným americkým pasem a pod krycím jménem Charles Inglis se vylodil na podzim 1914 v Southamptonu.
Jeho misi už od počátku provázelo tolik naivit, že nebylo divu, jak rychle skončila. Lody nebyl vybaven šiframi, takže své zprávy psal otevřenou řečí a posílal je obyčejnou poštou do Švédska na adresy s německy znějícími jmény. Informace získával tak, že jezdil na kole po skotském pobřeží a náhodným chodcům kladl otázky o vojenských objektech.
Lodyho špionážní kariéra trvala jen od září do listopadu 1914, kdy byl v Irsku zatčen. Jakkoli zapůsobil na soudce svou nefalšovanou odvahou a chováním gentlemana, byl odsouzen k trestu smrti a popraven.

LONDSDALE Gordon, vlastním jménem KononTrofimovič Molodyj, 1923–1970, sovětský špion ve Velké Británii
Místo narození tohoto “mrtvého brouka par excellence” není známo. Byl synem ruského vědce, který ho v 11 letech poslal k tetě do USA s kanadským pasem na jméno Gordon Arnold Londsdale. Skutečný Londsdale se narodil v Ontariu pouze o rok později, a proto nelze vyloučit, že Konon Trofimovič byl vybrán pro kariéru špiona již v útlém věku. Gordon žil do 15 let v Kalifornii, roku 1938 navštívil Finsko a pak SSSR.
Náhle se objevil v řadách Rudé armády a za války získal první zpravodajské zkušenosti. Již v 17 letech byl vysazen do týlu německých vojsk. Jednu dobu pracoval jako parašutista i pro plukovníka > R. I. Abela. Počátkem 50. let se pod jménem Londsdale vrátil Molodyj zpět do USA, ale to už byl členem sovětské rozvědky. Od roku 1955 působil jako > rezident ve Velké Británii.
Británii obdivoval a rychle se sžil s prostředím. V Londýně si najal reprezentativní místnosti a stal se známým světákem ve vysoké londýnské společnosti. Seznámil se s pracovníkem nukleární základny v Suffolku Raymondem Shawem a pod krytím ředitele obchodní společnosti se zabýval britskou obranou. Získal významné údaje o první britské atomové ponorce, ponorkovém systému a režimu plaveb a o umístění tajných ponorkových základen.
Molodyj byl ovšem užitečný i pro Brity. Vynalezl bezpečnostní systém proti krádeži aut, za který dostal zlatou medaili “Nejlepšímu britskému imigrantovi”. V jeho špionážní síti pracovali manželé > Cohenovi, jejichž bungalovu používal k zasílání radiogramů na sovětské velvyslanectví v Londýně. Pouze chybou jednoho z jeho agentů se o něj začala zajímat > MI-5. Nakonec byl zatčen a odsouzen k 25 letům vězení.
Později byl vyměněn za Grevilla Wynneho, řídícího důstojníka > O. Penkovského. I ve vězení si zachoval vysokou morálku. Přeložil tam tři knihy do ruštiny a připravoval čínsko-ruský slovník. Svou výměnu s Wynnem zorganizoval prostřednictvím své ženy. K jeho špionážním úspěchům kromě vysoké inteligence bezpochybně přispěla i jeho elegance, laskavost a osobní přitažlivost. Osobní život, především ve vztahu k ženě, která zůstala s dítětem v Moskvě, byl naplněn něhou a láskou. Molodyj zemřel ve věku 47 let za podivných okolností, údajně na srdeční záchvat při sbírání hub na venkově poblíž Moskvy.

LORENC Alojz, * 1939, generálporučík SNB, poslední nejvyšší šéf StB
Lorenc před svým příchodem do významných funkcí za sebou neměl ani kariéru politickou, ani nezačínal jako řadový policista. V letech 1965–70 studoval elektroinženýrství na Vojenské technické akademii v Brně a hned po jejím absolvování byl přijat na Federální ministerstvo vnitra jako kryptolog. Stal se vedoucím odboru pro výzkum a výrobu šifrovacích zařízení a aspiranturu na Českém vysokém učení technickém v oboru kybernetiky ukončil kandidátskou prací. Zdatného kryptologa si časem povšimnul ministr > J. Obzina a získal Lorence pro službu v SNB. V roce 1981 ho jmenoval náčelníkem Správy SNB v Bratislavě. V této funkci Lorenc získal potřebné policejní znalosti a také důležité politické a osobní vazby.
Roku 1985 ho federální ministr vnitra Vratislav Vajnar prosadil do funkce I. náměstka federálního ministra vnitra, a tím Lorenc zůstal až do pádu komunistického režimu. Do jeho přímé pravomoci spadaly centrální správy kontrarozvědky, > sledování a pasů a víz. Nese plnou politickou odpovědnost za represe proti opozici. Paradoxně Lorencovo postavení sílilo přímo úměrně rozkladu komunistického režimu. Na konci 80. let, v době častého vyhlašování různých > mimořádných bezpečnostních opatření, byl náčelníkem operačního štábu Federálního ministerstva vnitra a v této funkci mohl vydávat rozkazy všem správám SNB a národním ministerstvům vnitra. V roce 1989 se domníval, že proti narůstajícímu odporu proti komunistickému režimu je třeba používat spíše politických prostředků než policejní represe, nicméně se jí nikdy zcela nevzdal. Jako nejvyšší šéf kontrarozvědky patřil k nejlépe informovaným lidem ve státě, přesto ještě tři týdny před pádem režimu ujišťoval celostátní poradu náčelníků StB, že “čas pro opozici nehraje”.
Když čas pro ni zahrál a smetl režim, s nímž spojil svůj život, snažil se zametat stopy a dal příkaz ke zničení mnoha dokumentů StB. V prosinci 1989 byl odvolán ze své funkce a počátkem roku 1990 propuštěn z ministerstva. V roce 1991 proti němu bylo vzneseno obvinění z vydání rozkazu ke skartaci dokumentů StB a ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Téměř rok strávil ve vazbě, pak byl vyšetřován na svobodě a v prosinci 1992 ho Vyšší vojenský soud v Táboře – spolu s plukovníkem > K. Vykypělem a bývalým ministrem Františkem Kinclem – shledal vinným. Byl odsouzen ke čtyřem letům vězení nepodmíněně, ale po rozpadu Československa se stal občanem Slovenské republiky a trest nenastoupil. V roce 1992 vydal v Bratislavě knihu Ministerstvo strachu? Neskartované vzpomínky generála Lorence, kde podává seriózní pohled na úlohu a akce obávaného ministerstva, ale mnoho důležitých vědomostí přece jen “skartoval”.
Lorenc se navzdory rozsudku v České republice cítí být naprosto nevinný. Ovšem počátkem roku 2000 bylo oznámeno, že proti němu má být zavedeno trestní stíhání i ve Slovenské republice, a v polovině roku 2000 k tomu skutečně došlo.

LOTZ Wolfgang, * 1921, izraelský špion
Pocházel ze smíšené německo-židovské rodiny z Mannheimu. Po otcově smrti odjel s matkou roku 1933 do Palestiny a zde se stal členem tajné armády Haganah. Za 2. světové války bojoval v britské armádě.
Po vzniku státu Izrael (1948) vstoupil do zpravodajské služby a od roku 1960 působil jako rozvědčík v sousedním Egyptě, kde se vydával za nacistu uprchlého po válce z Evropy. Až do roku 1965 předával rádiem do Izraele informace o dalších nacistech žijících v Egyptě, ale také o egyptském vojenském programu.
Po odhalení byl odsouzen k doživotnímu vězení. Jeho informace přispěly k izraelskému vítězství v tzv. Šestidenní válce v roce 1967. O rok později byl vyměněn za zajaté egyptské vojáky z této války.

LOUVOIS Franćois Michel le Tellier, markýz de, 1641–1691, francouzský ministr války a šéf špionáže za vlády krále Ludvíka XIV.
Král Slunce měl alespoň zpočátku na své spolupracovníky štěstí: hospodářství vedl proslulý ministr Colbert, armádu ministr Louvois a maršál Vauban. Zatímco Vauban se proslavil jako obléhatel (a také projektant) pevností, z markýze a králova ministra Louvoise organizační talent učinil tvůrce pravidelné a disciplinované armády, která dlouho porážela celou Evropu.
Louvois místo ministra v podstatě zdědil po svém otci, který ve stejné funkci sloužil jak Ludvíku XIII., tak Ludvíku XIV. Od roku 1654 pomáhal otci a roku 1666 se stal sám ministrem. Pyšný a domýšlivý Louvois mladší se vedle zavedení jednotné uniformy a dalších vymožeností proslavil i smělou expanzivní politikou a brutálním potlačováním domácí opozice. Zavedením proslulých “dragonád” do hugenotských rodin dosáhl v krátkém čase toho, že na 60 000 hugenotů raději přestoupilo na katolicismus a další emigrovali.
Stal se však také dědicem proslulé špionážní sítě kardinála > Richelieua. Neměl sice žádného mistrného agenta typu pátera Josefa (> F. de Tremblay), ale pochopil nutnost spolehlivé a výkonné agentury ve všech důležitých městech Evropy i v samotné Francii. Agenty platil velmi dobře. Zasílali mu informace jak o všech “novinkách” a chování úředníků, tak především o plánech “vnitřních i vnějších” odpůrců Francie a jejího krále. Pro jeho špionážní síť však byli nepostradatelní i agenti amatéři.
Všichni, kdo cestovali po Francii i mimo ni – herci, obchodníci, cestovatelé, dobrodruzi – mu podávali zprávy z míst, jimiž projížděli, a to o všem, co pokládali za zajímavé či užitečné. Na své výplatní listině měl i služebné v hotelech. Informace, které získával, byly spíše obecného charakteru než cíleně specifické. Říkal svým agentům, aby “sebrali” všechno, co najdou, a dali mu to ke zvážení. Louvois pak prostě vyčistil zrno od plev a čas od času získal uspokojivé odpovědi na základní problémy, které řešil.
Zahraniční agenti mu umožnili, že Francie vstupovala do války lépe připravená než její protivníci. Domácí agenti zase přispěli ke klidnému zázemí a k tomu, že armáda byla disciplinovaným tělesem. Markýz Louvois sice už nebyl svědkem konce Ludvíkových výbojů, ale zanechal po sobě armádu i špionážní síť, které se až o půl století později vyrovnala pruská armáda a špionážní organizace krále > Fridricha Velikého.

LUCAS William Otto, 1893–1978, americký špion a novinář
Narodil se v Petrohradě, matka byla Angličanka, otec Němec. Za 1. světové války bojoval v carské armádě, roku 1918 v řadách bělogvardějců v armádě generála Kornilova. Lucase zatkli bolševici, ale díky protekci z nejvyšších sovětských míst byl propuštěn. Odjel do USA, kde se roku 1930 stal americkým občanem. V New Yorku se seznámil s vydavatelem connecticutských místních novin, do kterých pod pseudonymem William van Narvig dodával neuvěřitelné množství informací z celého světa.
Z lokálního časopisu vytvořil Lucas uznávaný list. Informace získával ze speciálně upraveného radiopřijímače, který umožňoval zachycovat i kódované zprávy z německého nejvyššího velení. Měl rovněž síť > informátorů po celém světě. Mezi jeho přáteli byli lidé z nejbližšího okruhu maršála Göringa, stejně tak měl dobré kontakty s proslulým Andrejem Ždanovem, kterého za války navštívil v Moskvě.
Za 2. světové války se Lucas stal agentem vojenského zpravodajského odboru americké armády. Organizoval německý protinacistický odboj a vedl akce proti nacistické špionáži. Odhalil i sovětského agenta v USA Gerharta Eislera. Naposledy se na veřejnosti proslavil reportážemi z korejské války a pak se zcela stáhl do ústraní. Až do své smrti žil na Floridě.

LUCY, německá protinacistická špionážní síť ve Švýcarsku za 2. světové války
Krycí označení této sítě pochází od sovětského špiona ve Švýcarsku > S. Radóa, se kterým 1942–43 spolupracoval politický emigrant z Německa > R. Rössler. Radó se s Rösslerem z konspirativních důvodů nikdy nesetkal a používal pro něho krycí jméno LUCY. Toto krycí jméno někteří autoři užívají jako označení celé Rösslerovy špionážní sítě.

LUDVÍK XV., 1710–1774, francouzský král z dynastie Bourbonů
Anglický monarcha > Karel II. nebyl jedinou korunovanou hlavou, která osobně řídila špionážní službu své země. Totéž se přičítá i Ludvíku XV. či > Fridrichu II. Velikému, kteří však – na rozdíl do Karla II. – nikdy nebyli v emigraci, kde by řídili vlastní špionážní síť.	Myšlenka královské tajné služby prý napadla Ludvíka XV. roku 1743, kdy se stalo hlavním cílem zahraniční politiky udržet francouzský vliv v Polsku. Proto prosazoval vlastního kandidáta na uprázdněný polský trůn.
Francouzský ministr zahraničí byl ovšem proti tomu a předpokládal, že Francie z této podpory může získat jedině mezinárodní komplikace. Ludvík se tedy rozhodl, že svou vládu obejde a vytvoří si vlastní diplomatickou a zároveň špionážní službu. Najímal vlastní agenty (často šlo o lidi oficiálně spojené s ministerstvem zahraničí) a posílal je do ciziny s instrukcemi, které byly v příkrém rozporu s oficiálními instrukcemi ministra zahraničí. Tak jeho královská tajná služba zahájila svou činnost. Šéfem služby v cizině v roce 1752 – v době kritické pro francouzskou diplomacii v Polsku – byl Charles Franćois de Broglie, francouzský vyslanec ve Varšavě. Ministr zahraničí se přitom domníval, že má podporu Ludvíka XV. ve své volbě kandidáta na polský trůn. Netušil, že Ludvík si připravil vlastního francouzského kandidáta.
Výsledek byl katastrofální – ani jeden z francouzských kandidátů neuspěl a roztříštěnost zájmů francouzské zahraniční politiky pokračovala i v dalších letech. Roku 1772 musel Ludvík XV. bezmocně přihlížet dělení Polska mezi Rusko, Prusko a Rakousko. V té době už byla Francie oslabena po sedmileté válce (1756–63) a ztrátě svých hlavních kolonií.
Králova tajná služba měla také určité úspěchy. Například v případě rytíře d’Éona, který zastupoval Francii na dvoře carevny Alžběty a zahájil důvěrné styky mezi carským a francouzským dvorem. Ovšem téhož d’Éona pak musil za jeho působení v Londýně “usměrnit” jiný králův agent > Beaumarchais. V konečném důsledku úspěchy Ludvíkovy tajné služby ve srovnání s neúspěchy byly zanedbatelné a “královská špionáž” způsobila více škody než užitku.

LUDVÍK Vlastimil, * 1943, podplukovník rozvědky československé Státní bezpečnosti a defektor
Po studiu na Vysoké škole ekonomické (1967) a vojenské službě nastoupil v roce 1968 na I. správu StB (rozvědka) a po vyškolení na britský referát 42. odboru. Po > legalizaci (1973–75) na ministerstvu zahraničního obchodu působil v letech 1975–82 na > rezidentuře v Londýně, poté absolvoval rozvědnou školu KGB v Moskvě (1982–83). Po návratu znovu působil na odboru 42, odkud odjel roku 1987 do Indie a tady na sklonku roku 1988 defektoval do Velké Británie. V létě 1989 byl v nepřítomnosti odsouzen v ČSSR k 8 letům žaláře, ale roku 1990 ho prezident republiky omilostnil. Napsal knihu o československé rozvědce v letech 1968–88 The Little Sister (Malá sestra, velkou je míněna KGB), která obsahuje údaje o “normalizaci” u StB, o postupech československé rozvědky především ve Velké Británii, o některých československých špionech (mimo jiné o Václavu Wallisovi, > aféra Wallis) a jejich agentech, důvěrných stycích a > ideových spolupracovnících.

LUSTRACE
V terminologii československých bezpečnostních orgánů zjišťování, zda lustrovaná osoba má záznam v > evidencích VB a StB. Lustrace měly předepsaný postup. Nejprve se muselo lustrovat v evidencích VB, pak v evidencích StB. Pokud byla lustrace pozitivní (osoba byla evidována), postupovaly statisticko-evidenční útvary dvojím způsobem. U uložených spisů a svazků zapsaly na zadní stranu lustračního tiskopisu archivní číslo, pod nímž byl dokument uložen v operativním archivu. Pokud v evidencích kontrarozvědky byl odkaz na evidence rozvědky, dostal lustrující > operativní pracovník sdělení: “Lustruj na I. správě”. U “živých” spisů a svazků dostal lustrující pracovník označení útvaru a jméno operativce, který svazek vedl. Tomu se musel lustrující ohlásit a sdělit, proč se o příslušnou osobu zajímá. Její > blokace měla zamezit střetu operativních zájmů. Z lustrací v evidencích StB nevyplývalo, o jaký druh svazku nebo spisu se jedná – mohlo jít o spis prověřované osoby, svazek tajného spolupracovníka či “rozpracované” osoby apod. – to se lustrující pracovník dozvěděl až ze studia archivovaných dokumentů nebo z informací blokujícího pracovníka.
Lustrace byly povinné při zakládání osobních spisů a svazků. Lustrovány byly nejen osoby, na které byl spis zakládán, ale i jejich příbuzní. Když se zakládal svazek na propůjčený či > konspirační byt, byly lustrováni všichni dospělí občané žijící v příslušném domě. K lustraci bylo zapotřebí uvést na lustračním tiskopise správné jméno a přesná data narození. K získání těchto údajů sloužily > oficiální styky. Pracovníci VB směli lustrovat pouze v evidencích VB, pracovníci StB měli přístup do všech evidencí. Lustrační činnost upravoval naposled metodický pokyn z října 1989. Ten také vymezoval všechny důvody lustrací. Lustrační tiskopisy se nejprve vyplňovaly ručně a hledalo se v manuálních evidencích. Na konci komunistického režimu byly již evidence automatizované a vstupem do nich byly tiskopisy se strojově čitelným písmem.
Po listopadu 1989 veřejnost začala chápat pojem lustrace v užším významu – jako zjišťování, zda konkrétní osoby byly vědomými spolupracovníky StB. Jim a dalším osobám měl v obsazení významných míst ve státní správě (nikoliv v soukromých firmách) bránit takzvaný lustrační zákon 451/91 Sb. “o některých dalších podmínkách pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích”. Zákon stanovil, že na vyjmenované funkce ve státě nesmějí být jmenováni příslušníci StB, vědomí spolupracovníci StB, tajemníci KSČ od okresního stupně výše, členové předsednictev ÚV KSČ a KSS, náčelníci a členové štábu Lidových milicí (LM) od okresního stupně výše. Ještě přísnější podmínky byly stanoveny pro bezpečnostní a policejní služby. Zákon měl platit do konce roku 1996, později česká Poslanecká sněmovna prodloužila jeho platnost do konce roku 2000 (musela přitom přehlasovat prezidenta V. Havla, který zákon odmítl podepsat).
Do zákona byly vtěleny nejrůznější zájmy. Nevztahoval se například na členy komunistických vlád, k nimž patřil Havlův přítel Marián Čalfa. V bezpečnostních složkách se vztahoval jen na příslušníky kontrarozvědky StB, nikoli na příslušníky rozvědky (pokud v ní nezastávali funkce od náčelníka odboru výše). Jeho uplatňování nebylo a není veřejně kontrolovatelné. Neexistují oficiální a veřejné seznamy příslušníků a spolupracovníků StB a vyšších funkcionářů KSČ a LM. Když P. Cibulka vydal roku 1992 neoficiálně seznamy příslušníků a spolupracovníků kontrarozvědky StB (> Cibulkovy seznamy), byl to právě V. Havel, kdo proti tomu ostře vystoupil. Neodstranitelným spolupracovníkem > J. Rumla byl od roku 1990 estébák Jan Bělíček. A česká společnost za 10 let od listopadu 1989 dospěla do stavu, kdy člověk, jenž byl “rozpracovanou” osobou StB, je k smíchu, a spolupracovníci StB mohou bez rozpaků i kandidovat a být zvoleni do zákonodárných sborů. Jiní patří k nejbohatším lidem ve státě, další působí jako úctyhodní občané ve všech sférách společnosti. I vládám je lustrační zákon pro smích. Možná nikoli proti jeho liteře, ale jistě proti jeho duchu jmenují osoby registrované jako spolupracovníci StB i do mezistátních komisí. Například do institucí zřízených na základě česko-německé deklarace z roku 1997 jmenovaly české vlády registrovaného spolupracovníka StB NÁKLAD nebo registrovaného spolupracovníka JAROSLAV.

MACLEAN Donald Duard, 1913–1983, britský diplomat, špion pro Sovětský svaz
Narodil se v Londýně jako syn skotského politika a člena parlamentu. Od roku 1931 studoval v Cambridgi, kde se setkal s > K. Philbym, > G. Burgessem a > A. F. Bluntem. Dva posledně jmenovaní měli stejně jako Maclean homosexuální sklony, což v jejich dalším životě sehrálo významnou roli. Zprvu je však údajně sjednocovalo “hledání” alternativy za politický systém, který podle nich přivedl Británii k ekonomické krizi. “Řešení” nalezli v příklonu ke komunismu a pak se stali sovětskými agenty.
Maclean po ukončení studia roku 1934 usiloval o místo na ministerstvu zahraničí. Aby rozptýlil podezření, že inklinuje ke komunismu, publikoval článek, v němž tento systém podrobil zdrcující kritice. Získal zaměstnání, rychle postupoval a v roce 1940 byl už v Paříži. Se svou ženou unikl před nacisty do Británie těsně před kapitulací Francie. Poté do roku 1944 pracoval v Londýně a po celou dobu posílal Sovětům podrobné zprávy, které získal na ministerstvu zahraničí.
Roku 1944 byl jmenován 1. tajemníkem na velvyslanectví ve Washingtonu a ve své špionážní činnosti mohl úspěšně pokračovat. Navzdory námitkám Američanů pracoval ve výboru, který měl koordinovat americkou, britskou a kanadskou účast na vývoji atomového výzkumu. Jeho zprávy byly pro SSSR velmi zajímavé.	Macleanova homosexualita spolu s nelehkou špionážní činností přispěly k narůstání problémů v jeho osobním životě a ukončení slibné kariéry. Už v roce 1948 ho nadřízení odsunuli do Káhiry, kde, jak doufali, “se dá dohromady”. Záhy zjistili, že udělali chybu. Roku 1950 ho odvolali pro silné sklony k alkoholismu a neúnosné vystupování. Přesto roku 1951 získal vedoucí místo v americkém oddělení ministerstva zahraničí. Jak se později ukázalo, bylo to zásluhou jeho nadřízených, bývalých spolužáků v Cambridgi.
Roku 1951 naplno propukla špionážní aféra a Maclean byl označen za člověka, který předával Sovětům důvěrné informace. Vyšetřování v Londýně i ve Washingtonu neúprosně směřovalo právě k Macleanovi, protože byl jedním z mála úředníků, který splňoval všechny předpoklady “úspěšného” špiona. Macleana však varoval Burgess, jenž se právě vrátil z mise ve Washingtonu, kde ho na nebezpečí upozornil K. Philby. Ve stejné době varoval Burgess i Blunta, jenž přestal vyvíjet špionážní aktivitu, a navíc to oznámil sovětské spojce.
Sověti přikázali všem třem, aby okamžitě odjeli do SSSR. Blunt odmítl, ale Burgess a Maclean uposlechli, odjeli do Moskvy a zde veřejně prohlásili, že jsou > defektory ve prospěch SSSR.Tím fakticky umožnili i nadále působit K. Philbymu a Bluntovi. Žena a děti Macleana se k němu připojily v roce 1953, kdy se do Sovětského svazu dostaly tajně ze Švýcarska.
Další britský defektor dorazil do Moskvy o 10 let později – byl to K. Philby. Z “cambridgeské” sítě SSSR zůstal v Londýně už jen Blunt, který byl veřejně odhalen teprve roku 1979. Macleana zcela rozvrátil alkohol. Jeho život v SSSR popisují britské prameny jako dost nešťastný – a není důvodu tomu nevěřit.

MAD viz NĚMECKO

MAĎARSKO
Po rakousko-uherské “prehistorii” dějiny maďarských zpravodajských služeb začínají po 1. světové válce. Deziluze z válečné porážky a odtržení ohromného území historických Uher, chaos, bolševická republika rad 1919 s jepičím životem, ale i brutálním rudým terorem – to vše Maďary silně traumatizovalo. Nepřátelství ke komunismu tvořilo základ jak maďarské státní bezpečnosti, tak zpravodajské služby. Obě tyto složky začaly významně působit od roku 1919, kdy admirál Horthy ovládl Budapešť.
Po stabilizaci situace se zjistilo, že zpravodajské oddělení armády i maďarské královské policie a politické oddělení maďarské státní policie mají poměrně značné množství tajných agentů v cizině i v Maďarsku. Pozornost se zaměřila především na SSSR, protože četní komunisté, usilující o spojení se sovětským Ruskem, tam po porážce maďarské revoluce uprchli. Regent Horthy, který stál v čele Úřadu národní služby obrany, řídil jak zpravodajskou službu armády, tak ministerstva vnitra, a to od roku 1920. Armádní služba byla v podstatě kontrašpionáž, schopná čelit komunistické subverzi prostřednictvím sítě agentů, kteří pronikli do extrémně levicových i pravicových organizací.
Postupně se však zpravodajské služby zaměřily i na sousední “nástupnické” státy včetně ČSR, a tento trend narůstal zejména na sklonku 30. let spolu s iredentistickými požadavky. Po stránce zpravodajské, aspoň podle svědectví > F. Moravce, dokázalo Československo Maďarsku čelit, od jeho osudu ho to však stejně neuchránilo. O mnoho lépe se nevedlo ani Maďarsku. Do 2. světové války bylo zataženo po boku Německa, pak ho jeho spojenec fakticky okupoval. Po obsazení Maďarska sovětskou armádou v roce 1945 aktivity všech sekcí maďarské zpravodajské služby samozřejmě ustaly. Záhy se ukázalo, že tajná služba je už delší dobu infiltrována NKVD. Její agent Gábor Péter zřídil v Budapešti centrum politického vyšetřování a exekutivní složku maďarské státní policie.
Tímto centrem se roku 1947 stalo AVO podřízené ministerstvu vnitra a úzce spolupracující se Sověty. V roce 1949 se přeměnilo na “nezávislý” orgán na úrovni ministerstva pod jménem AVH (Államvédelmi Hatósáy, Úřad státní bezpečnosti). Péter se stal šéfem úřadu s hodností generálporučíka. AVH mělo 17 sekcí, ale pouze 3 z nich byly veřejně známé. Ze zhruba 9 milionů obyvatel bylo získáno na 80 000 agentů; někteří spolupracovali nuceně, jiní dobrovolně, z “ideových důvodů”.
Během maďarské revoluce v roce 1956 bylo nenáviděné AVH rozpuštěno a později byly vytvořeny nové rozvědné a kontrarozvědné zpravodajské organizace, které však nikdy nedosáhly pravomocí a vlivu AVH. S jistou nadsázkou lze říci, že maďarské tajné služby plnily od 60. let spíše než represivní skutečně zpravodajské úkoly. Po pádu komunistického režimu byla maďarská kontrarozvědka reorganizována v NBH (Nemzetbitonsági Hivatal, Národní bezpečnostní služba).
Další informace týkající se problematiky špionáže čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.nbh.hu.

MAFFIE (Tajný výbor) – tajná protirakouská organizace v Čechách za 1. světové války
Své jméno (podle původní sicilské tajné organizace usilující o nezávislost ostrova ovládaného cizí dynastií) získala podle pamětníků zcela náhodou. Soustředila se v ní různá protihabsburská hnutí a je do jisté míry příznačné, že podrobný plán organizace, který vypracoval T. G. Masaryk před odjezdem do ciziny, byl “z opatrnosti” zničen.	V jejím čele stál vždy pětičlenný výbor. Jeho ústřední postavou byl zprvu Edvard Beneš, po jeho odchodu do emigrace Přemysl Šámal. Maffie udržovala styk s českým zahraničním odbojem, pro nějž mimo jiné shromažďovala strategické informace o vojenské a ekonomické situaci Rakouska-Uherska, o náladách vojáků a civilistů, ale i aktuální zprávy od císařského dvora atd. Zahraniční odboj je pak předával Spojencům. Spojení s Maffií udržoval mimo jiných i Čechoameričan > E. V. Voska.	Maffie navázala také styk s obdobným hnutím Jihoslovanů žijících v monarchii.
Po perzekuci některých členů (Karel Kramář, Alois Rašín), kteří ovšem byli zatčeni, aniž by rakouská policie o Maffii věděla, nastoupili do ní další (včetně Hany a Jaroslava Kvapilových či policejního komisaře Richarda Bienerta). V pozdějších fázích války (1917–18) se Maffii podařilo organizovat i velké politické akce. Bránila akcím oportunistických kruhů (nezdařilo se to v případě loajálního prohlášení Českého svazu z roku 1917) a vyšel od ní i podnět k rozhodujícím činům domácí politiky – Manifestu 222 spisovatelů českým poslancům ve Vídni, Tříkrálové deklaraci a Národní přísaze.
Díky důsledně dodržovaným konspiračním pravidlům Maffie nebyla až do konce války odhalena a většina jejích členů (celkem šlo prý o 104 osob) se navzájem dozvěděla o členství ostatních v ní až po vzniku Československa, k jehož zrodu přispěli. Přehled o činnosti organizace podala historička Milada Paulová v dvoudílné práci Dějiny Maffie.

MAGIC
Krycí jméno systému používaného v USA pro dešifrování japonského > PURPUROVÉHO KÓDU za 2. světové války. Někteří autoři tak označují i vlastní kryptologickou skupinu > W. Friedmana, která se tím zabývala.

MARLOWE Christopher, 1564–1593, anglický dramatik a vládní agent za královny Alžběty I. 
Dnes jméno tohoto dramatika znají většinou jen odborníci, přestože ve své době byl stejně proslulý jako Shakespeare a jeho drama Faust inspirovalo i Goetha. Marlowe byl však také přítelem šéfa královniny tajné služby > F. Walsinghama a od roku 1580 jedním z jeho agentů. Zdá se, že měl podíl na nejúspěšnější akci – na likvidaci lodí z chystané španělské invazní armády v Cádizu roku 1587.
V kritické době (únor až červenec 1587) byl totiž Marlowe nezvěstný, bez vysvětlení zmizel i z univerzity v Cambridgi, kterou navštěvoval. Po návratu byl však obžalován se styků s katolickými spiklenci (v Cambridgi se skutečně stýkal s otcem Robertem Parsonem, agentem jezuitů), z kacířství a tajné konverze ke katolictví. Ale jiné zprávy hovoří o tom, že byl uvězněn pro rvačku a jako buřič předvolán před tajnou královninu radu, kde se zodpovídal za ateistické výroky.
Je možné, že šlo pouze o záminku, aby se Marlowovi dostalo nenápadně slyšení u tajné královské rady. Ať už tomu bylo jakkoli, zdá se, že populární dramatik se stal někomu velmi nepohodlným. Jeden z Walsinghamových agentů – jakýsi Richard Baines – se dal slyšet, že je třeba “zacpat ústa nebezpečného člena církve”. A to se, ovšem až za nějaký čas, skutečně stalo.
Marlowe byl roku 1593 v domě synovce svého příznivce Walsinghama (ten už ale byl v té době 3 roky po smrti) zatčen a hrozilo mu uvěznění v proslulém Toweru. Na kauci byl sice propuštěn, ale deset dní poté ho v hospodské rvačce zabil tajný agent Ingram Frizer. “Svědky” této rvačky byli kupodivu další dva agenti Jejího Veličenstva.
Někdy se naznačuje, že Marlowe ohrožoval i Walsinghama, který jako šéf špionáže měl spojení i se skotským královským dvorem. Ale vzhledem k datu smrti Walsinghama (1590) je to nepravděpodobné. Šlo spíše o jiné vyřizování účtů.	Existuje ovšem opravdu fascinující verze: podle plánu připraveného Walsinghamem byl zabit někdo docela jiný, doklady o smrti byly zfalšovány a Marlowe se po delším pobytu v cizině vrátil do Anglie, aby tu působil pod novým jménem – William Shakespeare. Skutečně první verše, které Shakespeare publikoval, vyšly krátce po Marlowově předpokládané smrti. Také Frizer byl bez udání důvodů omilostněn a nikdo nevysvětlil, co tehdy dělal Robert Poley – další agent a navíc služebník Walsinghamovy dcery – v horním pokojíku hospody v Deptfordu, kde měl Marlowe zahynout. A tak nechme volné pole odvážným spekulacím o dalším osudu Marlowa, i když literární vědci (a s nimi americký kryptolog > W. Friedman) se na celou věc dívají více než skepticky.

MARTIN William, * 1931, americký kryptolog, špion pracující pro SSSR
Pocházel ze státu Georgia a jeho otec byl obchodník. Martin se proslavil už v útlém mládí jako vynikající matematik a šachista. V 19 letech vstoupil do amerického námořnictva a jako kryptolog byl vyslán na americkou námořní základnu v Japonsku. Zde se seznámil s Bernonem Mitchellem, s nímž později defektoval. V roce 1955 opustil námořní službu a vystudoval na Washingtonské univerzitě matematiku. Od roku 1958 sloužil spolu s Mitchellem jako kryptolog v > NSA (National Security Agency, Kancelář národní bezpečnosti).
Oba patrně homosexuální přátelé vstoupili do komunistické strany USA a v roce 1959 navštívili tajně Kubu. Roku 1960 náhle oba utekli do SSSR. Motiv tohoto útěku není dosud zcela jasný, podle oficiální verze stála za jejich útěkem právě jejich homosexuální orientace. V Moskvě oba přátelé “uspořádali” tiskovou konferenci, na které napadli americkou zpravodajskou politiku, k níž prý patřilo i rozbíjení a čtení kódů spřátelených zemí. Útěk Martina a Mitchella byl jednou z řídkých událostí, kdy se přísně utajovaná NSA dostala na stránky novin.

MASKOVÁNÍ
Termín používaný ve vojenské, policejní a zpravodajské práci pro zakrývání osob, objektů, předmětů a činností.
U osob se maskuje nejen jejich totožnost a poslání (> legalizace, > legenda), ale také přítomnost – například použitím převleků, změn podoby nebo úkrytů při sledování či používání > zpravodajské techniky. Utajované objekty se maskují jako různé podniky a instituce, schůzková místa jako sklady a dílny apod. Maskování se nejvíce uplatňuje při zakrývání předmětů zpravodajské techniky. 
Základem tohoto maskování je od nejstarších dob snaha o co největší miniaturizaci, umožňující účelné a přitom nenápadné umístění předmětu. Fotoaparáty se ukrývají v zapalovačích či jehlicích kravat, odposlechové a nahrávací mikrofony v kožených aktovkách či kabelkách, kamery mají objektivy v uzávěrech nebo sponách apod. Také umístění odposlechových a fotodokumentačních zařízení v bytech a kancelářích musí být důkladně maskováno. Předmětem maskování jsou také zbraně. Zřejmě nejznámějším prostředkem je tradiční hůl skrývající kord či dýku anebo deštník opatřený dutým hrotem vstřikujícím jed. Tohoto prostředku použila bulharská komunistická tajná služba k likvidaci významného disidenta a poté emigranta Georgiho Markova v Londýně.

MAŠÍN Josef, 1896–1942, československý důstojník, organizátor domácího odboje za nacistické okupace
Za 1. světové války bojoval v československých legiích v Rusku a už v té době se vyznamenal při zpravodajské práci a v kurýrní službě. Od roku 1921 byl důstojníkem československé armády, v níž zastával různé velitelské funkce. Po okupaci v březnu 1939 se stal jedním z předních organizátorů odboje, postupně přešel do ilegality a v rámci Obrany národa (ON) patřil spolu s > V. Morávkem do zpravodajsko-diverzní skupiny > V. Balabána (proslulí Tři králové).
Mašín byl hlavním organizátorem diverzních akcí, včetně neúspěšného atentátu na > H. Himmlera v Berlíně. Po zatčení Balabána v dubnu 1941 se ještě úspěšně skrýval a převzal velení skupiny, ale poté byl 13. května spolu s Morávkem a radiotelegrafistou Peltánem zaskočen > Gestapem v nuselském bytě, právě když předávali Londýnu zprávu od A-54 (> P. Thümmela) s přesným datem přepadení SSSR.
S pistolí v ruce zastavil první útok Gestapa a umožnil útěk svým druhům. Sám však zraněný padl do rukou Gestapa. Nejprve ho převezli do podolské nemocnice a zveřejnili jeho fotografie. Poté byl marně vyslýchán a odolal i nelidskému mučení. Jeho přátelé připravili únos při jeho očekávaném převozu. Úsilí zmařil sám Mašín. Těsně před akcí, o níž nevěděl, napadl svou stráž, ale byl přemožen a odvezen pod silnou ochranou na Pankrác a pak na výslechy do proslulé Pečkárny. Podle svědectví generála > F. Moravce usilovala exilová vláda v Londýně o jeho výměnu za zajatého velitele německé ponorky, ale marně. Po atentátu na > R. Heydricha byl Mašín za stanného práva 30. června 1942 popraven v Kobylisích.
Prosluli i jeho dva synové Josef a Ctirad, kteří v roce 1950 vytvořili protikomunistickou odbojovou skupinu a na podzim roku 1953 se přes NDR probili do Západního Berlína. Zabili při tom několik lidí, a to je pro velkou část české polistopadové společnosti dodnes kontroverzní čin. Když u příležitosti jubilejního státního svátku 28. 10. 1998 prezident V. Havel udělil jejich matce Zdeně Mašínové státní vyznamenání in memoriam, její dcera, nespokojená s postojem společnosti vůči jejím bratrům, se na protest k převzetí vyznamenání nedostavila.

MATA HARI, vlastním jménem Margaretha Geertruida Zelle, 1876–1917, nizozemská tanečnice a vyzvědačka
Narodila se v Leeuwardenu v rodině obchodníka s klobouky. Již od mládí toužila po dobrodružném životě. V 17 letech se provdala za důstojníka z Nizozemské Východní Indie a přesídlila s ním na Jávu. Manželství nebylo šťastné a po rozvodu se roku 1902 vrátila zpět do Nizozemska. Roku 1904 přesídlila do Paříže, kde zprvu vystupovala v cirkuse, později se stala tanečnicí exotických orientálních tanců, které ji uchvátily již za jejího javánského pobytu. Působila pod uměleckým jménem Mata Hari (Ranní slunce) a proslula i jako milenka mnoha významných mužů z vysoké společnosti a vládních i vojenských kruhů.
Začátek 1. světové války ji zastihl v Berlíně uprostřed románku s šéfem policie. Patrně touha po dobrodružství a citové vazby ji přiměly k tomu, že se stala agentkou německé tajné služby. S francouzskou tajnou službou zase koketovala v době milostného vztahu s francouzským důstojníkem. I když jako špionka měla mizivý význam (německé straně nepředala jedinou cennou informaci) a i když jí žádná tajná služba, s níž měla kontakty, nikdy skutečně nevěřila, ve Francii ji roku 1917 zatkli, obvinili ze špionáže a odsoudili k smrti. Byla popravena v Paříži při východu slunce 11 výstřely popravčí čety. Patrně její tragický konec dal vyrůst legendě o mistrovské špionce Matě Hari.
V lednu 1999 prošla tiskem zpráva, že pracovník > MI-5 v Paříži získal přístup k francouzskému svazku Maty Hari. Obsahuje prý tři desítky mužských jmen, a to nejen politiků a vojenských činitelů, ale i skladatele Giacoma Pucciniho a finančníka Henriho de Rothschilda.

MAUGHAM William Somerset, 1874–1965, britský dramatik, spisovatel a tajný agent
Byl synem právníka působícího na britském velvyslanectví v Paříži a uměl prý dříve francouzsky než anglicky. V deseti letech osiřel a staral se o něj jeho strýc, kněz. Vystudoval medicínu, ale praxi se nevěnoval (s výjimkou stáží v londýnských chudinských čtvrtích). Plachý a koktající mladík se po úspěchu svých dramat v Londýně, USA i Evropě (1908) stal sebevědomým mužem. Procestoval Evropu, Ameriku i Dálný východ.
Za 1. světové války vstoupil do Červeného kříže ve Francii. Byl zprvu řidičem sanitky, tlumočníkem, ale pak byl pro své zkušenosti vybrán do zpravodajské služby. Jako agent britské rozvědky působil nejprve ve Švýcarsku, pak v USA, v Pacifiku a nakonec od roku 1917 i v Rusku. Zde mu byl, jak sám píše, svěřen nemožný úkol “zabránit bolševické revoluci a udržet Rusko ve válce”. (Ve své cestopisné autobiografii The Summing Up, česky: Shrnutí, však prohlásil, že “ruské revoluci se dalo zabránit, kdyby přijel o 6 měsíců dříve”.)
Dokumenty sira Williama Wisemana v knihovně univerzity v Yale dokazují, že Maugham v roce 1917 hrál skutečně významnou roli ve špionáži v Rusku. Jsou tu uchovány Maughamovy zprávy, v nichž uváděl jméno hlavního německého agenta v Rusku, analyzoval politickou situaci a předkládal různé návrhy. Mezi nimi je například nárys plánu na organizování propagandy a tajné služby v Rusku, která by tu paralyzovala mohutný německý vliv. Ten se zaměřoval především na rozkládání ruské armády. V. I. Lenin se právě s německou pomocí dostal v roce 1917 ze Švýcarska do Ruska. Bolševici pak uskutečnili revoluci, po níž uzavřeli s Německem mír a válka na východní frontě skončila. Dochovalo se potvrzení, že Maugham přijal na zpravodajské účely částku 21 000 dolarů. Je na něm i jeho krycí jméno – Somerville.
Po válce se zraněný a znechucený vrátil domů a napsal svá nejlepší prozaická díla (Poslední půlšilink, Koláče a pivo a Na ostří nože). Svůj neveselý úděl špiona popsal v povídce Ashenden: The British Agent (Ashenden: britský agent), publikované v roce 1928 a později zpracované v televiznímu seriálu.

MB viz RUSKO

McCARTHY Joseph Raymond, 1908–1957, americký senátor
Republikánský senátor z Wisconsinu, který v roce 1950 rozpoutal kampaň proti komunistům a komunistickému nebezpečí v USA, nazývanou “hon na čarodějnice”. Racionálním základem jeho kampaně bylo masivní poválečné pronikání sovětských špionů do všech sfér americké společnosti.
McCarthyho senátní Výbor pro neamerickou činnost pronásledoval i ty občany, kteří byli pod vlivem špionománie obviňováni ze spolčování s komunisty zcela nesmyslně. Neváhal podezírat jak řadu levicově orientovaných intelektuálů – například Ch. Chaplin musel natrvalo opustit USA – tak posléze i CIA a její vedení. Nakonec se dostal do přímých sporů s armádou a prezidentem Eisenhowerem. Jeho činnost se stala vítaným terčem sovětské propagandy proti “americkému fašismu”. McCarthyho vliv skončil rozpuštěním Výboru pro neamerickou činnost v roce 1954, kdy po smrti J. V. Stalina a skončení korejské války nastalo méně konfrontační období vztahů mezi Západem a Východem.

McCONE John, * 1902, šéf CIA
Po katastrofálním neúspěchu akce > CIA v Zátoce sviní v roce 1961 (akce kubánských exulantů na svržení Castrova režimu) jmenoval prezident John F. Kennedy McCona do funkce šéfa CIA. Do té doby byl McCone vedoucím pracovníkem Výboru pro atomovou energii. McCone, který neměl předtím s bezpečnostními službami žádnou zkušenost, přistupoval zpočátku k organizaci CIA s nedůvěrou.
Pak se ale pustil do reorganizace informačního toku, provedl řadu zlepšení v chodu organizace a nechal detailně zmapovat umístění sovětských atomových raket na Kubě. Na základě sledování sovětských nákladních lodí, které vozily vojenský materiál, vytvořil systém vyhodnocování obsahu kontejnerů na palubách těchto lodí. Na jeho úsilí se uvnitř CIA pohlíželo s lehkým posměchem, a když McCone zjistil, že ho nebere vážně ministerstvo obrany a že ani prezident L. Johnson mu není nakloněn, podal v roce 1965 demisi.

MEMORANDUM viz SVAZEK TAJNÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

MENŽINSKIJ Vjačeslav Rudolfovič, 1874–1934, šéf sovětské OGPU 
Narodil se v Petrohradě v rodině učitele. V roce 1898 absolvoval právnickou fakultu na petrohradské univerzitě. Od roku 1895 se aktivně účastnil revolučního dění. Roku 1903 vstoupil do ruské sociální demokracie, přidal se k frakci bolševiků a pracoval v redakci stranického časopisu. Později působil jako propagandista v armádě a v roce 1907 byl zatčen, ale o rok později se mu podařilo uprchnout za hranice. Až do revoluce roku 1917 žil v Belgii, ve Švýcarsku a Francii.
Po návratu nejdříve pracoval v redakci časopisu Soldat a pak se stal lidovým komisařem financí. Roku 1919 se dostal do vedení > Čeky a v roce 1926 po smrti > Dzeržinského nastoupil na jeho místo šéfa OGPU (> GPU). Ve frakčním boji v bolševické straně koncem 20. let se přidal na stranu J. V. Stalina, jemuž pomáhal při likvidaci Bucharina a > Trockého.
Menžinskij byl talentovaný pianista, měl senzitivní povahu a kultivovaný vkus. To mu ovšem nebránilo být ve vedení a pak v čele organizace, která měla na svědomí fyzickou likvidaci milionů lidí. Trpěl chronickými dýchacími potížemi, a proto byl často neschopný pracovat. Byl slabý organizátor, Stalin ho neustále kritizoval a tupil, až roku 1934 našel v osobě > Jagody konečně muže, kterého potřeboval pro čistky. Menžinskij náhle zemřel na srdeční zástavu.

METTERNICH-WINNEBURG-OCHSENHAUSEN Clemens Wenzel Nepomuk Lothar kníže, 1773–1859, rakouský státník a šéf špionáže
Pocházel z Porýní a od mládí byl určen k diplomatické dráze jako jeho otec. Jeho společenský a politický vzestup urychlila roku 1795 svatba s Eleonorou Kounicovou, vnučkou a dědičkou bývalého kancléře > V. A. Kounice. Od počátku století působil jako vyslanec (Drážďany, Berlín, od roku 1806 Paříž), v roce 1809 se stal rakouským ministrem zahraničí a o rok později kancléřem. Byl to člověk velmi vzdělaný, vyrůstající v osvícenství, ale sám prosazoval absolutismus. A pokud byl u moci, skutečně se mu podařilo udržet feudální strukturu společnosti a absolutistickou monarchii.
V době napoleonských válek se snažil především udržet integritu rakouských zemí. Po porážce Napoleona byl tvůrcem “metternichovského systému”, který měl v Evropě udržet rovnováhu sil mezi “pentarchií” Rakouska, Pruska, Ruska, Velké Británie a Francie. Vídeňský kongres (1814–15), jemuž Metternich předsedal, dal počátek Svaté alianci, spolku Rakouska, Pruska a Ruska na ochranu křesťanství, legitimity monarchismu a feudalismu. Šlo o arcikonzervativní principy, přesto uspořádání z roku 1815 vydrželo v Evropě přes 30 let.
Zpravodajstvím se zabývaly všechny státy, které se kongresu ve Vídni účastnily, ale Metternich působil na domácí půdě. Policejní ředitel dodával seznamy návštěvníků Vídně a tajní agenti sledovali podle kancléřových pokynů nejrůznější osoby. Do sběru informací byli zapojeni hoteliéři, číšníci, novináři.
Metternich chtěl všem novým myšlenkám a vlivům bránit nejkrajnějšími prostředky. V Rakousku kvetla cenzura a v síti konfidentů uvízlo každé občanské hnutí. Zahraniční listy nabízela hostům jen jedna vídeňská kavárna, ale jen proto, aby policie mohla mezi čtenáři snáze hledat podezřelé osoby. Tajná policie byla v Rakousku pojmem už od nástupu císaře Františka I. na trůn. Nejen jeho systém, ale i Metternich sám zůstal u moci až do “jara národů” v roce 1848. Ještě před ním se stal učitelem budoucího panovníka Františka Josefa I. Metternichovský absolutismus byl na jaře 1848 hlavním terčem revoluce ve Vídni. Kancléř se spasil útěkem do Londýna a ani po porážce revoluce už pro něj nebylo v politice místo. To brzy zaujal další praktik absolutismu Alexander Bach.

MEZINÁRODNÍ TERORISMUS viz TERORISMUS, STÁTNÍ TERORISMUS

MGB viz NKVD

MI-5 (Military Intelligence Department 5, Vojenská zpravodajská služba, odbor 5, známá také pod názvem SS, Security Service, Bezpečnostní služba) – britská vojenská kontrarozvědná služba
Britská vojenská kontrarozvědka MI-5 vznikla reorganizací britských zpravodajských služeb po roce 1909. V prvních letech své existence ji řídil kapitán > V. Kell. Za 1. světové války úzce spolupracovala se Scotland Yardem a se > Special Branch.
Úkolem MI-5 byl boj proti špionáži, i když občas zasahovala i proti podezřelým britským občanům. První ředitel Kell byl patrně po > Hooverovi jediným ředitelem bezpečnostních služeb, který vydržel ve vedení speciální služby 31 let. Roku 1931 byla služba přejmenována na Security Service (Bezpečnostní služba), původní název MI-5 však přetrvává dodnes. Po roce 1945 se ve vedení MI-5 vystřídala řada osobností.
V 50. a 60. letech se činnost služby zaměřila zejména na boj proti sovětské špionáži a MI-5 se podařilo odhalit řadu agentů KGB včetně > G. Blakea. Vrcholem této éry služby bylo vyhoštění 105 sovětských zpravodajských důstojníků legalizovaných na velvyslanectví v Londýně v roce 1971. Od 70. let se záběr činnosti služby rozšířil i o boj proti terorismu (Irská republikánská armáda, palestinské teroristické skupiny operující ve Velké Británie atd.). Pověst MI-5 ovšem provázely i skandály, jako například > defekce příslušníka služby Michaela Bettaneye, jenž byl odhalen v roce 1983 a odsouzen za špionáž ve prospěch SSSR. Tento případ vyvolal vlnu kritiky způsobu činnosti služby a její následnou reorganizaci.
Kromě kontrarozvědné činnosti a boji proti terorismu má MI-5 na starosti bezpečnostní prověrky pracovníků státní správy, dohlíží na cizince a emigranty a sdělovací prostředky na území Velké Británie. Proto jí veřejnost věnuje mnohem větší pozornost než MI-6, přestože je MI-5 výhradně zpravodajskou službou a nemá žádné výkonné pravomoci (případy postupuje Scotland Yardu). MI-5 je podřízena ministrovi vnitra a v jejím čele stojí generální ředitel (tím současným je od roku 1996 Stephen Lander). Centrála služby, která zaměstnává na 1 900 osob, je v Londýně.
Další informace týkající se problematiky špionáže čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.mi5.gov.uk.

MI-6 (Military Intelligence Department 6,	Vojenská zpravodajská služba, odbor 6, známá také pod názvem SIS, Secret Intelligence Service, Tajná zpravodajská služba) – britská vojenská rozvědka
Tradice britské rozvědky se datuje již od dob krále Jindřicha VIII. Moderní zpravodajská služba však vznikla až roku 1911 a jejím šéfem se stal kapitán > M. Cumming, pověřený řízením rozvědky. Jeho iniciála se stala šifrou i pro všechny pozdější šéfy MI-6.
MI-6 byla dlouho známá pod zkratkou SIS. Během 1. světové války dosáhla řady zpravodajských úspěchů, které se staly natolik legendou, že přes katastrofální rozkrytí britské špionážní sítě koncem 30. let nacistickými tajnými službami a přes > defekci řady špičkových britských agentů Němci neuvěřili zprávám o nepřipravenosti Anglie k válce. Byl to i jeden z důvodů, který vedl v roce 1940 Němce k tomu, že odložili invazi do Anglie.
MI-6 byla tehdy reorganizována a z její sekce byla vyčleněna > SOE. Po skončení války zaznamenala opětovně úspěchy, než došlo ke katastrofě s defekcí > K. Philbyho, který byl dokonce vytypován jako jeden z možných budoucích šéfů MI-6. Až úspěch se získáním > O. Penkovského pro britské služby navrátil MI-6 dřívější lesk.
Nábor nových pracovníků MI-6 byl pravidelně prováděn v armádních složkách nebo z řad příslušníků koloniální policie. V současné době je dávána přednost absolventům univerzit se znalostmi jazyků a specializací v některém vědeckém oboru. Výběr je velice náročný a tvrdý. Činnost MI-6 je zaměřena na rozvědnou práci v zahraničí, s důrazem na informace vojenského charakteru. MI-6 úzce spolupracuje s GCHQ (Ředitelství vládního spojení pro radiokomunikace). Obsahově je MI-6 podřízena ministerstvu zahraničních věcí, politicky a finančně je řízena Výborem stálých státních tajemníků. Zaměstnává kolem 2 300 pracovníků a roční rozpočet se pohybuje kolem 150 milionů liber. MI-6 se skládá ze 4 ředitelství (úkolování a produkce, zahraniční rozvědka, ředitelství podpůrných služeb, tj. zpravodajské techniky, personální ředitelství) a 8 teritoriálních oddělení, sedmé z nich mělo název Sovětský blok. Současným ředitelem služby je od roku 1994 David Spelling.

MI-8 (Military Intelligence, Vojenská rozvědka, odbor 8) – speciální americká kryptologická služba
Vznikla hned po 1. světové válce na základě aktivit kryptologa > H. Yardleye. Byla de facto kryptologickým oddělením vojenské rozvědky a stala se předchůdkyní > NSA.

MI-9 (Military Intelligence, Vojenská rozvědka, odbor 9) – britská vojenská rozvědka
Vznikla za 2. světové války jako speciální odbor na plánování útěků a únikových cest pro spojenecké válečné zajatce a ostatní zajatce. Jejím nejvýznamnějším případem bylo nalezení únikové cesty z německého tábora válečných zajatců v Colditzu v roce 1942.

MIELKE Erich, * 1907, východoněmecký politik a ministr státní bezpečnosti
Členem německé komunistické strany byl od roku 1925. Jeho poválečná kariéra je neodmyslitelně spjata s historií Ministerstva státní bezpečnosti NDR (> STASI). Při jeho založení v roce 1950 byl Mielke jmenován státním tajemníkem, od roku 1957 až do pádu komunistického režimu v NDR stál v jeho čele. Z ministerstva známém spíše pod zkratkou STASI vytvořil jednu z největších a mimořádně efektivních tajných služeb sovětského impéria. Mielke sám patřil k nejortodoxnějším vůdcům východoněmeckého “prvního státu dělníků a rolníků”.
Po sjednocení Německa v roce 1990 byl několikrát postaven před soud, mimo jiné i pro dvojnásobnou vraždu z 30. let, nikdy však nebyl právoplatně odsouzen. Po pádu komunismu sebevědomě prohlásil: “Kdyby mi strana dala pravomoc, NDR by snad existovala dodnes. Na to se můžete spolehnout!” Málokdo toho věděl o NDR víc než on. Nepochopil však, že jsou mocnější síly než teror, represe a strach.

MIKROFILM, MIKROFIŠE
Ve zpravodajské práci patří mikrofilm a mikrofiše mezi nejobvyklejší nosiče informací ve fotografické formě. Jejich největší předností je úspora místa a snadné maskování.
Mikrofilmy mají většinou šíři 16, 8 a méně milimetrů a miniaturní snímací kamery lze velmi dobře maskovat. Zatímco mikrofilmů se používá především při zpravodajské práci “v poli” k utajenému fotografování, mikrokarty a mikrofiše slouží zejména k archivování. Obvykle mají formát A4 nebo A5 a fotografická políčka na nich jsou vedle sebe. Jedna stránka mikrofiší obsahuje cca 200 stran standardního textu, zobrazení je pozitivní a při praktickém použití jsou třeba čtecí přístroje (takzvané čtečky). Vzhledem k úspoře místa to je ideální prostředek k archivování dokumentů, pokud nebyly mimořádně cenné, aby se zachovaly originální texty. S rozvojem výpočetní techniky se však začínají prosazovat digitalizované formy archivování informací.
> StB v 80. letech zaváděla mikrofiše jako výstupy z různých automatizovaných systémů, ale především jí sloužily k ukládání obsahu svazků do operativních archivů. Byl to značně úsporný způsob vedení archivů – dnes má jen tu nevýhodu, že soudy neuznávají mikrofiše jako důkaz. Je také doloženo, že i při ničení živých svazků po listopadu 1989 byl obsah těch nejdůležitějších ještě přenesen na mikrofiše, ale ty už nebyly do archivu uloženy. Bohužel o to, kam se poděly, nemá už dnes nikdo zájem.

MIKROTEČKA
Ve zpravodajské praxi často používaný způsob > tajnopisu. Spočívá v tom, že originál textu nebo grafického obrazu (například plán utajovaného objektu, technická dokumentace výrobku) je speciálním fotografickým zařízením zmenšen zpravidla na miniaturní velikost 0,5 mm2 až 12 mm2. Pořízení mikrotečky ovšem předpokládá technicky zdatného, vycvičeného a příslušně vybaveného > agenta. Mikrotečka se nenápadně umístí na nějakém předmětu (například na domluvené stránce běžného časopisu, v krabičce apod.) a může se pak zasílat poštou, předávat v > mrtvé schránce nebo při osobní schůzce. 
Mikrotečky se používaly zejména v 50. a 60. letech 20. století, a to jak pro předávání instrukcí spolupracovníkům > zpravodajských služeb, tak pro jejich informace. V pražském Policejním muzeu je uložen přístroj, který na mikrotečky používal novinář > V. Veselý. Ten je posílal na krycí > adresy na pohlednicích nalepené pod známkou.

MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (MBO)
Mimořádná bezpečnostní opatření podnikají politické úřady a bezpečnostní složky státu všude na světě. Jde v nich o ochranu života, zdraví, majetku a veřejného pořádku při nejrůznějších příležitostech – státních návštěvách, oslavách státních svátků, chystaných demonstracích atd. V předlistopadovém Československu bylo hlavním cílem těchto opatření zabránit > HPSV, tedy hromadným protispolečenským vystoupením obyvatelstva proti komunistickému režimu.
Příkladem pro > rozpracování těchto opatření byl koordinovaný zásah všech represivních složek státu proti demonstracím při příležitosti prvního výročí okupace v srpnu 1969. Směrnice pro Mimořádná bezpečnostní opatření byly vypracovány již na počátku 70. let, znovu byly zpracovány v nařízení ministra vnitra ČSSR č. 9 z 1. 7. 1982 (které stanovilo rovněž postupy při méně závažných mimořádně bezpečnostních akcích, tzv. MBA). Pro MBO bylo stanoveno 7 stupňů, které se mimo jiné lišily nasazením prostředků – od 4. stupně výše bylo možno využít v různé míře i armády a jednotek Lidových milicí. Citované nařízení stanovilo podrobně plány MBO, jejich řízení, tok informací, síly a prostředky včetně materiálně technického zabezpečení. 
MBO vyhlašoval ministr vnitra ČSSR a jejich řízení bylo úkolem operačního štábu Federálního ministerstva vnitra. Další operační štáby zřizovala také národní ministerstva vnitra a krajské správy > SNB. Náčelníkem Operačního štábu FMV byl v 2. polovině 80. let jmenován vždy I. náměstek ministra vnitra ČSSR (v té době to byl generál > A. Lorenc), což významně zvyšovalo jeho pravomoci, neboť členy štábu byli mimo jiné všichni náčelníci centrálních správ SNB (včetně I. správy, VB a Pohraniční stráže) a náčelníci správ SNB v Praze a Bratislavě. V posledních dvou letech komunistického režimu se Mimořádná bezpečnostní opatření vyhlašovala při každém významnějším datu. Ale datum 17. listopadu 1989 StB podcenila a vyhlásila pouze méně závažnější Mimořádnou bezpečnostní akci STUDENT. Dosud osvědčená policejní rutina již nepostačovala. Policejní zásah v rámci této Mimořádné bezpečnostní akce vedl k pádu komunistického režimu.

MINAŘÍK Pavel, příslušník StB
Se Státní bezpečností (> StB) navázal spolupráci v roce 1967 a po pečlivém výcviku “emigroval” o rok později na Západ s úkolem dostat se do rozhlasové stanice Svobodná Evropa. To se mu brzy podařilo a > centrále rozvědky StB pak podával informace o emigrantských organizacích, o činnosti Svobodné Evropy a jejích pracovnících. Byl to horlivý rozvědčík – počátkem 70. let navrhoval I. správě StB bombový útok na sídlo stanice. Roku 1975 byl propuštěn ze zaměstnání a centrála StB ho povolala zpět do Československa.
Minaříkův návrat byl využit k rozsáhlé diskreditační a dezinformační kampani proti Svobodné Evropě a československé emigraci vůbec. Do kampaně se zapojil mimo jiné i zpěvák Josef Laufer. Napsal text k písni a sám ji pěl: Do pupku hadího/ jim kapitán hrábl/ a sedm let vypíjel prolhanou žluč./ Ty “svobodný radio”/ už dech Ti schladl./ Od našich hrdinů pravdě se uč! Minařík byl přijat k StB se zpětnou platností od roku 1968, povýšen na nadporučíka, později na kapitána a vyznamenán Řádem rudé hvězdy. Po studiích v SSSR pracoval krátce v centrále rozvědky StB a roku 1983 byl legalizován jako šéfredaktor časopisu Signál, který StB využívala mimo jiné pro nejrůznější dezinformační a diskreditační akce. V roce 1990 byl Minařík ze služeb > ministerstva vnitra propuštěn a nikdo nedbal Lauferova někdejšího vzývání: Díky Vám, díky Vám,/ chlapíku statečný,/ za Vaši odvahu, rozum a sílu!
Minařík byl později obviněn z obecného ohrožení, ale vynesený soudní rozsudek byl zrušen a soud už nebyl obnoven. Zato na jaře 1993 byl týdeník Respekt odsouzen k omluvě za to, že nazval Minaříka teroristou. Čest příslušníka StB byla zachráněna, o cti zpěváka se nepochybuje. Laufer v roce 1995 prohlásil, že svou píseň “bral jako velkou legraci”, ale za několik let si už nemohl vzpomenout, jak to vlastně tehdy bylo. Zájem polistopadové lepší společnosti o Laufera a četné jiné jemu podobné předlistopadové výtečníky je veliký. Proto bylo nečekaným překvapením, když na počátku roku 2000 karikaturista a hudebník Jan Vyčítal oznámil, že se nezúčastní oslav osvobození Plzně americkou armádou, protože je má moderovat někdejší opěvovatel Pavla Minaříka. Ještě větším překvapením bylo, že ten byl z moderování odvolán.

MINISTERSTVO VNITRA (MV)
Obvykle vládní úřad pro řízení politických orgánů státní správy, často též pro řízení policie a > zpravodajských služeb. V komunistickém Československu to byl vládní úřad s převládající bezpečnostní náplní práce.
V Československu bylo Ministerstvo vnitra od konce 2. světové války budováno jako mocenský nástroj KSČ a ministr vnitra byl od roku 1945 do roku 1989 nepřetržitě jejím členem. Cílem KSČ bylo sjednotit všechny bezpečnostní a zpravodajské složky státu a dostat je prostřednictvím Ministerstva vnitra pod svou kontrolu. To se jí podařilo již v roce 1945 ustavením Sboru národní bezpečnosti (> SNB). > Odbor “Z” ministerstva řídil > StB a zpravodajství, sloužící výlučně KSČ.
Po únoru 1948 bylo Ministerstvo vnitra rozděleno na dvě samostatné skupi-
ny: Bezpečnost, kterou řídil > J. Pavel, a Vnitřní správu, v jejíž kompetenci zůstaly tradiční činnosti civilně správní (řízení národních výborů, věci spolkové a shromažďovací, záležitosti státních symbolů, archivnictví apod.). Záležitosti bezpečnostní, a zejména státobezpečnostní, v první skupině však nabývaly stále více převahy a z MV se postupně stávalo policejní ministerstvo odpovědné za teror a represe proti obyvatelstvu (již v říjnu 1948 byl například MV uložen výkon zákona o táborech nucené práce). Bezpečnostní složky se v letech 1950–53 osamostatnily v Ministerstvu národní bezpečnosti (MNB), které v roce 1951 převzalo z kompetence Ministerstva národní obrany vojenskou kontrarozvědku a dostalo do své kompetence nově ustavenou Pohraniční stráž. Do kompetence Ministerstva národní bezpečnosti byla rovněž začleněna Správa nápravných zařízení a v roce 1952 ustavená Vnitřní stráž.
V roce 1953 bylo MV a MNB opět sloučeno do jednoho Ministerstva vnitra, k dosavadním bezpečnostním složkám přibyla v roce 1954 ještě Civilní obrana. Vzhledem k tomu, že > centrály a velitelství všech bezpečnostních složek tvořily součást ministerstva, jehož zaměstnanci byli z velké části příslušníci SNB nebo vojsk MV, stal se z ministerstva postupně svérázný vojenský útvar, v němž ministr byl nejvyšším velitelem. Jeho vlastní podřízenost předsedovi vlády byla jen formální – ministerstvo řídil aparát ÚV KSČ.
V této podobě existovalo MV až do roku 1968, kdy v souvislosti s federálním uspořádáním státu bylo vytvořeno Federální ministerstvo vnitra ČSSR (FMV) s centrálami všech bezpečnostních složek a republiková ministerstva – české a slovenské – v jejichž působnosti kromě civilně správních úkolů byla zejména Veřejná bezpečnost (VB).
Po listopadu 1989 nastaly největší organizační změny právě ve FMV, a to v důsledku zrušení StB (1990), SNB (1991) a vytvořením Federálního policejního sboru mimo strukturu ministerstva. Také Úřad na ochranu ústavy a demokracie (> ÚOÚD), původně součást FMV, se v roce 1991 osamostatnil a pracoval dále pod názvem Federální bezpečnostní informační služba (> FBIS). Součástí FMV však zůstala rozvědka překřtěná na Úřad pro zahraniční styky a informace (> ÚZSI), se svými evidencemi a archivy, a také velice důležité evidence a archivy kontrarozvědky a útvary sledování a zpravodajské techniky. Po rozdělení ČSFR a zániku FMV přešly tyto útvary do Ministerstva vnitra České republiky, a to tak dostalo do rukou obrovskou informační a výkonnou moc.

MÍSTNOST ČÍSLO 40 (Room No 40)
Proslulá místnost v Admiralitě, kde sídlila za 1. světové války britská námořní rozvědka. Skupině kryptologů vedené > A. Ewingem se zde podařilo po získání kódových knih z potopených lodí rozluštit německý námořní, a posléze i diplomatický kód. Velkým úspěchem mužů z místnosti č. 40 byl rok 1917, kdy byl rozluštěn proslulý > Zimmermannův telegram.

MISTR SUN viz SUN C’

MITCHELL Bernon viz MARTIN William

MITROCHIN Vasilij, * 1922, sovětský zpravodajský důstojník a defektor
Počátkem roku 1992 přišel na britské velvyslanectví v Rize v Lotyšsku, které teprve před půl rokem získalo nezávislost, rusky hovořící muž, který chtěl mluvit s někým zodpovědným. Na první schůzce předal britským zpravodajcům několik listů poznámek. O několik měsíců později byl tento muž se svou rodinou, novou identitou a rozsáhlým archivem tajně převezen do Velké Británie. Tak začal příběh, který je patrně jednou z největších špionážních senzací 20. století.
Vasilij Mitrochin pocházel ze středního Ruska a po studiích nastoupil koncem 40. let k Ministerstvu státní bezpečnosti (Ministěrstvo gosudarstvennoj bezopasnosti, MGB), kde působil v rozvědce, a roku 1952 vyjel poprvé do zahraničí. Od vzniku > KGB v roce 1954 působil v její I. správě, ale roku 1956 se dostal do konfliktu se svými nadřízenými a byl za trest přeložen z > operativy do archivu. Podle svých vlastních slov začínal postupně chápat zločinnou podstatu sovětského režimu a její opory – tajné policie a rozhodl se proti ní bojovat po svém. Začal shromažďovat informace o zahraničních operacích KGB s cílem později je zveřejnit. Tento plán mu ulehčilo stěhování I. správy KGB z historické budovy Lubjanky v centru Moskvy do moderních objektů v Jaseněvu v roce 1972. Před stěhováním bylo nutno utřídit ohromný archiv I. správy, a tímto úkolem byl pověřen právě Mitrochin. Každý den po dlouhých 12 let odnášel z archivu v kapsách svého obleku originální dokumenty, které doma schovával pod matrací a o víkendech je převážel na svou chatu, kde je přepisoval. Přepsané dokumenty ukládal do kufrů, které zakopával na zahradě. Zakopaných kufrů bylo celkem šest – nebylo divu, Mitrochinovi prošlo rukama od roku 1972 do roku 1984, kdy odešel do penze, na 300 000 dokumentů.
Je takřka neuvěřitelné, že Mitrochin nebyl odhalen. Přestože používal značně primitivní metodu vynášení dokumentů, nebyl nikdy kontrolován či podezírán. Ironií osudu dostal před odchodem do penze osobní poděkování od zástupce náčelníka I. správy > V. A. Krjučkova (pozdějšího šéfa KGB) – právě za zpracování archivu I. správy. K Mitrochinovu úspěchu přispělo i to, že se se svým tajemstvím nikomu až do roku 1992 nesvěřil. A tak bylo kontrarozvědné oddělení KGB proti iniciativnímu, opatrnému a profesionálně vzdělanému jedinci bezmocné.
Britská > MI-5 prověřovala informace z Mitrochinova archivu po několik let a záhy zjistila, že se jí do rukou dostal pravý zpravodajský poklad, pokrývající operace ruské špionáže od 30. let po 80. léta. Přestože řada informací měla již jen historickou hodnotu, přinesly Mitrochinovy dokumenty i konkrétní údaje o dosud živých agentech KGB (a její následnické organizace > SVR) v Západní Evropě a USA (v několika případech skončila tato odhalení i konkrétními soudními dohrami). Celkem se jednalo o seznamy stovek (!) sovětských agentů působících v zahraničí, a to včetně > agentů nelegálů a vlivových agentů, kteří působili v politice, armádě, policii, publicistice, vědě či kultuře, a samozřejmě též v západních zpravodajských službách. Za všechny jmenujme Melitu Norwoodovou, do té doby neodhalenou sovětskou atomovou špionku ve Velké Británii, dnes takřka devadesátiletou penzistku, Vica Allena, profesora univerzity v Leedsu a v 80. letech jednoho z vůdců protijaderného hnutí ve Velké Británii, šéfredaktora týdeníku Tribune Dicka Clemense a množství poslanců labouristické, ale i konzervativní strany. Podobně se KGB podle Mitrochina podařilo získat pro spolupráci řadu lidí levicového smýšlení ve Francii a SRN.
Roku 1999 vydal Mitrochin ve spolupráci s historikem a specialistou na dějiny zpravodajských služeb Christopherem Andrewem své vzpomínky (The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the West, v USA vyšla kniha pod názvem The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB). Jak výstižně konstatoval v zmíněné knize Andrew: “Žádný vyzvědač, který pracoval pro Sovětský svaz v jakémkoli období od Říjnové revoluce po předvečer Gorbačovovy éry, si nyní nemůže být jist, že jeho tajemství jsou stále v bezpečí.”

MODUS OPERANDI
V kriminalistice termín označující způsob spáchání trestného činu. Evidence modus operandi (tj. evidence pachatelů podle způsobu spáchání trestného činu) patří k základním evidencím kriminální služby. Modus operandi může zkušenému policistovi napomoci k odhalení pachatelů, a to zvláště u technicky náročných trestných činů (vyloupení trezoru, padělání apod.).
Termín se používá také ve zpravodajské činnosti. Zde se jím rozumí používané technické prostředky, převládající způsoby > spojení, používané > šifry apod. Podle tohoto a dalších znaků lze identifikovat cizí zpravodajskou organizaci.

MOKRYJE DĚLA (volně přeloženo: mokrá práce, špinavá práce)
V sovětských tajných službách se tak říkalo zpravodajským akcím spojeným většinou s krveprolitím (vraždy, teroristické akce, únosy atd.). Prováděním takových akcí byla obvykle pověřována speciální oddělení (například > Smerš).

MOLE viz KRTEK

MOLODYJ Konon Trofimovič viz LONDSDALE Gordon

MONITOROVÁNÍ
Jedna z běžných metod získávání zpravodajských poznatků. Monitoruje se například rádiové vysílání, aby bylo možno v případě “nelegálního” vysílání zachytit signál odvysílaný > agentem. Monitorují se dále sdělovací prostředky (tisk, rozhlas, televize) a další takzvané otevřené zdroje, v nichž bývají důležité zpravodajské informace – jména, adresy, funkce, údaje o politické, hospodářské, vědecké atd. situaci země. Monitorování mají často na starosti > rezidentury rozvědek v cizích zemích, ale mohou být zadávány i jejich spolupracovníkům. Monitorováním tisku vznikly například proslulé kartotéky > CIO.

MONTGAILLARD hrabě de, 1761–1835, francouzský dobrodruh a tajný agent
Pocházel z prosté rodiny, jeho pravé jméno bylo Maurice Rocques. Pod přijatým jménem vstoupil do armády a sloužil v kolonii Martinique. Po návratu do Francie z armády vystoupil. Díky uhlazenému vystupování a výmluvnosti se mu podařilo dostat do vysokých politických a církevních kruhů.
Po vypuknutí Velké francouzské revoluce se Montgaillard přiklonil na stranu roajalistů a stal se agentem krále Ludvíka XVI. Pomáhal organizovat emigraci a sám opustil Francii roku 1793. 
Roku 1794 se vrátil do Francie, ale opět se přidal na špatnou stranu a znovu musel uprchnout – tentokrát do Anglie, kde se vydával za věrného roajalistu. Působil pak v řadách roajalistů soustředěných v Německu a podílel se na pokusu podplatit generála Pichegrua. Nakonec se přiklonil k republice a své postavení si upevnil tím, že svého kolegu vydal republikánům jako roajalistického špiona. Udržel si však zároveň i pozice mezi roajalisty a úspěšně vydíral jejich vůdce, prince Condého, protože na něj získal kompromitující dokumenty.
Za direktoriátu se vrátil znovu do Paříže, vyhlásil svou neochvějnou věrnost republikánským principům a sloužil znovu jako agent, a to i po Napoleonově převratu, kdy patřil mezi agenty > J. Fouchého. Mezi jeho nejvíce ceněné služby patřily obratné pamflety, které diskreditovaly populárního generála Pichegrua, jenž byl od dob direktoriátu vězněn. Krátce poté nalezl Pichegru smrt: buď spáchal sebevraždu, nebo – což je pravděpodobnější – byl zavražděn ve vězení.
Ani pád Napoleona a návrat Bourbonů Montgaillarda nezaskočily. Znovu se z něj stal oddaný roajalista a od krále Ludvíka XVIII získal důchod. Teprve revoluce 1830, která svrhla Bourbony z trůnu, ho připravila o důchod a všechny šance – nikdo mu už nedůvěřoval. Zbytek života prožil v bídě.

MORAVEC František, 1895–1966, zakladatel československé vojenské zpravodajské služby
Za 1. světové války bojoval v československých legiích v Rusku a Francii a po válce se stal důstojníkem československé armády. Absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze (1929) a roku 1930 byl jmenován přednostou zpravodajského oddělení Zemského vojenského velitelství v Praze. V letech 1934–39 působil ve funkci přednosty pátrací skupiny II. oddělení Hlavního štábu, vrcholného orgánu vojenské zpravodajské služby.
Moravcův nástup do vojenského zpravodajství byl velmi prospěšný. Vytvořil profesionálně zdatnou a velmi úspěšnou zpravodajskou službu, která přinesla řadu cenných zpráv především o válečných přípravách Německa. Před Mnichovem měla pražskou > centrálu (členěnou na pátrací, studijní, zahraniční, šifrovací a všeobecnou skupinu), čtyři zemské ústředny (Praha, Brno, Bratislava, Košice) a předsunuté agenturní ústředny (Plzeň, Litoměřice, Liberec, Hradec Králové, České Budějovice, Znojmo, Ostrava, Banská Bystrica a Užhorod). Zároveň spolupracovala se zpravodajskými orgány velitelství sborů, divizí a pluků a také s některými ministerstvy (zahraničí, vnitra aj.). Důležité místo měly i čtyři zahraniční ústředny (Curych, Haag, Vídeň a Stockholm).
Hlavní úkoly řídila pátrací skupina vedená od roku 1936 přímo Moravcem. Členila se na ofenzivní a obrannou sekci. Velkou roli v úspěšnosti při získávání zpráv i odhalování > defekcí a špionážní sítě na našem území přitom sehrál nejznámější Moravcův agent A-54, který spolupracoval i za 2. světové války, ale nešlo o úspěch jediný. Německý > Abwehr – podle Moravcova svědectví – hodnotil v letech 1936–38 československé vojenské zpravodajství jako nejnebezpečnější svým zájmům.
Několik hodin před okupací 15. března 1939 se Moravcovi a jeho 11 nejbližším spolupracovníkům podařilo (díky pomoci britského rezidenta a styčného důstojníka majora Harolda Gibsona) odletět s nejcennějšími materiály do Londýna, kde po celou válku ve spolupráci s britskou tajnou službou pokračovali v činnosti. V jejím rámci byly do Protektorátu vysazovány parašutistické desanty (výsadky), jejichž úkolem bylo navázat styky s protinacistickým hnutím a zjišťovat a předávat rádiem do Londýna zpravodajské informace. Mnohé z výsadků měly tragický osud, protože londýnská centrála neměla o poměrech ve vlasti přesné informace a parašutisté nenalezli nutnou podporu. Úspěšná, ale doma draze zaplacená byla akce výsadku ANTHROPOID, jehož členové > J. Gabčík a > J. Kubiš uskutečnili úspěšný atentát na > R. Heydricha.
Přestože Moravec poskytoval exilovému prezidentovi E. Benešovi po celou dobu války cenné informace a byl roku 1944 povýšen na brigádního generála a jmenován podnáčelníkem Hlavního velitelství československé branné moci, po návratu do vlasti ho Beneš na nátlak komunistů poslal na mimořádnou dovolenou (1945–47) a pak jmenoval velitelem divize v Mladé Boleslavi (1947–48).
Po únoru 1948 se Moravcovi podařilo uniknout do amerického okupačního pásma v Německu a potom se usadil v USA, kde působil jako poradce na ministerstvu obrany. Řídil také jednu z exilových zpravodajských skupin > CIO, jejichž činnost koordinoval generál > S. Ingr. Psal paměti, které dokončila a vydala jeho dcera (Master of Spies, česky Špión, jemuž nevěřili, Toronto 1977, Praha 1990).

MORÁVEK Václav, 1904–1942, československý důstojník, vedoucí činitel domácího protinacistického odboje
Roku 1925 absolvoval vojenskou akademii v Hranicích a poté sloužil v různých velitelských funkcích v československé armádě. Po okupaci se stal spolu s > J. Mašínem členem zpravodajsko-diverzní skupiny vedené > J. Balabánem (proslulí Tři králové) v rámci odbojové organizace Obrana národa (ON).
Po zatčení Balabána pokračoval v činnosti s Mašínem a podařilo se mu uprchnout i z obklíčení > Gestapa při zatčení Mašína v květnu 1941. Poté pokračoval až do března 1942 ve zpravodajské činnosti, udržel spojení s agentem A-54 a radiotelegrafický kontakt s Londýnem. Kruh se však i kolem něj nezadržitelně stahoval a Morávek padl v přestřelce s Gestapem 11. března v Praze na Prašném mostě.

MOŘIC SASKÝ (Moritz von Sachsen, Maurice de Saxe), 1696–1750, německý voják, francouzský maršál a jeden z předních teoretiků vojenské zpravodajské služby
Jako nelegitimní syn saského kurfiřta a polského krále Augusta II. získal aristokratické vzdělání na dvoře svého otce. Kariéru začal v armádě a už ve 12 letech se poprvé “účastnil válečné vřavy”. Zprvu bojoval na straně protifrancouzské koalice za válek o dědictví španělské (1701–13). Roku 1711 mu otec udělil titul hraběte, ale po smrti Ludvíka XIV. se roku 1719 dal Mořic do služeb Francie. Dlouho ho zde jeho nepokojná krev a ctižádost neudržely a Mořic se ocitl v Kuronsku, kde okouzlil místní vévodkyni. Jen zásah Ruska zmařil jeho jmenování kuronským vévodou a Mořicova přelétavost pak překazila i výhodný sňatek. Po návratu do Francie znovu nastoupil i do své vojenské funkce.
Za jeho schopnosti ho král > Ludvík XV. v průběhu války o polské dědictví (1733–35) jmenoval generálem. Mořicova obliba u krále rostla a roku 1744 byl jmenován maršálem; o tři roky později získal nejvyšší hodnost maršál-generál Francie. To už bylo za válek o rakouské dědictví (1740–48), kdy Maurice de Saxe, jak se mu nyní říkalo, dosáhl hned na samém počátku úspěchů při tažení do Čech, kde mimo jiné dobyl Prahu.
Potom však odejel do Ruska a na zpáteční cestě už byla francouzská armáda na ústupu. Do boje ani nezasáhl, protože na rozkaz Ludvíka XV. měl v Nizozemí připravit invazi do Británie a dosadit tam za pomocí jakobitů Stuartovce. Bouře však zničila loďstvo a plán ztroskotal. Saský maršálek však dosáhl roku 1745 velkého vítězství nad Brity a jejich spojenci na kontinentu u Fonteney a další dva roky ve svém vítězném tažení pokračoval.
Mír uzavřený v Cáchách ho znechutil natolik, že se uchýlil do ústraní. Pevné místo v historii špionáže si zaslouží už proto, že důsledně při každém svém tažení využíval špiony, aby získal přehled o síle a záměrech nepřítele. Neméně závažný důvod představuje jeho spis, který patří mezi nejlepší teoretické analýzy vojenského zpravodajství v celé historii. Mezi Mořicovy jednoduché poučky, jak využívat špiony, patří následující zpravodajské desatero: “Na špiony vynalož tolik prostředků, kolik si to situace vyžaduje. Pokud je to možné, získávej informátory z oblasti poblíž předpokládaného bitevního pole, protože ti poskytnou mnohem přesnější informace než ‚cizinci‘. Zajisti si špiony všude v nepřátelském táboře, zejména na velitelství, neboť informace odtud odhalují úmysly nepřátelského velitele. V prevenci proti úniku informací nedovol špionovi znát jiného špiona, kromě případů, kdy je to nezbytně nutné. V jednání se špiony buď ostražitý a dávej pozor na dubléry, kteří ve skutečnosti provozují špionáž proti tobě.”
Rady Mořice Saského dnes znějí banálně, ale to proto, že myšlenky byly tak komplexně zabudovány do moderní teorie i praxe zpravodajských služeb, že se pokládají za zcela samozřejmé. Ve své době a ještě dlouho poté to byl největší expert tohoto “uměleckého” oboru.

MOSSAD LE ALIYAH BETH (zkráceně Mossad, někdy též Reszut) – izraelská rozvědka
Kořeny má v roce 1940, kdy Eliahu Golombo a Shaul Avigur v tehdejší Britské Palestině založili Shai, ilegální výzvědnou službu na obranu jednotek tajné armády Haganah proti Britům. V roce 1948 vznikl stát Izrael a Mossad se pak ustavil v letech 1948–49. Založil ho první izraelský premiér David Ben-Gurion roku 1951 a prvním ředitelem Mossadu, tzv. memunem, se stal > I. Harel.
Během následujících let se Mossad vypracoval na jednu z nejaktivnějších tajných služeb na světě a jeho organizační principy, formy a metody práce slouží za vzor mnohým speciálním službám ostatních států. Má na svém kontě řadu akcí, některé z nich jsou známé i širší veřejnosti. Tak například: únos nacistického válečného zločince Adolfa Eichmanna z Argentiny do Izraele v roce 1960, drtivý úspěch v Šestidenní válce roku 1967, zpravodajské podklady a perfektní informace o situaci v Sýrii, které vedly k úspěchu v bojích na Golanských výšinách v roce 1973, > operace ENTEBBE v Ugandě proti únoscům letadla s izraelskými pasažéry, získání kompletní technické dokumentace francouzských vojenských letounů Mirage.
Některé operace Mossadu však byly více než sporné. Tak byl například roku 1986 unesen jaderný inženýr Mordechaj Vanunu, který emigroval ze země a prozradil londýnskému tisku podrobnosti o izraelském vojenském jaderném programu. Vanunu byl poté v Izraeli odsouzen na doživotí. Nebo roku 1990 byl v Bruselu zavražděn Gerald Bulla, kanadský technik, který spolupracoval s iráckým režimem při vývoji tzv. “superděla”. Během desetiletí Mossad utrpěl i řadu blamáží. V roce 1974 byl v norském Lillehammeru zastřelen marocký číšník Ahmad Boushiki, kterého Mossad mylně považoval za šéfa bezpečnosti Organizace pro osvobození Palestiny (PLO) Alího Ahmada Salameha, odpovědného za masakr izraelských sportovců na mnichovské olympiádě v roce 1972. Pět agentů Mossadu bylo tehdy zatčeno norskými úřady a odsouzeno do vězení, izraelská vláda však odmítala odpovědnost za vraždu až do roku 1996, kdy vydala souhlas s odškodněním pozůstalých po Ahmadu Boushikim. 
Snad ještě větším neúspěchem byl roku 1997 pokus zlikvidovat Chalída Mešála, vrcholného politického vůdce palestinské teroristické skupiny Hamas. Agenti Mossadu přepadli Mešála v jeho jordánském exilu a injekcí mu podali jed, který jej měl do několika dní usmrtit. Špatně připravená akce však ztroskotala, neboť izraelští vrahové byli zatčeni jordánskými úřady. Do celé záležitosti se osobně vložil jordánský král Husajn, rozezlen porušením jordánské suverenity v době zlepšování izraelsko-jordánských vztahů. Pohrozil, že pokud Mossad nedodá Mešálovi protijed, budou izraelští agenti souzeni v Jordánsku a pravděpodobně popraveni. Izraelská vláda byla nucena ustoupit a kromě dodání protijedu, jenž zachránil Mešálovi život, byla nucena propustit z vězení i zakladatele Hamasu, nemocného šejka Ahmada Jásina. 
Velkou diskusi o akceschopnosti izraelských zpravodajských služeb vyvolal již v roce 1995 atentát Jigala Amira na premiéra Jicchaka Rabina, který vedl v konečném důsledku i k reorganizaci služby a jejímu většímu otevření veřejné kontrole (mimo jiné poprvé veřejně jmenován ředitel služby). 
Ředitel, memun, je přímo odpovědný ministerskému předsedovi. Vnitřní organizace Mossadu je velmi podobná bývalé německé > GO, respektive > BND. Na rozdíl od > CIA a jiných zpravodajských služeb nepoužívá jen sítě tajných agentů, ale i jednotlivé, vysoce kvalifikované vyzvědače (například > E. Cohen), a tím značně snižuje možnost jejich vyzrazení. Výhodou Mossadu je, že se může opírat o židovskou diasporu po celém světě; jen málokterý Žid jí odmítne poskytnout informace nebo pomoc.
Mossad se člení na: a) operativní správu, která provádí a organizuje veškerou činnost v zahraničí prostřednictvím > rezidentur; b) informační správu, která analyzuje a zpracovává informace; c) odbor průmyslové špionáže a bezpečnosti; d) speciální odbory, například pro záškodnické činnosti nebo dezinformace; e) týlové úseky, a to personální, školský, právní apod.
Vynikající úroveň má především analytika, méně uznávané jsou už “tvrdé” postupy Mossadu, i když se připouští, že v případě Izraele jde již od jeho vzniku v roce 1948 v podstatě o “frontový” stát, který je neustále existenčně ohrožován některými arabskými státy (naposled za války v Perském zálivu 1991 iráckými raketami Scud), a navíc čelí každodenním útokům teroristů.
Centrála Mossadu je v Tel Avivu a služba zaměstnává 1 500–2 000 zaměstnanců. Jméno ředitele služby bylo známo veřejnosti jen iniciálou, tuto tradici porušila vláda teprve roku 1996, kdy otevřeně jmenovala šéfem Mossadu generála Dannyho Jatoma. 

MOTIVY SPOLUPRÁCE
Motivy pro spolupráci se zpravodajskými službami jsou zdánlivě stejné všude na světě. Směrnice pro > kontrarozvědku StB rozlišovaly spolupráci “a) na základě ideových pohnutek, b) na základě výhod, c) na základě kompromitujících skutečností” a směrnice pro > rozvědku StB rozeznávaly motivy “a) ideově politické, b) materiální nebo finanční, c) morálně psychologické”. Hmotné, materiální a finanční důvody převládaly ve starších dějinných obdobích – četné příklady lze nalézt v této knize (například hesla > Beaumarchais, > Dee či > Defoe). Ale kompromitace byla vždycky velmi významná, jak ukazuje případ > A. Redla, a pád do naprosté chudoby, tedy moment morálně psychologický, hrál důležitou roli u > K. Sabiny. O morální selhání šlo také v případě > K. Čurdy, ale jeho příběh ukazuje další motiv spolupráce, který citované směrnice StB neuvádějí, totiž nepokryté vydírání (v Čurdově případě hrozba smrtí).
Ideové pohnutky jsou pro zpravodajské služby nejvýhodnější, neboť takoví spolupracovníci se vlastně motivují sami (třeba na základě náboženského přesvědčení, národní příslušnosti, ideologie, vlastenectví apod.). Manželé > Rosenbergovi či > H. Philby spolupracovali se sovětskou rozvědkou na základě komunistického přesvědčení. Naopak > V. Veselý nebo > O. Penkovskij pracovali pro západní rozvědky na základě odporu proti komunistickému totalitnímu režimu ve svých zemích. Vznik totalitních států ve 20. století učinil z ideových pohnutek často frašku, neboť většinou se za nimi skrýval strach. Na počátku to byl strach z fyzické likvidace, uvěznění nebo uvržení do koncentračního tábora, v pozdějších etapách strach z existenčního postihu nebo poškození jednotlivce a jeho rodiny a často také čirý strach odmítnout “nabídku” totalitní policie. StB za motiv většiny svých spolupracovníka udávala “ideové pohnutky”. Ale kdo našel v > Cibulkových seznamech někoho známého, sotva uvěří tomu, že ho ke spolupráci vedlo přesvědčení “o nutnosti boje proti vnějšímu i vnitřnímu nepříteli, vyplývající z marxisticko-leninského světového názoru, socialistického vlastenectví, odporu k imperialismu, odporu k vnitřnímu nepříteli (zejména po zkušenostech z roku 1968)...”, jak říkají směrnice kontrarozvědky StB o jejích spolupracovnících.
K motivaci materiální a finanční (někdy jde o skutečně veliké peníze) sahají dnes hlavně rozvědky, které nemají příliš možností postihnout občany cizích států (například > A. H. Ames, > A. D. Lee, > K. Zbytek). Kontrarozvědky znají také motivaci “na základě výhod”, a zde jsou možnosti nekonečné (zajištění publicity, postup v zaměstnání atd.), v totalitních státech lze pak poskytnout každé nedostatkové “zboží” (přijetí dítěte na vysokou školu, umožnění cesty do zahraničí, výhodné zaměstnání). I spolupracovníci kontrarozvědky StB mohli dostávat pravidelné finanční odměny, zejména cizinci, ale vcelku šlo o nepočetné případy (> odměňování agentů).
Morálně psychologická motivace uvedená ve směrnicích rozvědky StB zahrnuje důvody, jako jsou touha po dobrodružství či po důležitosti, snaha pomstít se vlastnímu státu nebo určitým osobám, ale samozřejmě také “kompromitující skutečnosti”. Těmi mohou být například homosexualita (i když není trestná), sexuální deviace, manželská nevěra, spáchaný trestný čin. Kontrarozvědka StB ponechávala na získávaném člověku, aby se rozhodl “na základě vlastního uvážení, zda spolupráce s kontrarozvědkou je pro něho výhodnější než důsledky, které by ho použitím kompromitujících skutečností postihly”. Ovšem takto formulovaná “morálně psychologická” motivace se prakticky rovnala vydírání. “Kompromateriály”, jak se říkalo v hantýrce StB, nesměly být použity u rezidentů a majitelů propůjčeného bytu.
Pokud jde o rozvědku StB, její dokumenty jsou zachovány a spravuje je > ÚZSI, který je součástí českého Ministerstva vnitra. Jen ÚZSI je dnes schopen říci, kdo pracoval pro komunistický režim a sovětské impérium, a na základě jakých motivů. Motivace “uložených” spolupracovníků kontrarozvědky StB je zachycena ve svazcích v bývalém operativním archivu. Asi o tisíci spolupracovnících, jejichž svazky byly po listopadu 1989 zničeny, podává informace systém > AIS PAS. Také ten spravuje Ministerstvo vnitra.

MOULIN Jean, 1898–1943, francouzský zpravodajec, vůdčí osobnost protinacistického odboje
Narodil se v Béziers v jižní Francii jako syn učitele. Vystudoval práva na univerzitě v Montpellier a v kariéře úředníka státní správy dospěl až na místo prefekta v Chartres. Po okupaci Francie v roce 1940 se pokusil o sebevraždu, protože nechtěl žít pod vládou Němců. Pokus se nezdařil a Moulin pak uprchl do Velké Británie, kde se dal k dispozici zpravodajské službě Svobodné Francie.
Po vyškolení byl vysazen na území Francie, kde byl pověřen řízením gaullistického francouzského odboje. Jednotlivé odbojové skupiny sjednotil v Národním výboru pro rezistenci, vybudoval řadu odbojových sítí a připravoval podmínky pro vylodění Spojenců ve Francii. Hlavní stan si vybudoval v Nice, kde měl uměleckou galerii, kryjící jeho časté cesty po Francii. V roce 1943 odejel do Londýna pro instrukce a vrátil se zpět do Francie. Zde ho jeden z vlastních lidí vyzradil > Gestapu. Byl zatčen, bestiálně mučen, a protože nic neprozradil, nakonec zastřelen. Hnutí francouzského odporu však pokračovalo podle Moulinových představ a záměrů až do vylodění Spojenců v Normandii a vítězství nad nacisty.

MRTVÁ SCHRÁNKA, též TAJNÁ SCHRÁNKA
Ve zpravodajské praxi často používaný prostředek > spojení. Jedná se o pečlivě vybrané a upravené místo k předávání instrukcí, zpráv nebo materiálů (dokumenty, fotografie, peněžní obnosy, mikrotečky). Mrtvá schránka se většinou buduje na místech veřejně přístupných; mohou to být například vykotlané stromy, skuliny a otvory ve skalách, úkryty ve vlacích, splachovací nádrže na veřejných záchodcích atd. Zpravodajský materiál se do mrtvé schránky vkládá většinou v kontejneru, kterým bývají například krabičky od zápalek nebo cigaret, prázdné plechovky či konzervy apod.
Mrtvá schránka musí být zabezpečena před náhodným objevením a kontejner slouží k ochraně materiálu před povětrnostními vlivy a náhodným poškozením. Doba naplňování a vybírání schránky bývá předem dohodnuta. Vzhledem ke zranitelnosti mrtvé schránky se doba od naplnění po vybrání pohybuje někdy v desítkách minut. Na přístupové a ústupové cestě je schránka označena signalizačními body, které avizují, zda je schránka bezpečná a naplněná (znamení křídou, nalepená známka atd.). Mrtvé schránky se používají jen na krátkou dobu a pouze pro jednoho agenta, aby při jejich odhalení a sledování nedošlo k > dekonspiraci více lidí. Mrtvé schránky používají většinou > rozvědky pro spojení se svými pracovníky a spolupracovníky v cizině. > Kontrarozvědka StB plánovala použití mrtvých schránek hlavně v > akci KRUH. 

MRVA Rudolf, 1873–1893, český rukavičkář, policejní svědek v procesu s Omladinou a údajný policejní agent
Označení “mrva” bylo kdysi v českých zemích jednou z nejhorších nadávek a přímo symbolem udavačství. Vzniklo podle jména člověka, jenž byl spíše obětí svých fantastických představ a naivní touhy po dobrodružství než skutečným udavačem a policejním konfidentem. Podle dobového tisku to “byl mrzák na těle, hrbatý, neforemný človíček”. Své tělesné postižení těžce nesl a utíkal se do světa fantazie dobrodružných románů.
Roku 1893 vzedmutí českého pokrokářského a socialistického hnutí přimělo pražskou policii k inscenování procesu s tzv. Omladinou, organizací, jež měla mít velezrádné a protidynastické cíle. R. Mrva, jenž měl s pokrokáři kontakty, ale byl z minulosti také znám policii, se měl stát korunním svědkem procesu. Nikdy sice nebyl konfidentem, a už vůbec ne agentem provokatérem, ale na své známé prozradil vše, co věděl. Přestože Omladina existovala jen v policejních představách, o politickém smýšlení pokrokářů bylo stěží možno pochybovat. Mrva ve snaze učinit se zajímavým si navíc mnohé přimyslel.
Krátce před procesem dva radikální pokrokáři Mrvu brutálně zavraždili, ale zbytečná vražda procesu nezabránila, konal se v únoru 1894. Bylo obžalováno celkem 68 lidí různého politického smýšlení, které dohromady svedl jen politický proces (byli mezi nimi například Alois Rašín, Stanislav Kostka Neumann, Antonín Hajn, Karel Stanislav Sokol). Vynesené tresty vězení a těžkého žaláře se pohybovaly od několika měsíců po 8 let, ale nikdo si mnohaleté tresty neodseděl celé – rakouský “žalář národů” byl ve srovnání s budoucími totalitními státy neškodnou institucí, která neměla ani tušení, jak se mají připravovat politické monstrprocesy. Mrva byl tehdy opovrhovaným člověkem. Když padl totalitní komunistický režim v Československu, zanechal po sobě tolik “mrvů”, že o tom většina české společnosti nechce vůbec nic vědět.

MSB viz RUSKO

MUKHABARÁT viz EGYPT, IRÁK, LIBYE

MÜLLER Heinrich, † 1945?, německý policejní úředník, poslední šéf Gestapa
Pocházel z venkovské rodiny v Bavorsku a po studiích vstoupil do řad bavorské státní policie. Jako většina jejích příslušníků pracoval proti nacistické straně. To nevadilo > H. Himmlerovi, který se po nacistickém “uchopení moci” v lednu 1933 stal šéfem bavorské policie. Na Müllerovi oceňoval jeho píli, věcné znalosti, služební horlivost a slepou disciplínu a rozhodl se ho převzít, protože právem předpokládal, že stejně oddaně bude Müller sloužit i nacistickému režimu. Müller měl však i mnoho odpůrců a jeho snaha vstoupit do NSDAP byla odmítána až do roku 1939, kdy byl jmenován Obergruppenführerem SS.
Müller se od počátku nacistického režimu podílel na jeho brutálních metodách a mnoha významných akcích. Prosazoval ho Himmler a stal se blízkým spolupracovníkem > R. Heydricha, za něhož už od roku 1935 prakticky řídil > Gestapo. Jeho šéfem se stal v roce 1936 a zůstal jím až do konce války. Himmler mu plně důvěřoval a nařídil mu, aby zůstal v Berlíně. Tam zmizel počátkem května 1945. Jeho osud je nejasný. Podle jedněch začal Müller při odhalování > Rudé kapely spolupracovat se zpravodajskými službami SSSR, kam prý odešel a v roce 1948 zemřel. Podle jiných se s Martinem Bormannem dostal po skončení války do Latinské Ameriky.
MUNH viz DESTRUKČNÍ AKCE

MUSIL Alois, 1868–1944, český orientalista, cestovatel a rakouský agent v Arábii
Pocházel z rolnické rodiny, po absolvování gymnázia studoval na bohoslovecké fakultě olomoucké univerzity, kde se v něm probudil velký zájem o biblická studia. Po vysvěcení (1891) působil jako katecheta v Moravské Třebové, ale roku 1895 získal díky podpoře olomouckého arcibiskupa možnost studovat na dominikánské biblické škole v Jeruzalémě, odkud později přestoupil na jezuitskou univerzitu sv. Josefa v Bejrútu. Od roku 1896 se účastnil výprav po biblických zemích a Arábii, kde se kromě vlastních biblických studií seznamoval s životem domorodců. Arábie se stala Musilovi druhým domovem. S podporou pražských a vídeňských vědeckých ústavů podnikl do roku 1912 řadu cest do Arábie a život beduínských kmenů studoval jako jeden z jejich příslušníků (pod jménem Músa ar-Rweili).
Za 1. světové války se jako vynikající znalec arabského světa účastnil řady tajných misí se zpravodajskými záměry. Jejich cílem bylo získat Araby pro Turecko a proti Velké Británii. Jeho mise tak byly přímo protichůdné aktivitám proslulého > “Lawrence z Arábie”. I když výsledky Musilovy činnosti nebyly valné – ne kvůli jeho neschopnosti, ale především v důsledku tradičního arabsko-tureckého napětí – byla mu udělena hodnost tajného rady a polního podmaršálka.
Po válce Musil působil jako uznávaný orientalista především na Univerzitě Karlově v Praze. Kromě mnoha vědeckých děl napsal také řadu populárních dobrodružných cestopisů (Cedry na Libanonu, Mezi Eufratem a Tigridem, Vlastní cestou).

MVD viz NKVD

NÁRODNÍ BEZPEČNOST
Koncepce ochrany bezpečnosti státu (jeho suverenity, územní celistvosti, státního zřízení). Má aspekty politické, vojenské, ekonomické a zpravodajské. Zpravodajské aspekty zahrnují především koncepci ochrany státu před pronikáním agentů cizích států, prozrazováním > státního tajemství, organizováním podvratné činnosti, terorismem a dalšími, tzv. státobezpečnostními trestnými činy (> sabotáže, extremistická činnost aj.).

NASAZENÍ
Pronikání zpravodajských služeb do zájmových objektů a prostředí s cílem získávat odtud informace nebo v nich vlivově působit. Tyto úkoly mohou plnit pracovníci i spolupracovníci tajných služeb. Nasazování profesionálních pracovníků zpravodajských služeb je spíše praxí rozvědek (> agent nelegál), ale někdy i kontrarozvědek (> činné zálohy). Nasazování spolupracovníků (agentů) se uskutečňuje jejich > zavedením, > podstavou nebo > získáním.

NÁSTRAHA viz TECHNICKÁ NÁSTRAHA

NBH viz MAĎARSKO

NBÚ (Národní bezpečnostní úřad) – úřad pro ochranu utajovaných skutečností České republiky
Na základě zákona č. 140/98 o utajovaných skutečnostech vznikl v roce 1998 Národní bezpečnostní úřad, jehož úkolem je zejména řídit a koordinovat ochranu utajovaných skutečností a prověřovat osoby pro různé stupně státního tajemství (mimo jiné i z hlediska zahraničních závazků České republiky, jež je od roku 1999 členem NATO). K dalším úkolů NBÚ patří i kryptologický výzkum a certifikace technických prostředků, informačních systémů používaných k nakládání s utajovanými skutečnostmi. V čele NBÚ stanul dlouholetý pracovník > BIS Tomáš Kadlec. NBÚ sídlí v Praze a člení se na 6 hlavních odborů (personální bezpečnosti; průmyslové bezpečnosti; bezpečnosti informačních systémů; technické a objektové bezpečnosti; kryptologie; výzkumu, vývoje a certifikace) a odbor právní a státního dozoru. Viz též Státní tajemství.
Další informace týkající se problematiky špionáže čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.nbu.cz.

NCIS viz VELKÁ BRITÁNIE

NDR viz STASI

NELEGÁL viz AGENT NELEGÁL

NĚMECKO
Počátky zpravodajské služby v Německu spadají do 18. století, do období vlády pruského krále a špionážního teoretika a praktika > Fridricha II. Velikého. Skutečně moderně organizovaná tajná služba se začala v Prusku vyvíjet krátce před válkou s Rakouskem v roce 1866, kdy byla zřízena zpravodajská služba při generálním štábu, sekce III b, později známější pod názvem > Abwehr.
Ten byl po více než 50 let hlavní zpravodajskou organizací Německa. Na přelomu 19. a 20. století zaměstnával na 120 zpravodajských důstojníků a jeho špionážní síť působila v západní a jihovýchodní Evropě. Velká doba německé špionáže je spojena s jejím legendárním šéfem, plukovníkem > W. Nicolaiem za 1. světové války. K nejosudovějším operacím Abwehru za 1. světové války byla pomoc poskytnutá bolševikům s cílem vyvolat v Rusku revoluci a rozložit odpor na východní frontě, aby se Německo mohlo soustředit na západní frontu. V rámci této operace byl V. I. Lenin a jeho soudruzi přepraveni ze Švýcarska do německého přístavu k lodi do Švédska ve speciálním vagonu. Revoluce v Rusku skutečně vypukla, ale jejími důsledky se pak svět musel zabývat po celý zbytek 20. století. Je to skvělý doklad toho, jaké dlouhodobé neštěstí může přinést úspěšná zpravodajská operace.
Po porážce a odzbrojení Německa v roce 1918 neexistovala v zemi centrální a výkonná zpravodajská služba. V polovině 20. let byl založen Abwehr jako relativně malá služba při ministerstvu obrany. Zprvu se skládal ze tří sekcí: špionáže, kontrašpionáže a šifrovací jednotky.
Nástup Adolfa Hitlera k moci znamenal znovuvyzbrojování Německa a expanzi zpravodajských služeb. Abwehr zůstal hlavní vojenskou rozvědnou organizací, jeho osud je do značné míry spojen s osudem dalšího legendárního šéfa – admirála > W. Canarise. Abwehr si udržel až do roku 1944 relativní samostatnost a zajišťoval provádění rozvědných, kontrarozvědných, ale i sabotážních akcí v rámci veškerých německých ozbrojených sil. Ostatní německé zpravodajské služby (například > SD, > Gestapo) byly roku 1939 centralizovány v > RSHA, který vedl > R. Heydrich. Po odvolání Canarise byl také Abwehr začleněn pod RSHA. Přestože německé zpravodajské služby měly řadu úspěchů (> operace SEVERNÍ PÓL, agent > E. Bazna), porážce nacistického Německa nemohly zabránit.
V západních okupačních pásmech působila od roku 1946 polooficiální Gehlenova organizace (> GO), zaměřující svou činnost především do sovětského okupačního pásma v Německu a do SSSR. GO působila do roku 1955, kdy byla podřízena spolkové vládě. O rok později pak byla přetvořena v > BND, která zajišťuje rozvědnou činnost pro SRN dodnes. Na ochranu nového státu před podvratnou činností byl v roce 1950 zřízen > BfV, vytvořený podle britského vzoru > MI-5, tedy jako organizace pouze zpravodajská bez výkonných policejních pravomocí. Od počátku byl zaměřen především proti komunistické subverzi a pravicovému extremismu, později se jeho činnost značně rozšířila (mimo jiné na kontrašpionáž a boj proti terorismu).
Podobné úkoly jako BfV má i MAD (Militärischer Abschirmdienst, Vojenská bezpečnostní služba). Je to vojenská kontrarozvědka působící výlučně v rámci armády. Podléhá spolkovému ministru obrany a zaměstnává na 2 000 pracovníků.
Po sjednocení Německa v roce 1990 byla zrušena > STASI a v nových spolkových zemích byly vytvořeny zemské úřady na ochranu ústavy a začaly v nich také působit BND a MAD. Velký význam ve sjednoceném státě mělo vytvoření takzvaného Gauckova úřadu, to jest úřadu Spolkového pověřence pro dokumenty státobezpečnostní služby bývalé NDR. Ještě před sjednocením obou německých států, v srpnu 1990, přijala Lidová sněmovna NDR zákon o zabezpečení a využívání osobních dat shromážděných bývalým Ministerstvem státní bezpečnosti a spolkový zákon z prosince 1991 zřídil úřad Spolkového pověřence. Má asi 3 000 zaměstnanců a spravuje všechny zachované dokumenty STASI. Na požádání poskytuje každému občanovi SRN dokumenty, které o něm STASI vedla, a je povinen poskytovat státním a veřejnoprávním institucím informace o tom, kdo z jejich zaměstnanců nebo žadatelů o zaměstnání byl pracovníkem či spolupracovníkem STASI, a to i z vlastní iniciativy. Dokumenty STASI mohou studovat také novináři zajímající se o minulost veřejně činných osob nebo lidí, kteří se o veřejné funkce ucházejí. Tím se německá praxe zásadně liší od praxe v České republice, kde teprve v roce 1997 dostali občané na základě zákona č. 140/96 Sb. právo nahlédnout do zachovaných svazků, které na ně StB vedla.
Joachim Gauck, v NDR luteránský pastor v Rostocku a člen opozice, již mnohokrát vyvrátil tvrzení opakující se ve všech postkomunistických státech, že dokumenty tajné komunistické policie byly falšovány. V rozhovoru pro Český deník v listopadu 1993 řekl: “Občané, kteří si přečetli své svazky a dověděli se, kdo je špicloval, nesáhli k vlastní justici... K překvapení všech převládla tendence ke smíru a odpuštění. Ale předpokladem k tomu je otevřenost a upřímnost, zejména ze strany spolupracovníků STASI. Ti musejí otevřeně říci, jak to všechno bylo, již proto, že mnozí jednali pod tlakem. To je začátek procesu odpuštění.” K tomuto názoru se plně hlásí i autoři této knihy. 
 
NEOFICIÁLNÍ ZDROJE viz ZDROJ

NEOSOBNÍ SPOJENÍ viz SPOJENÍ

NEPŘÁTELSKÉ OSOBY (NO)
Termín užívaný od poloviny 60. let 20. století pro československé občany, které > StB pokládala za nebezpečné pro socialistické státní zřízení a jako takové je evidovala. Do té doby vedla evidenci > bývalých lidí, ale rozkaz ministra vnitra > L. Štrougala č. 10/1964 a směrnice k němu změnily kategorie nepřátelských osob. Zahrnuty do nich byly významné osoby z bývalých “vykořisťovatelských” tříd, představitelé bývalých politických stran, významní představitelé bývalého státního aparátu, vedoucí činitelé “buržoazního” domácího a zahraničního protinacistického odboje, představitelé a ideologové církví, šiřitelé “buržoazní” ideologie v oblasti vědy, kultury, školství a zdravotnictví. Z dosavadní evidence “bývalých lidí” bylo do nové přejato na 6 200 osob a do května 1965 jejich počet poklesl na zaokrouhleně 5 800 osob. Je třeba si uvědomit praxi komunistického státu – nepřátelské osoby nebyly evidovány na základě konkrétní trestné činnosti, nýbrž na základě podezření Státní bezpečnosti. Hlavní správa StB v roce 1967 odhadovala, že v Československu představuje nebezpečí protistátní činnosti na 33 000 občanů.
Štrougalův rozkaz z roku 1964 zrušil ministr > J. Pavel rozkazem č. 22/1968 a > evidence nepřátelských osob měly být zrušeny. Ale po okupaci Československa a na počátku normalizace byly obnoveny rozkazem ministra vnitra č. 44/1970 ze září 1970 O evidování a rozpracování nepřátelských osob. K nim nyní patřili organizátoři a aktivní účastníci událostí v letech 1968–69, představitelé pravicového oportunismu, sionismu, aktivní činitelé nepovolených nebo zakázaných organizací (K-231, KAN, Společnost pro lidská práva, ČSSD apod.), reakční představitelé a ideologové církví, organizátoři a ideologové z řad antisocialistických a antikomunistických sil ve vědě a kultuře, osoby z řad bývalých vykořisťovatelských tříd aj. 
Nepřátelské osoby byly rozděleny do čtyř kategorií. Osoby do nich příslušející byly evidovány na okresních a krajských útvarech StB a centrálně ve statisticko-evidenčním odboru Federálního ministerstva vnitra. Na konci platnosti tohoto rozkazu bylo evidováno celostátně na 8 000 občanů.
Nejnověji byly nepřátelské osoby definovány ve Směrnici pro evidování osob ohrožujících vnitřní pořádek a bezpečnost státu, kterou jako své nařízení č. 21/1978 vydal tehdejší federální ministr vnitra > J. Obzina. V ní byly nebezpečné osoby rozděleny do 4 kategorií: I. zvláště aktivní organizátoři nepřátelské činnosti proti státu; II. nebezpečné, protisocialisticky zaměřené osoby udržující styk s reakčními silami doma i v zahraničí; III. protisocialisticky zaměřené osoby, které se v případě mimořádných událostí mohou zapojit do protistátní činnosti; IV. ostatní protisocialisticky zaměřené osoby.
Na všechny nepřátelské osoby byly zavedeny svazky. V registru svazků bylo v kolonce druh svazku uvedeno: NO. Občané zařazení do kategorie I. a II. byli sledováni orgány StB, občany kategorie III. a IV. sledovaly a kontrolovaly orgány VB. Počet lidí zapsaných v příslušných evidencích se neustále měnil (úmrtí, nemoc, stáří, emigrace, pominutí důvodu k evidování, změna kategorie). Podle statistiky StB zachycující stav k 31. říjnu 1989 bylo celostátně evidováno 7 261 osob, z toho v kategorii I. 73 osob, v kategorii II. 247 osob, v kategorii III. 5 704 a v kategorii IV. 1 237 osob.
Vzhledem k rostoucímu napětí ve společnosti bylo na kolegiu ministra vnitra ČSSR v květnu 1989 rozhodnuto novelizovat nařízení z roku 1978 tak, aby byly rozšířeny důvody pro evidenci, aby kontrola osob ve III. a IV. kategorii byla převedena z působnosti VB do působnosti StB a aby všechny evidované osoby byly rozpracovány. Byla jmenována komise, která měla návrh novelizace předložit do 30. 11. 1989. Návrh byl zpracován a obdržel jej k posouzení i > A. Lorenc. Ale pád komunismu smetl ze stolu nejen novelizaci, ale i původní nařízení a StB vůbec. Ta do poslední chvíle evidovala i další nepřátelské osoby, například takzvané > garnitury, osoby v > akci KRUH, židovské osoby v akci PAVOUK a jiné.

NEVIDITELNÝ INKOUST
Ve zpravodajské praxi jeden ze způsobů > tajnopisu, maskovaného předávání instrukcí a zpráv. Spočívá v používání roztoků různých chemických ingrediencí ve vodě nebo lihu, ale též mléka, šťávy z cibule nebo citronů. Text je po napsání neviditelný a vyvolává se zahřátím. Zpravodajské zprávy se píší samozřejmě do nezávadných dopisů, ale i do knih, časopisů apod. K předávání takto vytvořených textů se využívá pošty, osobního nebo zprostředkovaného styku a > mrtvých schránek. Pro případ zachycení “neviditelného” textu se ještě obsah instrukcí či zpráv může šifrovat. Neviditelný inkoust se však dnes používá velmi zřídka.

NICOLAI Walther, 1873–1934, šéf německé špionáže za 1. světové války
Po vstupu do armády se vypracoval ve zpravodajského důstojníka a špionážními úkoly byl pověřován již od roku 1894. Roku 1913 byl jmenován šéfem vojenské rozvědky (> Abwehru), ale jeho postavením silně otřásla aféra plukovníka > A. V. Redla ve spojeneckém Rakousku-Uhersku. Podobně jako tam musela být uskutečněna náročná reorganizace německé zpravodajské služby, neboť se právem usuzovalo, že Rusové vědí příliš mnoho. Reorganizace byla úspěšná a do vzniku 1. světové války operovaly stovky německých agentů ve Francii, Belgii a Rusku. Pouze ve Velké Británii se Nicolaiovi nepodařilo vytvořit efektivní špionážní síť.
Válečná porážka Německa a vnitropolitické změny po pádu hohenzollernské dynastie přiměly Nicolaie k rezignaci. Přestože byl pak stoupencem tvrdé zahraniční politiky a revize versailleského uspořádání Evropy, paradoxně se stal jednou z prvních obětí nacistického režimu Adolfa Hitlera.

NICOLSON Harold James, * 1950, pracovník CIA a ruský agent
Aktivity ruských výzvědných služeb nepolevily ani po skončení studené války, o čemž svědčí mj. i případ dlouholetého pracovníka > CIA H. J. Nicolsona, který byl naverbován > SVR (následnická organizace I. správy > KGB). Nicolson spolupracoval s ruskou tajnou službou ze stejných důvodů jako mnohem známější > A. H. Ames, tj. pro peníze. Na rozdíl od něj byla však jeho kariéra příkladná a s Rusy začal spolupracovat ve vysoké funkci šéfa rezidentury v Kuala Lumpur v Malajsii v roce 1994. Jeho > defekce byla odhalena díky spolupráci kontrarozvědného oddělení CIA a > FBI a na rozdíl od Amese pracovaly v tomto případě kontrolní mechanismy správně. V roce 1995 neprošel Nicolson rutinním testem na > detektoru lži a následné vyšetřování odhalilo nezvyklé cesty do zahraničí a finanční nesrovnalosti (zdroje financí bez doloženého původu) v letech 1994–95. Nicolson se posléze přiznal, že kopíroval tajné informace ze zdrojů CIA a předával je důstojníkům SVR. Roku 1997 byl odsouzen na 23 let vězení.

NID viz VELKÁ BRITÁNIE

NIS viz KOREJSKÁ REPUBLIKA

NINDŽICU (doslova Umění neviditelnosti) – označení japonských škol výcviku členů speciálních služeb
První zprávy o nindžech pocházejí zhruba od 7. století n. l. Jejich umění se sice odvolává na čínského mistra > Suna, ale jako skoro vše bylo i ono v ostrovní říši dovedeno k téměř naprosté dokonalosti. Jednalo se o komplexní fyzický i psychický výcvik jedinců, kteří navíc patřili do vybraných rodin, kde se povolání dědilo. Zlatý věk nindžů nastal v 17. století před sjednocením Japonska, kdy soupeřící knížecí dvory byly ideálním působištěm pro špionáž. Umění však přežilo až do dnešních dnů, kdy se znovu rozvíjí a vzdor starobylým prvkům se dobře uplatňuje a rychle modernizuje (včetně užívání počítačů a syntetických drog).
Nindžicu charakterizuje několik základních prvků: a) dokonalá fyzická příprava zahrnuje “lámání” kloubů od malička (pro případný únik z pout), osvojení si bojových umění, zvládnutí mnohadenních rychlých pochodů, skoků do výšky i do dálky, jízdy na koni, šermu, ale i zvládnutí fyziologických pochodů těla včetně dechu, aby mohl nindža hodiny i dny nehnutě setrvat v úkrytu apod.; b) zvládnutí psychických pochodů na základě cvičení zenbuddhismu včetně maximálního soustředění, bleskové reakce a předvídavosti kroků protivníka; c) přísná disciplína až k sebezničení, respektive zničení své totožnosti v případě zajetí či smrti; d) struktura s dokonalou konspirací má tři stupně: džoninové, tj. velitelé, většinou patriarchové rodů plánující operace, čuninové, tj. spojky mezi veliteli a nindži, a geninové, tj. výkonné mužstvo; každý znal pouze spojku a několik nejbližších nindžů, s nimiž šel do akce (většinou 2–3), takže struktura, posílená dědičností povolání a silnými rodovými vazbami, představovala minimální riziko > defekce; e) na svou dobu unikátní technické pomůcky, mimo jiné dřevěné kruhy či plováky k překonání vodní hladiny, trubičky k dýchání pod vodou, lopatky na podhrabávání, speciální kramle na stoupání po kolmých zdech a zavěšení na trámech, různé tvary bodacích a házecích zbraní (šuriken), ježci zamezující pronásledování, obdoby zásahových rozbušek atd.; f) dokonalý zpravodajský výcvik včetně používání šifer, přírodních kódů, umění vystupovat pod věrohodnou legendou, snadného navazování kontaktu s lidmi, dovednosti maskovat se (včetně speciálních obleků), umění vyvolat zmatek a rychle uniknout v případě ohrožení, ale také znalosti z různých oborů (výroba a užití jedů), umění rychle číst a zapamatovat si podstatu textu, odhalit slabiny protivníka atd.
To vše dávalo už kdysi nindžům gloriolu nadlidí schopných neuvěřitelných výkonů. Dnes je popularizují také filmy a comicsy.

NKVD/NKGB (Narodnyj komissarijat vnutrennich děl/Narodnyj komissarijat gosudarstvennoj bezopasnosti, Lidový komisariát vnitřních věcí/Lidový komisariát státní bezpečnosti) – bezpečnostní služba SSSR
Komisariáty vnitřních věcí (ministerstev vnitra v pojetí totalitního státu) existovaly od občanské války v každé ze sovětských republik. Kontrolovaly policii, zabývaly se kriminálními delikty a měly na starosti vězeňství. V letech 1930–34 byly spojeny do všesvazového komisariátu, jenž po nástupu > Jagody do jeho čela dostal název NKVD. Součástí NKVD se stalo NKGB jako kontrarozvědka. Došlo tak k propojení všech bezpečnostních složek a tajných služeb (> GPU) do obrovského státního orgánu, který disponoval nejen výkonnou, ale i soudní mocí (soudily zvláštní konference NKVD).
Při vzniku NKVD v červenci 1934 dostal Stalin příležitost vyměnit všechny vyšší důstojníky za naprosto loajální nováčky. Zavraždění Kirova v prosinci 1934 (Stalinova účast na tom nebyla potvrzena) bylo pak využito k likvidaci významných stranických vůdců (Zinověv, Kameněv, Bucharin) a “vnitrostranické opozice”. Byly definovány nejrůznější kategorie nepřátel a tábory nucených prací (tzv. gulagy) se plnily lidmi; v roce 1935 jich tam bylo již 965 000. Jagoda však brzy upadl do nemilosti, byl obviněn ze spiknutí, špionáže a vzápětí uvězněn a na jeho místo nastoupil roku 1936 další Stalinův člověk – > Ježov.
Ježov teror ještě vystupňoval a doba jeho působení v NKVD dostala jméno “ježovština”. Rok po svém nástupu zahájil likvidaci velké části důstojnického sboru Rudé armády. Akce vyvrcholila zatčením a popravou maršála Tuchačevského v roce 1937. (V rámci nacistické zpravodajské hry předal Sovětům “důkazy” o údajné Tuchačevského zradě československý prezident Edvard Beneš.) Moskevské politické monstrprocesy v letech 1936–38 budily úděs (ale svět na to za války zcela zapomněl). Na řadu přišla také vědecká a umělecká inteligence. Na 2 000 členů Svazu spisovatelů bylo zatčeno a deportováno nebo zabito (mezi nimi byli Issak Babel, Osip Mandelštam a později i Vsevold Mejerchold). V letech 1937–38 Ježov zdecimoval i sovětské agenturní sítě v zahraničí. Celkem bylo v těchto letech v SSSR zatčeno 1 575 000 lidí, z toho přes 680 000 jich bylo popraveno. Přesto v listopadu 1938 byl Ježov odvolán z funkce a umístěn v nervovém sanatoriu, kde za krátkou dobu údajně spáchal sebevraždu.
Na místo Ježova nastoupil > L. Berija. Za něho se poměry nijak nezlepšily, jen se obměnili “nepřátelé”. V roce 1939–40 byla k SSSR “připojena” území východního Polska a pobaltských republik a z nich do vzniku války putovalo do gulagů na 500 000 lidí. V letech 1941–45 byly ze svých území deportováni povolžští Němci, Čečeni, krymští Tataři, Kalmykové a další. V květnu 1944 sdělil Berija Stalinovi, že “NKVD považuje za rozumné vyhnat z Krymu všechny Bulhary, Řeky a Armény”. Ke zločinům NKVD za války patří také proslulé povraždění polských důstojníků u Katynu a ukrajinských důstojníků a civilistů u Charkova. Od konce 80. let jsou nalézána další a další místa hromadně popravených “nepřátel sovětského lidu”. V letech 1934–41 prošlo tábory nucených prací 7 milionů lidí.
Při NKVD byla ustavena > Smerš, která vyhledávala mezi vojáky dezertéry a “zbabělce”. Ti byli bez soudů zastřeleni nebo posláni do koncentračních táborů. To se týkalo i lidí, kteří se během války dostali do styku s Němci. Tak skončily v pracovních táborech desetitisíce bývalých sovětských zajatců a civilních repatriantů, kteří se po válce vraceli z Evropy domů. Během války byla načas oddělena NKGB (1941 a znovu 1943–46), ale Berija si udržel své mocenské postavení. NKVD po válce navázala na předválečný teror proti obyvatelům Pobaltí, Ukrajiny a Běloruska, kteří znova plnili tábory nucených prací. V roce 1953 v nich bylo 2 750 000 vězňů.
Sympatie k SSSR vzniklé za protihitlerovské války ulehčily NKVD vysílat sovětské agenty do zahraničí téměř v masovém měřítku. Berija dal vyškolit řadu rozvědčíků, kteří působili ještě v 50. letech ve Velké Británii, USA a v Německu. Válečné vítězství umožnilo SSSR proniknout do Střední a jihovýchodní Evropy a na střední a Dálný východ. Pod Berijovým vedením byla zpracována koncepce přeměny řady států v předpolí SSSR a v loajální satelity. Ale úkoly s tím spojené už plnily jiné instituce. Rostoucí Berijova moc přiměla Stalina reorganizovat bezpečnostní složky. V roce 1946 byla NKVD zrušena a vzniklo MVD – Ministěrstvo vnutrennich děl (Ministerstvo vnitra), jehož vedením byl pověřen > Kruglov, a MGB – Ministěrstvo gosudarstvennoj bezopasnosti (Ministerstvo státní bezpečnosti) v čele s Merkulovem. Ten byl po Stalinově smrti s dalšími Berijovými spolupracovníky zastřelen. Na scéně se objevila nová, ale stejně obávaná instituce – > KGB.

NORBERT viz AKCE NORBERT

NOSEK Václav, 1892–1955, československý komunistický politik a v letech 1945–1953 ministr vnitra
Původně horník a sociální demokrat, od roku 1921 člen a funkcionář KSČ. Na počátku okupace byl krátce vězněn, ale v létě 1939 se mu podařilo odejet do Anglie, kde patřil k vůdcům komunistické emigrace a byl od roku 1941 i členem, respektive od 1942 místopředsedou Státní rady. Od 1945 byl ministrem vnitra a členem předsednictva ÚV KSČ. Byl také členem bezpečnostní komise (pětky) ÚV KSČ, která zadávala úkoly komunistům v bezpečnostních sborech. 
Z Ministerstva vnitra Nosek vytvořil účinný nástroj KSČ v boji o moc ve státě. Pomocí ministerského > odboru Z a > zemských odborů bezpečnosti pronikala KSČ zpravodajsky a vlivově zejména do ústředí nekomunistických politických stran. Když Nosek odvolal nekomunistické velitele SNB v Praze a nahradil je věrnými komunisty, vznikla v únoru 1948 vládní krize. Nosek stáhl pohotovostní pluky SNB k Praze a Bratislavě a účastnil se nátlakových jednání K. Gottwalda s prezidentem Benešem. Tím vším přispěl ke vzniku komunistického režimu. Na Ministerstvu vnitra pak vznikala neblaze proslulá Státní bezpečnost. Vytvářeli ji Noskovi spolupracovníci > J. Pavel, Jindřich Veselý, Oskar Závodský, Karel Smíšek a mnozí další. Ale přes věrné služby Noskův vliv klesal a v roce 1950 byly z Ministerstva vnitra vyčleněny bezpečnostní složky, které byly soustředěny v novém Ministerstvu národní bezpečnosti. Nosek zůstal již málo vlivným ministrem vnitra. Když byla obě ministerstva v roce 1953 opět sloučena a z Ministerstva vnitra se stalo standardní totalitní policejní ministerstvo, byl Nosek jmenován ministrem pracovních sil.

NOUZOVÉ SPOJENÍ viz SPOJENÍ

NSA (National Security Agency, Kancelář národní bezpečnosti) – zpravodajská služba USA
Byla vytvořena jako orgán ministerstva obrany v roce 1952, aby poskytovala informace Národní bezpečnostní radě. Prvním ředitelem NSA se stal Alfred McCormack, který byl pověřen vytvořením systému toku signálních informací a komunikačních činností, jejich standardizací a přenosem do analytických a rozhodovacích center. 
NSA se zabývá především technickou špionáží a > kryptologií. Patří k nejutajovanějším a nejméně známým americkým tajným službám. Sídlo NSA se nachází ve Fort Meadu, na poloviční cestě mezi Washingtonem a Baltimorem.
Další informace týkající se problematiky špionáže čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.nsa.gov:8080.

NSP viz KOREJSKÁ REPUBLIKA

NUNN MAY Alan, * 1911, britský atomový vědec, špion ve prospěch SSSR
Narodil se blízko Birminghamu jako syn slévače. Vystudoval fyziku na univerzitě v Cambridgi a roku 1936 navštívil jako lektor Leningrad. Odtud se vrátil jako přesvědčený komunista a agent > NKVD. Od roku 1942 pracoval na utajovaném atomovém výzkumu nejdříve v Anglii, později v Kanadě. Stal se členem sovětské sítě v Kanadě s krycím jménem ALEK. Jeho informace měly pro SSSR obrovskou cenu, protože se týkaly vývoje atomové bomby v době, kdy Sověti byli teprve na začátku výzkumu.
Roku 1945 se Nunn May vrátil zpět do Velké Británie na fakultu v Londýně. Po > defekci sovětského šifranta > I. Gouzenka byl Nunn May odhalen. Byl usvědčen a odsouzen k trestu odnětí svobody na deset let, ale už po šesti letech byl z vězení propuštěn. V roce 1962 opustil Británii a stal se profesorem fyziky na univerzitě v Ghaně.

OBĚŤ AGENTA
Zpravodajská operace spočívající v úmyslném prozrazení pracovníka či spolupracovníka tajné služby nepřátelské službě. Jejím cílem je odvrátit pozornost od jiného, důležitějšího > agenta nebo závažné akce. Jde o řídký jev, který lze ospravedlnit jen mimořádnými okolnostmi, například válkou (> operace Severní pól).
V totalitních státech mají tajné služby méně skrupulí. > StB například někdy “obětovala” pověst svých tajných spolupracovníků tím, že museli svědčit v trestních řízeních proti členům opozice. V jiných případech naopak ve snaze zabránit > dekonspiraci agentů “obětovala” jejich svobodu – agenti byli s jinými členy opozice souzeni a odsouzeni do vězení, obvykle však podmíněně. 

OBJEKT
V terminologii > StB osoba, skupina osob nebo organizace, které byly z různých důvodů předmětem jejího zájmu. Jedním důvodem byla “kontrarozvědná ochrana” důležitých státních, politických, společenských, hospodářských, kulturních, vědeckých, školských, sportovních atd. institucí a podniků před činností “vnitřních” a “vnějších” nepřátel. Kontrarozvědná ochrana spočívala nejen v boji proti případné zahraniční > špionáži, ale zejména v zamezování vlivu “protisocialistických” živlů. Svazky, v nichž se soustřeďovaly všechny zjištěné informace, byly často registrovány pod příslušnými názvy (ČSAV, Zemědělství). Zato ovšem četní poziční a vlivoví tajní spolupracovníci, kteří zde působili, se v agenturních zprávách vyskytují výlučně pod krycími jmény.
Objektem > rozpracování StB byly nejrůznější zakázané organizace (KAN, 
K-231), skupiny “nepřátelských osob” (církevní řády, exkomunisté, opoziční seskupení Charta 77, Demokratická iniciativa). Také na tyto “objekty” se zakládaly svazky, a to buď rovněž pod otevřenými názvy, častěji však pod krycími jmény – ve svazku PALÁC bylo sledováno dění v arcibiskupském paláci v Praze, ve svazku VÍR byli rozpracováni františkáni, ve svazku ŠKODNÁ exkomunisté atd. 
V hantýrce StB se slovem objekt nazývali i jednotlivci, na které byly vedeny různé druhy osobních spisů a svazků. V těchto případech příslušníci StB “respektovali” životnost rozpracovaného jedince, a to se často promítalo do skloňování. Patřičně zakonspirovaná věta v plánovacím dokumentu mohla například znít: “V rámci rozpracování objekta akce HRABĚ bude k němu využíván tajný spolupracovník NÁKLAD.” (V osobním svazku HRABĚ byl “rozpracován” Petr Pithart.)

OBJEKTOVÝ SVAZEK viz SVAZKY StB

OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ (OBZ) – československá vojenská kontrarozvědka po 2. světové válce
Obranné zpravodajství bylo zřízeno v roce 1945 a do jeho čela byl jmenován komunista Bedřich Reicin. OBZ, od roku 1945 pod jménem 5. oddělení Generálního štábu Československé armády, mělo za úkol kontrarozvědně chránit armádu. Ve skutečnosti však sloužilo KSČ jako zdroj informací o situaci v ní a jako nástroj pro ovlivňování personálního složení především důstojnického sboru.
Po únoru 1948 bylo hlavním úkolem OBZ odstraňování demokraticky smýšlejících důstojníků z armády, a to i za použití provokací, inscenací soudních procesů a justičních vražd (generál > H. Píka). V sídle OBZ v Praze na Hradčanech (tzv. domeček) byla zřízena bestiální mučírna, v níž se osobně angažoval i B. Reicin, sám v roce 1952 popravený jako “spoluspiklenec” Rudolfa Slánského. 5. oddělení Generálního štábu bylo v roce 1950 zrušeno a počátkem roku 1951 se stalo součástí StB jako > Vojenská kontrarozvědka.

OBSLUHA TS
Termín “obsluha tajného spolupracovníka” používala jak rozvědka, tak kontrarozvědka StB. Nebyl přesně vymezen, ale ve směrnicích a různých rozborech se jím obvykle rozuměla ta část řízení agenta, která zahrnovala četnost, místa a organizaci schůzek řídících důstojníků s agenty. Není pravda, jak tvrdili někteří polistopadoví pracovníci Ministerstva vnitra, že si StB o aktivitě tajných spolupracovníků “nedělala čárky”. Naopak – pro posuzování kvality > agenturní sítě byly sledovány údaje o tom, kde a jak často se řídící důstojník s tajnými spolupracovníky schází, kolik jich řídí, kolik informací a jak kvalitní od nich získává.
Informace o praxi rozvědky StB jsou dodnes přísně utajovány. Pokud jde o kontrarozvědku, žádoucí pro ni bylo, aby se schůzky konaly hlavně v > konspiračních bytech a aby získané informace mohly být v > toku informací použity pro nejvyšší politické a státobezpečnostní orgány. O tom se v 80. letech vypracovávaly čtvrtletní zprávy. Z dobových celostátních rozborů kontrarozvědky na úseku vnitřního nepřítele lze vyčíst, že 1. operativní důstojník “obsluhoval” v průměru 3 až 5 tajných spolupracovníků, že 75 až 85 % schůzek se odehrávalo v konspiračních bytech, a to nejčastěji jedenkrát až osmkrát měsíčně, a že ročně bylo získáno na 120 000 relevantních informací. Avšak jen malé procento z nich bylo možno použít v toku informací. Většina z nich byla využívána pro vedení operativních svazků.
Termín “obsluha” měl i obvyklejší smysl. Konspirační byty od zcela podřadných až po vily byly vybírány podle společenské úrovně tajných spolupracovníků a k obsluze patřilo i jejich “pohoštění” při schůzce. K “obsluze” patřily i méně zajímavé úkony – placení inkasa, úklid, výzdoba oken bytu při různých svátcích, pracovní “brigády”, účast na místním politickém životě. Zejména však účast na volbách představovala problém, protože obsluhovatel konspiračního bytu byl evidován na krycí občanský průkaz a pod svým skutečným jménem bydlel a volil jinde.

OBZINA Jaromír, * 1929, funkcionář KSČ, ministr vnitra ČSSR 1973–1983
Absolvoval reálné gymnázium, Ústřední politickou školu KSČ (1947) a Vysokou stranickou školu ÚV KSSS v Moskvě (1953–56). Od roku 1951 zastával různé politické funkce v armádě, od roku 1956 (s výjimkou let 1968–69) byl vedoucím odboru a oddělení školství a vědy na ÚV KSČ. Tam patřil k přesvědčeným stalinistům, a proto byl za Pražského jara 1968 odstraněn z vedoucích postavení v aparátu ÚV KSČ. Po sovětské okupaci Československa se stal horlivým normalizátorem, zejména v ideologické oblasti.
V letech 1973–83 se stal federálním ministrem vnitra a potom až do roku 1989 náměstkem předsedy federální vlády pro vědu a techniku. Od poloviny 70. let byl zároveň členem ÚV KSČ. Jako federální ministr vnitra dokončil reorganizaci StB, kterou započal jeho předchůdce > R. Kaska, a byl představitelem tvrdých represí proti odpůrcům komunistického režimu. Znovelizoval všechny důležité předpisy a směrnice pro práci StB. Podle > A. Lorence měl vysoké ambice – aspiroval na funkci předsedy federální vlády.
Po roce 1989 se stáhl načas do ústraní, ale počátkem roku 1993 byl jedním z hlavních iniciátorů vzniku skupiny Za socialismus, shromažďující stoupence ortodoxního komunismu v řadách KSČM. Skupina se však v politickém životě nijak výrazně neprojevila a kdysi tak obávaný Obzina je dnes již prakticky zapomenutá osoba.

ODBOR Z – útvar československého Ministerstva vnitra pro státní bezpečnost a zpravodajskou činnost po roce 1945
Odbor se od roku 1945 zabýval pátráním po německých válečných zločincích, německých ilegálních organizacích, zavlečených lidických dětech a po osobách, které se dopustily trestných činů, pro něž byl příslušný Národní soud. Kromě toho řídil celostátně výkon státně bezpečnostní a zpravodajské služby. Obě tyto složky, z nichž později vznikala > StB, byly zpočátku přísně odděleny.
Státní bezpečnost byla jako chápána jako výkonná služba, která z trestněprávního hlediska vyšetřuje a stíhá činy proti “bezpečnosti státu a vymoženostem národní revoluce”. Odbor Z (později přejmenovaný na odbor VII a ještě později na odbor III) řídil zemské a oblastní úřadovny StB a jejich pobočky.
Ve zpravodajské činnosti podléhaly odboru Z odbor VII poverenictva vnútra, > zemské odbory bezpečnosti a jejich oblastní úřadovny. Zpravodajské složky působily přísně konspirativně. Byly prakticky v rukou komunistů a své pravomoci si vykládaly velmi široce. Pronikaly agenturně do státních institucí a začaly “rozpracovávat” nekomunistické strany. Odbor Z vydal počátkem ledna 1947 Zatímní směrnice pro činnost oblastních zpravodajských odboček, ale to již byla zpravodajská činnost ve státě veřejně kritizována a ostře napadána.
Pod tímto tlakem se na Ministerstvu vnitra konaly četné porady (vedl je často komunista Jindřich Veselý), které připravovaly zrušení samostatných zpravodajských útvarů a jejich sloučení se státobezpečnostními složkami. Po schválení zákona č. 149/47 Sb. vydalo Ministerstvo vnitra v prosinci 1947 Pokyny k předání zpravodajských úkolů na úřadovny Státní bezpečnosti. To prakticky znamenalo sloučení zpravodajských a výkonných složek bezpečnosti a vytvoření stavu, který trval prakticky až do pádu komunistického režimu. Již přejmenovaný odbor VII se k 1. lednu 1948 skládal kromě speciálních oddělení z 6 skupin (skupina VII C se od prosince 1947 nazývala Ústředna StB). Odbor zanikl v říjnu 1948, kdy bylo Ministerstvo vnitra reorganizováno zcela podle totalitních potřeb a pro jeho obávanou činnost v něm vzniklo > Velitelství StB. 

ODDĚLENÍ F
Označení útvaru Oblastní úřadovny > StB v Praze (O StB), složeného výlučně z komunistů a zabývajícího se sledováním průběhu schůzí nekomunistických stran a jejich případným rozbíjením. Oddělení bylo zřízeno z podnětu bezpečnostního oddělení ÚV KSČ. V únoru 1948 se jeho členové podíleli na zatýkání funkcionářů těchto stran.

ODMĚŇOVÁNÍ AGENTŮ
Odměňování tajných spolupracovníků > zpravodajských služeb závisí na motivaci jejich spolupráce. Obecně platí, že lidem spolupracujícím s > rozvědkami a > kontrarozvědkami vlastního státu na základě ideových pohnutek je odměnou už vědomí, že pomáhají své vlasti. Ta jim pak obvykle poskytuje různé tituly a vyznamenání (> A. Musil). Zpravodajské služby samozřejmě kryjí finanční výlohy spojené s činností jejich spolupracovníků, a jsou-li v cizí zemi uvězněni, obdrží za čas strávený ve vězení finanční náhradu. 
Jinak je tomu v případě spolupráce se zpravodajskými službami cizího státu. K té se lidé často zavazují výlučně pro peníze (> A. H. Ames, > A. D. Lee, > K. Zbytek). Pokud jde o spolupracovníky ideově motivované, podaří-li se jim usídlit se v zemi, pro niž pracovali, dostane se jim tam dobrého hmotného zabezpečení. Často jde o > defektory (> L. Bittman, > J. Frolík, > D. Maclean, > H. Philby a mnozí další). O odměňování spolupracovníků zpravodajských služeb demokratických států toho není příliš známo. Obecně lze říci, že kromě financí nemají mnoho dalších možností a že případné peněžní odměňování závisí na nebezpečnosti prostředí, v němž spolupracovníci působí (terorismus, extremismus). 
Odměňování tajných spolupracovníků StB záviselo na tom, zda byli získáni na základě hmotných výhod. V tom případě s nimi mohly být uzavírány smlouvy o vyplácení pravidelných finančních částek, což bylo časté zejména u cizinců nebo v případě vyslání spolupracovníků do zahraničí k riskantnímu úkolu. Pravidelnou měsíční odměnu v rozsahu 800 až 1 600 Kčs dostávali > rezidenti z řad bývalých pracovníků bezpečnostních složek. Držitelům propůjčených bytů se obvykle platilo nájemné za používaný byt. Agenti kromě pohoštění při schůzkách s řídícím orgánem dostávali odměny jen zřídka (obvykle věcný dar nebo finanční odměna v částce několika set korun za několik let), avšak i s nimi mohly být uzavřeny smlouvy na pravidelné měsíční nebo jednorázové finanční odměny. Například významný agent v prostředí Charty 77 a VONS s krycím jménem ANNA uzavřel na podzim 1988 dohodu o plnění úkolů za 2 000 Kčs měsíčně, jiný významný agent v exkomunistickém prostředí TOMÁŠ napsal za 1 000 Kčs polemiku s dokumentem Charty 77 Právo na dějiny. Odměna však mohla být i morální. Novinář VLADIMÍR kromě občasných finančních odměn dostal medaili Federálního ministerstva vnitra a nejvyšším oceněním uváděným ve směrnicích bylo udělení československého státního občanství. 
Někdy ovšem byla kontrarozvědka StB připravena ocenit svůj informační zájem neobvykle vysoko. Na “dokladu” 21. 9. 1989 u > A. Lorence informoval > K. Vykypěl, že byl získán agent ve věku 67 let, který vstoupil do Charty 77 a má styky s Jiřím Pelikánem, a navrhoval poskytovat mu odměny ve výši 8 000 Kčs. Za dva měsíce poté už se komunistický režim zhroutil, takže s agentem asi nestačili uzavřít “čestnou ústní dohodu” či písemnou smlouvu. V poznámkovém Lorencově sešitě, odkud tato informace pochází, není navrhovaný prodejce informací uveden ani krycím jménem.

ODMĚŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ StB
Finanční odměňování kádrových příslušníků Státní bezpečnosti bylo častým a během doby samozřejmým doplňkem k jejich platu. Ten se skládal z funkčního základu, diferenčního příplatku, hodnostního příplatku a příplatku za výsluhu let od 3 do 15 % z platu. (Výslužné za činnost v SNB a StB dostávali pochopitelně i po listopadu 1989 – nebyli jsme přece jako oni.) 
Odměny byly často spíše morální povahy (nejrůznější rezortní a státní vyznamenání), ale nejzajímavější byly odměny peněžní. Ty se udělovaly k okrouhlým výročím služby u SNB, za konkrétní akce, ale nejčastěji za “iniciativní plnění služebních a stranických úkolů” v určitém období, většinou za čtvrtletí. Výši odměn určovalo to, kdo je udílel. Pokud to byli náčelníci odborů, šlo o nižší částky, náčelníci správ disponovali částkami vyššími. Zdá se, že byly i rozdíly mezi odměnami udělovanými na > centrále (nejčastěji 1 500 až 3 500 Kčs) a na krajských správách StB (500–1 500 Kčs).
Peněžní odměny udělovali hromadně kázeňskými rozkazy oprávnění náčelníci a výpisy pořízené z rozkazů se doplňovaly na kartu kázeňských odměn a trestů, která byla vložena do personálního spisu každého příslušníka SNB. Jsou-li zachovány, dodnes by na kartě v osobním spisu nepostradatelného spolupracovníka > J. Rumla, někdejšího majora StB Jana Bělíčka, mělo stát, že mimo množství jiných odměn v roce 1988 dostal 2 800 Kčs “za úspěšné plnění úkolů bez ohledu na volný čas” v akci ŽITO (kterou vedl protiněmecký odbor kontrarozvědky StB). Citované zdůvodnění byla sice také jen častá floskule, ale výše odměny představovala v roce 1988 docela slušný peníz. Po listopadu 1989 bral jistě mnohem více.

ODPOSLECH
Odposlech (byť bez moderních technických prostředků) je znám odedávna. Svědčí o tom i případ spartského krále Pausania, který byl dlouho podezírán, že se paktuje s úhlavním nepřítelem – Peršany. Ale ani zachycená usvědčující korespondence nedokázala přimět úředníky (tzv. efory), aby ho odsoudili (dopis mohl být zfalšován). Nakonec byla zinscenována schůzka krále s perským poslem ve speciálně upravené místnosti, aby efoři mohli vyslechnout jejich rozmluvu slovo od slova. Když vše vyslechli na vlastní uši, obžalovali krále Pausania z vlastizrady. Král uprchl do chrámového azylu, kde byl nedotknutelný, ale Lakedaimónští se o jeho smrt postarali jinak – v chrámu ho prostě zazdili. První cihlu prý přinesla jeho vlastní matka...
Poslouchání rozmlouvajících z úkrytu nebo z vedlejší místnosti je v dějinách špionáže častým způsobem získávání informací, ale teprve moderní technika učinila z odposlechu důležitý > zpravodajský prostředek. Slouží k zachycení rozhovorů sledovaných osob v místnostech (bytech, pracovištích, hotelových pokojích, uzavřených prostorách apod.) nebo ve volném terénu. Může se uskutečňovat jako telefonní odposlech nebo pomocí populárních > štěnic. To jsou miniaturizované mikrofony předávající zaznamenané rozhovory po drátě nebo bezdrátově. Pro odposlech v terénu slouží směrové mikrofony s dosahem několika set metrů. Vysílané rozhovory se obvykle nahrávají na magnetofonová zařízení. Zatím nejnovějším technickým způsobem jsou laserové odposlechy místností založené na principu, že zvukové vlny i běžné řeči nepatrně rozechvívají okenní tabulky. Vyslaný laserový paprsek je po odrazu od okenního skla zachycen citlivým přijímačem, který pak po zesílení může zvuk reprodukovat do srozumitelné podoby. Proti tomu je jednoduchá obrana: chvění okenních tabulek lze snadno zabránit například silnými textilními záclonami či závěsy.
V demokratických zemích je odposlech přísně vázán na povolení soudu nebo prokurátora (to se samozřejmě netýká různých “soukromých” iniciativ, které jsou ovšem nelegální). Naopak v totalitních zemích si tajné služby se získáním soudního souhlasu nedělají starosti. V komunistickém Československu odposlech schvalovali ministři vnitra a jejich náměstci a o prodloužení mohli rozhodovat vysocí náčelníci StB. Zavádění odposlechu se řídilo jen interními směrnicemi Ministerstva vnitra (rozkazy ministra). Telefonní odposlech (TO) se zaváděl nejdéle na dobu 3 měsíců, krátkodobý odposlech (KO) na dobu 6 dnů a dlouhodobý odposlech (DO) na dobu 6 měsíců. V nutných případech mohly být doby prodlouženy. První směrnice pro odposlech byly vydány již v roce 1949 a v pozdějších obdobích měly jeho různé druhy následující krycí jména (jde o pět období, a to 1954–55, 1955–64, 1964–72, 1972–80, 1980–89): TO – DURAL, 103, C 7, TA-111, DIAGRAM; KO – CÍN, 52, H 8, TA-122, STATISTIKA; DO – OCEL, 220, E 4, TA-133, PŘESTAVBA.
Před únorem a po únoru 1948 měl operativní techniku na starosti Karel Smíšek, zkušený příslušník > NKVD, který se vrátil do Československa. Když bylo roku 1950 zřízeno Ministerstvo státní bezpečnosti, velel operativní technice (5. sektor) Antonín Prchal a od roku 1951 Miroslav Slaný. V říjnu 1953 bylo Ministerstvo vnitra reorganizováno podle sovětského vzoru a pro operativní techniku byla zřízena Technická správa s krycím jménem IX. správa Ministerstva vnitra (MV). Útvary krajských správ MV, zabývající se operativní technikou, měly název 9. odbor. V roce 1964 po reorganizaci Ministerstva vnitra byla zřízena Správa operativní techniky s krycím jménem VI. správa MV (na krajských správách dostaly příslušné útvary název 6. odbor). Slovní názvy centrální správy a její organizace se ještě různě měnily, ale krycí označení VI. správa MV (FMV, SNB) zůstalo až do pádu komunistického režimu.
IX. (VI.) správa pracovala nejen pro kontrarozvědné útvary, ale i pro rozvědku a Zpravodajskou službu Generálního štábu ČSLA. Z počátku se odposlech zaměřoval výrazně na zastupitelské úřady v Praze, ale později bylo stále obtížnější pronikat tam a instalovat potřebná zařízení. V jejich vývoji také komunistické státy stále výrazněji zaostávaly za Západem. Rozšířená předlistopadová představa o obrovském rozsahu odposlechů nemá opodstatnění. I když v totalitním státě tajná policie může všechno, odposlechy si vyžadovaly tajné prohlídky bytů, instalaci přístrojů a jejich zamaskování, získání “opěrných bodů” nebo propůjčených bytů pro nahrávání, přepisy nahrávek a jejich vyhodnocení. K tomu všemu byli zapotřebí také tajní spolupracovníci, kteří museli být, vzhledem k přísnému utajování, vybírání z řad “čestných a politicky uvědomělých” občanů. Rozsah odposlechu naznačují údaje z let 1966, 1972, 1978, 1982: TO – 574, 535, 791, 373; KO – 142, 82, 143, 91; DO – 100, 80, 69, 227.
Přepisy nahrávek narážely na nedostatek pracovníků, takže mnoho odposlechů méně významných “nepřátel” přišlo nazmar. Bylo také málo překladatelů, což činilo potíže při odposlechu cizinců. Operativci, kteří si odposlech objednali, si sice mohli originál nahrávky půjčit, ale museli jej do určité doby vrátit. Přesto vznikly (a možná jsou ještě někde zachovány) oblíbené kopie nahrávek intimních setkání a scén z chat, bytů a hotelových pokojů. Odposlech někdy také odhalil prohřešky operativních pracovníků (> kontakt) a někdy > dekonspirace odposlechu ukázala i na pozoruhodnou neschopnost techniků. Když bylo v 80. letech odhaleno odposlouchávací zařízení v bytě Petrušky Šustrové, nepoznali příslušníci VI. správy svůj mikrofon, a protože šlo o zakoupené britské zařízení, spekulovali o nekalých “rejdech imperialistických rozvědek” proti disidentům. Zaostávající technika se projevila komicky v akci PREMIER. Pro jejího “objekta”, Pavla Tigrida, bylo na pařížské rezidentuře rozvědky připraveno odposlechové zařízení, které mělo vysílat po vydání speciálního signálu. Do provozu je však uvedl náhodný signál z Eiffelovy věže a zařízení neúnavně pracovalo až do úplného vybití baterií. Je však téměř jisté, že PREMIER nepřišel zkrátka.
Z dějin odposlechu lze pro zajímavost uvést Salon Kitty, který dal ve 30. letech zřídit v Berlíně > R. Heydrich. Šlo o noční klub založený na tom, že pánové jsou ke svým společnicím u baru i v uzavřených místnostech značně sdílní. Tam všude byly proto instalovány mikrofony a nahrané rozhovory pečlivě analyzovány. Pro klub byly vybírány obzvlášť půvabné a jazykově dobře vybavené společnice, neboť k pánským návštěvníkům patřili také diplomaté. Podle > W. Schellenberga se do klubu ke “službě” pro vlast hlásily i dámy z lepší berlínské společnosti. Občas prý tam zavítal i sám Heydrich, ale to byly mikrofony v příslušné místnosti odpojeny.

OFICIÁLNÍ STYKY StB
Běžně používané označení pro jednání příslušníků StB zejména s vedoucími činiteli státní správy, politických a společenských organizací, podniků, institucí, hromadných sdělovacích prostředků atd. Na nejvyšších úrovních měly tyto styky povahu politickou. Jednak šlo o získávání informací o připravovaných či schválených politických opatřeních nejvyšších orgánů KSČ, o důležitých personálních změnách ve stranickém a státním aparátě apod., jednak o předkládání koncepcí, plánů, personálních a organizačních návrhů týkajících se StB. Důležitou roli zde mělo oddělení státní administrativy ÚV KSČ. Mohlo jít také o praktické záležitosti, například o jednání s ministry či jejich náměstky o přijetí a > legalizaci příslušníků StB v > činné záloze. 
Nejčastější byly oficiální styky operativní povahy, a to s vedoucími pracovníky institucí, organizací a podniků, s jejich zástupci, kádrovými pracovníky, vedoucími odborů zvláštních úkolů, ale i s lidmi bez funkcí. Při nich příslušníci StB vystupovali otevřeně a předmětem jejich jednání byly různé požadavky. Týkaly se například získávání > konspiračních bytů, vytváření podmínek pro > odposlechy a jiné technické úkony, podávání informací o osobách, zavádění různých bezpečnostních opatření (například znepřístupnění papíru a rozmnožovací techniky) atd. U vedoucích činitelů médií příslušníci StB zabezpečovali zveřejňování dezinformačních a diskreditačních článků a pořadů a vedení propagandistických kampaní všeho druhu. Před sjezdy, konferencemi, velkými vědeckými, kulturními a sportovními akcemi byla projednávána opatření na zamezení “nevhodných” vystoupení.
Předmětem značné části operativních oficiálních styků StB byly represivní požadavky, a to na základě takzvaných > preventivně výchovných opatření. Příslušníci StB požadovali nepřijetí do zaměstnání či propuštění z něho, odvolání z funkce, znemožnění veřejného vystupování všeho druhu, nepřijetí na vysokou školu či vyloučení z ní, neprodloužení pracovní smlouvy, nevydání souhlasu k cestě do zahraničí, nevydání devizového příslibu, zrušení nebo nevydání státního souhlasu k výkonu duchovního úřadu, odebrání invalidního důchodu, odebrání řidičského průkazu atd. Výčet preventivně výchovných opatření by byl nekonečný. Netýkal se jen známých disidentů, ale všech, kdo se projevili výrazně protirežimně. Mnoho z toho dnes mohou potvrdit lidé ze zachovaných svazků, které jim byly zpřístupněny na základě zákona č. 140/96 Sb., ale mnohé šikany a represe jsou zachyceny v dalších dokumentech StB.
Našlo se jen málo činitelů, kteří nesplnili požadavky StB, a vykonavatelé nemuseli být ani horliví, stačilo, že byli cynickými oportunisty. Na rozdíl od poměrně malého počtu pracovníků a spolupracovníků StB jich byly statisíce a nejsou nikde evidováni. Na počátku normalizačních 70. let komunistický politolog napsal, že k plnému ovládnutí státu je zapotřebí obsadit 1 milion funkcí od nejvyšších po nejnižší. Bez těchto funkcionářů by komunistické postihy požadované StB nebyly vůbec možné. Represivní systém KSČ a StB posvěcovali v oblasti kultury a show businessu všemožní oportunisté, zbabělci a neregistrovaní udavači. Všichni dohromady byli nahoře před listopadem 1989 a jsou nahoře i po něm. Obecná neochota zabývat se těmito minulými jevy je jedním ze zdrojů demoralizace života v přítomnosti. Symbolem “tlusté čáry” za minulostí se v červenci 1999 staly monstrózní oslavy šedesátin “národního umělce” komunistického režimu a hlavního antichartisty v show businessu, zpěváka Karla Gotta. Deset let po prezidentu Gustávu Husákovi mu dopisem poblahopřál i hlavní chartista, prezident Václav Havel. 

OGPU viz GPU

OCHRANA DAT
Zabezpečení zpravodajských údajů (datových bází, > evidencí, > svazků, > svodek, zpravodajských záznamů apod.) před nepovolanými osobami. Ve zpravodajské praxi se dodržuje zásada, že k informacím má přístup jen ten, kdo s nimi bezprostředně pracuje, a jeho nadřízení. Všude, kde je to technicky možné, se místo skutečných jmen, názvů objektů, zařízení a akcí používají > krycí jména. Počítačové evidence a datové báze bývají zašifrované a lze je používat jen se znalostí přístupových hesel, která dovolují pouze selektivní přístup k vyhrazené části informací. Na všech důležitých písemnostech je rubrika, do níž se zapisuje každý, kdo se s dokumentem seznámil. Objekty > zpravodajské služby jsou přísně střeženy, uvnitř objektů je pracovníkům dovolen pohyb jen v určených zónách. Zvláště chráněná data jsou umístěna v režimových místnostech a všechny tajné písemnosti, se kterými se právě nepracuje, jsou uzavřeny v trezorech.

OCHRANKA (Ochrannoje otdělenije, Ochranné oddělení) – carská tajná policie
Založil ji car Alexandr II. roku 1866 pod jménem Oddělení pro ochranu bezpečnosti a pořádku v hlavním městě Sankt Peterburgu. Car sice neupustil od reforem, k nimž byl donucen po prohrané krymské válce (roku 1861 bylo zrušeno nevolnictví), ale soudil, že k reformám nadále patří dohled nad smýšlením všech jeho poddaných. Při reorganizaci ruských tajných služeb (viz též Třetí oddělení) pomáhal i proslulý pruský “arcišpión” > W. Stieber.
Aparát Ochranky se brzy značně rozrostl. Roku 1880 působila jenom v Moskvě a ve Varšavě, ale do začátku 20. století už v dalších asi 25 důležitých městech a pracovalo pro ni okolo 100 000 lidí po celém Rusku (většinou šlo o velmi průměrné agenty, ale kvantita nahrazovala alespoň částečně kvalitu). Přesto roku 1881 nedokázala zabránit atentátu na Alexandra II., kterému panovník podlehl.
V budování Ochranky pokračovali i carovi nástupci Alexandr III. a Mikuláš II. Za jeho vlády byla roku 1903 přejmenována na Ochranné oddělení, zkráceně Ochrana, ale běžně se i nadále užívalo označení Ochranka. Jejím hlavním úkolem bylo sledovat podvratnou činnost revolucionářů, ale pod stálým dohledem měla za jeho pobytu v Peterburgu i slavného spisovatele L. N. Tolstého. V dochovaných kartách “poručíka Lva Nikolajeviče” a z agenturních zpráv se lze dočíst, jakou měl barvu vlasů, jaký nosil oblek, který typ tabáku kouřil, co obědval, jak dlouho poseděl v restauraci, kde se procházel a s kým se potkal a bavil.
Vzdor usilovné práci a některým významných úspěchům Ochranky (významné agenty měla i v přísně konspirativním jádru bolševické strany) nedokázala ovlivnit radikalizující se situaci v Rusku. Naopak i v důsledku činnosti jejího agenta > Gapona vypukla první ruská revoluce (1905–07). Situaci nezvládla ani během 1. světové války, která vedla k pádu carského režimu. Brzy po únorové revoluci 1917 byla zrušena a po bolševické revoluci ji nahradila proslulá > Čeka.
Ve srovnání s ní byly však Ochranka i její předchůdkyně (> Rusko) skoro nevinnými institucemi. V letech 1825––1917 bylo na základě jejich činnosti za politické delikty odsouzeno k trestu smrti 6 306 a popraveno 3 932 osob, a to většinou v revolučních letech po roce 1905 do pádu carismu (v letech 1825–1905 bylo popraveno 191 lidí).

OMLADINA viz MRVA Rudolf

OPERACE viz též AKCE

OPERACE
V terminologii zpravodajských služeb sled přesně naplánovaných činností vedoucích ke stanovenému taktickému nebo strategickému cíli. Ten někdy zadávají nebo schvalují nejvyšší politická (vládní) místa, často si jej však určují > zpravodajské služby samy v souladu se svým zaměřením. Příkladem takových operací (akcí) je třeba likvidace organizovaných skupin zabývajících se pašováním a distribucí drog, infiltrace teroristických organizací agenty služby, umístění pracovníků služby v nepřátelské zpravodajské službě. Během operace se uplatňují nejrůznější konspirativní postupy a prostředky – získávání a nasazování agentů, zavádění operativní techniky, > sledování, > zpravodajské hry, šíření > dezinformací, diskreditací atd. Operace uvnitř vlastního státu uskutečňují především > kontrarozvědky, ve státech protivníka obvykle > rozvědky.
Operace ve třetí zemi, tedy mimo vlastní stát i zemi protivníka, slouží větší bezpečnosti pracovníků a spolupracovníků zpravodajských služeb. Obsahem těchto operací je nejčastěji získávání, školení a instruktáž agentů a přejímání informací od nich. Jejich další výhoda spočívá v tom, že v případě odhalení operace hrozí jejich účastníkům většinou jen vyhoštění nebo kratší uvěznění. Operace ve třetí zemi prováděli s oblibou Britové a uvnitř > MI-6 také > CIO.V době ostrých konfliktů, například během války, se třetí, neutrální země stávají základnou pro činnost rozvědek. Za druhé světové války vyvíjely rozsáhlou činnost zpravodajské služby všech válčících stran především ve Švýcarsku, v Portugalsku a ve Švédsku.
V této knize jsou příklady různých domácích operací StB zařazeny pro odlišení pod heslem > akce. Rozvědka StB chápala operace jako aktivní opatření globálního, strategického významu (akce jako opatření taktického významu). Z bezpočtu operací cizích zpravodajských služeb jsou dále uvedeny jen některé významné, které zároveň vysvětlují určité zpravodajské postupy.

OPERACE ATLANTICKÝ VAL
Tak bylo nazváno ukořistění tajných plánů proslulého německého opevnění atlantického pobřeží francouzským hnutím odporu. Krátce po neúspěchu bitvy o Anglii, kdy se Hitlerovy sny o invazi do Británie neúprosně rozplynuly, začala naopak – po vstupu USA do války – hrozit opačná možnost. Proti hrozbě vylodění Spojenců z Británie na kontinent Němci budovali soustavu mohutného opevnění, takzvaný Atlantický val. Táhl se od Bretaně do Nizozemska a představoval do té doby nejdůmyslnější systém různých podvodních překážek a obranných pevností a pevnůstek.
Francouzské hnutí odporu se rozhodlo napomoci chystané invazi tím, že se zmocní plánů valu a předá je Spojencům. K úspěchu přispěla náhoda. René Duchez, malíř pokojů, dostal v roce 1943 běžnou zakázku na vymalování vily, která sloužila jako sídlo německého velitelství v Lyonu. Při práci si všiml, že na stole velícího důstojníka jsou složené kopie plánů o velkých rozměrech s razítkem Přísně tajné. V jedné chvíli, když důstojník byl zaměstnán rozhovorem s podřízeným, Duchez plány duchapřítomně ukryl v místnosti za velké zrcadlo visící na zdi. Když se o pár dní později vrátil dokončit malování, měl štěstí. V místnosti nikdo nebyl a plány, které zůstaly za zrcadlem, vynesl z budovy mezi štětci. Německý důstojník, s nímž sjednával práci, byl vzápětí přeložen, a tak ztráta plánů zůstala zprvu nepovšimnuta. Když po nich nastala sháňka, byly už na cestě do Londýna. Spojenci si tak mohli připravit co nejúčinnější způsob vylodění včetně výcviku potápěčů, kteří měli odstranit překážky pod vodou, a ženistů odstraňujících nástrahy a zátarasy na souši.
Němci nikdy nepřišli na to, co se s plány stalo, a jejich hrubou chybou bylo, že obranu nezměnili. To 1. americké armádě, která se vylodila u Cherbourgu, usnadnilo proslulý Atlantický val překonat. Generál Omar Bradley napsal: “To, že Duchez opatřil plány Atlantického valu, byl nejen neuvěřitelný výkon, ale především tím při vyloďovací operaci umožnil ohromnou úsporu lidských životů i vojenské techniky.”

OPERACE COCKADE viz SOE

OPERACE ČERNÉ JEZERO viz AKCE NEPTUN

OPERACE DONAR
Šlo o společnou akci zvláštního komanda > Abwehru a > Gestapa v jižní Francii, odkud spojení francouzského hnutí odporu s Velkou Británií zabezpečovala řada tajných vysílaček. Ty Abwehr ze severní okupované části Francie zaměřoval, zjišťoval vysílací časy, volací hesla, individuální zvláštnosti při vysílání apod. Po dohodě s úřady vichistické vlády bylo do neokupované části Francie vysláno s falešnými francouzskými dokumenty zvláštní komando, které pokračovalo ve své činnosti, a pak jedním úderem padlo do jeho rukou 15 až 20 vysílaček. Radisté a jejich pomocníci byli zatčeni a ve vysílání pokračoval německý personál. Ten měl ulehčenou práci od konce roku 1942, kdy byla okupována celá Francie.
Operace byla úspěšná. Trvala až do května 1944 a po dobu jejího trvání padlo do německých rukou mnoho shozených emisarů, zbraní, dokumentů a peněz a byla podstatně narušena síť francouzské sekce britské zpravodajské služby. Operace je však také dokladem, že význam zpravodajských operací nelze přeceňovat – výsledek dějinných událostí určují komplexnější faktory. Operaci Donar ukončili Němci posměšnou rádiovou zprávou do Londýna: “Děkujeme za spolupráci a za poslané zbraně.” Z Londýna, kde již věděli o tom, že mnoho vysílaček je v německých rukou, promptně odpověděli: “Není zač. Ty zbraně pro nás mnoho neznamenají. Představují luxus, který si můžeme klidně dovolit.”

OPERACE ENTEBBE
Označení úspěšného zásahu izraelského komanda na letišti v Ugandě poté, co 27. června 1976 členové teroristické organizace Fronta pro osvobození Palestiny unesli letoun společnosti Air France na lince z Tel Avivu do Paříže. Pilot se podrobil příkazu letět do Entebbe a únosci vyhlásili svůj hlavní požadavek – propuštění 53 arabských teroristů v různých zemích světa. Po příletu do Ugandy propustili část cestujících, ale většinu (zejména Židů) si ponechali jako rukojmí. Celá teroristická akce se těšila “neoficiální” podpoře ugandské vlády a prezidenta Idi Amína.
Mossad vykonal krátkou, ale pečlivou přípravu, k níž patřilo i sestavení makety prostoru letiště s okolím, pro který poskytla CIA snímky ze špionážních družic. Dne 3. 7. 1976 zasáhlo komando izraelské tajné služby. Po více než 3 600 km letu letadly Hercules z Izraele provedlo překvapivý útok na letiště. Během jeden a půl hodinové bitvy osvobodilo rukojmí z letištní budovy, zničilo 11 letadel MiG ugandského letectva a odletělo s rukojmími zpět do Izraele. Při akci zahynuli tři rukojmí, jeden izraelský důstojník, dvacet ugandských vojáků a sedm únosců. Bezpříkladná akce Mossadu ještě více zdiskreditovala Idi Amína a odradila další potenciální únosce, neboť ukázala, že ani velká vzdálenost od Izraele neznamená bezpečí před odplatou. V neposlední řadě pak značně zvýšila prestiž Izraele (a jeho tajné služby).

OPERACE FORTITUDE viz OPERACE SEVERNÍ PÓL

OPERACE GOLD, též OPERACE ZLATO či BERLÍNSKÝ TUNEL
Krycí označení špionážní operace, kterou roku 1953 připravily západoněmecká > GO, britská > MI-6 a americká > CIA. Jejím cílem bylo vybudovat ze Západního Berlína pod Východní tunel pro elektronický odposlech. Američané měli zajistit především odposlouchávací techniku, Britové, v jejichž vojenském velitelství v Západním Berlíně sídlil štáb operace, ostatní technické vybavení a GO odpovídala za technicky nesmírně náročnou stavbu. Projekt byl uveden do provozu počátkem roku 1956 a spojaři pracovali ve třísměnném provozu. Ale už 15. dubna spojovou službu překvapil vpád sovětských a východoněmeckých jednotek, takže směna musela svá stanoviště urychleně opustit.
Podle oficiální verze operaci GOLD vyzradil sovětský špion v > centrále MI-6 > G. Blake. První signál o operaci získal už roku 1955, kdy působil v londýnské centrále, odkud byl shodou okolností převelen přímo do centra operace GOLD. Není ovšem vyloučeno, že dalším dekonspiračním kanálem byl sovětský špion v centrále GO > H. Felfe. V každém případě Sověti uspořádali ihned tiskovou konferenci s “názornými ukázkami” a aféry s odhaleným špionážním tunelem náležitě propagandisticky využili.

OPERACE GREIF viz SCHELLENBERGWalter

OPERACE GRÜN
Krycí jméno nacistického plánu za 2. světové války na okupaci Walesu. Zatímco plánované vojenské operace měly označení FALL (plán), například Fall Grün na obsazení Československa nebo Fall Gelb pro vpád do Belgie, operace GRÜN (Zelený) počítala s kombinací vojenských a zpravodajských prvků. Jedním z jejích cílů bylo mimo jiné zajistit povstání ve Walesu. Výsadek měly uskutečnit speciální paradesantní jednotky vyslané z Irska (odtud zřejmě jméno: symbolem Irska je zelená barva), které se měly spojit se s waleskými nacionalisty.
Až po ukončení války dochované dokumenty > Abwehru odhalily, že na jihowaleském pobřeží se usadil agent s krycím jménem LEHRER, jehož pomocník byl vybaven vysílačkou. Jejich úkolem bylo navázat spojení s waleskými nacionalisty a přimět je ke spolupráci na operaci. Němci byli povzbuzeni tím, že existovala sice nepočetná, ale zato poměrně kompaktní > agenturní síť mezi waleskými nacionalisty. Podle zpráv z jara roku 1940 jedna jejich skupina s plánem skutečně souhlasila. Nicolaus Ritter, šéf oddělení Abwehru, si zaznamenal, že v létě 1940 seskočili padákem v blízkosti Salisbury dva němečtí agenti s úkolem kontaktovat waleské kruhy, které vyjádřily ochotu pomoci v případě nacistické invaze do Walesu.
Ale byla to marná snaha. Již předtím totiž > MI-5 nasadila do waleské organizace > A. Owense. Byl to typický > agent dublér, převerbovaný Brity. Němcům dobrovolně sloužil už v roce 1937 a právě jeho informace o přístavu Swansea umožnily Němcům provést smrtonosný nálet na tuto oblast. Když byl odhalen, neměl mnoho možností na výběr, a tak souhlasil, že bude nyní sloužit výhradně britským zájmům.
Skutečně prokázal Británii cenné služby. Zásoboval Němce zprávami, které mu připravovala MI-5, a ti o nich nepochybovali. Nakonec přesvědčil nacisty, že řídí síť zhruba 15 waleských agentů, i když fakticky žádnou nedisponoval. Zato “rozkryl” spojení mezi nacisty a špičkou waleské nacionalistické opozice a pomohl dopadnout německé parašutisty. Jejich internace a porážka v bitvě o Británii znamenaly konec plánům na “zelenou operaci”. Navíc Němci – po zatčení řady parašutistů – oprávněně ztratili v Owense důvěru.

OPERACE HERMELÍN
Šlo o rádiovou zpravodajskou hru pražského > Gestapa s Londýnem. Vznikla poté, co československý parašutista Václav Kindl, shozený na území Protektorátu, byl dopaden a pod hrozbou smrti defektoval. Vedoucí protisabotážního referátu Gestapa v Praze kriminální komisař Willy Leimer začal pak řídit prostřednictvím radiovysílání hru, jejímž cílem bylo nalákat příslušníky parašutistických výsadů do připravených sítí Gestapa. Tato hra byla zpočátku úspěšná, ale skončila v roce 1944, kdy Gestapo zjistilo, že služba > F. Moravce v Londýně o ní ví.
Operace není dodnes plně objasněna. W. Leimer, SS-Hauptsturmführer, především pak prý major sovětského > NKVD, po válce beze stopy zmizel a o Kindlovi bylo oznámeno, že ho zastřelil najatý agent. Na jeho hrobě v České republice však stojí, že ho zastřelilo Gestapo. Podle jedné verze se Kindl dostal do Velké Británie a pod jménem Václav Nodat se usídlil v Londýně. Britská MI-5 ho usilovně hledala, ale nikdy nenašla.
Příslušné úřadovny Gestapa v Praze a Brně vytvořily takzvané volavčí sítě, v níž mimo jiné působili > K. Čurda a Jaroslav Nachtman. Dostavovali se na různé adresy a jako parašutisté žádali o pomoc. Toho, kdo ji poskytl, pak oznámili Gestapu a dotyčný byl, případně s celou rodinou, zatčen a poslán do koncentračního tábora nebo na popraviště. 

OPERACE MINCE MEAT 
(v překladu operace MLETÉ MASO)
Označení krycí akce Spojenců, která měla usnadnit jejich vylodění na Sicílii v roce 1943. Byla to jedna z nejúspěšnějších lstí 2. světové války, při níž hlavní roli hrály dezinformační šifrované zprávy.
Po vítězství Spojenců v Africe v roce 1943 bylo jasné, že další krok spojeneckých armád povede do Evropy, a to přes Itálii. Bylo však nutné Hitlera přesvědčit, že cílem vylodění nebude Sicílie, ale Balkán a Sardinie. Operace spočívala v tom, že Spojenci zinscenovali sestřelení letadla s údajným britským kurýrem do severní Afriky. Zpravodajci vytypovali vojáka, který zemřel na zápal plic, a se souhlasem příbuzných použili jeho mrtvolu. Tělo obložili suchým ledem a dopravili je ponorkou na dohled španělským břehům. Tam byl nebožtík spuštěn do moře. Pro mrtvého samozřejmě britská zpravodajská služba připravila zcela důvěryhodnou minulost. Našli mu rodiče, snoubenku, otevřeli šekový účet u banky atd., prostě vytvořili dokonalou zpravodajskou legendu pro pracovníky nacistického > Abwehru. Mrtvý “kurýr” major William Martin měl k zápěstí připoután kurýrní kufřík s přísně tajnými dokumenty určenými pro generála Alexandra, velitele 18. afrického armádního sboru. Moře ho vyplavilo na španělský břeh.
Podvržené dokumenty se dostaly nejprve do rukou španělské tajné služby Seguridad. Ta je sice předala britskému vicekonzulovi, ale ještě před tím si je pečlivě prohlédla. Právě s tím v Londýně počítali. Seguridad ihned informovala zástupce Abwehru a dokumenty utvrdily nacisty v tom, že Spojenci plánují vylodění na řeckém poloostrově Peloponésu se současným klamným vyloděním na Sicílii. Adolf Hitler a Canarisovi experti nepochybovali o pravosti podvržených dokumentů a situace se zdála pro Němce příznivá, protože pro operace na jihu Evropy neměli v té době dostatek mužstva a výzbroje a obrana řeckého pobřeží byla poměrně snadná. Spojencům napomohlo i to, že španělský velvyslanec v Londýně dostával dezinformační zprávy, které předával svým nadřízeným v Madridu, a ti je posílali přes německého velvyslance do Berlína. O serióznosti > informátorů z tak vysokých diplomatických kruhů Hitler vůbec nepochyboval, a tak nakonec “skočil na návnadu”. V rozkazu z 12. května 1943 dal příkaz k přesunu některých divizí z Francie na Korsiku a do Řecka a dvou tankových divizí z Ruska též do Řecka, kde byl v té době i maršál Erwin Rommel. Ti všichni pak mohli jen překvapeně přihlížet, jak se Spojenci z 9. na 10. července 1943 vyloďují na Sicílii.

OPERACE MOJŽÍŠ
Krycí název operace pro jeden z největších masových útěků v historii – pro přepravu tisíců černých etiopských Židů (Falášů) do Izraele v lednu roku 1985. Operaci zorganizovala a uskutečnila izraelská tajná služba > Mossad.
Podle oficiálních informací Mossadu šlo jednak o letecký most, při němž belgický Boeing 707 společnosti Trans-European Airways přepravil cca 5 000 Židů, jednak o akci “potápěčského klubu” na březích Rudého moře, při níž se do Izraele dostalo okolo 13 000 Židů.
Na přelomu 20. století žilo v Etiopii několik set tisíc Falášů. V 80. letech se jejich počet zmenšil na 25 000 a žili hlavně na severozápadě země. V roce 1972 byli oficiálně uznáni Izraelem za Židy a roku 1977 se ministerský předseda Menachem Begin zavázal, že pomůže Falášům k návratu do země zaslíbené. Tehdejší etiopský prosovětský vůdce Mengistu Haile Mariam však nařídil přísně potrestat každého, kdo by se pokusil o útěk. Pouze na základě tajné dohody o dodávkách zbraní byl Mariam ochoten Faláše vyměnit. Dohoda však byla prozrazena a z Etiopie stačilo utéci pouze 122 Židů. V roce 1979 se Begin, egyptský prezident Anvar Sadat a súdánský prezident an-Numajrí dohodli o odchodu Falášů z utečeneckých táborů a v příštích letech tak do Izraele odešlo cca 4 000 lidí. Celá akce skončila po atentátu na Sadata v roce 1981.
V roce 1984 vypukl v Etiopii hladomor a lidé se za potravou houfně stěhovali do Súdánu. Vznikl plán na další tajný přesun Židů ze Súdánu do Izraele pod formální hlavičkou akce Mezinárodní potravinové pomoci. Tajný přesun probíhal od listopadu 1984 do ledna 1985. Tehdy bylo 500 Falášů oficiálně přepraveno na příkaz tehdejšího viceprezidenta USA Bushe americkým vojenským letadlem Hercules přímo do Izraele, ale tajná operace byla zveřejněna. Další letecký most byl zmařen a všechny akce Mossadu se zastavily. Na mezinárodní scéně byl exodus Falášů odsouzen jako nechutný výměnný obchod lidí za zbraně, Súdán svou účast na akci oficiálně popřel a celý arabský svět byl pobouřen.
Hladomor na jaře 1984 vzrůstal a tehdejší ministerský předseda Izraele Šimon Peres veřejně prohlásil: “Nedopřejeme si klidu, dokud se naši bratři a sestry z Etiopie nevrátí k nám domů.”
Mossad pak obnovil akce. Izrael využil svého práva plavby u súdánských břehů a jako legenda pro působení agentů Mossadu v této oblasti sloužilo vybudování “mezinárodního potápěčského klubu”, ve skutečnosti operační základny. Podařilo se získat potřebná povolení a v rekordní době 1 měsíce stály všechny budovy včetně vybavení. Cestovní kanceláře v celé Evropě začaly nábor za speciální individuální ceny (klub zásadně nenabízel pobyt skupinám, v nichž se lidé vzájemně znají a zvědavost pak více věnují činnostem v okolí). Mossad zároveň během stavby “klubu” vybudoval v poušti tajnou přistávací plochu pro dopravní letadlo Hercules. Největším problémem bylo dostat Faláše z utečeneckých táborů a odlišit je od ostatních běženců. Několik odvážných Falášů v Izraeli se však přihlásilo, odjelo zpět do táborů a zorganizovalo tam své lidi do skupin. Experti Mossadu našli skulinu v radarovém krytí poblíž egyptsko-súdánské hranice a tudy později přelétával nízkým letem Hercules s Židy na palubě. Když byl turistický “klub” v březnu 1984 oficiálně otevřen, začali být uprchlíci z táborů po skupinách nákladními auty přepravováni k provizornímu letišti v poušti a odtud do Izraele. Celá akce probíhala úspěšně a bez povšimnutí téměř rok a zachránila přes 18 000 lidí.
Podobnou akci uskutečnili agenti Mossadu též v Jemenu, kde během operace LÉTAJÍCÍ KOBEREC přepravovali Židy leteckými transporty do Izraele.

OPERACE NORDPOL viz OPERACE SEVERNÍ PÓL

OPERACE NORSK HYDRO
Označení sabotážní operace, kterou za 2. světové války připravila britská zpravodajská služba > MI-6 ve spolupráci s norským hnutím odporu. Jejím cílem byla likvidace továrny Norsk Hydro, jediného závodu, jenž v nacisty okupované Evropě vyráběl v průmyslovém měřítku takzvanou těžkou vodu, užívanou např. jako moderátor v jaderných reaktorech. Operace proběhla úspěšně, i když se továrnu s elektrárnou nepodařilo zcela zničit a výroba v ní byla nakonec (vzdor dalšímu bombardování Spojenců) na sklonku války obnovena.
Skutečný význam operace však vyšel najevo až po výbuchu atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki. Právě těžká voda byla jednou z důležitých podmínek pro jaderný výzkum a možnou výrobu jaderné zbraně a je zřejmé, co by znamenala v rukou nacistického Německa. Teprve po válce Spojenci zjistili, že většina německých vědců výzkum jaderné zbraně fakticky sabotovala.

OPERACE PALMER
Označení dezinformační akce StB v Indonésii, která měla za cíl rozdmýchat protiamerické nálady v této zemi. Podle svědectví > L. Bittmana byla naplánována roku 1964 a své jméno získala podle ředitele Společnosti amerických filmových importérů Williama Palmera. Ten byl dezinformačními dokumenty prezentován jako šéf-agent CIA v Indonésii a obviňován mimo jiné z rozvracení islámské morálky “zhoubnými” filmy.
Protiamerická kampaň probíhala velmi úspěšně a vysoce ji oceňovala i KGB až do okamžiku, kdy se Komunistická strana Indonésie odhodlala využít příznivé situace k “revolučnímu vystoupení”. Komunistický puč naplánovaný na 30. září 1964 se souhlasem prezidenta Sukarna, který se stal rovněž obětí dezinformační kampaně, však narazil na odpor armády. Výsledkem nezdařeného puče byla likvidace téměř půl milionů indonéských komunistů a zlomení vlivu strany. Nad “husarským kouskem” československé špionáže se pak velice rychle zavřela voda.

OPERACE PLAYBACK viz GILBERT Jean

OPERACE ROSENHOLZ
Byla to jedna z posledních významných operací na konci studené války. V jejím rámci se podařilo > CIA získat seznam spolupracovníků rozvědky > STASI, který chtěl její šéf Markus Wolf uložit v SSSR. Tomu se dlouho věřilo. Ale později vyšlo najevo, že CIA seznamy a další údaje získala již po pádu berlínské zdi. Podle zveřejněných údajů operaci řídil důstojník CIA, který se v roce 1989 pohyboval v Berlíně pod > krytím vojenského historika. V operaci měli působit důstojníci KGB Alexandr Sjubenko a Alexandr Principalov, se kterým byl ve styku poručík STASI Rainer Hemman. Do operace byl prý nasazen vrtulníkový výsadek do Východního Berlína. CIA od roku 1994 umožňovala nahlédnout do získaných údajů službám SRN a spojenců z NATO. 
Rozvědka STASI byla jednou z největších na světě a po pádu komunismu již vyšlo o jejích agentech mnoho najevo. Patřil k nim mimo jiné i dlouholetý důvěrník spolkového kancléře Helmuta Kohla Adolf Kanter a sociálnědemokratičtí politici Karl Wienand a Bernd Michels. Podle zpráv tisku CIA má předat seznamy a další data do Německa v roce 2000, ne však všechna. Ponechat si chce údaje o těch agentech STASI, kteří jsou občany USA nebo které již převerbovala.
Operace ROSENHOLZ byla velkým úspěchem. Ale i bez něho byla činnost rozvědky STASI postupně odhalována a v roce 1999 se v Německu podařilo dešifrovat magnetopáskové záznamy obsahující údaje asi o 47 000 agentů rozvědky STASI. Kromě toho vyšlo najevo, že STASI dlouhá léta odposlouchávala a zaznamenávala telefonické rozhovory předních politiků SRN a že záznamy jsou zachovány. 

OPERACE SEVERNÍ PÓL, též NORDPOL, pro Brity FORTITUDE (Naděje)
Krycí označení zpravodajské (rádiové) hry, kterou od léta 1941 německé zpravodajské služby vedly z okupovaného Nizozemska s britskou > MI-6 (> SOE). Po zatčení britských parašutistů-radistů, kteří byli vysláni do okupovaného Nizozemska, se Němci zmocnili šifry a donutili některé ze zajatých radistů, aby navázali spojení s > centrálou. Vzdor tomu, že se mnozí pokusili centrálu varovat použitím smluvené pojistky (> bezpečnostního klíče), a když na ni centrála nereagovala, i přímým upozorněním, výsadky pokračovaly.
Další a další parašutisté padali do německého zajetí a spolu s nimi i mnozí příslušníci nizozemského hnutí odporu. Celkem do jara 1943 padlo nacistům do rukou na 50 agentů SOE. Nedbalost, s jakou Britové přijímali různá varování, vzbuzovala a dodnes vzbuzuje silné pochyby (uvažovali o tom i sami nacisté), zda se nejednalo o zpravodajskou hru spíše z britské strany. Tím spíše, že se v srpnu 1943 podařilo dvěma parašutistům uprchnout z nacistického vězení, spojit se s podzemním hnutím a odvysílat do Londýna jasnou radiodepeši: “Pozor! Celou síť SOE v Nizozemsku kontrolují Němci!” 
Tehdy prý geniálně zareagoval major Abwehru > H. Giskes, který operaci řídil. Vysílačkou, kterou měl pod kontrolou, poslal do Británie šifrovanou radiodepeši, že se Abwehr chystá vyslat do Londýna dva agenty. Při bližším pohledu je tato zpráva velmi nepřesvědčivá – kde mohli získat agenti SOE tak důležitou informaci přímo z centrály Abwehru, když ostatní zprávy o tom neinformovaly. Tak se musela jevit i Londýnu. V každém případě v létě 1943 “anglická hra”, jak ji Abwehr též nazýval, skončila. 
Jedním z vysvětlení pro nepochopitelné jednání Londýna je, že chtěl tímto způsobem odpoutat pozornost německých zpravodajských služeb od skutečného místa chystané invaze v Normandii. 

OPERACE TEUTONSKÝ MEČ
Označení atentátu na jugoslávského krále Alexandra I. a francouzského ministra zahraničí Louise Barthoua, za jehož přípravou a uskutečněním stál prý > Abwehr. Kulky, které vystřelil příslušník chorvatské nacionalistické organizace Ustašovců 9. 10. 1934 v Marseille, zabily totiž nejen jugoslávského krále, ale i francouzského ministra zahraničí. O motivu atentátu nemělo být pochyb. Panovník všech Jihoslovanů, král Alexandr I., byl především Srb a po zavraždění chorvatského předáka Stjepana Radiće v roce 1928 se napjaté vztahy mezi Chorvaty a Srby v Jugoslávii ještě více vyostřily. K tomu dále podstatně přispělo to, že roku 1929 král zrušil ústavu a začal vládnout jako diktátor.
Zdánlivě jasný čin však měl méně jasné pozadí. Zjištěný pohyb atentátníka a jeho pomocníků, zbraně a řada dalších okolností nasvědčovaly tomu, že atentát nemohl být činem malé skupinky nacionalistů, ale promyšlenou a pečlivě naplánovanou operací, která určitými indiciemi záměrně sváděla na falešnou stopu. Skuteční organizátoři atentátu přitom promyšleně využili vzájemné nenávisti Chorvatů a Srbů k tomu, aby zlikvidovali L. Barthoua, posledního zásadového zastánce politiky kolektivní bezpečnosti ve Francii a odpůrce appeasementu vůči nacistickému Německu. Přestože o tom atentátník neměl zřejmě ani potuchy, skutečným cílem atentátu nebyl jugoslávský král, ale francouzský ministr zahraničních věcí.
To vše jsou však jenom domněnky na základě uvedených indicií – jednoznačné důkazy pro ně neexistují. Nepodal je ani natočený film pokoušející se o rekonstrukci tehdejších událostí.

OPERACE TORA–TORA–TORA
Kombinovaná námořní a letecká operace, jejímž cílem bylo překvapivým útokem zničit hlavní tichomořskou námořní základnu Spojených států v Pearl Harboru. Heslem pro jeho zahájení byla právě slova tora (v překladu tygr). Operace byla dlouho zpravodajsky připravována. Od roku 1939 působila přímo v Pearl Harboru na Havajských ostrovech špionážní rodina > B. Kühna, jež podávala na japonský konzulát – zejména > T. Jošikavovi – informace o rozmístění a pohybu amerických válečných plavidel. Jejich činnost americká kontrarozvědka neodhalila. 
To nemusilo být rozhodující, neboť již roku 1940 americký kryptolog > W. Friedman rozluštil proslulý japonský “nerozluštitelný” > PURPUROVÝ KÓD, takže operaci bylo možno odhalit. V důsledku řady náhod a nedbalostí se tak ale nestalo a japonský útok na Pearl Harbor 7. prosince 1941 pod kódovým označením TORA–TORA–TORA byl úspěšný. Americké loďstvo kotvilo v přístavu přesně podle popisu, které dodaly zpravodajské služby díky Jošikavovi. Velitel první útočné letecké formace to popsal takto: “Viděl jsem kdysi německé bitevní lodě v Kielu, francouzské válečné loďstvo v Brestu a samozřejmě i přehlídky našich lodí před císařem. Ale nikdy – ani v době hlubokého míru – jsem neviděl tolik lodí zakotvených tak blízko sebe.” Navíc loďstvo bylo bez náležité ochrany a i poplach byl vyhlášen velmi pozdě – téměř hodinu poté, co byla letadla zjištěna na radaru. A ještě v okamžiku, kdy padaly první bomby, se velitel základny kontradmirál Furlong domníval, že jde o omyl. Pro téměř 400 útočících japonských letadel nemohl být snadnější cíl.
Přesto úspěch operace TORA–TORA–TORA nerozhodl válku v Tichomoří, jak doufali Japonci. Shodou okolností radiogram z letadla se signálem k útoku, určený poměrně nedalekému japonskému loďstvu, byl zachycen až v 6 000 km vzdálenému zálivu u Hirošimy, kde sídlil generální štáb. Japonci v tom viděli “zázračnou” událost předvídající jejich vítězství, ale symbolika byla zcela opačná – právě Hirošima měla jako první získat tragickou zkušenost s atomovou pumou.

OPERACE VARIACE viz AKCE SEVER

OPERACE ZLATO viz OPERACE GOLD

OPERAČNÍ DŮSTOJNÍK
Pracovník operačního střediska. V případě mimořádných událostí musí být schopen rychle reagovat a přijímat adekvátní rozhodnutí, neboť na nich mohou záviset zásadní otázky bezpečnosti státu. V době nepřítomnosti ředitele služby ho fakticky v některých záležitostech zastupuje.
Práce operačního důstojníka je velice náročná a probíhá pod stálým psychickým tlakem. V mnoha ohledech je srovnatelná například s prací leteckého dispečera.

OPERAČNÍ STŘEDISKO
Jedna z hlavních složek každé > zpravodajské služby. Sídlí v její > centrále a koordinuje činnost ostatních útvarů. Pracuje nepřetržitě a jeho funkce je srovnatelná s dispečerskými stanovišti například v dopravě. Zprostředkovává předávání zpráv mezi jednotlivými útvary služby, jako první filtruje informace přicházející zvenčí na kontaktní telefon, komunikuje s ostatními bezpečnostními službami státu (zpravodajskými i policejními), zajišťuje spojovací, kurýrní a šifrovou službu, má přehled o pohybu pracovníků služby v mimopracovní době a v případě vážných událostí vyrozumívá kompetentní důstojníky služby.
Operační středisko pracuje pod zvláštním režimem (režimové pracoviště) a v jeho čele stojí > operační důstojník, který má službu. Jeho úkolem je vydávat operativní rozhodnutí v případech mimořádných událostí (útok na sídlo služby, vyhlášení mobilizace, obdržení důležité zprávy) a svolávat odpovědné pracovníky služby. 

OPERAČNÍ ŠTÁB (OŠ)
Skupina funkcionářů posuzujících situaci a rozhodujících o dalším postupu při vyhlášení > Mimořádných bezpečnostních opatření (MBO) a akcí (MBA) ve státě nebo v určitém regionu a při řízení speciálních > agenturně operativních kombinací a jiných bezpečnostních akcí a opatření v komunistickém Československu.
Operační štáby k mimořádným bezpečnostním opatřením a akcím měly různé stupně. Nejvyšším byl podle směrnic Společný operační štáb (SOŠ), který měl řídit federální ministr vnitra. Za jeho členy byli určeni ministr národní obrany, náčelník hlavního štábu Lidových milicí, republikoví ministři vnitra, náměstci federálního ministra vnitra a různí státní a straničtí funkcionáři. SOŠ však nebyl nikdy svolán. Nejdůležitějším celostátním operačním štábem byl proto OŠ FMV (Federálního ministerstva vnitra), jehož členy byli vedle náměstků republikových ministrů vnitra náčelníci všech centrálních správ > StB, dalších útvarů FMV a krajských správ > SNB. Na nižších stupních byly republikové OŠ a OŠ krajských správ SNB. Operační štáby byly svolávány po vydání rozkazů, jimiž federální ministr vnitra vyhlašoval mimořádná bezpečnostní opatření nebo akce. Na základě toho mohly být ustaveny i specializované OŠ. Například v lednu 1989, při vyhlášení mimořádných bezpečnostních opatření na území Prahy a Středočeského kraje “u příležitosti 20. výročí úmrtí Jana Palacha”, byl zřízen krajský OŠ Praha a také společný OŠ II. správy a IV. správy SNB (kontrarozvědka a správa sledování). Pro operační štáby byly určeny výkonné jednotky a jejich zálohy, systém > spojení, materiálně technické prostředky a > tok informací. Náčelníci příslušných OŠ měli nad svěřenými silami a prostředky rozhodovací pravomoc.
K různým mezinárodním příležitostem (sjezdy mezinárodních organizací, filmové a hudební festivaly, sportovní mistrovství Evropy a světa, mezinárodní festivaly mládeže atd.) byly v příslušných místech zřizovány mezinárodní operační štáby komunistických zpravodajských služeb, které měly za úkol “kontrarozvědnou ochranu” těchto akcí. Zástupci těchto služeb zasedali společně, posuzovali průběh akcí a ovlivňovali je prostřednictvím tajných spolupracovníků mezi účastníky, jimž podle situace zadávali úkoly. Ty byly často určeny předem.
Když se například roku 1970 konal v Moskvě mezinárodní kongres historiků, na němž někteří západní účastníci v souladu se zveřejněným záměrem protestovali proti normalizační perzekuci československých historiků, vystoupil na kongresu jako soukromá osoba český historik s prohlášením, že se nic takového neděje. Už jen jeho cesta do Moskvy nebyla bez StB a KGB možná, natož jeho vystoupení na kongresu. Historik musel po několika letech sám odejít ze své instituce, ale stal se regulérním agentem StB s krycím jménem TAJEMNÍK. (V roce 1990 ho tehdejší ministr zahraničí Jiří Dienstbier jmenoval členem vládní česko-německé historické komise, z ní však odstoupil, protože ho k tomu “kvůli závažnému a dlouholetému zatížení spoluprací s StB” vyzval předseda české části komise Jan Křen.)
Jiným příkladem z konce 80. let bylo shromáždění Křesťanské mírové konference (KMK), mezinárodní organizace nekatolických křesťanských církví využívané pro cíle sovětské zahraniční politiky. Když církevní odbor kontrarozvědky StB pro mezinárodní operační štáb v bývalé NDR zjišťoval, kdo z československých účastníků je tajným spolupracovníkem StB, zjistil, že všichni a vesměs špičkoví. Na shromáždění byli úkolováni zejména pro volbu řídících orgánů KMK.
Jiný mezinárodní štáb byl zřízen ve Varšavě při příležitosti první návštěvy papeže Jana Pavla II. v rodné zemi. Také v něm byl přítomen zástupce StB a jeho hlavním úkolem bylo získávat potřebné informace od agentů mezi poutníky z Československa. Mezinárodní štáb tehdy neměl ani tušení, že papežova návštěva dá impuls ke vzniku odborové organizace Solidarita a že tím začne nezadržitelný pád komunismu v Evropě. 

OPERATIVA
Tohoto pojmu se používá ve dvou významech. Označuje jednak výkonnou činnost zpravodajských služeb a také organizační útvary, které se jí zabývají. Úkolem operativy je pronikat do > objektů svého zájmu, získávat o nich a o jejich činnosti informace a případně tuto činnost ovlivňovat. Hlavní metodou operativní činnosti je > konspirace, hlavními prostředky jsou spolupracovníci a > zpravodajská technika.
Operativa pracuje na základě definované operativní situace a v souladu s věcnou náplní příslušného operativního útvaru. Spolupracovníky získává a řídí operativa, zpravodajskou techniku a > sledování osob zabezpečují specializované útvary. Operativa shromažďuje informace získané od spolupracovníků, ze zpravodajské techniky a od sledovačů, posuzuje jejich operativní význam, zařazuje je do > toku informací a poskytuje je analytickým útvarům k širšímu zhodnocení. 
 
OPERATIVNÍ PRACOVNÍK, též OPERATIVEC
Operativní pracovník nebo také operativec je příslušník operativních útvarů > zpravodajských služeb. Jeho činnost určuje především to, v jaké službě pracuje – v civilní nebo vojenské, v rozvědné nebo kontrarozvědné. Dále je pro jeho činnost určující, zda je ve vedoucím (rozhodovacím) nebo výkonném (podřízeném) postavení.
Činnost výkonného operativce > rozvědky je nebezpečnější (působí v cizí zemi, kde může být uvězněn nebo i popraven) a vyžaduje delší přípravu. Výkonný pracovník rozvědky musí být důkladně jazykově vybaven, musí mít znalosti reálií země, do níž byl vyslán, musí být také vyškolen pro různé druhy > spojení (rádiové vysílání, > tajnopis, zakládání a vybírání > mrtvých schránek) a pro používání > zpravodajské techniky. Musí ovládat pravidla a techniku > kontrasledování. Operativec rozvědky pracuje pod bezpečnějším oficiálním > krytím nebo jako > agent nelegál. V tomto případě proniká do zájmových objektů často sám (> P. Minařík, > K. Koecher).
Operativec > kontrarozvědky pracuje v domácím prostředí, a hrozí mu tedy hlavně > dekonspirace. Pokud pracuje proti cizím zpravodajským službám, měl by být jazykově vybaven, pokud působí na úseku terorismu nebo organizovaného zločinu, hrozí i jemu fyzické nebezpečí. Spojení se spolupracovníky, které řídí, je převážně osobní. 
Úkolem všech operativců je získávat informace, dokumenty a předměty zpravodajského významu. Musí být schopni suverénně a přitom nenápadně se pohybovat v terénu a v různých společenských prostředích, musí umět navazovat kontakty s lidmi, získávat je a připoutávat k sobě. Předpokladem jejich činnosti jsou psychologické a dobré kombinační schopnosti. 
Mnoho z toho nemusí mít operativci kontrarozvědky v totalitních státech. Oficiální styky jim umožňují získat rychle informace o lidech a institucích a vševládnoucí strach podlamuje odvahu lidí odmítnout spolupráci. V důsledku všemoci tajných služeb mohou bez soudního příkazu zařídit sledování osob a nasazení zpravodajské techniky a prostřednictvím > oficiálních styků dosáhnout administrativních šikan a represí. V totalitních státech se operativci často uchylují k fyzickému trýznění, mučení nebo i vraždám (v prvních letech komunistického režimu v Československu tím například proslul Miroslav Pich-Tůma).

OPERATIVNÍ SITUACE
V terminologii StB souhrn konkrétních podmínek pro vykonávání rozvědné a kontrarozvědné operativní činnosti v určitém čase. Z mezinárodněpolitického postavení a vnitropolitického uspořádání státu, v němž zpravodajská služba pracuje, pro ni vyplývá, kdo je skutečný nebo potencionální protivník a kdo spojenec. Základními prvky operativní situace jsou sociální, politické a ekonomické procesy v cizím nebo vlastním státě. 
Pro definování operativní situace se u protivníka sledují jeho strategické a taktické cíle, objekty jeho zájmu, síly, metody a prostředky činnosti. Na vlastní straně se zjišťují síly a prostředky v určitém prostoru, jejich stav a možnosti nasazení. Na základě toho se určují vlastní strategické a taktické cíle.
Operativní situace se definovaly pro > zpravodajské služby jako celek, pro jejich složky i pro jednotlivé případy. Například část > kontrarozvědky StB pro potírání vnitřního “nepřítele” definovala početní stavy a strukturu opozice, jednotlivá oddělení pak možnosti pronikání k určitým proudům a jednotlivcům. Definování operativní situace bylo součástí dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých plánů činnosti. Většina těchto plánů zejména z 80. let je zachována, a pokud jde o kontrarozvědku, lze z nich odvodit pohled StB na vývoj československé společnosti a zjistit i mnohá fakta o něm. Například koncem roku 1987 vedení StB dospělo k závěru, že demonstrace ke Dni lidských práv na Staroměstském náměstí v Praze (10. prosince) vytvořila kvalitativně novou operativní situaci. 

OPRIČNICI
Označení tělesné stráže a fakticky tajné policie moskevského cara Ivana IV. Hrozného. Ivan IV., typický ruský despota, se ve snaze o absolutistickou moc snažil co nejvíc omezit práva a vliv šlechty (bojarů). Nejprve odejel z Moskvy a nechal se prosit, aby se vrátil a ujal vlády. Mezi podmínky svého návratu zahrnul i právo trestat na hrdle velezrádce. K výkonu tohoto práva nechal zřídit tzv. opričniky (okolo roku 1565), “vojenskou kastu”, která dostala majetek, zejména pozemky (opričninu), od státu, respektive od cara a byla na něm ekonomicky zcela závislá. Pod zvláštní správu opričniků patřilo i na dvacet měst, a dokonce některé moskevské ulice.
Výsledkem vyšetřování opričniků byly téměř neustálé popravy, neboť obvinění z velezrady a smrt znamenaly i propadnutí majetku odsouzeného v jejich prospěch. Není divu, že počet opričniků záhy přesáhl 6 000. Nenávist vůči carovi narůstala, a tak Ivan znovu odejel z Moskvy a s opričniky se opevnil v Alexandrovské slobodě. Odtud podnikal skutečné nájezdy proti “rebelům a zrádcům”, mimo jiné do Novgorodu, kde se popravy “zrádců” protáhly na pět neděl. Opričnici, kteří měli ve znaku psí hlavu a koště (symbol pronásledování a “vymetení” zrádců), byli po návratu cara do Moskvy roku 1570 pro všeobecnou nenávist aspoň přejmenováni na dvorovyje (dvorské), na rozdíl od ostatních svobodných obyvatel Moskevské Rusi (zemskije). Jejich nejhoršímu řádění udělal car přítrž.
Na tyto “národní tradice” pak mohly navázat jak tajná policie Petra Velikého, tak především > Třetí oddělení a carská > Ochranka a poté sovětská > Čeka a její následnické organizace.

ORFEI viz AFÉRA ORFEI

ORG viz GO

ORLOV Alexandr, 1895–1973, sovětský čekista, defektor na Západ
Narodil se v židovské rodině v Minsku a původně se jmenoval Leon Feldbin. V roce 1917 se přidal k bolševikům, vstoupil do Rudé armády a do roku 1920 bojoval v občanské válce. Poté působil jako státní žalobce a jeho energičnost vyvolala pozornost > Dzeržinského. V roce 1924 nastoupil do > OGPU, vycvičil se ve výborného zpravodajce a v letech 1926–36 cestoval po Evropě, získával prokomunistické agenty a vytvářel špionážní sítě.
Když začala ve Španělsku občanská válka, odjel Orlov navázat styky s republikánskou vládou, aby udržel loajální vztahy republikánů k SSSR. Také zde vytvářel špionážní síť a zakládal guerillové skupiny bojující proti oddílům generála Franka. Po rozhodujících úspěších Frankových vojsk dostal Orlov z > centrály příkaz odvézt zlaté rezervy republikánské vlády do Moskvy, aby nepadly do rukou Frankovi. Orlovovi se podařilo zlato dopravit z Madridu přes Středozemní a Černé moře do Oděsy a odtud do Moskvy. Dodnes nebylo zlato Španělsku vráceno.
Po této akci se i Orlov začal obávat, že se stane obětí stalinských čistek. Když byli zatýkáni jeho příbuzní, převezl nejdříve svoji rodinu do Francie a pak se sám přihlásil na kanadském velvyslanectví v Paříži. Odjel do Kanady a později se usadil v USA pod jménem Alexander Berg. V roce 1953 vydal knihu o Stalinově teroru. Ještě v roce 1963 napsal příručku, kde se zabýval hlavními rysy práce > KGB, ale dále již žil v přísné anonymitě až do své smrti.

OSOBNÍ SPOJENÍ viz SPOJENÍ

OSS (Office of Strategic Services, Kancelář strategických služeb) – americká armádní rozvědka
Vznik této rozvědky nařídil po japonském útoku na Pearl Harbor prezident Franklin Delano Roosevelt 13. června 1942. Byla zařazena pod Join Chiefs of Staff (Sbor náčelníků štábů) a navázala na činnost COI (Central Office of Information, Centrální úřad pro informace), který prezident zřídil v roce 1941. Jejím prvním a jediným ředitelem se stal > W. Donovan, který přes těžkosti doprovázející existenci OSS dokázal vychovat v jejích řadách vynikající analytiky pro poválečnou dobu.
Donovan prokázal nezbytnost spojení sběru dat a zpravodajských operací pod jednu instituci a usnadnil vznik > CIA jako organizace, která může používat i takových metod, jako je > dezinformace, > krycí akce, > podvratná činnost a propaganda. Dne 20. září 1945 OSS zrušil prezident Truman, který se domníval, že v nadcházející době nebude již zapotřebí široce založené rozvědky USA.

OSTER Hans, 1888–1945, příslušník Abwehru, účastník protihitlerovského spiknutí
Pocházel z Lipska, působil v německé armádě a roku 1933 se stal příslušníkem > Abwehru a šéfem štábu > W. Canarise. S ním a s ředitelem sabotážního oddělení > Lahousenem zastával protinacistické postoje. V roce 1938, v době Mnichova, připravoval plán na svržení Adolfa Hitlera za pomoci vysokých armádních důstojníků. Plán se (také v důsledku nezájmu Britů) neuskutečnil a po vypuknutí 2. světové války převážná část generality účast na spiknutí proti Hitlerovi odmítala právě proto, že Německo bylo ve válce.
Ale ani během války snahy o odstranění Hitlera nezanikly. Oster vytvářel v Abwehru protihitlerovský konspirační aparát. Pomáhal Židům, které vysílal do Švýcarska jako “agenty” vybavené devizami, a posílal do ciziny “zvláštní pověřence”, kteří tam vedli protirežimní jednání. Oster byl také zapojen do přípravy atentátu na Hitlera v březnu 1943. Do Hitlerova letadla byla uložena časovaná bomba, ale nevybuchla. Pak se však kolem Ostera stahoval kruh > SD a > Gestapa a na jaře 1944 byl odvolán z funkce. (O několik týdnů padl i Canaris a Abwehr byl prakticky zrušen.) 
Oster byl zapojen také do proslulého atentátu ve “Vůdcově hlavním stanu” 20. července 1944. Po odstranění Hitlera se měl stát prezidentem říšského válečného soudu. Když atentát skončil neúspěchem, zatklo Ostera Gestapo. Po osmi měsících utrpení v koncentračním táboře byl popraven.

OTEVŘENÉ ZDROJE
Termín užívaný ve > zpravodajských službách pro informace z běžně dostupných pramenů – především z denního tisku, rozhlasu, televize, ale i časopisů, knih, odborných studií a tiskovin všeho druhu. V nich se sledují informace politické, ekonomické, vojenské a personální povahy, z posledně jmenovaných hlavně životopisná data a osobní (i intimní) charakteristiky. Hlavní otevřené zdroje, zejména média a tisk, jsou používány v mnoha státních i nestátních institucích pro sestavování > svodek o veřejném informování o příslušném resortu, odvětví či podniku.
Pro někoho mohou být novináři “největší nepřátelé lidstva” (Václav Klaus), pro jiného “jsou blbí, jsou blbí, jsou blbí” (Miloš Zeman), ale otevřené zdroje obsahují mnohem více důležitých zpravodajských informací, než by si jejich každodenní konzumenti mysleli. V 50. letech > CIO dokázalo čerpat údaje pro své proslulé kartotéky i z cenzurovaného československého tisku. Proto se v dobrých zpravodajských službách zřizují útvary, které otevřené zdroje monitorují a důležitá data z nich ukládají do informačních bank, dnes již s využitím výpočetní techniky. Pro analytické útvary zpravodajských služeb jsou informace z veřejných zdrojů důležitým doplňkem informací z operativních útvarů. Musí je však sledovat dobří analytici. Když v roce 1995 analytický odbor > BIS vymyslel, že petice Smíření 95 je zprostředkovaným dílem Sudetoněmeckého krajanského sdružení, nesrovnal svůj závěr s “otevřenými zdroji”; z nich by se snadno dozvěděl, že Sdružení s peticí vůbec nesouhlasí. Výše citovaný názor M. Zemana by v tomto případě byl zcela na místě – vždyť analytický odbor BIS nepracuje pro sebe, ale snad i pro vládu.
Jak upozornil již > F. Moravec, studium otevřených zdrojů bylo vždy velmi důležité a nejednou dosáhlo kvalitnějších výsledků než běžná (ne špičková) agenturní práce. Média a tisk přinášejí zpravodajsky zajímavé údaje nejen ve státech demokratických, kde nepodléhají cenzuře, ale i ve státech totalitních. Je známé, že západní zpravodajské služby ze zveřejněného pořadí sovětských vůdců vyjmenovávaných při různých příležitostech usuzovaly na momentální mocenské poměry v Kremlu. Ale i zprávy bulvárního tisku o nejrůznějších státnících, státních úřednících, politických, vojenských a hospodářských činitelích jsou zpravodajsky zajímavé. Ostatně je běžné, že legalizovaní pracovníci zpravodajských služeb na diplomatických zastupitelstvích se zabývají mimo jiné studiem otevřených zdrojů. K nimi patří například také účast na vojenských přehlídkách, manévrech a předvádění nové vojenské techniky. Koncem 20. století se stal jedním z nejvýznamnějších otevřených zdrojů internet. O jeho zpravodajském využívání však ještě není dostatek zpráv.

OWENS Artur, 1899–1960?, britský agent dublér
Narodil se v chudé rodině ve Walesu, získal elektrotechnické vzdělání a ve 30. letech jezdil jako obchodník po Německu, kde shromažďoval informace pro britskou tajnou službu. Od roku 1937 však začal pracovat i pro Němce, jednak na základě waleského nacionalismu, především však pro peníze. V roce 1939 dostal v Hamburku špionážní výcvik a po návratu se měl zapojit do > operace GRÜN. Jeho informace o přístavu Swansea přispěly k zničujícímu německému leteckému útoku.
Po návratu do Velké Británie ho začala britská kontrarozvědka podezírat, protože o Německu podával svým nadřízeným velice triviální informace. Byl zatčen, vyslýchán a nakonec se přiznal ke spolupráci s Němci. Byl pak znovu převerbován a jeho informace zasílané do Německa připravovala britská > MI-5. Příkazy z Německa předával svému řídícímu důstojníkovi. Některé se týkaly i německých agentů, kteří byli z letadel shazováni nad Británií. Všichni byli po seskoku zatčeni. Nacisty však přesvědčil, že řídí síť waleských agentů, která ovšem neexistovala.
V roce 1941, kdy anglická kontrarozvědka opět pojala podezření, zda Owens nadále nepracuje pro Němce, dospěli k obdobnému podezření i ti, neboť jejich agent, jemuž měl Owens po jeho proniknutí do Británie pomoci, byl velice rychle zatčen. Obě strany přestaly Owense (krycím jménem SNOW u Britů a JOHNY u Němců) využívat a až do konce války byl internován. Po skončení války odjel do Irska, kde až do smrti žil pod novým jménem.

OZO viz ZEMSKÝ ODBOR BEZPEČNOSTI

PACK-THORPEOVÁ Amy Elisabeth, 1910–1963, spojenecká vyzvědačka za 2. světové války
Narodila se v Minneapolisu v USA a jako dítě hodně cestovala, protože její otec, námořní důstojník, střídal pobyt v posádkách na Kubě a Havajských ostrovech. Amy Elisabeth se společensky uvedla roku 1929 ve Washingtonu, kde byla zvolena “kráskou sezóny”. Byla fascinující osobností a měla ve společnosti velké úspěchy. O rok později se provdala za Arthura Packa, tajemníka britského velvyslanectví, a odjela s ním do Chile a poté do Španělska. Tam během španělské občanské války pracovala v Mezinárodním červeném kříži.
Roku 1937 odjeli Packovi na britské velvyslanectví do Polska a zde začala její špionážní kariéra. Tajné zprávy zasílala do > MI-6. Když se její muž musel vrátit do Chile, odjela s ním a psala do chilských novin články ve prospěch Spojenců. V USA, kam se vrátila roku 1940, navštívila > W. Stephensona, Kanaďana, který v New Yorku koordinoval spolupráci mezi britskou a americkou tajnou službou. Ten jí pomáhal ve zpravodajské kariéře a dal jí krycí jméno CYNTHIA.
USA v té době ještě nebyly ve válce a ve Washingtonu se volně pohybovali diplomaté z Německa, Itálie a Japonska. Packová využívala svého ženského kouzla, získávala informace a předávala je Stephensonovi. Proslula večeřemi, které podávala ve svém domě v nočních hodinách pouze pro muže. Její první úspěch spočíval v získání italského námořního kódu. U svého milence, námořního přidělence na italském velvyslanectví, dokument ukradla, ofotografovala a pak zase vrátila na původní místo. Takto získané informace pomohly britské středomořské flotile k vítězství nad italským námořnictvem v bitvě u mysu Mapatan.
Druhého velkého úspěchu dosáhla u svého dalšího milence, francouzského diplomata. Packová se pod krytím novinářky dostala na velvyslanectví, setkala se s tiskovým atašé kapitánem Charlesem Broussem, zapůsobila na něho svým šarmem a po několika intimních večeřích měl Stephenson informace, které potřeboval – šifrovací tabulky velvyslanectví vichystické Francie. Packová pak učinila značně riskantní krok: prozradila Broussovi svoji činnost. Měla dobrý odhad, protože Brousse se nechal získat pro britskou tajnou službu. Díky této spolupráci získali Spojenci kódové tabulky francouzského námořnictva, které jim velmi posloužily při americké invazi do severní Afriky.
Tento špionážní román měl happy end. Po válce se Packová a Brousse vzali (ona byla vdova, on rozvedený) a žili v Paříži. Později se přestěhovali a Packová dožila svůj pestrý život v klidu a relativním blahobytu na zámku v Pyrenejích.

PAPEN Franz von, 1879–1969, německý politik, diplomat a zpravodajský důstojník 
za 1. a 2. světové války
Pocházel ze staré aristokratické rodiny z Vestfálska, po absolvování vojenské školy sloužil několik let v armádě, roku 1913 začal svou dlouholetou diplomatickou kariéru. Od roku 1915 působil v USA jako vojenský atašé a zde získal své první zpravodajské zkušenosti (bránil spojeneckému nákupu vojenského materiálu v USA, řídil sabotážní operace proti Kanadě atd.). Z USA byl jako persona non grata vypovězen a roku 1918 sloužil jako major v generálním štábu turecké armády v Palestině, kde bojoval proti arabskému povstání podnícenému > T. E. Lawrencem.
Po válce se vrátil do Německa a vstoupil do katolické strany Centrum, kde patřil ke krajní pravici. Roku 1932 se stal německým kancléřem a jeho politika usnadnila nástup Adolfa Hitlera k moci. Novému režimu oddaně sloužil doma i v zahraničí.
Ze zpravodajského hlediska byl důležitý jeho pobyt na místě velvyslance v Turecku za 2. světové války, kde řídil agenta CICERA (> E. Bazna) na britském velvyslanectví. Stěží lze přesně říci, do jaké míry odděloval Papen své diplomatické poslání od špionáže. Po válce se vrátil do Německa a stanul před norimberským soudem s válečnými zločinci. Tribunál ho osvobodil, ale denacifikační soud ho později odsoudil k osmi letům vězení. Zbytek života strávil neúspěšnou snahou ospravedlnit se.

PÁTRÁNÍ
V kriminalistice se pátráním rozumí zjišťování osob, které se chystají spáchat kriminální trestný čin nebo ho již spáchaly, či hledání pohřešovaných osob a předmětů. Na pomoc kriminalistickému pátrání je často sdělovacími prostředky vyzývána veřejnost.
Pátrání je také součástí zpravodajské práce, probíhá však přísně utajeně. Jde v něm obvykle o odhalení pachatelů atentátů a teroristických útoků, řídících špiček organizovaného zločinu, autorů výhrůžných dopisů a telefonátů, odesilatelů zásilek s tajnopisnými zprávami, provozovatelů kódovaného radiovysílání atd. V totalitních státech jsou předmětem pátrání zpravodajských služeb například také osoby, které vyrábějí a distribuují protirežimní nebo nepovolenou literaturu, v komunistických státech takzvaný samizdat. 
K pátrání se podle povahy věci používají všechny zpravodajské prostředky. V terminologii StB se mu říkalo agenturně operativní pátrání.

PATRUŠEV Nikolaj Platonovič, * 1951, ředitel FSB
Narodil se v Leningradě a po studiích na Leningradském institutu lodního stavitelství vstoupil v roce 1974 do > KGB. Jeho kariéra nebyla nijak strmá a vyšších funkcí dosáhl teprve po rozpadu SSSR počátkem 90. let: ministr bezpečnosti Karelské republiky 1992–94, náčelník správy FSK (Federální služba kontrarozvědky) v Karelské republice 1994–98. V roce 1998 pracoval přímo v administrativě prezidenta Borise Jelcina, jehož důvěru si získal, a ještě téhož roku se stal náměstkem > FSB. Po ochodu > V. Putina do premiérské funkce se sám stal v srpnu 1999 ředitelem FSB.

PAVEL Josef, 1908–1973, československý komunista, spolutvůrce StB a ministr vnitra v roce 1968
Byl členem KSČ od roku 1932, účastnil se jako interbrigadista občanské války ve Španělsku, pak byl internován ve Francii a Africe a za války byl příslušníkem československých jednotek vytvořených v Anglii. Po skončení války pracoval nejprve v krajském aparátu KSČ v Ústí nad Labem a Plzni. V roce 1947 byl povolán do Prahy a jmenován vedoucím bezpečnostního a vojenského oddělení ÚV KSČ. Stal se také členem důležité > bezpečnostní pětky ÚV KSČ. V těchto funkcích se podílel na ovládnutí bezpečnostních složek státního aparátu KSČ.
Při převzetí moci komunisty v únoru 1948 hrál jednu z klíčových rolí – řídil štáb nezákonně vytvořených Lidových milicí. V letech 1948–50 zastával funkci náměstka ministra vnitra pro bezpečnost, a podílel se tak plně na uvádění komunistického teroru do chodu. Spolu s Jindřichem Veselým, Karlem Švábem a dalšími formoval poúnorovou podobu > StB. Dokumenty z té doby Pavla ukazují jako komunistu zcela přesvědčeného o “vedoucí úloze KSČ” a o nutnosti zničit její odpůrce. Trest přišel brzy. V únoru 1951 byl Pavel v rámci čistek uvnitř KSČ zatčen a jako imperialistický agent odsouzen k doživotnímu vězení. V roce 1955 byl amnestován, ale odmítl nabídku Antonína Novotného, aby šel pracovat do aparátu ÚV KSČ, a stal se řadovým pracovníkem sekretariátu ČSTV. Pozoroval proměny ve společnosti, pěstoval politické kontakty a propadal iluzi o možnosti reformovat komunismus na demokratickém základě.
Na počátku Pražského jara se vrátil na politickou scénu – po odvolaném ministru > J. Kudrnovi byl 8. dubna 1968 jmenován ministrem vnitra. Odmítal jednat s dosavadními vedoucími činiteli StB a svým prvním rozkazem ustavil komisi pro zkoumání nezákonného postupu bezpečnostních složek v minulosti. Za nezákonnost považoval ovšem jen provokace, hrubé násilí při vyšetřování a konstruování politických procesů. Vytváření táborů nucených prací, vystěhovávání či internace některých skupin obyvatel apod. považoval i nadále za projev “revoluční spravedlnosti”. Dalším rozkazem zrušil evidování > nepřátelských osob. Jeho veřejná vystoupení, záměry a personální politika začaly v StB vyvolávat odpor a snahy vyčlenit je z působnosti ministerstva vnitra. Pavel v rozporu s usnesením předsednictva ÚV KSČ zabránil projednání příslušných návrhů ve vládě a rozkazem z 8. srpna 1968 zrušil v StB útvary pracující na “vnitřních problematikách” a působnost kontrarozvědky omezil na obranu před cizími tajnými službami. Písemně informoval předsedu vlády Oldřicha Černíka, že chce ve dvou etapách snížit stav StB o dva až čtyři tisíce příslušníků. Pavlův pokus o reformu resortu a bezpečnosti se zcela vymykal dosavadní praxi komunistických států. Významně mu napomáhali jeho první náměstek Stanislav Padrůněk a náčelník kontrarozvědky Zdeněk Formánek. Oba sovětská okupační vojska v srpnu 1968 zatkla a odvlekla do NDR, kde je vyslýchala; vrátili se až počátkem září.
Pavel zatčení ušel, uchýlil se do ilegality a několik dní mařil činnost svého náměstka pro StB Viliama Šalgoviče a dalších kolaborantů, kteří se snažili podřídit Ministerstvo vnitra a StB záměrům okupantů. Na základě tzv. moskevských dohod byl však Pavel nucen 30. srpna 1968 podat demisi. Jeho nástupcem se stal Jan Pelnař. Normalizátoři na Ministerstvu vnitra pak proti Pavlovi a jeho spolupracovníkům shromažďovali důkazy pro vazební stíhání za různé trestné činy. Ke kratším trestům vězení však byli odsouzeni jen méně významní funkcionáři Ministerstva vnitra, Pavel dožil v ústraní.

PEARL HARBOR viz OPERACE TORA–TORA–TORA

PENKOVSKIJ Oleg, 1919–1963, sovětský agent pracující ve prospěch Velké Británie
Narodil se na jižním Kavkaze a vystudoval dělostřeleckou školu v Kyjevě. Bojoval ve 2. světové válce a po jejím skončení studoval vojenskou akademii. Roku 1949 byl přijat do vojenské rozvědky > GRU. V roce 1955 byl v hodnosti plukovníka vyslán do Ankary, kde pracoval pod > krytím vojenského atašé. Tehdy ho britská tajná služba vytypovala jako možného > defektora.
Později se stal zástupcem ředitele zahraničního odboru Státního výboru pro koordinaci vědeckého výzkumu a v této funkci ho roku 1961 získali Britové při oficiální návštěvě Londýna ke spolupráci. Podával neobyčejně důležité informace nejen o sovětské vojenské technologii, ale i o rozmístění sovětských atomových základen a raketových sil. Pro Brity bylo velice obtížné přesvědčit Američany, že Penkovskij je důvěryhodný a nikoli > podstava.
Informace, které Penkovskij v Moskvě předával svému britskému kontaktu, měly vysokou technickou úroveň. Ovšem jen málokdy dodával kopie originálů, sestavoval většinou vlastní zprávy. Penkovskij informoval Američany o skutečném početním stavu sovětských raket, takže prezident John F. Kennedy mohl pevně čelit jadernému blufování Moskvy za > kubánské krize. Ale patrně právě tehdy vzbudil Penkovskij pozornost sovětské kontrarozvědky. Byl sledován a v roce 1962 zatčen uprostřed kubánské raketové krize. O rok později byl veřejně souzen a podle oficiálních zpráv popraven (podle neoficiálních zdrojů však spáchal ve vězení sebevraždu). Také jeho řídící důstojník Greville Wynne byl zatčen, ale pak vyměněn za > G. Londsdalea.
Později Sověti tvrdili, že Penkovskij byl využíván pro oklamání západních zpravodajských služeb a že ve skutečnosti žije na odpočinku. Avšak to se považuje za > dezinformaci, která měla zakrýt neschopnost KGB. V roce 1965 vyšly v Londýně kontroverzní, do zahraničí údajně tajně vyvezené Penkovskiy Papers. Demaskovaly SSSR a KGB, ale skeptici o nich tvrdili, že je připravila CIA. Britové hodnotili Penkovského velmi vysoko: “To, co dokázal, vypadá jako zázrak. Proto se mu tak dlouho nedůvěřovalo na obou stranách Atlantiku.”

PERLUSTRACE
V policejní terminologii zkontrolování osobních dokladů podezřelé osoby, případně její předvedení na strážnici. > Zpravodajské služby demokratických států většinou nemají výkonnou pravomoc a o perlustraci musí v případě nutnosti požádat pořádkové orgány. To ostatně v zájmu > konspirace činili i v civilních oblecích vystupující příslušníci > StB (> filtr). 
Někdy se termínu používá obecněji ve smyslu prověření faktů, tedy i například perlustrace písemností.

PERZEKUČNÍ KOMPLEX viz ŠPIONOMÁNIE

PERSONA NON GRATA viz VYHOŠTĚNÍ

PÉTER Gábor viz MAĎARSKO

PETROV Vladimir, 1907–1966, sovětský defektor
Petrov započal kariéru jako šifrant u sovětského námořnictva ještě před tím, než se stal pracovníkem KGB. Po řadě funkcí řídil od roku 1954 špionážní operace v Austrálii pod > krytím pracovníka sovětského velvyslanectví.
Jeho rozhodnutí přejít v roce 1954 na druhou stranu bylo pravděpodobně motivováno nejen obdivem k australskému způsobu života a zájmem o australský fotbal (o kterém napsal i zasvěcenou knihu), ale i faktem, že byl členem > Berijova užšího týmu. Krátce před svou > defekcí byl totiž povolán do > centrály v Moskvě a patrně se obával, že skončí jako jeho šéf.
Petrov předal informace o sovětských špionážních aktivitách v Austrálii. Jako první upozornil na to, že > H. Philby je sovětský agent, ale nebyl brán vážně.

PHILBY Harold Adrian Russell (Kim), 1911–1988, britský zpravodajec a sovětský agent
Jeho otec byl známý arabista a cestovatel a Philby se narodil v Indii. Od roku 1929 studoval na univerzitě v Cambridgi, kde se seznámil s prosovětsky orientovanými intelektuály (> A. Blunt, > D. Maclean, > G. Burgess). Všichni se postupně stali členy komunistických buněk na univerzitě a na počátku 30. let je ke spolupráci získala sovětská tajná služba. Rovněž Philbyho první žena Alice Kohlmannová byla rakouská komunistická fanatička, kterou jen sňatek s Philbym zachránil před vězením.
Po absolutoriu na univerzitě působil Philby ve Španělsku, kde pod krytím pravicového reportéra prováděl u Frankových vojsk špionáž pro > NKVD. Po návratu do Londýna působil dále jako reportér. Roku 1940 byl přijat do > MI-6. Prošel postupně všemi odbory MI-6 a stal se význačným operativcem V. sekce, která pracovala v oblasti Pyrenejského poloostrova. Měl údajně vliv i na Winstona Churchilla, kterého za války svými cílenými > dezinformacemi přesvědčil o nutnosti podporovat Tita proti Mihailovićovi. (Vzhledem k tomu, že v Jugoslávii působil mezi partyzány Churchillův syn a podporu pro Tita žádali i další zpravodajci, je to jeden z příkladů, jak vliv agenta lze ještě “nafouknout”.) Koncem války byl Philby dokonce mezi kandidáty na budoucího šéfa MI-6.
Roku 1944 se stal se ředitelem IX. sekce, která měla za úkol monitorovat sovětskou špionážní službu a řídit špionážní akce proti SSSR. Philby tak mohl bez problémů upozorňovat Sověty na akce MI-6 proti nim nebo je sabotovat v zárodku. Když v Istanbulu požádal o azyl sovětský diplomat Konstantin Volkov a sdělil, že může podat informace o dvou sovětských agentech v Londýně v zahraničním odboru a že třetí agent je významný pracovník MI-6, rozhodl se Philby Volkova vyslechnout. Než však přijel do Istanbulu, byl Volkov z britského konzulátu unesen a odvezen do Moskvy.
V letech 1949–51 pracoval Philby ve Washingtonu jako styčný důstojník. Zde vzniklo první podezření, ale MI-6 ho podržela. Na vedoucí funkci musel nicméně rezignovat, protože vyšly najevo jeho prokomunistické sympatie z 30. let. Pod krytím novináře odjel roku 1956 do Bejrútu. V lednu 1962 dostal upozornění od Sovětů, že je mu CIA na stopě. O rok později emigroval do SSSR, kde dostal “politický” azyl a sovětské občanství. V SSSR působil v > centrále KGB, kde dosáhl hodnosti plukovníka KGB. V pozdějších letech postupně propadal depresím a těžkému alkoholismu. Roku 1968 vydal knihu Moje tichá válka.
Od vzniku podezření neuskutečnila MI-6 žádné opatření, aby Philbyho usvědčila. Jeho odsunutí do “ráje špiónů”, do Bejrútu, v době, kdy již bylo přinejmenším možné pochybovat o jeho loajalitě, se vysvětluje několika důvody. Podle nejpravděpodobnějšího se šéfové MI-6 rozhodli zachovat podle nepsané byrokratické tradice – po útěku > Macleana a > Burgesse chtěli “umožnit” útěk i Philbymu, aby případné vyšetřování a soudní proces neodhalily jejich vlastní neschopnost a nezodpovědnost.

PICQUART Georges, 1854–1914, francouzský zpravodajský důstojník, zásadový zastánce práva za Dreyfusovy aféry
Picquart pocházel stejně jako > A. Dreyfus z Alsaska a po francouzsko-pruské válce 1870–71 se hlásila jeho rodina k Francii. Vstoupil do francouzské armády a zvolna stoupal armádní hierarchií, až byl roku 1895 jmenován šéfem kontrašpionážního oddělení ministerstva války v Paříži. V té době Dreyfusova aféra pomalu spěla k celonárodnímu skandálu. Picquart objevil fakta zpochybňující Dreyfusovu vinu a indicie směřující naopak k majorovi > F. Esterházymu. Když se odmítl podrobit rozkazu, aby na celou záležitost zapomněl, byl nejprve přeložen do Tunisu, a když sdělil informace o pozadí případu Dreyfusovu advokátovi, byl dokonce několikrát vězněn (za prozrazení úředních dokumentů).
Nezlomný Picquart neustal v boji za Dreyfusovo osvobození, svědčil v jeho prospěch a roku 1899 byl znovu přijat do armády. Od 1906 až do své smrti byl ministrem války. Zemřel na následky pádu z koně.

PÍKA Heliodor, 1897–1949, československý generál
Za 1. světové války působil jako důstojník československých legií v Rusku a ve Francii a v Československé republice zůstal v armádě. V letech 1932–37 působil jako vojenský atašé v Rumunsku a už v té době získal zpravodajské zkušenosti. Po Mnichovu se zapojil do vznikající odbojové organizace Obrana národa (ON), ale krátce po okupaci odešel na pokyn E. Beneše znovu do Rumunska, odkud v letech 1939–41 řídil činnost československé zpravodajské služby na Balkáně.
Vedle dalších úkolů zajišťoval odchod československých vojáků, ale i politiků a dalších občanů z okupované vlasti. Na konci roku 1940 ho Beneš pověřil, aby v Istanbulu jednal o navázání zpravodajské spolupráce se SSSR (tu po podepsání sovětsko-německého paktu v září 1939 uzavřel československý zastupitelský úřad v Moskvě). Zároveň z titulu své funkce spolupracoval i s představitelem britské > MI-6 majorem Haroldem Gibsonem.
V letech 1941–45 byl Píka náčelníkem československé vojenské mise v Moskvě. Do jeho týmu patřil mimo jiné i > J. Kašpar-Pátý, který už tehdy odhalil Fierlingerovu zradu. Píka byl jako pravý voják loajální k prezidentu Benešovi a londýnské vládě a snažil se i o dobré vztahy s SSSR, ale neměl důvěru československých komunistů. Po válce se stal zástupcem náčelníka hlavního (generálního) štábu československé armády a v roce 1946 byl členem československé delegace na pařížské mírové konferenci.
Krátce po únorovém puči byl Píka v květnu 1948 zatčen a pod vedením pověstného Bedřicha Reicina byl připravován politický monstrproces, v němž měl hrát roli předního západního špiona. Navzdory vyšetřovatelům a řadě zfalšovaných dokladů i svědectví se však generálu Píkovi nedala špionáž ani vlastizrada dokázat. Jeho styky s majorem Gibsonem byly zcela legální a vedl je z pověření tehdejší vlády a dokumenty vyvracejí i všechna tehdejší obvinění, že například brzdil výstavbu naší jednotky v SSSR (opak byl pravdou). Přesto byl generál Píka v zinscenovaném politickém procesu (tehdy ještě neveřejném) odsouzen 28. ledna 1949 k trestu smrti.
Všechny stížnosti advokátů i generálova žádost o milost byly odmítnuty a 21. června 1949 byl ve věznici Plzeň-Bory popraven. Nepravdivost obvinění byla prokázána už za komunistické éry a v prosinci 1968 byl Heliodor Píka plně rehabilitován. Ale teprve ve druhé polovině roku 2000 budou na základě šetření Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu obžalováni ti, kteří se na zinscenovaném procesu podíleli.

PINKERTON Allan, 1819–1884, americký detektiv skotského původu
Narodil se v Glasgowě, účastnil se hnutí chartistů, ale roku 1842 emigroval do USA. Zpočátku se usadil ve státě Illinois, roku 1850 se stal detektivem a zástupcem šerifa v Chicagu. V roce 1852 založil vlastní detektivní kancelář Pinkerton’s National Detective Agency (Pinkertonova národní detektivní kancelář), která se záhy proslavila odhalením řady železničních loupeží.
V roce 1861 střežil při inaugurační cestě prezidenta Abrahama Lincolna a zabránil atentátu, který na něj měl být spáchán v Baltimoru. Za války Severu proti Jihu založil a zpočátku i řídil (1861–62) federální tajnou službu. Na tomto poli se sice proslavil tím, že jako první využíval ke zpravodajským účelům fotografování, neměl však šťastnou ruku při výběru svých agentů. Největším neúspěchem bylo, když Jižané odhalili a poté i popravili jednoho z jeho hlavních agentů Timothyho Webstera.
Po skončení občanské války se Pinkertonova agentura věnovala především kriminální trestné činnosti, ale i nechvalně známé organizaci Ku-klux-klan. Pinkertonovu národní detektivní agenturu v Chicagu, první v USA, po jeho smrti převzali synové Robert a William. Mezi jejich nejznámější případy patří rozbití odborové ústředny Molly Maguieres v Pensylvánii za pomoci agenta McFarlana. Ústředna totiž používala značně gangsterských metod (případ posloužil jako námět siru Conanu Doylemu). Na vrub Pinkertonů spadá však i známá provokace v Chicagu roku 1886, která vedla nakonec k vyhlášení dělnických oslav 1. máje. Proslulá Pinkertonova agentura působí dodnes a vedle kriminálních deliktů se specializuje na potírání sabotáží a průmyslovou špionáž, zatímco do vojenského zpravodajství od dob války Severu s Jihem už nikdy nezasahovala.

PITTS Edwin Earl, * 1953, pracovník FBI a sovětský agent
Roku 1996 byl zatčen dlouholetý pracovník > FBI Pitts a obviněn, že pro peníze spolupracoval v letech 1987–92 se sovětskými tajnými službami. Za své služby obdržel celkem více než 200 000 dolarů. V roce 1997 byl usvědčen ze špionáže a odsouzen na 27 let do vězení.

POD CIZÍ VLAJKOU
Ve zpravodajské terminologii se tak označuje jednání > zpravodajské služby (jejího > agenta, > rezidenta či > zpravodajského důstojníka), která se vydává za jinou zpravodajskou službu. V praxi k tomu dochází zejména při získávání spolupracovníka, když vytypovaná osoba není například z ideových důvodů ochotna spolupracovat s jednou službou, ale ke druhé nemá výhrady. K činnosti “pod cizí vlajkou” musí být > operativní pracovník důkladně jazykově připraven a musí znát metody, zvyklosti a prostředky služby, v jejímž zájmu vystupuje.
Pod cizí vlajkou vystupovali i příslušníci StB v > akci Kámen, ale v té šlo o hrubou provokaci. Pod cizí vlajkou pracují především > rozvědky. Směrnice pro činnost rozvědky StB říkaly, že “pro získání ke spolupráci pod cizí vlajkou je nezbytné přesné zjištění, že typ nebyl a není ve styku s pracovníky speciálních služeb plánované cizí vlajky”. Směrnice také vysvětlovaly, že spolupracovníka je nutno pevně připoutat, aby se nevzpíral, až nastane čas sdělit mu, pro koho vlastně pracuje.

PODSTAVA
Ve zpravodajské praxi se tak označuje spolupracovník služby, který se pohybuje v prostředí protivníka a chová se tak, aby o něj projevil zájem. Na rozdíl od > iniciativníka nabídka ke spolupráci pak vychází od protivníka, a když je tímto protivníkem cizí > zpravodajská služba, vzniká klasický > agent dublér. V praxi StB se nasazením podstavy často začínaly > zpravodajské hry. Podstavovaný spolupracovník musel být cvičen k tomu, aby nevystupoval příliš nápadně, aby znal alespoň přibližně okruh zájmů cizí služby, aby se do spolupráce nehrnul hned a ochotně apod.
Protivníkem > kontrarozvědky StB byl “vnitřní nepřítel”. Na počátku režimu působili jako podstava agenti provokatéři, kteří měli jednotlivce nebo skupiny osob přimět k ilegálnímu jednání (> akce JIŘINA, > akce KÁMEN). V pozdějších letech se podstav používalo k pronikaní do disidentských seskupení, a to buď přímo, nebo nepřímo (prostřednictvím osob, které se s disidenty stýkaly). Chování podstavy bylo v tomto případě jednoduché – nadávala na režim, projevovala zájem o samizdatovou literaturu, odvolávala se na stará přátelství apod. 
Obecně řečeno, podstava je jedním ze způsobů nasazování spolupracovníků tajných služeb službám protivníka. Jednu z nejvýznamnějších podstav kontrarozvědky StB v 80. letech představoval dlouholetý agent KIROS, jemuž však úkoly ukládal vědecko-technický odbor VI. správy KGB. KIROS byl z letité spolupráce už tak zběhlý, že si do Moskvy mohl jezdit pro úkoly sám.
 
PODVRATNÁ ČINNOST, též SUBVERZE
Vymezení podvratné činnosti (subverze) je velmi obtížné a liší se v různých zemích. V totalitních státech jsou za podvracení považovány především občanské aktivity ohrožující politický monopol totalitní strany. Například v komunistických státech je zajišťovala ústavně zakotvená “vedoucí role” komunistické strany, v nacistickém Německu zákon, že jedinou povolenou politickou stranou je NSDAP. Subverze v totalitních a autoritativních státech je sice nelegální z hlediska jejich ústavy a zákonů, ale legitimní z hlediska lidských a občanských práv v euroatlantickém pojetí. V komunistickém Československu byly opoziční činnosti stíhány hlavně podle trestních ustanovení o rozvracení či podvracení republiky a o pobuřování.
V demokratických státech se jako subverzní obvykle chápe taková činnost osob nebo organizací, které chtějí změnit ústavní zřízení a svrhnout svobodně a demokraticky zvolené státní orgány a jsou připraveny použít nebo používají nezákonné a násilné prostředky. 
Subverze je obvykle motivována politicky, národnostně, sociálně, nábožensky. Je vedena buď z vlastního území, nebo připravována či podporována ze zahraničí. Pokud jde o jednoznačně zahraniční aktivitu, jedná se o diverzi. Bojem proti podvratné činnosti se zabývají speciální oddělení policie, nejčastěji však zpravodajské organizace. Pokud se jedná o podvratnou činnost inspirovanou ze zahraničí, účast > kontrarozvědky na její kontrole bývá pravidlem.

POHOTOVOSTNÍ PLUK 1 NB (NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI)
Označení pořádkové jednotky > SNB budované od konce května 1945 k zajišťování pořádku a bezpečnosti především v pohraničních oblastech Československa. V roce 1946 se pluk přetvořil v Pohraniční stráž SNB, jejíž pohotovostní jednotky přispěly v únoru 1948 k nastolení komunistického režimu. Pohotovostní pluk 1 NB byl od počátku plně ovládán KSČ a řada jeho příslušníků přešla po únoru 1948 do Státní bezpečnosti (> StB). Měl 6 000 mužů.

POHRANIČNÍ STRÁŽ (PS)
Označení vojenských jednotek určených ke střežení hranic a pohraničních oblastí v komunistickém Československu. Pohraniční stráž vznikla v roce 1951, kdy byl vydán zákon 69/1951 o ochraně státních hranic a zřízena jejich policejní ochrana. Pohraniční stráž SNB byla podle sovětského vzoru změněna na vojskovou.
Vojska Pohraniční stráže byla v kompetenci Ministerstva národní bezpečnosti, od roku 1953 Ministerstva vnitra a v letech 1966–71 Ministerstva národní obrany. Poté – až do zrušení PS v roce 1991 – byla v působnosti Federálního ministerstva vnitra jako Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic (HS PS OSH). Měla také svou zpravodajskou službu, která směla operovat i na přilehlém území “kapitalistických” států. Její zkratka byla příšerná – ZSHS PS OSH.

POJISTKA viz BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ

POLLARD Jonathan Jay, * 1954, americký námořní důstojník a izraelský agent
Po studiích na univerzitách v Kalifornii a Indianě přijal Pollard zpravodajské zaměstnání jako analytik amerického námořnictva. Během své práce se dostal k řadě utajovaných materiálů týkajících se bezpečnosti židovského státu (informace o arabských teroristických skupinách, vývoj zbraní hromadného ničení v Iráku a Íránu atd.), které americká vláda nepostoupila izraelské straně. Pollard prý cítil “morální povinnost” tyto informace Izraeli předat a stal se izraelským agentem. V roce 1985 byl odhalen a o dva roky později odsouzen k doživotnímu trestu vězení. Pollardova manželka a spolupracovnice Anne Louise Henderson Pollardová byla rovněž usvědčena a odsouzena k pětiletému vězení.
Případ Pollard zkomplikoval americko-izraelské vztahy a ukázal, že Izrael se nerozpakuje provádět špionáž ani proti svým nejbližším spojencům. V každém případě se izraelská vláda svého agenta zastala a od jeho uvěznění prováděla oficiální i neoficiální pokusy o Pollardovo osvobození (1995 udělení izraelského občanství, 1998 oficiální uznání, že Pollard byl izraelský špion, omluva a žádosti o milost atd.). Americký prezident Clinton však v roce 1996 a znovu o tři roky později odmítl Pollarda omilostnit. Proti milosti se postavili hlavní vojenští a zpravodajští představitelé USA.

POLSKO
Historie polských zpravodajských činností je bohatá, neboť jeho území bylo častým cílem agrese okolních států, zejména Německa a Ruska, a hlavně proti nim se zaměřovaly polské zpravodajské služby po obnovení polského státu v roce 1918. Před 2. světovou válkou udržovalo Polsko zpravodajské kontakty především s Francií, která spoluzakládala jeho armádu a zpravodajství, a s Velkou Británií. V čele rozvědné služby tehdy stál plukovník Mayer. K úspěchům Poláků patří jak zprávy získané díky > J. Sosnowskému, tak výměna informací mezi polskou a britskou službou o kryptografii, která vedla k důležitému rozluštění německého kódu (> ENIGMA).
Dobré vztahy pokračovaly i za 2. světové války, kdy měli Poláci privilegium užívat vlastní vysílačky ve Woldinghamu v Sarry za příslib Mayera, že budou Britům poskytovat získané informace. Po válce se však Polsko, které se na úkor Německa posunulo o 200 km na západ, stalo součástí sovětského impéria. Polské civilní zpravodajské služby byly organizovány podle sovětského vzoru a kontrolovala je > KGB. Podobně jako v Československu byly součástí Ministerstva vnitra (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), kde tvořily několik správ (departementů): I. správa byla rozvědka (UB, Urzad Bezpieczenstwa), II. správa byla klasická kontrarozvědka, III. správa (SB, Sluzba Bezpieczenstwa) měla za úkol boj proti “vnitřnímu nepříteli”, IV. správa vedla operace proti církvi (tato správa byla polskou specialitou), V. správa se zabývala ochranou národního hospodářství a VI. správa měla na starosti rolnictvo. Důležité bylo Byro C pro evidence a archivy. V rámci III. správy vznikl v roce 1982 Studijní úřad, který vedl důležité operace proti polské opozici. Kontroloval i její spojení do zahraničí. Obdobné útvary jako v > centrále měly vojvodské úřady Ministerstva vnitra.
K největším úspěchům polských zpravodajských služeb patřila činnost pracovníka rozvědky > M. Zacharského, který jako viceprezident polského vládního sdružení POLANCO v USA získal důležité informace o amerických zbrojních systémech. I. správa v 50. letech zřídila provokační podzemní špionážní organizaci v Polsku s cílem povzbudit protisovětské hnutí odporu. Poskytovala mu pravidelné finance, ale o mnoho let později se zjistilo, že tato organizace byla téměř od samého počátku infiltrována a že síť byla udržována jen proto, aby získala finance z USA. V 70. a 80. letech zpravodajské služby vedly boj proti rostoucí polské opozici. Získaly v ní významné agenturní pozice, ale pád komunismu to nemohlo zadržet. Odborovou organizaci Solidaritu se sice načas podařilo zahnat do podzemí, i za pomoci StB (> akce SEVER), ale už v polovině 80. let byl tlak veřejnosti tak velký, že když byl v roce 1984 zavražděn kněz Jerzy Popiełuszko, musel být případ vyšetřen a 4 vykonavatelé vraždy byli odsouzeni k dlouholetým trestům vězení.
V 80. letech byly zpravodajské složky reoganizovány a byl zřízen Úřad na ochranu státu (UOP, Urzad Ochrony Państwa), který zahrnul rozvědku i kontrarozvědku a jako důležitou součást Úřad evidencí a archivů. Tento stav trvá dodnes, i když samozřejmě již neexistují správy operující proti církvi či rolnictvu. Komunistický režim se v Polsku hroutil postupně a pracovníci zpravodajských služeb měli čas zlikvidovat co nejvíce dokumentů o své činnosti. Později všichni důstojníci od hodnosti kapitána výše byli z aktivní služby uvolněni a jen prověření mohli zůstat v Úřadu na ochranu státu ve funkci poradců bez práva rozhodovat. Zdá se však, že například rozvědku i potom tvořili převážně staří pracovníci.
Také v Polsku se vedl spor o odhalování bývalých spolupracovníků tajné policie ve vedoucích funkcích. Ve vládě ustavené koncem roku 1991 se ministrem vnitra stal Antoni Macierewicz, který na základě usnesení Sejmu z konce května 1992 měl předložit seznam členů vlády, poslanců a senátorů, kteří byli spolupracovníky. Týž den, 4. června 1992, kdy Macierewicz seznam předložil, byla vláda odvolána. Seznam zveřejnila o rok později Gazeta Polska. Vyvolal senzaci – vždyť na prvním místě figuroval Lech Wałęnsa jako TS BOLEK a obsahoval další významná jména včetně jmen ministrů. Od 1. ledna 1999 platí v Polsku lustrační zákon, jímž byl zřízen lustrační soud (jako zvláštní oddělení apelačního soudu), který posuzuje správnost osvědčení, že určení státní funkcionáři nespolupracovali s tajnou policií. Lustrační soud v srpnu 2000 zprostil obvinění ze spolupráce s StB Wałęnsu a dalšího obviněného – prezidenta Kwaśniewského.

POLYGRAF viz DETEKTOR LŽI

PONTECORVO Bruno, * 1913, italský fyzik, považovaný za špiona pro Sovětský svaz
Narodil se v Pise v rodině bohatého židovského obchodníka. Již jako mladík se nadchl komunistickými idejemi a zastával je celý život. Věnoval se vědecké práci, získal doktorát z fyziky, učil jako profesor na univerzitě v Římě a pracoval v laboratořích pod vedením profesora Enrica Fermiho, jenž byl později jednou z hlavních osobností v americkém projektu Manhattan (výroba atomové bomby).
Roku 1936 odjel do Paříže na vědeckou stáž, kde spolupracoval s profesorem Frédéricem Joliot-Curiem. Během svého pobytu ve Francii vstoupil do komunistické strany. Po obsazení Francie Německem v roce 1940 prchl přes Španělsko a Portugalsko do Spojených států. Spojil se znovu se svým bývalým učitelem Fermim, který do Ameriky odešel před fašistickým režimem, a oba pak společně pracovali na Columbia University. Roku 1943 odjel do Kanady, kde se podílel na výzkumech anglo-kanadského atomového projektu v Chalk River.
Vzhledem k jeho politickému zaměření proti němu vzniklo podezření. Zvláště nebezpečná mohla být jeho činnost v době, kdy nechvalně známá sovětská špionážní síť v Kanadě ukradla tajné informace z Chalk River a předala je do Moskvy. Podezření proti Pontecorvovi se však nepotvrdilo, protože nebyl uveden v dokumentech, které odkoupili kanadští úředníci od > I. Gouzenka, jenž odkryl činnost sovětské kanadské sítě.
Po ukončení práce v Kanadě Pontecorvo odešel do Anglie a pracoval v atomovém výzkumu v Harwellu. Pozdější uvěznění jeho spolupracovníka > K. Fuchse, který předával přísně tajné informace SSSR, Pontecorva tak postrašilo, že ještě v roce 1950 odcestoval s celou rodinou na evropský kontinent s odůvodněním, že si potřebuje vybrat dovolenou. Pak náhle zcela zmizel ze světa a nikdo nevěděl, co se s ním stalo. Pravda vyšla najevo roku 1955, kdy se objevil na tiskové konferenci v Moskvě, prohlásil, že si zvolil novou vlast, Sovětský svaz, protože chce pokračovat ve své práci na výzkumu využití atomové energie pro mírové účely, a oznámil, že s celou rodinou dostali sovětské státní občanství. Tato tisková konference potvrdila nejhorší domněnky o jeho špionážním působení v době, kdy zastával významná místa v atomových výzkumných laboratořích na Západě. Podezření se ještě více prohloubilo, když obdržel v roce 1963 Leninův řád a stal se řádným členem Sovětské akademie věd.
Přesto Pontecorvo nikdy nic nepřiznal, a i když se stopy jeho špionážní činnosti objevily v USA, Kanadě a Británii, nikdo mu nic nedokázal. V roce 1978 navštívil Itálii, kde ho přijali jako navracejícího se vynikajícího syna národa. Žádná obvinění mu nebyla prokázána – nikdo se ho vlastně na nic neptal.

POPOV Dusko, 1912–1982, jugoslávský agent dublér
Narodil se v Jugoslávii v bohaté rodině. Nenáviděl nacisty, a proto na začátku války nabídl své služby britské > MI-6. S krycím jménem TRICYKL pracoval i pro Američany. Němcům naopak předával dezinformační zprávy sestavené MI-6. Mezi jeho úspěchy patřilo získání detailních informací o německé bezpilotní raketě V-1.
Popov byl znám svými úspěchy u krásných žen a tvrdilo se, že se stal > I. Flemingovi živým vzorem pro postavu Jamese Bonda, agenta 007. Popov to velice striktně odmítal. Prohlásil, že agent z masa a kostí, který by se choval jako literární James Bond, by v akci nepřežil ani čtyřicet osm hodin. Přestože Popov poskytl řadu cenných informací především Američanům, šéf FBI > E. Hoover neměl Popova rád a nevěřil mu. S oblibou říkal, že “když se řekne Tricykl, znamená to Popov a dvě ženské k tomu navrch”. Pozdější zprávy o Hooverových homosexuálních sklonech by mohly vysvětlovat jeho nechuť k playboyovi typu D. Popova. 

POWERS Francis Gary, 1929–1977, americký pilot v akci U-2
Narodil se v rodině tiskaře ve státě Kentucky a v 21 letech se stal stíhacím pilotem v americkém vojenském letectvu. Součástí špionážního programu USA, vyvinutého a realizovaného CIA, byly lety průzkumných letadel U-2 pronikajících hluboko nad území SSSR ve výškách kolem 20 km. Roku 1960 byl Powers při jednom průzkumném letu sestřelen poblíž Sverdlovska. Katapultoval se a po seskoku byl zatčen. Legenda, kterou ho vybavila CIA, totiž že ztratil orientaci, byla vzhledem k tomu, že ho se nacházel několik tisíc kilometrů ve vnitrozemí SSSR, poněkud směšná.
Byl souzen jako špion, odsouzen ke třem letům vězení a sedmi letům v táboře nucených prací. Po necelých dvou letech byl vyměněn za sovětského špiona > R. Abela. Když se Powers vrátil do USA, musel vypovídat před vyšetřovací komisí. Ta především zkoumala, zda by neměl být stíhán za to, že před katapultováním neprovedl destrukci letadla a nespolkl před zatčením připravenou kapsli s jedem. Nikdo nakonec nevznesl proti Powersovi obvinění, a naopak obdržel vyznamenání. V roce 1970 publikoval své paměti a roku 1977 zahynul při havárii helikoptéry, když vykonával práci pro soukromou televizní stanici v Los Angeles.
Sestřelení U-2 umožnilo Chruščovovi pohrozit Američanům, že pokud U-2 ještě jednou použijí, vyvodí z toho SSSR vážné důsledky. V důsledku toho skončil jeden z výzvědných programů CIA nad územím SSSR. Ten však vzhledem rozmachu > vesmírné špionáže neměl stejně perspektivu.

POŠTOVNÍ SPOJENÍ viz KONTROLA KORESPONDENCE, SPOJENÍ

POYNTZOVÁ Julliet, 1887–1937?, americká špionka
Narodila se v USA ve velmi vážené rodině. Vystudovala Barnard College a jako “správná” intelektuálka se ve 20. letech stala členkou komunistické strany USA. Neměla příliš schopností pro stranickou práci, a proto ji soudruzi poslali do SSSR. Zde v roce 1934 dostala špionážní výcvik a vrátila se do USA, kde měla především verbovat nové agenty pro sovětskou rozvědku.
Když se však v roce 1936 stalinský teror obrátil proti “starým bolševikům”, kteří byli souzeni ve známých moskevských procesech, Poyntzová opustila řady amerických komunistů. Veřejně se vyznala ze svých deziluzí a začala psát ostré články proti komunismu, jemuž byla před tím tolik oddána.
Roku 1937 zcela záhadně a beze stopy zmizela. Bylo vysloveno podezření, že ji zlikvidovali Sověti, aby předešli jejím dalším svědectvím.

PRAEGER Nicholas, 1921–1981, naturalizovaný Brit, spolupracovník rozvědky StB
Narodil se v Československu, ale po svém otci získal britské občanství. Jeho otec pracoval na britském velvyslanectví v Praze, a když odešel na odpočinek, požádal o britské občanství. To mu bylo uděleno a Nicholas odjel do Velké Británie, kde v hodnosti seržanta nastoupil u Královského letectva (RAF) ke speciální radarové jednotce.
Roku 1959 navštívil Československo, kde ho kontaktoval pracovník StB. Seznámil ho s mladou ženou, která se později stala Praegerovou manželkou. Praeger souhlasil se spoluprací s StB a dostal krycí jméno MARCONI. > J. Frolík po své > defekci na Západ přinesl první důkazy svědčící proti Praegerovi, ale šlo jen o důkazy “z druhé ruky”. Zatčen a souzen mohl být až po defekci > F. Augusta. Do té doby Praeger předal československé rozvědce v Londýně úplnou dokumentaci nového antiradarového systému u anglických bombardérů. Zatímco StB nedošlo, jak významnou informaci získala, KGB, když se po několika měsících dostala k Praegerovým materiálům, mu slíbila bohatou odměnu.
Praeger pak odešel z armády a pracoval v soukromé firmě. Byl však odhalen a v roce 1971 odsouzen k 13 letům vězení. Po pěti letech byl na čestné slovo propuštěn na svobodu a deportován z Velké Británie. Československo ho však odmítlo přijmout a stal se bezdomovcem. A až do smrti se mu nepodařilo setkat se s ženou a synem.

PRAMEN
Ve zpravodajské terminologii se tak obecně označuje utajovaný zdroj informací. Tím mohou být > operativní pracovníci, spolupracovníci nebo operativní technika a > sledování.
Operativní pracovník získává informace buď přímo od > oficiálních styků, nebo nepřímo od spolupracovníků, sledovačů a z výsledků nasazené > zpravodajské techniky. O nepřímo získaných informacích v > agenturních zprávách uváděl, zda pramen u popisované události byl (to bylo obligatorní v případě informací ze zpravodajské techniky), nebo zda o ní jen slyšel (to byl častý případ u spolupracovníků).
V různých > svodkách zařazovaných do > toku informací byli “prameni” původně uváděni > krycími jmény, ale z povahy věcí lze dnes ve většině případů poměrně snadno určit, o kterou konkrétní osobu se jedná. V posledním období StB před pádem komunistického režimu se v zájmu přísné konspirace ve zpravodajských svodkách DSZ (Denní situační zprávy) uvádělo už jen Pramen 1 (spolupracovník), Pramen 2 (operativní technika) a Pramen 3 (operativec). Navíc se pro případ, že informace ve svodce mohla vést k > dekonspiraci, určovalo, zda s informací lze nebo nelze volně nakládat.

PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ (PVO)
Prevenci čili předcházení a zamezování “protistátní a protisocialistické” činnosti pokládala > StB za jeden ze svých hlavních úkolů. Uskutečňovala ji formou preventivně výchovných opatření (PVO), která obecně popisovaly Metodické pokyny k provádění preventivní činnosti čs. kontrarozvědkou z roku 1974 a jejich novelizace z roku 1982. 
U PVO se rozlišovaly metoda, forma a způsob uplatňování. Ve většině postupů StB při “prevenci” hráli nezastupitelnou roli tajní spolupracovníci a > oficiální styky StB. Metody byly čtyři: 1. zpravodajsko-taktická, například vlivové působení tajných spolupracovníků rozmlouvajících “nepřátelům” jejich úmysly, kompromitace osob v “nepřátelském” prostředí, zabavování rozmnožovacích zařízení atd.; 2. rozkladná (nebo též rozkladně profylaktická), zahrnující například vyvolávání rozporů mezi jednotlivci a skupinami, narušování spojení mezi nimi, zabraňování styku se zahraničím, diskreditace a izolace osob; 3. kontrolní, mající za úkol získávat s předstihem informace o záměrech “nepřátel” a znemožnit jim přístup do chráněných objektů kontrolou dodržování bezpečnostních předpisů; 4. administrativně právní metoda, zahrnující například prokurátorské výstrahy či výstrahy SNB, vyhošťování cizinců, odebírání pasů občanům, a zejména “předkládání informací a upozornění příslušným stranickým, státním, hospodářským a společenským orgánům”, které pak byly podkladem pro nejrůznější šikany a represe vykonávané nomenklaturními i nenomenklaturními kádry. Příkladem může být zásah StB v Ústavu rozvoje vysokých škol v Praze v roce 1985. Ředitel ústavu a náměstek ministra školství se postarali o to, že “protisocialisticky” zaměřené osoby, Alena Hromádková a Josef Špůr, byly propuštěny nejen z institutu, ale i ze školství. Za poznamenání stojí, že StB měla vliv i na chod organizací KSČ. U J. Špůra, protisocialistického člena KSČ, zařídila, že nebyl zvolen předsedou výboru základní organizace v ústavu a byl zbaven členství v něm; tuto preventivně výchovnou službu StB museli už zase obstarat jiní.
Formami PVO byla prevence obecná a prevence dílčí. Prevence obecná spočívala v účasti StB na vydávání zákonů, nařízení a předpisů, ale zejména na indoktrinačním a propagandistickém působení všeho druhu. Za obecnou prevenci se pokládalo například dodávání podkladů pro nejrůznější diskreditační a dezinformační pořady a články v médiích a tisku. Klasickým případem tohoto postupu byla účast StB na přípravě normalizačního televizního Sequensova seriálu Třicet případů majora Zemana. Prevence dílčí byla namířená proti jednotlivcům či skupinám osob. Například StB připravila článek O jedné z rozvratných centrál, otištěný v časopisu Signál č. 35/1978 se záměrem zdiskreditovat a izolovat Petra Uhla a zasáhla v níže uvedeném případu Tomáše Töpfera. 
Způsob uplatňování PVO byl utajovaný nebo oficiální. V případě utajovaného způsobu uplatňování PVO (velmi preferovaný způsob) postižené osoby nebo veřejnost nevěděly, že za určitými akcemi stojí StB. StB například způsobila, že herci Tomáši Töpferovi nebyla v roce 1987 prodloužena smlouva v Divadle E. F. Buriana (ředitelem byl Josef Větrovec). A také připravila akci na konci roku 1977, kdy různí umělci, zejména výtvarní, v tisku a v médiích protestovali proti “pomlouvačnému” Bienále disidentského umění konaného v italských Benátkách od 15. 11. do 15. 12. 1977. V případě oficiálního způsobu uplatňování PVO se například administrativní opatření v zaměstnání uskutečňovala za přítomnosti orgánů StB.
O uskutečněných PVO podávaly centrální a krajské správy kontrarozvědky přehledy na předtištěných formulářích, přikládaných ke čtvrtletním zprávám o činnosti. Z nich vyplývá, že v posledních letech komunistického režimu bylo jen po linii “vnitřního nepřítele” uskutečňováno proti jednotlivcům 2 400 až 3 200 PVO ročně. Ve formulářích jsou statisticky zachyceny důvody PVO, jakož i sociální a názorová struktura “preventivně opatřených”. Přehledy o PVO jsou velmi objektivním pramenem o jedné z činností StB. Ve své době sloužily analytickým útvarům kontrarozvědky jako studijní materiál.

PRIMAKOV Jevgenij Maximovič, 
* 1929, ruský novinář, akademik, politik, šéf ruské rozvědky a premiér
Po studiích pracoval v letech 1956–70 jako korespondent sovětského rozhlasu na Blízkém východě a nikdo nepochybuje o tom, že pod krytím novináře pracoval v této oblasti pro rozvědku KGB. Píše se o jeho dobrých vztazích s iráckým diktátorem Saddámem Husajnem, o kontaktech s Kurdy a s palestinskou organizací Al Fatáh a o jeho skvělé znalosti problémů Blízkého východu. Později se stal profesorem orientalistiky, členem Akademie věd SSSR, ředitelem Orientálního ústavu a Ústavu ekonomiky a mezinárodních vztahů. Za M. S. Gorbačova byl kandidátem politbyra ÚV KSSS a členem Bezpečnostní rady. Gorbačov ho také prosazoval do funkce vedoucího oddělení mezinárodních vztahů ÚV KSSS, ale neúspěšně. Stal se zato I. náměstkem šéfa > KGB.
Když se po srpnu 1991 rozpadal SSSR a zanikala KGB, byla z ní jako samostatná zpravodajská organizace vyčleněna rozvědka pod názvem CSR (Centralnaja služba razvedki, dnes existuje pod názvem > SVR, Služba vněšněj razvedki). Na doporučení posledního šéfa KGB Vadima Bakatina byl do jejího čela jmenován Primakov. Pracoval na odideologizování rozvědky, na veřejnosti vystupoval zřídka a držel se ve stínu politiky. Usiloval o posílení analytických útvarů rozvědky a o zvýšení počtu vědeckých pracovníků v nich. Zdůrazňoval také potřebu ekonomické rozvědky. Ruská rozvědka převzala agenturní sítě KGB a Primakov v roce 1994 zdůraznil její zásadu: “My nikdy nepotvrzujeme příslušnost těch či oněch osob k agentuře naší služby.” Od poloviny 90. let se Primakov podílel na vytváření příznivého mediálního obrazu o sobě. Jeho nepochybné zásluhy na tom, že v chaosu jiných ruských zpravodajských služeb udržel stabilitu a efektivitu rozvědky, vedly k tomu, že se jevil jako profesionál, dobrý organizátor a prozíravý politik.
V roce 1992 se stal členem Bezpečnostní rady Ruské federace (později Rady obrany). Jeho pozice u prezidenta Borise Jelcina se stále více upevňovala a brzy se začal podílet na utváření ruské zahraniční politiky. Mimo jiné začal vystupovat proti záměrům rozšíření NATO na východ. Tento postoj nezměnil, ani když se v lednu 1996 stal ruským ministrem zahraničí. Když se ho tehdy novináři tázali, zda s ním na ministerstvo přijdou “nové kádry”, odpověděl, že to není zapotřebí, že již tam jsou. Primakov v nové funkci nesetrval dlouho. Koncem roku 1998 ho Boris Jelcin jmenoval premiérem a v této funkci prošel hladce ve Státní dumě, protože se zdál být pevným politikem ve vnitropolitické anarchii. Rozšíření NATO (o Českou republiku, Polsko a Maďarsko) počátkem března 1999 ovšem nemohl zabránit. Ve funkci premiéra proslul pouze jedním výrazným činem. Když koncem března 1999 v souvislosti s kosovskou krizí začaly nálety NATO na Srbsko, Primakov dal ve vzduchu otočit letadlo, jímž cestoval na politická jednání do USA, a vrátil se do Moskvy. V květnu 1999 ho však prezident Jelcin náhle odvolal z funkce. Jeho nástupcem jmenoval dalšího dlouholetého zpravodajce > S. Štěpašina, ale po třech měsících ho odvolal a premiérem jmenoval dalšího dlouholetého příslušníka KGB a ředitele > FSB > V. Putina. 
 
PRIME Geoffrey, * 1934, anglický zpravodajec a špion pro SSSR
Narodil se ve Staffordshiru v chudé rodině a neměl šťastné dětství. Byl velmi inteligentní a vystudoval technické lyceum. Nastoupil ke Královskému letectvu, kde se naučil rusky a byl pověřen odposlechem spojení armád sovětského bloku. V té době začal pracovat pro SSSR. V roce 1968 přešel do specializované britské zpravodajské služby GCHQ (> Velká Británie), kde ocenili jeho znalosti ruštiny a němčiny. Zprávy Sovětům nepředával jen své spojce v Londýně, ale i na svých zdánlivě nevinných výletech do Vídně nebo Berlína. Jednou strávil několik dní na sovětské lodi plující po Dunaji a byl zde důkladně vytěžován pracovníky > KGB.
Existují značné odlišné popisy jeho odhalení. Britové tvrdí, že byl zatčen poté, co mu po opakovaných případech obtěžování malých děvčátek prohlédla policie byt a nalezla v něm materiály usvědčující ho ze špionáže. Francouzské zdroje tvrdí, že se se špionáží a sexuální úchylkou, která prý stála v pozadí jeho spolupráce s Moskvou, svěřil manželce, a ta ho pak přesvědčila, aby se šel ohlásit na policii. V roce 1982 byl souzen a odsouzen k 35 letům vězení za špionáž a navíc ke 4 rokům za sexuální úchylku. V GCHQ byla následně provedena přísná ochranná opatření, která měla pro budoucnost zamezit dalším možným únikům informací.

PRINCIP Gavrilo, 1894–1918, srbský atentátník
Byl to středoškolský student a člen radikální organizace Mladá Bosna, která usilovala o připojení Bosny a Hercegoviny k ambicióznímu Srbsku. Od roku 1913 byl v kontaktu s teroristickou organizací Černá ruka, vedenou proslulým APISEM (> D. Dimitrijević). Pro ni prováděl špionáž a podával informace o Rakušanech a prorakouských sympatizantech v Bosně. V roce 1914 obdržel od Černé ruky zbraně, s nimiž v Sarajevu 28. 6. 1914 spáchal atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku.
Jako nezletilý byl odsouzen k 20 letům vězení, ale konce války, kterou jeho výstřely pomohly rozpoutat, se nedožil. Zemřel v terezínské věznici v Čechách na tuberkulózu.

PROFUMO John, * 1915, britský
ministr a hlavní postava špionážní aféry
Jeho otec, italský šlechtic, se oženil s britskou aristokratkou. Jako jejich syn dostal nejlepší vzdělání – studoval v Harrow a Oxfordu. V roce 1940 se stal členem parlamentu. Za 2. světové války sloužil jako důstojník v britské armádě, po válce se živil obchodováním a roku 1950 se vrátil do parlamentu. Zastával vysoké postavení v konzervativní vládě premiéra Harolda Macmillana a v roce 1960 se stal ministrem obrany.
Roku 1961 se jako host u lorda Astora seznámil s revuální tanečnicí Christine Keelerovou. Oba prožívali milostný románek a tajně se scházeli v londýnském bytě Stephena Warda, módního chiropraktika, s nímž Keelerová žila. Ward byl známý přívrženec komunistů a přítel Jevgenije Ivanova, zpravodajského důstojníka na sovětském velvyslanectví v Londýně. Ward příležitostně předával neoficiální informace a klepy od Ivanova britským představitelům a Ivanov se zatím setkával s Keelerovou ve Wardově bytě.
Britská tajná služba varovala Profuma před upovídaným Wardem a Ivanovem, a přestože Profumo nevěděl, že se Ivanov a Keelerová důvěrně znají, rozhodl se ukončit v roce 1961 svůj poměr s ní. Keelerová byla později zapletena do dalších afér přetřásaných v tisku a objevily se fotografie jí samé a dalších call girls z okolí Warda. Noviny zveřejnily i jména Profuma, Warda a Ivanova, který byl již v té době povolán zpět do Moskvy. Protože se aféra týkala ministra vládního kabinetu, noviny byly přece jen zdrženlivější. Celá kampaň pak byla zastavena, když Profumo všechna nařčení popřel. Novinářům se však dostal do rukou Ward, který v rozhovoru označil poměr Keelerové a Profuma jako “znásilnění vlády”. V roce 1963 Profumo slavnostně a kategoricky před Dolní sněmovnou prohlásil, že nikdy neměl s Christine Keelerovou poměr. Jeho prohlášení uspokojilo jak premiéra, tak konzervativce a labouristy.
Nebezpečí však nadále představoval Ward, který nenechal případ usnout. Noviny se opět začaly zajímat o “aféru Profumo” a ptaly se, jaký druh lidí to vlastně pracuje ve vládním kabinetu. Opět se dostalo na přetřes možné prosakování informací od Profuma přes Keelerovou až k Ivanovovi. Nakonec Profumo, neustále vláčen a obtěžován tiskem, se v polovině roku 1963 v dopisu Macmillanovi přiznal, že lhal, a rezignoval na svoje funkce ve vládě. Pak se stáhl do ústraní. Keelerová se provdala a veřejnost o ni ztrácela zájem. Ward spáchal sebevraždu a Macmillan, pronásledován neustále tiskem a napadán v parlamentu, podal demisi.

PROCHÁZKA Karel Jindřich, 1905–1999, československý důstojník, šéf exilové zpravodajské služby CIO
Plukovník generálního štábu K. J. Procházka působil za války v Londýně ve službě > F. Moravce. Po komunistickém převzetí moci (únor 1948) v srpnu emigroval. V roce 1950 zakládal československou zpravodajskou organizaci v Londýně. Měla název > CIO a stala se součástí britské rozvědky. Procházka, spolupracující zejména s F. Moravcem a > S. Ingrem v USA, se stal jejím šéfem. O činnosti CIO podal po listopadu 1989 informace Studentským listům a předtím o ní na základě informací > K. Zbytka informoval > J. Frolík v knize Špion vypovídá. Jeho údaje potvrdil také > K. Škrábek. CIO byla po zradě K. Zbytka roku 1957 rozpuštěna, ale K. Procházka se nepochybně dál zabýval zpravodajskou činností proti komunistickému Československu. Po pádu komunistického režimu se roku 1991 vrátil do vlasti, kde zemřel na počátku roku 1999. 

PRONIKÁNÍ
Ve zpravodajské praxi termín pro získávání informací, dokumentů či předmětů ze zájmových objektů a prostředí. Toho je možné dosáhnout instalovanou > zpravodajskou technikou při > výjmu, pomocí > operativních pracovníků nebo > tajných spolupracovníků. V užším smyslu se pod pojmem pronikání míní právě nasazování agentů do zájmových cílů. To se děje > získáváním, > zavedením nebo > podstavou tajných spolupracovníků. 

PROPŮJČENÝ BYT viz SCHŮZKOVÉ BYTY

PROTISLEDOVÁNÍ viz KONTRASLEDOVÁNÍ

PROTIVNÍK VNĚJŠÍ viz VNĚJŠÍ NEPŘÍTEL

PROTIVNÍK VNITŘNÍ viz VNITŘNÍ NEPŘÍTEL

PROVAL
Výraz > StB používaný pro obzvlášť závažnou > dekonspiraci. Směrnice pro činnost > rozvědky StB říkají: “Proval je taková dekonspirace, kdy dojde k odhalení rozvědné akce nepřátelskou speciální službou a k jejímu následnému narušení nebo zmaření. Proval je nejnebezpečnějším případem dekonspirace a jeho příčinou je odhalení pracovníka nebo tajného spolupracovníka rozvědky a jimi používaných prostředků a metod při provádění konkrétní rozvědné činnosti.”
K provalu dochází i v > kontrarozvědce, například když na zastupitelském úřadě cizího státu je odhaleno nainstalované odposlouchávací zařízení. Málo známým provalem byla > defekce pracovníka Technické správy Jaroslava Janaty. Podílel se na instalování odposlechů na “velkých ambasádách” a po jeho emigraci v roce 1969 musely být tyto akce zastaveny. Závažným provalem jsou případy defekce (> A. Ames, > J. Frolík, > H. Philby, > K. Zbytek atd.), kdy > defektoři prozradí agenty rozvědek. K provalu může dojít také z nedbalosti či neopatrnosti (ztráta aktovky s důležitými dokumenty), indiskrecí (> únik informací) nebo v důsledku činnosti zpravodajské služby (zadržení operativce při přejímání dokumentů od spolupracovníka). Proval bývá často odhalen až o mnoho let později. To byl případ K. Zbytka, ale také britského agenta, kterého StB označila krycím jménem SUP. Po 11 let zasílal Britům šifrované zprávy a byl odhalen až náhodně po smrti. Jeho manželka nalezla doma nějaké “papíry”, a tak je svědomitě odnesla bývalému zaměstnavateli – právě StB.
Citované směrnice rozvědky StB předepisují pro proval “učinit urychleně vše, aby jeho negativní účinnost a rozsah byly omezeny na minimum”, a věnují pak řadu článků návodům, jak toho dosáhnout.

PROVĚRKA
V terminologii > StB pojem pro zjišťování zpravodajsky relevantních informací o osobách, objektech a předmětech, které mělo “potvrdit nebo vyloučit podezření z páchání trestné činnosti”. Prověrky představovaly buď soustavnou, pečlivě organizovanou činnost – například > kontrolu korespondence či > radiokontrarozvědku – nebo činnosti související se získáváním informací o > prověřovaných osobách.

PROVĚŘOVANÁ OSOBA
V terminologii > StB osoba, o níž StB získávala z různých důvodů všestranné informace. Nejčastějším důvodem byla okolnost, že prověřovaná osoba se měla stát nositelkou státního tajemství (takzvaná určená osoba). K tomu musely dát příslušné útvary StB souhlas a před tím soustředily co nejvíce informací jak o daném člověku, tak o jeho blízkých příbuzných. Informace se soustřeďovaly v osobních spisech prověřované osoby (PO). Za osobní spisy, nikoli svazky, se pokládalo rovněž soustřeďování poznatků o plánovaných důvěrnících a kandidátech tajné spolupráce (u > rozvědky > typování na > tajné spolupracovníky). StB prověřovala také osoby, které chtěla získat za tajné spolupracovníky, a samozřejmě osoby, k nimž získala > signál o možné nepřátelské činnosti nebo její potvrzení.
Prověřování osob zahrnovalo úkony administrativní (> lustrace v evidencích VB a StB, zjišťování údajů z rejstříku trestů a personálních útvarů zaměstnavatele apod.) a úkony operativní (informace od spolupracovníků StB, sledovacích útvarů a z operativní techniky).

PROVOKACE
Ve zpravodajské praxi jednorázová nebo soustavná činnost, jejímž cílem je přimět jednotlivce nebo skupinu osob k akcím, které prozradí jejich záměry nebo splní záměry provokace. Častým prostředkem provokace je šíření cílených > dezinformací. Například jejich pomocí nacistické zpravodajské služby prostřednictvím československého prezidenta E. Beneše dodaly SSSR dezinformace o zradě maršála Tuchačevského, což vedlo k jeho zatčení a popravě a k zdecimování velitelského sboru Rudé armády.
Častěji se pod pojmem provokace rozumějí akce, které mají jednotlivce nebo skupiny osob přimět k trestné činnosti. Takové provokace > zpravodajských služeb jsou v demokratických státech přísně zakázány, ale používají se ve státech totalitních. V této knize o nich pojednávají například hesla > akce Jiřina, > akce Kámen či > K. Čurda a > V. Chalupa.

PRŮMYSLOVÁ ŠPIONÁŽ
Provozovala se již v nejstarších dobách, kdy bylo třeba pro přežití získat u šťastnějších kmenů poznatky o rozdělávání ohně či o dokonalejším štípání pazourků. Ale tehdy bylo ještě možné získat potřebné technologie násilím. Z pozdějších dob je klasickým příkladem průmyslové špionáže utajené přenesení výroby přírodního hedvábí z Číny do ostatního světa. Přísně hlídaný čínský monopol podle podání prolomila čínská princezna, která svému nastávajícímu indickému manželovi přinesla cenný dar, vajíčka bource morušového a semena morušovníku, jehož listy jsou pro bource nezbytnou potravou, a to tak, že vajíčka i semena ukryla ve svém květinovém klobouku a kontraband pronesla před očima celníků. Do Evropy se vzdor mnoha pokusům podařilo vajíčka a semena propašovat až na sklonku starověku. Prý se o to přičinili dva vynalézaví mniši, kteří vzácné předměty skryli do duté bambusové hole. Mezi technologie, které se těšily zvláštnímu zájmu špionů ve středověku, patřily mimo jiné řecký oheň, jenž při hašení vodou nabýval na síle, výroba proslulé damascenské oceli (dodnes ztracená) a v neposlední řadě i tajemství alchymistů. S přibývajícími vynálezy a technologiemi počet zájemců o jejich získání rostl, od počátku průmyslové revoluce přímo geometrickou řadou.
Průmyslová špionáž v letech před 2. světovou válku byla mimo jiné doménou Japonců, kteří tímto způsobem úspěšně doháněli Západ, ale nejen jich – tajemství speciální pancéřované oceli, různých komponentů leteckého průmyslu apod. byly předmětem vojenské i průmyslové špionáže všude na světě. Od konce 2. světové války se tomuto druhu špionáže věnoval zejména stále technicky zaostávající Sovětský svaz a jeho satelity včetně Československa. > Rozvědka StB měla na průmyslovou špionáž zvláštní útvary, které zejména v šedesátých letech vyjadřovaly své úspěchy ve stovkách milionů korun ušetřených tajným získáním západních technologií. 
Specifikem průmyslové špionáže – na rozdíl od vojenské (s níž má ovšem často totožné poslání) a politicko-mocenské – je skutečnost, že je velmi často zaměřena i na konkurenci mezi firmami v rámci jednoho státu. I když průmyslová špionáž používá také běžné prostředky skutečné špionáže (agenti, skryté fotografování, odposlechy atd.), je mnohem bezpečnější, neboť zákony na ni vesměs pohlížejí jako na součást regulérního konkurenčního boje. Když je tedy “průmyslový špion” chycen, hrozí mu zřídkakdy vězení, toliko vyhazov.
Jinak je tomu v mezistátních vztazích, zvláště jde-li o získání informací o nejmodernějších vojenských a bezpečnostních technologiích (jaderný a kosmický výzkum, chemické zbraně atd.). Vzhledem k tomu, že se tyto informace týkají přímo národní bezpečnosti, bývá i postih totožný s klasickou špionáží. Lze předpokládat, že podíl průmyslové špionáže bude do budoucna dále stoupat. Ostatně i po pádu sovětského bloku vedení > FBI v roce 1991 reagovalo na novou situaci tím, že se rozhodlo 4/5 svých kapacit věnovat “ekonomické problematice”.
Rozvědky > KGB, > StB a dalších sovětských satelitů věnovaly celá desetiletí nemalou pozornost získávání vyspělých západních technologií. Ale přestože měly značné úspěchy a občas se i dařilo zavést získané poznatky poměrně rychle do praxe, nic to nezměnilo na stále narůstajícím technickém zaostávání Východu za Západem. A zřejmě právě to vedlo mimo jiné k pádu největšího impéria v dějinách. Ani úspěšná průmyslová špionáž nemůže pomoci ideově, politicky a společensky zaostalému systému k dějinnému vítězství. “Dohonit a předhonit!” znělo dnes už mladším spoluobčanům neznámé internacionální heslo komunistických států. V marné honbě se zchvátily a zhroutily.

PŘÁTELÉ
V terminologii > StB oficiální označení > rozvědek a > kontrarozvědek ostatních komunistických států. S přáteli spolupracovala nejen ve společných akcích proti vnějšímu nepříteli, ale i proti domácím opozicím ve vlastních státech (> akce SEVER). Spolupráce spočívala v prvé řadě ve výměně a soustřeďování informací, ale také v zapůjčování nebo ve společném řízení agentů. Například významný český agent z vědeckých kruhů KIROS přijímal v 70. a 80. letech 20. století úkoly i od rozvědky > KGB, pro StB a KGB byl v polovině 80. let infiltrován do rádia Svobodná Evropa československý agent KAREL, sovětský agent SAVELJEV byl v roce 1988 nasazen na novináře Jana Urbana a při pobytu v Praze ho “obsluhovala” kontrarozvědka StB. Společné akce komunistických zpravodajských služeb řídily při různých akcích mezinárodní > operační štáby. Příklad jiné spolupráce podává heslo > klamná verbovka. Všeobecné koordinování akcí všech přátel měla na starosti XI. hlavní správa KGB. Konkrétní spolupráci bezpečnostních složek komunistických států určovaly dvoustranné nebo mnohostranné součinnostní dohody. 
Největším přítelem StB byla ovšem KGB. Do komunistického převzetí moci v únoru 1948 operovala v Československu tajně, ale v říjnu 1949 přicestovali do Československa na pozvání Klementa Gottwalda dva sovětští poradci, kteří měli pomáhat odhalit “československého Rajka” (tedy “zrádce” mezi vrcholnými funkcionáři KSČ) a připravit s ním proces. V letech 1950–53 působilo na ministerstvu vnitra na 50 sovětských poradců. Významně se podíleli na konstruování politických monstrprocesů. Po Stalinově smrti byli postupně odvoláváni a od druhé poloviny 50. let působili na ministerstvu vnitra hlavní poradce a jeho dva zástupci a dalších 7 poradců na rozvědce a kontrarozvědce. Hlavní poradce se až do příchodu ministra > J. Pavla účastnil zasedání kolegia ministra. Mnoho přátel se v Československu vyrojilo neoficiálně za okupace v srpnu 1968, ale tehdy se proti jejich snahám ovládnout za pomoci domácích zrádců ministerstvo vnitra a bezpečnostní složky postavila většina jejich zaměstnanců.
To se ovšem změnilo velmi brzy hned na počátku normalizace. K přátelům pak přibyli další u útvarů KGB při sovětských okupačních vojskách. Kromě nich působili sovětští přátelé na centrálních správách zpravodajských organizací (a to zřejmě nejen v Československu). Neúčastnili se sice jednání a rozhodování, ale získávali všechny informace a dokumenty, o které požádali. Příslušné písemnosti byly často adresovány “soudruh P”. Tím se postavení KGB značně lišilo od zpravodajských organizací ostatních komunistických států. Ty své “soudruhy P” na správách KGB neměly. Oficiální styk mezi komunistickými zpravodajskými službami obstarávali styční důstojníci na zastupitelských úřadech v komunistických zemích.
Důležité přátelské služby poskytovaly ostatním sovětské školy zřizované KGB. Na nich byli vychováváni vedoucí pracovníci StB již od počátku 50. let. Vysíláni tam pak byli perspektivní pracovníci a kromě víceletého studia se časem stalo pravidlem, že zejména náčelníci různých odborů a oddělení StB absolvovali v SSSR zdokonalovací dvouměsíční kursy. Lze předpokládat, že nejen na bezpečnostních školách v SSSR, ale i při různých akcích KGB verbovala mezi zpravodajci komunistických států své tajné spolupracovníky. Jsou jistě i v České republice, ale jak řekl > J. Primakov, Moskva své agenty nikdy neprozrazuje. 

PŘEPÁŽKA viz ADRESA

PŘEVERBOVÁNÍ
Převerbování ve zpravodajské hantýrce znamená získání spolupracovníka nepřátelské rozvědné nebo kontrarozvědné služby na vlastní stranu. Vedle > podstav je to druhý způsob získávání > agentů dublérů. Agent po svém odhalení a dopadení je k práci pro cizí > zpravodajskou službu obvykle donucen fyzickým či psychickým nátlakem (> K. Čurda, > A. Owens), někdy však převerbování umožňuje šok z odhalení. Převerbováním se získává významný zdroj informací o cílech, plánech a prostředcích nepřátelských služeb a převerbovaný agent může napomoci k rozbití jejich agenturních sítí. Je to proto oblíbený cíl zpravodajských služeb v případech, kdy odhalí a dopadnou cizího agenta.

PŘÍPRAVA ZPRAVODAJSKÉHO DŮSTOJNÍKA viz VÝCHOVA ZPRAVODAJSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ

PŘÍSNÉ TAJNÉ viz STÁTNÍ TAJEMSTVÍ

PS viz POHRANIČNÍ STRÁŽ

PSB (Police Special Branch, Speciální policejní oddělení) – kontrarozvědná služba na ochranu policie Velké Británie
Speciální služba Velké Británie, která se zaměřuje na ochranu policie. Na rozdíl od ostatních speciálních služeb je přímo podřízena ministerstvu vnitra a je složkou proslulého Scotland Yardu.
Vedle PSB ještě existuje zvláštní policejní útvar SB (> Special Branch), který má okolo 1 600 důstojníků a působí v podstatě jako klasická kontrarozvědná služba, jejímž hlavním úkolem je sběr informací o vnitřní situaci ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.
Charakter speciální služby má dále SPG (Special Protection Group, Zvláštní ochranná skupina), složka londýnské policie, která odpovídá za ochranu objektů cizích zastupitelských úřadů.
Význam těchto speciálních služeb je dán především neustávajícím nebezpečím ze strany teroristické organizace Irské republikánské armády (IRA) jak na území Severního Irska, tak v Anglii, především v Londýně.

PUEBLO – americká špionážní loď zadržená Severní Koreou
Po korejské válce (1950–53) byly USA i nadále ve střehu před případnou novou agresí komunistických států. Americké námořnictvo proto přestavělo malé lodě na plovoucí “elektronická špionážní střediska”. Jedním z těchto plavidel bylo právě Pueblo, pověřené monitorováním situace v KLDR. Velitel lodi Lloyd M. Bucher měl rozkazy křižovat mimo teritoriální vody severní Koreje, ale těsně při jejich hranici, aby mohl odposlouchávat rádiové vzkazy a úroveň elektronického “šumu”.
Dne 23. ledna 1968 severokorejská válečná plavidla zastavila Pueblo a vyslala na jeho palubu výsadek, aby provedl kontrolu lodi. Bucher rychle rozkázal, aby byly zničeny kódovací tabulky, ale množství tajných materiálů se Korejcům podařilo zabavit. Poté loď vytáhli na pobřeží a posádku uvěznili. Tento incident vyvolal mezinárodní krizi, která trvala téměř rok. KLDR obvinila USA, že Pueblo porušilo její teritoriální vody, Američané naopak tvrdili, že loď byla pirátským způsobem unesena z mezinárodních vod.
Američtí námořníci byli ovšem v severokorejských žalářích, a tak se nakonec Washington za incident omluvil, aby je KLDR propustila. Nepřiměla jej k tomu “tisková konference” se zajatci, kteří se na ní sami omlouvali za své “viny”, ale obyčejná fotografie. Na ní seděli američtí námořníci a ukazovali prstovou abecedou pro hluchoněmé jediné slovo: HELP! Všiml si toho jeden z rodiny postižených a fotografie obletěla celý svět. Pomohl jim rychlý ústup vlády USA. Po propuštění podali američtí námořníci svědectví o brutálním zacházení v korejských lágrech včetně praktikování > brainwashingu.

PURPUROVÝ KÓD
Označení nového typu japonského > kódu, správněji šifrovacího systému, používaného od roku 1937. Byl založen na stejném principu jako německý šifrovací stroj ENIGMA, který Japonci získali a zdokonalili. Zdokonalený přístroj byl pak nazván Abecední psací stroj 97, ale známější je pod americkým názvem Purpurový stroj. Proč tak byl nazván, není zcela jasné, patrně však z toho důvodu, že jako kódových slov užíval barev. Šlo o dva psací stroje spojené elektrickými kabely; na jednom se psal otevřený text, na druhém vycházel text již šifrovaný. I když princip ENIGMY byl znám již od 20. let 20. století, úkolem amerických kryptologů (> kryptologie) bylo sestavit stroj, který by dokázal rozluštit zachycené depeše zašifrované Purpurovým kódem. Japonci sami jej považovali za nerozluštitelný, ale již v srpnu 1940 tým kryptologů, který vedl > W. Friedman, kód po vyčerpávajícím úsilí prolomil. (Sám Friedman se po práci nervově zhroutil a skoro další čtyři měsíce strávil v nemocnici.) Úkol byl o to obtížnější, že šifrování kromě běžných matematických operací záviselo i na čase šifrování. Prolomení Purpurového kódu znamenalo jeden z největších úspěchů kryptologie v dějinách. Od roku 1941 tak Američané mohli číst většinu japonské tajné diplomatické korespondence, což velkou měrou přispělo k porážce Japonska za 2. světové války.
V souvislosti s tímto úspěchem se často zmiňuje americká katastrofa v Pearl Harboru v prosinci 1941. S ní však rozluštění Purpurového kódu nijak nesouvisí (ostatně Pearl Harbor nebyl nikdy v japonských depeších zmíněn). Informace o možnosti japonské agrese, získané z dekódovaných depeší, poskytovala > zpravodajská služba dlouho předtím. Ve vážných opomenutích hlavní roli hrála patrně úvaha, že pokud Japonci zaútočí, pak především na jihovýchodní Asii, a ne na hlavní základnu amerických ozbrojených sil v Tichomoří. Depeše s instrukcí pro japonského velvyslance ve Washingtonu o přerušení diplomatických vztahů byla sice rozluštěna, ale na varování základny bylo již pozdě. Na Havajské ostrovy došla právě v době, kdy první japonská letadla začínala se svým útokem.

PUTIN Vladimir Vladimirovič, * 1952, sovětský a ruský zpravodajský důstojník, šéf FSB a ruský politik
Narodil se v Leningradě a po studiích práv na Leningradské státní univerzitě začal v roce 1975 pracovat v > KGB (současně byl ovšem legalizován na Leningradské univerzitě). Podle oficiálních údajů sloužil Putin v letech 1975–89 jako málo významný důstojník KGB v Německé demokratické republice v Drážďanech, kde sledoval východoněmecké politické postoje. Hodnověrné zdroje však naznačují, že se v osmdesátých a devadesátých letech podílel na operacích KGB, kterým se přikládala ta nejvyšší důležitost. Není vůbec jasné, zda Putin skutečně strávil celou uváděnou dobu v Německu, neboť německé noviny se o jeho příjezdu nezmiňují dříve než v roce 1984. Podle moskevských novin udává jeden z Putinových kolegů, že Putin nějakou dobu pracoval “personálně” – to by mohlo znamenat, že verboval agenty, a to buď v Leningradě, anebo pod > krytím v Německu. I kdyby však skutečně inkriminovanou dobu strávil v NDR, nelze zapomínat, že toto území bylo frontovou linií studené války a byla tam největší rezidentura KGB ve Východní Evropě. Putin působil i v Německé spolkové republice, například podle časopisu Der Spiegel strávil nějaký čas v Hamburku a měl pracovat také v Rakousku a ve Švýcarsku, podle Schwereiner Volkszeitung zase na diplomatický pas často jezdil na sovětské velvyslanectví do Bonnu a do Západního Berlína. Ve své nejdůležitější roli však plnil nejvýznamnější poslání KGB – a to získání západních technologií. Podle časopisu Focus Putin až do roku 1990 řídil tajné oddělení v Drážďanech, dosazující špiony mezi skupinu vynikajících východoněmeckých vědců, kteří vyjížděli do USA a do Západní Evropy.
V roce 1990 opustil KGB a vrhl se do politiky jako spolupracovník vlivného leningradského starosty Anatolije Sobčaka. Po Sobčakově volební porážce v roce 1996 přesídlil do Moskvy a stal se členem administrativy prezidenta Borise Jelcina, který ho roku 1998 jmenoval šéfem > FSB. Po odvolání premiéra > S. V. Štěpašina byl Putin jmenován Jelcinem v roce 1999 novým ruským předsedou vlády. Po náhlé rezignaci Jelcina koncem roku 1999 převzal Putin dočasně i pravomoci prezidenta. A v březnu 2000 byl již v prvním kole zvolen prezidentem. 

RADIOELEKTRONICKÁ ROZVĚDKA
Specializovaná pracoviště > zpravodajských služeb, která pomocí radarů a speciální elektroniky monitorují a lokalizují důležité objekty na území cizího (nepřátelského) státu, tj. přesuny vojsk, letištní provoz atd. Monitorují též běžný radioprovoz, vysílání vojenských a bezpečnostních složek, vládní relace atd. Vedle pozemních radarů se dnes využívá letadel typu AWACS a především družic (> vesmírná špionáž).

RADIOKONTRAROZVĚDKA (RKR)
Specializovaná pracoviště > zpravodajských služeb, která se zabývají odhalováním radiospojení cizích agentů na vlastním území s radiocentrálami v zahraničí a monitorováním vysílání těchto > centrál (proto se též někdy mluví o radiorozvědce).
Lokalizace radiovysílačů cizích zpravodajských služeb není obtížná. Protože se rádiové vlny šíří z antény směrově, stačí ze dvou monitorovacích stanovišť zjistit směry maximální intenzity vysílání a místo vysílačky pak více či méně přesně určit v průsečíku těchto dvou směrů. Od počátku používání klasického radiospojení se proto vyhledávání vysílacího stanoviště stalo rutinní záležitostí, mimo jiné proto, že jde o vysílače s velkým výkonem a na stejné frekvenci. Obtížnější je zjistit, pro kolik agentů radiostanice vysílá a kde působí. Od počátků radiospojení radiocentrály vysílaly své zprávy radiotelegraficky a šifrovaně, ale od poloviny 60. let 20. století se přecházelo na vysílání v otevřené řeči. To spočívá v tom, že se vysílají mluvené skupiny čísel, přičemž na počátku bývá smluvená > šifra pro určitého > agenta. Tento způsob se používal do konce 70. let, kdy jeho význam poklesl s rozvojem komunikačních družic. Z nich lze přijímat zprávy pomocí i malé aparatury a vysílač nelze zjistit pozemními zaměřovači. Rozvoj a miniaturizace výpočetní a spojovací techniky v 80. a 90. letech 20. století přinesly další kvalitativní skok i z hlediska > radiospojení. 
Vysílání agenta-radisty je mnohem nebezpečnější, zejména v době války, kdy jde o jeho život. Od konce 50. let se zaměření radisty stalo mnohem obtížnější, protože byly vyvinuty telegrafické rychlodávače, na nichž je zpráva zhuštěna do tak krátkého časového intervalu (10 a méně vteřin), že pozemní zaměřovače nestačí vysílačku lokalizovat. Navíc technický vývoj umožnil konstruovat vysílače tak malé a mobilní, že lze vysílat vždy z jiného místa.
V komunistickém Československu se radiokontrarozvědkou a radiorozvědkou zabýval nejprve sektor BAt na Ministerstvu vnitra (1948–50), pak V. sektor Ministerstva národní bezpečnosti (1950–53) a od roku 1953 Technická správa, která měla různá slovní označení a krycí názvy – IX. správa (1953–64), VI. správa (1964–88). Při reorganizaci v roce 1988 byla pro radiokontrarozvědku a radiorozvědku zřízena XIII. správa. Radiokontrarozvědka monitorovala i vysílání na území a z území sousedních komunistických států, zejména NDR. Získané poznatky předávaly všechny komunistické státy do koordinačního centra ve Varšavě. Československá radiokontrarozvědka měla přístroje, které stačily zachytit a zaměřit stanici vysílající alespoň 30 vteřin.

RADIOSPOJENÍ
Je to druh neosobního spojení rozvědky s pracovníkem nebo spolupracovníkem pomocí rádiového vysílání. Spojení může být jednosměrné či obousměrné. Při jednosměrném radiospojení vysílá centrála v určitou hodinu sled řady čísel uvozený dohodnutým kódem agenta. Vysílání probíhá v otevřené řeči. Agent pak na obyčejném radiopřijímači relaci zachycuje a po ukončení ji dešifruje. Z důvodů bezpečnosti spojení je část vysílání zcela redundantní a neslouží ke komunikaci, nýbrž ke zmatení protivníka. Jednosměrné radiospojení je poměrně bezpečné a užívá se dodnes velice často, protože neohrožuje agenta. I při zaměření příjmu signálu do lokality a vytypování agenta mu totiž – pokud se u něj nenaleznou > kódy či > šifry – nelze nic dokázat, protože zprávy přijímá fakticky na běžném rozhlasovém přijímači. Jeho nevýhodou je však právě jednosměrnost, která neumožňuje zpětnou vazbu. Proto se musí kombinovat s jinými druhy spojení.
Tato nevýhoda odpadá u spojení obousměrného, kdy > centrála vysílá popsaným způsobem a agent odpovídá z vlastní stanice, dříve zpravidla za použití Morseovy abecedy. Tím se značně zvyšuje nebezpečí prozrazení agenta. Proto se tento typ spojení užívá pouze v naléhavých a důležitých případech, kdy jsou ostatní typy spojení nemožné (například za války). Klasické telegrafické radiospojení známé z 2. světové války se již dávno nepoužívá. Moderní technika umožňuje připravit relaci předem a pomocí datové komprese ji odvysílat ve zlomku vteřiny, a to směrovou anténou s úzkým svazkem vln a nízkým výkonem přes komunikační družici.
Přesto ovšem lze přijímání nebo vysílání zpráv objevit tajnou prohlídkou u podezřelé osoby. Při zjišťování jednostranného příjmu se do radiopřijímače instaluje zařízení zvyšující jeho vyzařování, to zároveň vysílá slabý signál, který se v blízkosti přijímače zachycuje a podle něho se určuje, které stanice se na přijímači poslouchají. Odhalování nelegálního vysílače (NV) a jednostranný příjem (JP) se pokládaly za technické úkony, které měly tato krycí označení: v letech 1964–72: NV = R-1, JP = R-2; v letech 1972–80: NV = TA-311, JP = TA-322, v letech 1980–89: NV = ZVUK, JP = VÝBOJKA.
Kromě toho se trvale prověřovalo vysílání na krátkých vlnách (KV) a velmi krátkých vlnách (VKV). Prověrka měla krycí jména TO-333 (1972–80) a KABEL (1980–89). Dnešní celosvětová počítačová síť internet ovšem umožňuje zcela jiná a bezpečná spojení i přes satelity.

RADÓ Sándor, 1899–1981, maďarský šéf špionážní sítě pracující ve Švýcarsku pro SSSR
Syn bohatého židovského obchodníka, který za studií na univerzitě v Budapešti vstoupil do komunistické strany a byl přívržencem diktatury Bély Kuna. Po jejím pádu odejel do Moskvy a oženil se tu s Helenou Jensenovou, která se stala jeho celoživotní družkou v životě i špionáži. Pak studoval v Jeně, studia dokončil jako geograf-kartograf. Po návratu do Moskvy se v roce 1931 stal spolupracovníkem sovětské rozvědky.
Do roku 1933 působil v Německu, ale po nacistickém převzetí moci utekl nejprve do Rakouska a pak do Francie. Zde roku 1936 obdržel od > GRU rozkaz, aby přesídlil do Švýcarska a převzal tam kontrolu nad špionážní sítí. Používal krycí jméno DORA (anagram jeho příjmení) a legendou se mu stal obchod, v němž prodával i na zakázku vyráběl mapy. Ve své síti Radó používal také druhé krycí jméno ALBERT. V síti působila proslulá Rachel Dübendorferová (SISY) a jeho spojkou v Bernu byl Alexander Foot (JIM); pracoval také jako Radóův radista a vysílal do Moskvy z Lausanne.
Německá okupace Paříže v roce 1940 podstatně ztížila možnost sovětských zpravodajských operací ve Francii, a tak význam Švýcarska pro SSSR značně stoupl. A když Hitler napadl roku 1941 Sovětský svaz, Radóova skupina se stala základem jejich zpravodajství v západní Evropě. Pro Radóa od roku 1942 začal pracovat také > R. Rössler, i když nepřímo, prostřednictvím spojek již zmíněné Dübendorferové a Christiana Schneidera (TAYLORA). Radó nikdy nezjistil jeho totožnost. Dal mu krycí jméno LUCY, protože Rössler pracoval v Lucernu.
Radóova špionážní síť úspěšně pracovala jako součást > Rudé kapely až do roku 1943, kdy Švýcaři zatkli jeho tři agenty. Radó se pak stáhl do ilegality a unikal švýcarské policii tak, že přenášel materiály z jednoho úkrytu do druhého za pomoci švýcarských komunistů. V roce 1944 po osvobození Paříže se zde Radó setkal s Alexanderem Footem a oba byli odveleni do Moskvy. Centrále měli vysvětlit ztráty během války, obhájit svou činnost, a především vyslechnout zhodnocení své práce. V roce 1945 odletěli z Paříže a bydleli spolu ve stejném pokoji i za mezipřistání v Káhiře.
Tady Radó zmizel a Foot už ho nikdy neuviděl. Ale Sověti jeho stopu zachytili, dožadovali se jeho vydání a nakonec vyslali do Egypta svého zplnomocněnce, který ho měl přivézt do SSSR. Jak Radó přežil výslech v Moskvě, zůstává nevysvětleno, ale za “fiasko” ve Švýcarsku během války byl uvězněn. Podle jedné verze bylo jeho uvěznění dílem > L. Beriji, jehož syna Radó poslal ze Švýcarska domů. V každém případě Radó zmizel na mnoho let a pak se náhle objevil roku 1955 v Budapešti, kde se stal profesorem kartografie.
Roku 1971 publikoval svůj životopis, který byl o rok později přeložen do němčiny. Popsal zejména své působení ve Švýcarsku. Jeho kniha je dosti objektivní a je hodnověrná i po stránce psychologické.

RAFAELOVÁ Sylvia, † 1985, izraelská špionka
Jedna z nejlepších a nejodvážnějších ženských agentek v historii Mossadu. V roce 1973 byla vybrána do izraelského přepadového komanda, které mělo za úkol zlikvidovat v Norsku šéfa teroristické skupiny Černé září Hassana Salameha Alí. Alí byl odpovědný za zorganizování masakru izraelských sportovců na mnichovské olympiádě roku 1972 a za další četné únosy a vraždy. Při akci však byl místo Alího omylem zavražděn nevinný marocký číšník.
Pracovníci norské tajné služby sice umožnili několika členům komanda útěk, ale norská policie zadržela Sylvii s jejím kolegou na letišti, když chtěli pod cizími jmény a s kanadskými pasy zmizet z Norska. Protože Norové zjistili z jejich osobních dokumentů vazby na Mossad a vraždu Marokánce, odsoudili je na pět a půl roku vězení. Po 22 měsících byla Sylvie propuštěna a po svém návratu do Izraele poněkud nepatřičně oslavována. V roce 1985 byla spolu s dalšími dvěma pracovníky Mossadu zabita při akci na Kypru příslušníky OOP.

RAKOUSKO
Počátky > zpravodajské služby v Rakousku spadají do 18. století, do období působení prvního ministra císařovny Marie Terezie, knížete > V. A. Kounice, jenž našel následovatele v kancléři > C. W. Metternichovi v období po napoleonských válkách. V 19. století “proslavila” Rakousko spíše než úspěšná a slavná rozvědka jeho tajná policie, která se však po temném působení za Františka I. postupně stávala spíše terčem anekdot jak ze strany cizinců, tak rakouských občanů, i když občas (například po revoluci 1848 či při počátečním střetu s dělnickým hnutím) ještě ukázala svou represivní sílu.
Vlastní rakouská > rozvědka a > kontrarozvědka neprovedly žádné významné operace srovnatelné například s německým sousedem, i když někteří autoři spekulují o získaných informacích z prostředí teroristické organizace Černá ruka, jejichž včasné dodání by snad bylo mohlo zabránit atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku. Ale již o rok dříve otřásl Rakouskem největší špionážní skandál v jeho dějinách – případ plukovníka > A. V. Redla.
Do špionážního povědomí se Rakousko vrátilo až po 2. světové válce, kdy jako neutrální stát přebíralo postupně od počátku studené války roli Švýcarska. Od 50. let 20. století se především Vídeň stala “rejdištěm” špionů mnoha států. Většina služeb zde zřídila své expozitury zaměřené k pronikání na jednu či druhou stranu železné opony. (O roli > StB v Rakousku vedle únosu > B. Laušmana vypovídají i knihy > J. Frolíka a > L. Bittmana.) Vzhledem k tomu, že špionážní aktivity nebyly vesměs namířeny proti Rakouské republice, nechávaly spolkovou vládu do značné míry chladnou.
Vlastní zpravodajské složky Rakouska byly ustaveny až po podepsání Státní smlouvy v roce 1955. Rozvědka (Zpravodajská služba armády) a kontrarozvědka (Státní policie, STAPO) podléhají svým resortním ministerstvům. Jejich početní stavy nejsou vysoké (do 1 000 zaměstnanců).
RB-47 – americké špionážní letadlo sestřelené při monitorování sovětské Arktidy
Průzkumné letadlo se šesti muži na palubě letělo ze základny v Anglii do Barentsova moře v Arktidě, k severnímu pobřeží SSSR. Na palubě mělo moderní elektronické přístroje, které mu měly pomoci při průzkumu pobřeží a pobřežních vod. Cílem letu bylo zjistit především ruské stavby a aktivity v této oblasti. Dne 1. 6. 1960 letadlo napadla sovětská stíhačka a sestřelila ho. Poškozené letadlo spadlo do moře, odkud ho Sověti vylovili a uvěznili dva členy posádky – kapitána Freemana Olmsteada, spolupilota, a kapitána Johna McKoneho, navigátora.
Prezident Dwight Eisenhower vyhlásil, že špionážní letadlo bylo sestřeleno nad mezinárodními vodami a rezolutně žádal vydání obou zajatců. Nikita Sergejevič Chruščov však tvrdil, že letadlo proniklo do sovětského vzdušného prostoru a rozhodně odmítal uvězněné propustit. Chruščov měl pro toto rozhodnutí ještě jeden, speciální a poněkud naivní důvod – nechtěl, aby se k moci dostal republikánský kandidát Richard Nixon, který i po uvěznění > F. G. Powerse hájil program amerických špionážních letů nad SSSR.
Chruščov nakonec názor změnil, a to pod vlivem toho, že po několika měsících byli v USA uvězněni dva sovětští špioni, a navíc se roku 1961 ujal vlády v USA demokratický prezident John F. Kennedy. Oba politici se dohodli na výměně zajatců, a započali tak epochu, která se označuje jako špionážní revoluce.

REALIZACE
V terminologii > StB různé druhy ukončení kontrarozvědného > rozpracování osoby nebo skupiny osob. Druhy realizace byly voleny tak, aby odpovídaly “vyšším politickým a státním zájmům” a byly “v souladu se zájmy dělnické třídy, socialistického společenství, mezinárodního dělnického hnutí”. Příslušné směrnice pro > kontrarozvědku rozeznávaly tyto druhy realizace: prevenci (> preventivně výchovná opatření); zpravodajské využití získaných poznatků; informování nebo předání případu bezpečnostním orgánům jiných komunistických států; předání případu vyšetřovacím orgánům StB nebo VB; u cizinců zkrácení pobytu nebo vyhoštění osob a zařazení do indexu nežádoucích osob, u osob s diplomatickou imunitou předání návrhů a podkladů ministrovi vnitra k dalšímu projednání; uložení svazku rozpracování do archivu (například při úmrtí, promlčení, amnestii a podobně).

REDL Alfred Victor, 1864–1913, rakouský plukovník a ruský špion
Pocházel z rodiny železničního úředníka, ve 14 letech vstoupil do kadetní školy ve Lvově a po jejím absolvování do armády. Díky svým schopnostem a nadání postupoval v armádní hierarchii a roku 1900 byl postaven do čela rakouské rozvědné a kontrarozvědné organizace Kundschafts Stelle. Později se stal také šéfem štábu 8. armádního sboru v Praze.
Ruská tajná služba zjistila časem Redlovu homosexualitu a vydíráním ho přiměla ke spolupráci. Patrně nejvýznamnější ruský agent předal Petrohradu seznam rakouských špionů v Rusku, rakousko-uherský válečný kód, jakož i válečné plány pro případ střetnutí s Ruskem. Až do roku 1912 pracoval Redl ve prospěch Ruska bez sebemenšího podezření, teprve v březnu 1913 ho rakouská tajná policie náhodně odhalila při přebírání peněz.
Vyšetřování odhalilo ohromující rozsah Redlovy zrady, ale dvůr se rozhodl vyřídit věc v tajnosti. Redl obdržel revolver a byl ponechán v místnosti sám... Zanechal po sobě lístek se slovy: “Lehkomyslnost a vášeň mne zničily. Modlete se za mne. Já platím životem za své hříchy.” Lze předpokládat, že informace, které Redl předal Rusku, významně přispěly ke katastrofálním neúspěchům Rakouska-Uherska na východní frontě v prvním roce války.

REFERÁT RR
Označení složky Oblastní zpravodajské odbočky (OZO) v Praze složené výlučně z komunistů. Jejím úkolem před únorem 1948 bylo získávat ke spolupráci funkcionáře politických stran na celém území Čech a Moravy. Byl to jeden ze způsobů k podřizování bezpečnostního aparátu KSČ a k jejím přípravám na uchopení veškeré moci ve státě.

REGISTR SVAZKŮ StB
Kniha s předtištěnými řádky a kolonkami, obsahující v chronologickém pořadí údaje o svazcích, zejména > registrační číslo a > krycí jméno svazku, skutečné jméno osoby nebo objektu, druh svazku, datum zavedení, podpis řídícího pracovníka, při uložení též archivní číslo svazku. Poněvadž druh svazku se mnohdy měnil, jsou v příslušné kolonce často škrtány už neplatné zkratky a nadepisovány jsou zkratky platné. Například zkratka PO (> prověřovaná osoba) je škrtnuta a nad ní je nadepsána zkratka D (> důvěrník), nad škrtnutou zkratkou SS (signální svazek) je nadepsáno OS (osobní svazek) a nad KTS (kandidát tajné spolupráce) je nadepsáno TS (> tajní spolupracovníci). Samostatné registry svazků se vedly pro centrální správy > rozvědky, > kontrarozvědky, vojenské kontrarozvědky, ochranky, > sledky, techniky a krajské správy StB.
S pojmem registr svazků se českoslovenští občané seznámili poprvé po pádu komunismu. A s ním se hned také vynořily projevy suverénní neznalosti nebo > dezinformací. Nejčastěji spočívají v tvrzení, že pracovníci StB “si mohli do registru zapsat, koho chtěli”. Ale > operativní pracovníci StB, kteří svazky zakládali a vedli, registry nespravovali a vůbec k nim neměli přístup. Registry kontrarozvědky vedly statisticko-evidenční útvary Federálního ministerstva vnitra a krajských správ SNB a pouze jejich zaměstnanci – v naprosté většině nezainteresovaní administrativní pracovníci a pracovnice – do nich mohli zapisovat, a to podle přísných směrnic o zakládání a vedení svazků. Domněnky (nebo dezinformace), že se s registry svazků dalo libovolně manipulovat, mají stejnou hodnotu jako třeba představa, že lze libovolně manipulovat například se záznamy v matrikách narození. To by znamenalo vytrhnout list registru nebo na něm zcela začernit nějaký řádek. V registrech ostatně nebyli zapisováni pouze spolupracovníci StB. Zapisovaly se tam všechny druhy svazků, tedy například i osobní svazky “nepřátelských osob” nebo “kontrarozvědně chráněných” objektů. Vybrané údaje z registrů celostátně zpracovával > Centrální registr svazků. V něm by případnou manipulaci bylo možné rychle objevit a případně rekonstruovat původní stav. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA SVAZKŮ StB
Označení pořadových čísel, pod nimiž jsou svazky evidovány v > registrech svazků. Jde o číselné řady začínající jedničkou a zvyšující se u každého dalšího svazku o jedničku. Od poloviny 50. let 20. století, kdy byla svazková agenda založena, do pádu komunistického režimu představoval registr každé správy StB celou řadu knih. Poslední čísla v nich již byla pětimístná, ale na různých správách StB různě vysoká. Nejvyšší čísla měly registry správy StB v Praze a Středočeském kraji (přes 47 000), StB v Brně (přes 39 000) a centrály > kontrarozvědky (přes 37 000). Registrační čísla spolu s > krycími jmény se uváděla nejen v > agenturních zprávách, ale i v řadě jiných dokumentů StB.
Protože si registry vedly různé centrální a krajské správy, mohou se stejná registrační čísla vyskytnout několikrát (a proto číslo útvaru StB bylo velmi důležité). Podle výše registračního čísla lze odhadovat, kdy byl svazek založen – čím nižší číslo, tím je svazek časově starší. Registrační čísla nelze zaměňovat s archivními čísly, pod nimiž jsou svazky uloženy v operativních archivech rozvědných a kontrarozvědných správ bývalé StB. V současné době je vlastní Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo obrany ČR spolu s registračními protokoly a dalšími evidencemi.

REILLY Sidney, 1874–1925?, britský agent dublér
Narodil se poblíž Oděsy v rodině ruského důstojníka. Když v 19 letech zjistil, že jeho skutečným otcem je židovský lékař z Vídně, rozešel se navždy s matkou a utekl z domova. Po několika letech studií ve Vídni se nalodil na britskou loď plující do Jižní Ameriky. Vystřídal pak řadu profesí a na expedici do Brazílie, v v níž pracoval jako kuchař, se poprvé setkal s pracovníkem britské tajné služby. S jeho doporučením odjel roku 1896 do Londýna, kde získal zaměstnání v britské tajné službě, změnil si jméno a oženil se.
Jako špion prožil velmi pohnutý život. Pro Brity pracoval na Dálném východě a tam prý nabídl své služby také Japoncům a Rusům. Nějaký čas žil v buddhistickém klášteře a vrátil se pak do Ruska, kde znovu začal pracovat pro Brity, ale současně také pro Rusko. Vedl potulný život a často cestoval po Evropě. Jako agent byl až příliš samostatný. Když před 1. světovou válkou pracoval v Německu jako svářeč v Kruppově zbrojní továrně, ukradl plány továrny a zabil dva hlídače, kteří ho při krádeži vyrušili. Pro Rusy v německých loděnicích zase zcizil plány nejmodernějších německých lodí.
Za války, kdy pracoval pro > MI-6, se dal vysadit do týlu německé fronty, kde sbíral informace pro Spojence. Od roku 1918 působil v Rusku a pracoval prý proti bolševikům. Jeho činnost v Rusku je i s odstupem značně nepřehledná. Počátkem 20. let byl prý zapleten do puče, který měl za cíl zabít Lenina a svrhnout bolševickou vládu. Po útěku se do “země sovětů” ještě několikrát vrátil a stopy po něm mizí v roce 1925. Dodnes není jasné, zda v posledním období své špionážní kariéry byl popraven jako britský agent, či zda zůstal v Rusku jako důstojník > Čeky.

REVOLUČNÍ GARDY (RG)
Označení ozbrojených oddílů vznikajících spontánně zejména v Čechách v květnu 1945 na barikádách, na závodech, ale i mimo jakékoli struktury. Vytvářeli je často radikálové a dobrodruzi všeho druhu, kteří se nechtěli podřídit žádnému organizovanému velení.
Koncem května byly Revoluční gardy zejména z oblasti Prahy vyslány výnosem Ministerstva vnitra do pohraničí k plnění bezpečnostních úkolů. Jejich tamní činnost se stala tak proslulá, že označení RG na páskách na rukávech se překládalo jako Rabovací gardy. Již v červnu začaly být všechny ozbrojené složky mimo armádu a vznikající SNB rozpouštěny. Mnozí členové RG se pak podíleli na vytváření > Pohotovostního pluku 1 NB.

REZIDENT
V praxi rozvědných zpravodajských služeb se tak nazývá hlava legální nebo nelegální rezidentury v cizině, člověk, který řídí její činnost. 
V > StB se tohoto pojmu používalo ve dvojím významu: 1. rezident > rozvědky řídil legální nebo nelegální rezidenturu v cizině. V prvém případě to byl zpravidla profesionální pracovník, pracující obvykle pod diplomatickým krytím, v druhém případě to mohl být i zvláště důvěryhodný a proškolený tajný spolupracovník; 2. rezident > kontrarozvědky podle příslušných směrnic byl “obzvlášť spolehlivý a prověřený, životně i zpravodajsky zkušený tajný spolupracovník, který pod vedením svého řídícího pracovníka organizuje a řídí práci agentů, kteří mu byli svěřeni, hodnotí a předává výsledky jejich činnosti”.
Rezidenti se rekrutovali ze dvou zdrojů – z > tajných spolupracovníků, kteří se výrazně osvědčili a byli zcela důvěryhodní, a z řad pracovníků příslušníků SNB nebo vojsk Ministerstva vnitra, kteří odešli do důchodu a pracovali v občanském zaměstnání. Ti však v období rozkladu režimu nejevili pro tento úkol žádné nadšení, neboť věděli, že jako rezidenti budou evidováni v > registrech svazků. Snad právě proto dostávali pravidelné měsíční odměny. “Civilní” rezidenti pracovali na základě ideových pohnutek, pro “čest a slávu” komunistického státu a sovětského impéria, a také jejich odměny byly spíše “ideové” než finanční povahy – například jezdili často do “kapitalistické” ciziny. Pro rezidenty platilo totéž, co pro jiné tajné spolupracovníky – když postoupili na vyšší stranickou nebo státní funkci, byla s nimi spolupráce ukončována nebo byli převedeni do kategorie důvěrníků. To byl případ rezidenta OSKARA, který byl v roce 1989 přeregistrován na důvěrníka KALÁBA. 
Rezidenti byli získáváni “v pevných objektech a při početné agentuře, kde podmínky pro přímé řízení agentů nebo důvěrníků pracovníkem kontrarozvědky jsou ztížené, je nebezpečí, že dojde k jejich vyzrazení nebo to vyžaduje jiné speciální podmínky práce”. Takovými pevnými objekty byly například Československá televize, Československý rozhlas, některé ústavy ČSAV apod. Dbalo se na to, “aby rezident nebyl přímým podřízeným jemu svěřeného agenta nebo důvěrníka a aby je rezident svými schopnostmi, vzděláním, inteligencí a politickou úrovní zpravidla převyšoval”. 

REZIDENTURA
Ve zpravodajské praxi se tak označuje agenturní síť řízená > rezidentem. Rozlišují se dva druhy: 1. Nelegální rezidentura je aparát zpravodajské organizace pracující přísně konspirativně v cizí zemi pod legendou obchodní nebo kulturní instituce, výtvarného nebo fotografického ateliéru, módního či kosmetického salónu atd. Tvoří ji obvykle jeden (méně obvyklý je větší počet) zpravodajský důstojník, rezident, a všichni agenti, které řídí. Rezident přísně utajuje spojení s > centrálou své mateřské země a neudržuje styky s legální rezidenturou na diplomatickém úřadě. Nelegální rezidentura se buduje většinou v případech, kdy podmínky pro řízení agentů přímo z centrály nebo z legální rezidentury jsou ztížené anebo když existuje zvýšené nebezpečí dekonspirace. 2. Legální rezidentura je termín používaný pro rozvědný aparát pracující pod oficiálním, často diplomatickým krytím. V legální rezidentuře působí více zpravodajských důstojníků. Rezident je často legalizován na zastupitelském úřadě. Také legální rezidentura musí pracovat přísně konspirativně, zejména při spojení se spolupracovníky. Vedle rezidenta > rozvědky působí na zastupitelských úřadech i pracovníci > kontrarozvědky, kteří mají na starosti ochranu diplomatického úřadu, a představitelé vojenské rozvědky (většinou vojenští přidělenci). Zejména zastupitelské úřady komunistických států byly pracovníky zpravodajských služeb doslova “prošpikovány”. Kontrarozvědčíci měli nejen úkoly obvyklé v demokratických státech, ale hlídali diplomatický personál a jeho rodiny před stykem s “nepřátelským” obyvatelstvem. Pracovníci rezidentur se i doma musí chovat v souladu se svou legalizací. Pro jejich spojení s centrálou platily v StB zvláštní směrnice.
Termín rezidentura je obvyklý v praxi rozvědek. Ve směrnicích StB pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky je sice pojem “rezidentura” uveden (v souvislosti s rezidentem), ale verbálně i v písemnostech se používal jen zřídka.

REŽIMOVÉ PRACOVIŠTĚ
Většina pracovišť tajných služeb je přístupná pouze jejich pracovníkům. Volnému vstupu do prostor zamezují různá bezpečnostní opatření, například dveře, které lze odemknout jen po vyťukání stanoveného kódu.
Některá pracoviště kromě toho mají vlastní, speciální režim. Bývají zřetelně oddělena od ostatních pracovišť a vstup do nich a pohyb uvnitř je přísně limitován a bývá pro ně nutné zvláštní povolení. Jde většinou o operační střediska, > evidence a archivy, sledovací útvary apod. Tato režimová pracoviště se zřizují z důvodů zvýšené ochrany před > dekonspirací, fyzickým napadením, > únikem informací apod.
Speciálním případem režimového pracoviště je místnost > rezidentury rozvědky v zahraničí, zpravidla na zastupitelském úřadě, která je chráněná proti > odposlechu; zde se konají zásadní porady zpravodajských důstojníků.

RICHELIEU Armand Jean du Plessis vévoda de, 1585–1642, francouzský kardinál a státník
Ačkoli se většině čtenářů Dumasových Tří mušketýrů vybaví především jako prohnaný intrikán, jímž ovšem kardinál Richelieu také byl, jednalo se o jednoho z nejschopnějších francouzských státníků. Jeho zásluhou se země sužovaná vleklými náboženskými válkami, spory šlechtických frakcí a upadající královskou mocí vybředla z krize a stala se prvořadou evropskou velmocí. Navzdory počátečním potížím (byl načas i ve vyhnanství) od roku 1624 až do své smrti fakticky řídil domácí i zahraniční politiku Francie.
Doma sice válčil s hugenoty, ale byl prost náboženského fanatismu (ve třicetileté válce bojovala katolická Francie na straně protestantů proti Habsburkům a v Anglii podporoval puritány proti Karlu I.). Při upevňování centrální vlády byla jednou z jeho silných zbraní výkonná zpravodajská služba, kterou řídil proslulý “páter Josef”, > F. L. de Tremblay.
Richelieu vytvořil i > černý kabinet, jehož cílem bylo zadržovat a analyzovat korespondenci a odhalovat spiknutí zejména ve šlechtických kruzích. Brzy působila jeho špionážní síť ve všech čtvrtích Paříže.
Neobvyklý byl jeho “otcovský” přístup k problémům. Prozíravému Richelieuovi šlo spíše o ututlání skandálů než o soudní procesy. Kardinálovi špehové přitom působili nejen ve Francii, zejména mezi dvorskými skupinami, ale i v cizině. Většina jeho cizích agentů byli Angličané, o nichž se vyjádřil, “že jsou nebojácní, spolehliví, a nesedí na dvou židlích”. Byl to Richelieu, kdo nařídil unést anglického agenta Montaguea.
Díky tomu odhalil plány vévody z Buckinghamu, který byl zapleten s francouzskou královnou a také s francouzskými protestanty v La Rochelle. Zprávy, které získal, dokázal analyzovat a využít v politickém rozhodování. Také s jejich pomocí posílil vliv Francie na úkor Habsburků. Proti jejich španělské větvi obratně podporoval povstání v Katalánii a v Portugalsku.

RINTELEN von KLEIST Franz, 1878–1949, německý špion
Pocházel z aristokratické rodiny. Jeho otec byl bankéř s obchodními vazbami na USA, a proto Rintelen mluvil od mládí plynně anglicky. Na počátku 1. světové války sloužil jako kapitán v císařském námořnictvu a roku 1915 byl vyslán do USA, kde měl za úkol provádět sabotáže na amerických a spojeneckých lodích dovážejících válečný materiál do Evropy.
Krátce po příjezdu se Rintelen pohádal s > F. von Papenem, německým špionem působícím pod > krytím atašé na velvyslanectví ve Washingtonu. Papen neměl pochopení pro Rintelenovy plány široce rozvětvené sabotážní kampaně, neboť se domníval, že pouze zdiskreditují Německo v očích neutrálních USA. Rintelen se nicméně rozhodl provádět záškodnické akce na vlastní pěst. Umisťoval bomby a nálože do amerických lodí a podle vlastních slov se díky jeho aktivitě podařilo vyřadit či potopit velké množství plavidel. Toto tvrzení ovšem žádné jiné zdroje nepotvrdily. Papen ostatně ještě téhož roku prosadil Rintelenovo odvolání. Depeše o Rintelenově odjezdu zachytila britská námořní rozvědka a admirál > R. Hall dal Rintelena zatknout na neutrální nizozemské lodi, když krátce zakotvila u britských břehů. Rintelen byl přesvědčen, že zatčení je dílem F. von Papena.
Roku 1917 Britové Rintelena předali Američanům, a ti ho internovali až do konce války. Po ní odejel do Anglie a později se stal naturalizovaným Britem. V roce 1949 byl nalezen mrtev v londýnském metru.

RITTER Nikolaus viz LANG Hermann

ROSENBERGOVI Julius, 1918–1953, a Ethel, 1915–1953, američtí manželé pracující ve prospěch SSSR
Julius a Ethel pocházeli z rodin židovských emigrantů do USA. Po svatbě se manželé Rosenbergovi usadili v New Yorku, kde se Julius na univerzitě seznámil s marxismem a vstoupil do stalinistické frakce komunistické strany. V roce 1943 ho za agenta získal důstojník > NKVD, který řídil špionážní síť ze sovětského konzulátu v New Yorku. Ethel sdílela manželovy politické postoje.
Julius měl za úkol získávat mezi americkými občany sympatizanty pro sovětskou špionáž. Patřil k nim i > D. Greenglass, bratr Ethel, který sloužil jako voják v atomovém středisku v Los Alamos. Tajné dokumenty měl předávat dalšímu sovětskému špionovi > H. Goldovi. Rosenbergovi v roce 1945 získali schéma detonačního zařízení atomové bomby. Nebylo však úplné a skutečně podstatné informace získali Sověti z jiných zdrojů.
Daleko úspěšnější a schopnější sovětští agenti v USA stačili kupodivu včas uniknout ze země. Vyskytly se spekulace, že případ Rosenbergových byl chytrou > zpravodajskou hrou Sovětů, neboť když byli Rosenbergovi odsouzeni k trestu smrti, způsobilo to morální otřes v americkém veřejném mínění.
Proces s Rosenbergovými se konal roku 1951, v době korejské války a v období, kdy se v evropských komunistických zemích konaly politické monstrprocesy. V USA došli definitivně k jistotě, že bývalý spojenec Sovětský svaz se snaží USA zaplavit svými špiony. Rosenbergovi se měli stát odstrašujícím příkladem pro každého Američana, který by chtěl pracovat pro Sověty. Jejich poprava však vzbudila vlnu nevole i ve spřátelených zemích a Sověti smrti Rosenbergových využili k propagandě boje proti “americkému fašismu”.

RÖSSLER Rudolf, 1897–1958, šéf německé protinacistické špionážní sítě ve Švýcarsku
Pocházel z Bavorska z rodiny městského úředníka. Po službě v německé armádě za 1. světové války působil jako novinář a kritik v Augsburgu a v Berlíně. Po nástupu Hitlera k moci emigroval do Švýcarska, kde roku 1934 založil exilové nakladatelství Vita Nova. Současně zůstal ve styku s antinacisty v Německu, s nimiž udržoval rádiové spojení. Roku 1939 navázal spolupráci s polooficiální švýcarskou tajnou službou Büro Ha (> Guisan Henri), které předával důležité informace z Německa.
Rössler měl informační zdroje ve špičkách německé armády a roku 1941 prý získal pověstný plán Barbarossa na vpád německých armád do SSSR. V letech 1942–43 spolupracoval i se sovětskou špionážní sítí vedenou > S. Radóem. Když tuto síť jako úlitbu nacistickému Německu rozbila švýcarská kontrarozvědka, byl Rössler zatčen, ale soud ho osvobodil. Viz též Lucy.
Po roce 1945 se Rössler dostal do finančních problémů a znovu navázal styky se Sověty, tentokrát již bez švýcarského vědomí. Do Moskvy (přes Československo) předával informace vojenského charakteru, zejména o spojeneckých silách v západní Evropě. K předávání zpráv používal i tak jednoduchý prostředek, jako bylo ukrývání dokumentů v balíčkách s potravinami, zasílaných běžnou poštou.
Roku 1952 byl zatčen a odsouzen k jednomu roku vězení. Po propuštění mu bylo za zásluhy z 2. světové války povoleno zůstat i nadále ve Švýcarsku.

ROZKRYTÍ
Ve zpravodajské terminologii pojem užívaný pro odhalení konspirativní trestné činnosti osob, které ji provádějí, a prostředků, jež k tomu používají.
V praxi StB bylo rozkrytí výsledkem agenturně operativního > rozpracování, > kontroly korespondence, činnosti radiokontrarozvědky apod. Klasickým příkladem rozkrytí byly výsledky v > akci DELTA. V ní byly odhaleny kanály spojení mezi domácí opozicí a exilem, jejich organizátoři, provozovatelé, domácí příjemci a distributoři exilové literatury.
Tak je tomu v totalitním státě, v němž platí rozsáhlá cenzura. Zcela obdobně však pracují > kontrarozvědky a > rozvědky proti organizovanému zločinu. Místo “podvratné” literatury se v kamionech a jinými způsoby mohou přepravovat drogy či zbraně. Rozkrytím se pak rozumí zjištění organizátorů jejich přepravy, způsobů přepravy, příjemců a distributorů.
Toužebným cílem všech kontrarozvědek je odhalení jednotlivých agentů nebo celých agenturních sítí rozvědek protivníka, zjištění jejich záměrů a metod práce a prostředků jejich spojení s řídícími důstojníky a s > centrálami. V totalitních státech má k tomu tajná policie zvlášť výhodné podmínky. V 60. letech zachytila československá radiokontrarozvědka cvičné vysílání agenta německé rozvědky na území SRN. Stačilo jen zjistit, který československý občan v té době v SRN dlel, a brzy byl odhalen.
U ryze zpravodajské služby rozkrytí končí předáním dokumentace vyšetřujícím orgánům, jedná-li se o trestný čin, nebo předáním závěrečné zprávy vedení služby. U organizace, která je vybavena také výkonnými pravomocemi, po rozkrytí následuje zatčení pachatelů a jejich vyšetřování.

ROZPRACOVÁNÍ
Rozpracování nebo také agenturně operativní rozpracování (AOR) je ve směrnicích, učebnicích a písemnostech StB jedním z nejužívanějších termínů. Označovala se jím jedna ze základních forem kontrarozvědné činnosti StB, spočívající podle učebnice “v úplném objasnění a zadokumentování podvratné činnosti konkrétních osob a současně v operativních opatřeních nutných k jejímu zamezení”. Je vhodné připomenout, že v komunistickém státě bylo možné za trestnou označit jakoukoli opoziční činnost, například vydávání samizdatové literatury či kolektivní studium náboženské literatury v soukromém bytě (“maření státního dozoru nad církvemi”). Rozpracování podle směrnic mělo dvě na sebe navazující etapy: a) prověřování signálu a b) rozpracování případu.
Signálem byl “každý zhodnocený poznatek” o tom, že “již došlo k přípravě, k pokusu nebo k dokonání trestného činu, popřípadě k jinému jednání namířenému proti chráněným zájmům”, a prověřování signálu to mělo potvrdit nebo vyvrátit. Prověřování spočívalo v získávání zpravodajských informací, v jejich třídění a analyzování a ve shromažďování dokumentace. Když signál nebyl potvrzen, bylo podle hodnoty shromážděného materiálu rozhodnuto, zda bude archivován všechen nebo jen závěrečná zpráva. Když byl signál potvrzen a řádně zdokumentován, mohl být případ realizován, když nebyl zdokumentován, následovala druhá fáze, tj. rozpracování případu.
Cílem rozpracování případu (osoby nebo jevu) bylo “zabránit další trestné činnosti a s přihlédnutím ke stupni její společenské nebezpečnosti zakončit některým z opatření její realizaci”. K tomuto cíli kontrarozvědka používala “především specifické prostředky, jimiž jsou tajní spolupracovníci, zpravodajská technika a sledování”. Učebnice pro důstojníky StB ke kapitolám o rozpracování vysvětlují podrobně všechny činnosti, z nichž řada je popsána v heslech této knihy (agenturně operativní kombinace, legalizace, podstava, sledování, vytěžování, vyvedení tajného spolupracovníka, vyzvídání, zamezování, zavedení tajného spolupracovníka, získávání tajného spolupracovníka apod.). V rámci rozpracování byly vedeny > svazky rozpracování StB, v nichž se shromažďovaly všechny získané informace a dokumenty. Rozpracování bylo ukončováno některým z druhů > realizace.

ROZVĚDČÍK
V terminologii StB pracovník vlastní nebo spřátelené zpravodajské rozvědné služby. Pro pracovníky “nepřátelských” zpravodajských služeb se většinou používal termín > špion. Velmi populárním příkladem československého rozvědčíka se v polovině 70. let stal zpěvákem Josefem Lauferem opěvovaný “statečný chlapík”, kapitán > P. Minařík.

ROZVĚDKA
Civilní nebo vojenské > zpravodajské služby působící na území cizích států, kde z veřejných zdrojů, ale hlavně konspirativně získávají jinak nedosažitelné informace a dokumenty o politických, hospodářských, vojenských, zpravodajských a jiných aktivitách zájmové země. V řadě zemí není činnost rozvědky zákonně kodifikována, například v České republice, kde > ÚZSI je organizační součástí Ministerstva vnitra.
Z hlediska zájmů se činnosti rozvědky zaměřují na oblast politickou (získávání informací z vládních a dalších klíčových míst), hospodářskou (získávání výrobních, technických a obchodních informací, dokumentů a předmětů), vojenskou (získávání informací o organizaci, výzbroji a pohybu vojsk, mobilizačních plánů apod.). V menších zemích existuje zpravidla pouze jedna univerzální rozvědka. Rozvědky pro svou činnost používají především > tajné spolupracovníky a všechny druhy > zpravodajské techniky.
Organizačně tvoří rozvědku > centrála umístěná na území vlastního státu. Skládá se z teritoriálních útvarů pro jednotlivé země a kromě složek týlových má především útvary analytické, evidenční, spojovací a šifrovací, koordinační, kurýrní a další. Speciálními útvary centrály bývají rádiová a radarová rozvědka (sledování a vyhodnocování rádiového, komunikačního a leteckého provozu) a pozorování zájmového území (pomocí operativců a spolupracovníků či prostředky > vesmírné špionáže). V zájmových zemích se budují legální a nelegální > rezidentury.

ROZVĚDKA StB
Rozvědka měla v StB zcela výjimečné postavení, ale její počátky byly skrovné. V květnu 1947 podle směrnic ÚV KSČ reorganizoval Jindřich Veselý skupinu zahraničního politického zpravodajství, jež kromě dosavadní činnosti (mimo jiné sledování vývoje “revanšismu” v Německu, české a slovenské “fašistické” emigrace) dostala za úkol zabývat se zahraničními styky nekomunistických stran. Skupina měla v té době asi 20 pracovníků a podílela se zpravodajsky na zajištění komunistického převzetí moci v únoru 1948. Poté na ministerstvu vnitra tvořila sektor BAb (zahraniční zpravodajství), který vedl dosavadní krajský funkcionář KSČ Oskar Valeš. Rozvědka začala budovat svůj aparát doma i v zahraničí a do roku 1950 počet jejích pracovníků vzrostl na 100. Po jednáních s vedením sovětské rozvědky v květnu 1950 přišli do ČSR sovětští poradci se svými metodami a zkušenostmi a začali nejen učit, ale i určovat cíle. Činnost československé rozvědky se měla zaměřit prakticky na celý svět, a sloužit tak SSSR. V roce 1950 přešla rozvědka do Ministerstva národní bezpečnosti. Většina dosavadních pracovníků musela odejít, ale stoupal stav nových pracovníků. V roce 1953 činil 360 osob a dále rostl.
To už bylo obnoveno Ministerstvo vnitra a v něm byly podle sovětského vzoru vytvořeny centrální správy. Rozvědka dostala jako v jiných komunistických státech krycí označení I. správa, a to jí zůstalo až do pádu režimu. V rámci StB tvořila vždy zcela autonomní složku a reorganizace ministerstev vnitra se jí podstatně nedotkly. Existence rozvědky StB nebyla nikdy upravena zákonem (tak je tomu v České republice ostatně dodnes) a její organizaci a činnost upravovaly rozkazy a nařízení ministra vnitra. Jemu přímo podléhal náčelník I. správy (náčelníci jiných správ podléhali některému z náměstků ministra). Ten vydával mnohé směrnice pro činnost správy a ministr vnitra je pouze schvaloval. Zpracované informace rozvědky byly distribuovány omezenému počtu příjemců na Ministerstvu vnitra, ve vládě a hlavně v ÚV KSČ. 
Centrála byla členěna do teritoriálních odborů a měla řadu útvarů funkčních (analytický, dezinformační, aktivních opatření, spojovací, kurýrní apod.). Důležité byly útvary evidenční a archivní (jejich dokumenty dnes spravuje > ÚZSI). Také rozvědka StB budovala v zahraničí legální a nelegální rezidentury. V roce 1968 měla rozvědka 41 > rezidentur ve 39 státech (Československo mělo diplomatické zastoupení v 61 státech), pozdější počet rezidentur nebyl dosud zveřejněn. V 60. letech se početní stav rozvědky ustálil a činil kolem 1 300 pracovníků, v zahraničí jich působilo na 350. Celkové počty spolupracovníků z československých státních příslušníků představují zřejmě dodnes přísné státní tajemství. V prosinci 1993 mluvčí Ministerstva vnitra oficiálně oznámil, že v letech 1970–89 spolupracovalo s rozvědkou 300 cizinců a že na konci roku 1989 působilo v zahraničí 40 > agentů nelegálů.
První systematické dokumenty o statutu, organizaci a činnosti rozvědky StB začaly být vydávány od počátku 60. let. Podle Směrnic pro rozvědnou práci I. správy SNB z 80. let “rozvědné zpravodajství je cílevědomá činnost zaměřená na získávání utajovaných politických, vojensko-politických, ekonomických, vědecko-technických a státobezpečnostních dokumentů, materiálů a informací. Jejich získáním se s předstihem zjišťují záměry protivníka proti ČSSR, socialistickému společenství, mezinárodnímu komunistickému a dělnickému hnutí, aby bylo možno činit zavčas potřebná protiopatření”. Kromě toho důležitým úkolem rozvědky bylo organizovat různá aktivní opatření, k nimž patřily především činnosti vlivové a dezinformační (> akce SEVER). Směrnice také definovaly “hlavního nepřítele”. Tím byly “Spojené státy americké a jimi organizovaný pakt NATO, jehož předním členem v Evropě je Spolková republika Německo...” a k nim se řadili “šovinističtí, nemarxističtí představitelé současného vedení ČLR”.
Polistopadoví verbální antikomunisté ve vedení federálního a později českého Ministerstva vnitra znemožnili (ve vyšším státním zájmu samozřejmě) studovat práci rozvědky StB pro zločinný režim a sovětskou “říši zla” (Ronald Reagan), a tak jsou k dispozici pouze informace z tisku pocházející od cizích zpravodajských služeb, československých > defektorů a StB samé. Z 50. a 60. let je znám únos > B. Laušmana, zrada > K. Zbytka a případ > N. Praegera, v 70. a 80. letech prosluli > P. Minařík a > K. Koecher a > aféra Orfei. Nikdy nebyla plně objasněna > aféra ZILK. Od konce 50. let se rozvědka také podílela na školení a výchově pracovníků bezpečnostních složek zejména afrických států, ale také asijských (zejména Irák) a latinskoamerických. Rozvědka StB utrpěla velké ztráty defekcemi po sovětské okupaci Československa roku 1968. Zejména > J. Frolík, > F. August a > L. Bittman odhalili mnoho z její činnosti, metod a agentů. Ale jejich konkrétní údaje, zejména o československých agentech, po listopadu 1989 nikdo ani nepotvrdil, ani nevyvrátil.
Autonomnost rozvědky StB spočívala i v tom, že si vedla samostatně evidence a operativní archivy. Ty po listopadu 1989 “zdědilo”, stejně jako ostatní evidence a archivy StB, federální a po rozpadu ČSFR české Ministerstvo vnitra. V jeho rámci je spravuje > ÚZSI. V roce 1995, když se začal projednávat zákon o zpřístupnění svazků StB občanům, na které byly vedeny, prohlásil ministr > J. Ruml, že spisy rozvědky zpřístupněny nebudou a že to ani není možné, protože “na rozvědce neexistovaly osobní svazky vedené na konkrétní osoby” (Mladá fronta Dnes, 15. 12. 1995). Je to bohapustá nepravda. Vyvracejí ji nejen směrnice pro činnost rozvědky, ale i konkrétní svazky, které se vynořily v > aféře KAVAN a v aféře ZILK. A Pavel Kohout zveřejnil v tisku, že v době jeho nedobrovolného exilu ho rozvědka StB “rozpracovávala” v podsvazku s krycím jménem KOPA, ale že mu ministr Ruml neumožnil do něj nahlédnout. 

ROZVĚDKA VOJENSKÁ viz VOJENSKÁ ROZVĚDKA

RSHA (Reichssicherheitshauptamt, Říšský hlavní bezpečnostní úřad) – ústřední orgán zpravodajských a bezpečnostních složek nacistického Německa
Zřídil jej nařízením z 27. září 1939 
říšský vůdce SS a šéf německé policie > H. Himmler. Sjednocení všech neuniformovaných stranických (nacistických) a státních bezpečnostních složek do jedné organizace bylo výrazem snahy podřídit je ještě větší kontrole SS. K tomu také došlo. Do čela RSHA byl jmenován > R. Heydrich, v té době již šéf > SD a SIPO (Sicherheitspolizei, tj. Gestapo + Kriminální policie). Po jeho smrti vedl RSHA sám Himmler a od ledna 1943 > E. Kaltenbrunner.
Kromě útvarů podléhajících přímo šéfovi tvořilo RSHA sedm “úřadů”:
Úřad I – personální záležitosti, školení, výchova; Úřad II – finanční, hospodářské a právní záležitosti; Úřad III – SD Inland, nacistická informační služba působící v Německu; Úřad IV – Gestapo; Úřad V – KRIPO, kriminální policie; Úřad VI – SD Ausland, nacistické zahraniční zpravodajství; jeho součástí byla Sondergruppe S, již vedl Otto Skorzeny; jeho zvláštní skupina připravovala a uskutečňovala sabotáže materiální i politické povahy; Úřad VII – knihovní, archivní, muzejní, studijní a analytická služba. V roce 1944 byl do RSHA začleněn také > Abwehr.
Jednotlivé úřady nikdy nesrostly v organický celek a ponechaly si do značné míry svou původní samostatnost. Přesto jednotné vedení RSHA umožňovalo do jejich řízení a činnosti zasahovat podle potřeb nacistické strany.

RUDÁ KAPELA (Rote Kapelle) – sovětská špionážní síť v západní Evropě za 2. světové války
Různí autoři popisují sice působení této špionážní sítě značně odlišně, je však jisté, že hlavní činnost vyvíjela v okupované Belgii, Nizozemsku, severní Francii a v Německu samém. Měla však kontakt i s dalšími sovětskými špionážními skupinami na evropském kontinentě (Švýcarsko, Jugoslávie, Španělsko) i na Britských ostrovech. Její populární název používala německá kontrarozvědka a odvodila jej od sovětského kódového slova MUZIKANT pro označení radisty. Němci použili termínu kapela (více muzikantů) pro označení celé rozsáhlé špionážní skupiny, adjektivum rudá pak odkazovalo na její příslušnost k moskevskému vedení. 
Špionážní síť fungovala pod vedením “velkého šéfa” L. Treppera (> J. Gilbert) od roku 1939. Po německém vpádu do SSSR v roce 1941 dodávala ze svého bruselského centra důležité informace vojenského charakteru do Moskvy, a přispěla tak značnou měrou k sovětskému odporu v prvním roce války. Po odhalení radisty Johana Wenzela v roce 1942 došlo záhy k rozkrytí celé sítě a mezi zatčenými byl i sám Trepper. Němcům se pak podařil husarský kousek. Převerbovali Treppera a několik jeho agentů a pod svou kontrolou obnovili radiospojení s Moskvou. Tato zpravodajská hra skončila v roce 1943, protože armádní velení odmítlo uvolnit důležité informace požadované Moskvou, a tam pak rychle poznali, oč běží.

RUML Jan, * 1953, český disident a polistopadový politik, ministr vnitra ČR v letech 1992–1997
Jeho otcem je zprvu stalinista a později přední reformní komunista, novinář Jiří Ruml. Pozdější Janův radikální antikomunismus možná více vyvolala pubertální vzpoura proti otci než to, že jako syn normalizací postihovaného novináře nesměl po maturitě na gymnáziu (1972) studovat na vysoké škole a že až do pádu komunismu musel pracovat v různých manuálních povoláních – jako topič, pastevec, krmič krav, strojník expedient, sanitář apod. V roce 1977 podepsal Chartu 77, od roku 1979 byl aktivním členem VONS, roku 1981 byl v > akci DELTA zatčen pro podvracení republiky a držen jeden rok ve vazbě. Spolu s Petrem Uhlem spravoval archiv Charty 77 (který později zabavila StB na základě udání agenta LORD). Koncem 80. let se Ruml spoluzasloužil o zrod samizdatových Lidových novin a mnohem důraznějšího samizdatového časopisu Sport (jehož redakční radu tvořili dále Zbyněk Hejda, Alexandr Vondra a Ivan Lamper).
V listopadu 1989 Jan Ruml zastával radikální postoje a odmítal účastnit se jednání s komunistickými představiteli a nepůsobil ani v koordinačním centru OF. Stál v čele Informačního servisu, který svými zprávami z celé republiky přispěl k pádu režimu (později se z něho vyvinul týdeník Respekt). Po zkušenostech s StB Rumla zneklidňovala situace na Ministerstvu vnitra. V dubnu 1990 se stal náměstkem federálního ministra vnitra a šéfem > ÚOÚD. V červnu 1990 se široké veřejnosti stal známý svou účastí v > aféře Bartončík. Ta ho stála ministerské křeslo – po volbách se stal jen náměstkem federálního ministra vnitra Jána Langoše, ale počínal si stále suverénněji. Koncem roku 1990 už jeho skupina v důsledku koncepčních rozporů nemilosrdně odstranila nového ředitele ÚOÚD Jiřího Müllera. 
Začal se považovat za neochvějného ochránce demokracie, důvěřoval jen svým přátelům (k nimž kupodivu začal patřit i konzultant > A. Lorence estébák Jan Bělíček), organizoval mediální útoky proti kritikům. Ministerstvo, které ve skutečnosti řídil, neproměňoval v civilní vládní úřad, ale dále pracoval pomocí rozkazů. V roce 1991 dvakrát stál v čele meziresortního krizového štábu – v době války v Perském zálivu a pak za srpnového puče v SSSR. Tento štáb nerozpouštěl, i když puč zjevně ztroskotal, a vymýšlel si nebezpečí hrozící od sovětských vojsk ve východním Německu. V listopadu 1991, bez bližšího vysvětlení, vyzýval lidi shromážděné na Národní třídě v Praze k občanské neposlušnosti.
Ruml veřejně hlásal heslo, které původně pronesl v kruhu přátel v nadsázce básník Andrej Stankovič, že “komunista zůstane komunistou, i kdyby trakaře padaly”. Od počátku roku 1992 se účastnil shromáždění KAN, ale před volbami vstoupil do Klausovy ODS, za kterou se stal poslancem. Po volbách se stal českým ministrem vnitra a předním členem ODS a Stankovičův slogan rychle opustil. Jeho činnost na ministerstvu se vyznačovala přítelíčkováním, zmatenou personální politikou (časté změny v inspekci ministra a na místě policejního ředitele) a nejrůznějšími skandály. Přesto si v té době udržel přízeň pseudopravicových novinářů, kteří bezvýhradně přijímali i naprosté nesmysly (například, že Jaroslav Šabata se proti Rumlovi spikl s Vladimírem Mečiarem) a mediálními kampaněmi bránili každé racionální kritice poměrů na ministerstvu vnitra. Psali například (Bohumil Pečinka) o “klasickém puči” na ministerstvu a ministr s kamarády tomu snad i věřili. Když v létě 1993 v televizi mluvil o jedné aféře kolem svého resortu, prohlásil, že “opozice parazituje na takovýchto případech”. Nevědomky tak zopakoval stejný útok na “parazitní” opozici jako rezident StB OSKAR v televizním pořadu v létě 1989. Tehdy byl ovšem v opozici Jan Ruml.
Po roce 1995 několikrát oznámil, že chce odejít z ministerstva a z politiky, ale zůstal ministrem až do podzimu 1997, kdy po více než pěti letech podal demisi. V politice však zůstal. Koncem listopadu byl v ODS v souvislosti s jejími sponzorskými skandály hlavním strůjcem útoku na V. Klause (jenž byl právě v Sarajevu, odtud slogan o “sarajevském atentátu”), kterého vyzval k odstoupení, a přispěl tak i k pádu jeho vlády. V roce 1998 s dalšími odpadlíky z ODS vytvořil stranu Unie svobody a stal se jejím předsedou. V jednom z pražských odvodů byl zvolen senátorem. Po předčasných parlamentních volbách konaných téhož roku znemožnil kvůli nepřekonatelnému odporu k ČSSD vytvoření většinové středolevé vlády, a přispěl tak k uzavření “opoziční smlouvy”, na jejímž základě si ODS a ČSSD rozdělily moc. Kruh se uzavřel a Jan Ruml se opět ocitl v opozici. Koncem roku 1999 se vzdal funkce předsedy strany. Jako mnozí jiní i on začal dálkově studovat na plzeňské univerzitě práva.

RUMUNSKO
Rumunská tajná služba SECURITATE sloužila ke stejnému účelu jako ve všech totalitních zemích – k udržení vlády nenáviděného režimu. Stejně jako v ostatních komunistických státech prošla vývojem od brutální represe opozice ve 40. a 50. letech 20. století k “mírnějším” metodám v pozdějším období.
Na prvopočátku fungovala fakticky jako > rezidentura KGB, ale po uvolnění vztahů mezi SSSR a Rumunskem v 60. letech působila značně samostatně. Činnost jejích rozvědných složek není příliš známá, v pozdějších letech se “proslavily” především podílem na “obchodních” aktivitách CeausŁescova rodinného klanu (ilegální obchody se zlatem, diamanty, údajně též s drogami).
Mnohem známější je činnost SECURITATE zaměřená proti “vnitřnímu nepříteli”. Terorizování rumunského obyvatelstva tajnou policií dosáhlo míry nesrovnatelné s ostatními zeměmi komunistického bloku (snad s výjimkou Albánie). Dosud nebyl zcela vyjasněn podíl SECURITATE na lidovém povstání proti diktátorovi CeausŁescovi v prosinci 1989. První zprávy hovořily o nelítostném boji příslušníků tajné policie proti revoluci (koncem roku 1989 byl počet obětí několikadenních bojů odhadován na 60 000), pozdější vyšetřování tuto verzi značně zpochybnilo.
Objevily se spekulace, že revoluce byla iniciována “zdravými kádry” uvnitř komunistické strany a SECURITATE samé, patrně po konzultaci s KGB. Brutální zásah proti demonstraci v Temešváru měl pak vyprovokovat celonárodní odpor proti nenáviděnému diktátorovi. Této verzi by nasvědčovaly výsledky vyšetřování rumunské vojenské prokuratury, podle níž zahynulo v průběhu povstání 1 104 osob. Většina obětí na životech byla způsobena spíše chaotickými přestřelkami špatně organizovaných povstalců mezi sebou než zásahy represivních orgánů. Pouze 15 % obětí zahynulo v období, kdy diktátor mohl ještě kontrolovat situaci. Podle prokuratury se příslušníci SECURITATE účastnili pouličních bojů zcela výjimečně.

RUSKO
Zárodky politické policie v Rusku hledají především západní historikové už za dob Ivana Hrozného v 16. století v souvislosti s > opričniky. S jejich pomocí chtěl car zlikvidovat bojarskou opozici. Používaly se metody hraničící se státním terorismem a k dispozici byla i agenturní síť v “nepřátelském prostředí”. Roku 1572 však byla nenáviděná opričnina zrušena.
K novému rozmachu tajné policie došlo koncem 17. století za vlády Petra I. Souviselo to s vytvářením silného centralizovaného státu a s Petrovými reformami, proti nimž byla silná opozice. Zlověstný zvuk měla už proslulá Tajná kancelář (Preobraženskij prikaz). Petr navíc projevil pochopení i pro význam rozvědky – získané technologie měly zaostalé Rusko posunout do Evropy. Panovník sám v tomto směru získal cenné zkušenosti v zahraničí, kde inkognito cestoval, a dokonce i pracoval (v loděnicích apod.). Do svých služeb lákal západní specialisty a zároveň pověřoval vybrané osoby, aby mu sbíraly po Evropě informace hospodářského a vojenského charakteru (dochovala se mimo jiné zpráva o Čechách).
Tradičně větší význam měla v následujícím období represivní složka – nastupující panovník většinou nenáviděnou Tajnou kancelář slavnostně zrušil, ale pak její činnost “potichu” zase obnovil. To však nezabránilo tomu, aby se carský dvůr, zejména za vlády Kateřiny II., stal cílem řady zahraničních agentů. Ostatně i zavraždění cara Pavla I. se připisuje britskému agentovi, protože hrozilo, že dojde k dohodě mezi carem a Napoleonem. Tu sice nakonec podepsal i jeho nástupce Alexandr I., ale neměla dlouhého trvání. Alexandr pak v osobě samého > Talleyranda získal významného agenta přímo v Paříži.
“Zlaté” období carské tajné služby však začalo po nástupu Mikuláše I., který zkomplikoval povstání děkabristů v roce 1825. Krvavě se s ním vypořádal a mezi jeho první státnické činy patřilo znovuobnovení a reorganizace tajné policie. Roku 1826 vznikl projekt na zřízení politické policie jako samostatné III. sekce (> Třetí oddělení). Ta disponovala rozsáhlou sítí donašečů, ale i téměř neomezenými pravomocemi a její brutalita se stala příslovečnou. Roku 1845 byl přijat trestní zákon s velmi krutými tresty za protistátní činnost a je jen zdánlivým paradoxem, že platil až do roku 1980.
Po Mikulášově smrti roku 1855 došlo k dílčímu uvolnění, zejména po krymské válce a zrušení nevolnictví (1861). Ovšem rostoucí nespokojenost zejména inteligence vedla k reorganizaci tajné policie (ta ostatně nikdy svůj “aparát” neztratila). V roce 1866 vznikla v Petrohradě nově reorganizovaná tajná policie > Ochranka jako odpověď na zatím nezdařený atentát na cara Alexandra II.
Roku 1880 vznikla další sekce v Moskvě a zavraždění poměrně liberálního cara (1881) dalo tajné policii nový impuls. Vedle vlastních oponentů navíc musela v “žaláři národů” střežit nacionální “živly”, územím polského záboru počínaje a asijskou částí říše konče. Ještě méně úspěšná byla ruská zpravodajská činnost v zahraničí (spojená většinou s diplomacií), jak o tom svědčí především pro Rusko nečekaný útok Japonska a ve válce s ním fakticky diplomatická izolace.
Mezi neslavné kapitoly tajné policie patří i proslulý agent provokatér > Gapon, jehož akce vedla k rozpoutání revoluce roku 1905. Ani infiltrace vedení bolševické strany nedokázala za strádání lidí v 1. světové válce pacifikovat zhoubnou agitaci (především v armádě) a stále narůstající chaos otevřel cestu k bolševickému převratu. Po něm první politickou policií byla neslavně proslulá > Čeka. Ta a její nástupnické organizace již patří k dějinám > Sovětského svazu, který definitivně zanikl v prosinci 1991.
K jeho zániku paradoxně přispěl pokus > KGB o komunistický puč v srpnu 1991. Sjezd lidových poslanců RSFSR sice v červnu 1990 vyhlásil ruskou suverenitu, ale až 19. 8. 1991 si prezident B. Jelcin podřídil všechny bezpečnostní složky na území RSFSR a KGB se začala rozpadat. Prezident Gorbačov rozpustil KGB dekretem z 26. listopadu 1991 a na jejím místě vznikly ještě na podzim 1991 dvě nové služby: MSB (Mežrepublikanskaja služba bezopasnosti, Mezirepubliková bezpečnostní služba – kontrarozvědka) a CSR (Centralnaja služba razvedki SSSR, Ústřední zpravodajská služba – rozvědka). 
Nové služby převzaly většinu zaměstnanců KGB a ředitelem MSB se stal Vadim Bakatin. CSR se později přejmenovala na > SVR (Služba vněšněj razvedki, Služba zahraničního zpravodajství) a v jejím čele stál až do roku 1996 > J. Primakov. Současně s ustavováním nových služeb probíhala transformace jednotlivých republikových výborů KGB. V rámci Ruské federace tak vzniklo AFB (Agenstvo feděralnoj bezopasnosti, Agentura federální bezpečnosti), jejímž šéfem byl N. N. Ivaněnko. 
Počátkem ledna 1992 vytvořil Jelcin dekretem MBVD (Ministěrstvo bezopasnosti i vnutrennich děl, Ministerstvo bezpečnosti a vnitra), do něhož byly sloučeny všechny kontrarozvědné i policejní složky. To vyvolalo prudký odpor, neboť to znamenalo koncentraci moci jako za Stalina ve 30. letech, a Jelcin dekretem ze 17. ledna 1992 obě ministerstva opět rozdělil. Šéfem nového MB (Ministěrstvo bezopasnosti, Ministerstvo bezpečnosti) se stal generál Viktor Barannikov, jenž svou profesionální kariéru neabsolvoval v KGB, nýbrž v milicích (policii). Úkolem ministerstva byly ochrana ústavy a suverenity státu, boj s terorismem a organizovaným zločinem a shromažďování a analýza informací o bezpečnostní situaci. V roce 1992 začal ruský Nejvyšší sovět vydávat zákony o bezpečnostních složkách. V únoru to byl zákon o zpravodajské činnosti (který upravoval úkony sledování a odposlechů) a v červnu zákon o federálních bezpečnostních složkách (který upravoval jejich řízení a kontrolu).
V Rusku mezitím mnozí bývalí příslušníci KGB i nových bezpečnostních složek odcházeli do soukromého sektoru a do soukromých bezpečnostních služeb a jiní se zase věnovali nelegálním transakcím. V červnu 1992 byla z tohoto důvodu na Ministerstvu bezpečnosti uskutečněna čistka, která postihla na 30 vysokých důstojníků. Téhož měsíce napadl Ministerstvo bezpečnosti (MB) ministr zahraničí Andrej Kozyrev, který obvinil “čekisty”, že manipulují s informacemi a mylně informují prezidenta, a požadoval radikální změny na ministerstvu. Tam rostly rozpory mezi kádry z KGB a Barannikovem. Ten zůstával věrný Jelcinovi a i demokratické síly v něm viděly záruku, že ministerstvo nebude zpolitizováno. Nicméně v červenci musel podat demisi, protože ho Jelcin obvinil z “překročení etických norem” (šlo údajně o pochybné finanční transakce jeho ženy). Barannikov však tvrdil, že je obětí politické situace v Rusku.
Ta se od jara 1993 polarizovala na stoupence prezidenta a Nejvyššího sovětu a boj protichůdných sil vyvrcholil v říjnu 1993 rozstřílením Bílého domu v Moskvě a rozehnáním Nejvyššího sovětu. Ministerstvo bezpečnosti se projevilo jako nespolehlivé (Barannikov sám byl zatčen a několik měsíců uvězněn), a proto bylo dekretem prezidenta Jelcina v prosinci 1993 rozpuštěno a místo něho vytvořena FSK (Feděralnaja služba kontrrazvedki, Federální služba kontrarozvědky). Do jejího čela byl postaven další Jelcinův člověk, generál > S. Štěpašin. Z Ministerstva bezpečnosti byla do FSK převedeno na 30 % zaměstnanců (to jest asi 75 000) a pokračoval přechod do soukromého sektoru v Rusku i v zahraničí. (V letech 1993–94 bylo vydáno na 8 000 koncesí pro soukromé bezpečnostní služby a v roce 1995 v nich bylo zaměstnáno na 800 000 lidí.) Ani FSK neměla dlouhého trvání. Celý rok 1994 se ve Státní dumě debatovalo o novém uspořádání kontrarozvědky a 3. dubna 1995 podepsal Jelcin zákon o orgánech > FSB (Feděralnaja služba bezopasnosti, Federální bezpečnostní služba), který určoval úkoly, organizaci, činnost a kontrolu FSB prezidentem a Státní dumou. FSB jako ruská kontrarozvědka trvá dodnes, to znamená, že situace v Rusku se v tomto směru stabilizovala. Má dnes asi 80 000 zaměstnanců. Vojenská rozvědka > GRU přežila rozpad SSSR takřka beze změn. 
Kromě GRU, > SVR a FSB jako hlavních zpravodajských organizací v Rusku je další důležitou organizací Federální agentura vládních komunikací a informací (Feděralnoje agentstvo pravitělstvennoj svjazi i informaciji – FAPSI), která vznikla v září 1991 z bývalé VIII. a XVI. správy KGB. Prezidentskými dekrety byla v roce 1993 určena její činnost a v roce 1994 její organizace. Má na starosti záležitosti spojovací, šifrovací a zejména radioelektronickou rozvědku a kontrarozvědku. Svým zaměřením se podobá americké > NSA. Má asi 54 000 zaměstnanců a jejím šéfem je od prosince 1991 generál Alexander Starovojtov. Po řadě mnoha organizačních a personálních změn jsou dnes dalšími samostatnými službami Federální pohraniční služba (asi 210 000 příslušníků) a Federální správa ochrany (ochrana státních činitelů, asi 20 000 příslušníků). Nadále existují vojska Ministerstva vnitra (asi 250 000 příslušníků). 

ŘÍDÍCÍ DŮSTOJNÍK
Operativní pracovník zpravodajských služeb, který vybírá a získává > tajné spolupracovníky a řídí jejich činnost. V > StB se často používalo pojmu řídící orgán nebo řídící pracovník.
Řídící důstojníci ve všech fázích své činnosti postupují podle vypracovaných plánů, které schvalují jejich nadřízení. U > kontrarozvědky StB to byli náčelníci oddělení a odborů, u > rozvědky StB doma náčelníci odborů nebo jejich zástupci, v zahraničí > rezidenti nebo jejich zástupci. 
Řídící důstojník řídí obvykle více spolupracovníků. V StB za ministra > R. Baráka byla snaha, aby jich bylo asi 10, ale později byly tyto nároky značně sníženy. Řídící důstojník má pracovat přísně konspirativně a spolupracovníky smí znát pouze on a příslušní nadřízení. Proto je problémem, když z různých důvodů (studium, nemoc, pobyt v cizině) nemůže udržovat se spolupracovníkem pravidelný styk nebo když řídící důstojník náhle zemře či je převelen. V StB platilo pravidlo, že předání jinému řídícímu důstojníkovi bylo možné jen se souhlasem spolupracovníka a za účasti nového řídícího pracovníka. Pokud ten nemohl přijít, navazoval se spolupracovníkem styk na základě hesla pro spojení.
Učebnice pro > operativní pracovníky StB zdůrazňovaly, že řídící pracovník je pro agenta představitelem zpravodajské služby, ba i “socialistického státu”, a že tedy musí “převyšovat kvalitu spolupracovníka v těch směrech, ve kterých ho vychovává”. To byl pouze zbožný postulát. Problémem řízení agentury StB v 80. letech bylo, že se u “délesloužících” spolupracovníků měnili řídící důstojníci, neboť dosavadní povyšovali či odcházeli do důchodu a noví toho o předcházejícím politickém a historickém vývoji věděli velice málo. To ostatně platilo ve všech případech, kdy spolupracovníky byli lidé s vysokoškolským vzděláním. Do činnosti řídících důstojníků se také promítal postupný rozklad komunistického režimu a s tím i korupce. Jen tak si lze vysvětlit, že v 80. letech byly zavedeny “knihy darů tajných spolupracovníků řídícím orgánům”. “Dary” byly většinou odměnou za doporučení cesty do zahraničí. 

ŘÍZENÍ AGENTŮ
K činnosti řídícího důstojníka patří vytypování, výběr, prověřování a > získávání agentů. Jejich řízení spočívá především ve výchově, v ukládání úkolů, ve > vytěžování a v kontrole.
Výchovou se rozumí výchova k pochopení cílů činnosti agenta a jeho výcvik v zásadách konspirace, v druzích spojení, v ovládnutí metod a prostředků získávání informací a dokumentů apod. Výchova se uskutečňuje výkladem, předvedením, samostatným studiem a praktickými cvičeními, případně za účasti specialistů (například užívání tajnopisu, radiospojení, kódování a šifrování). 
Pro ukládání úkolů platí zásada, že agentovi se svěřují poznatky a fakta jen v tom rozsahu, který je nutný pro splnění úkolů. Ty musí být konkrétní, musí odpovídat jeho možnostem a > legendě, pod kterou působí. Ukládání úkolů se děje přímo (při osobním styku) nebo nepřímo (neosobním spojením nebo prostřednictvím třetích osob). Přímé ukládání úkolů je obvyklé u > kontrarozvědek, naopak nepřímé je časté u > rozvědek.
Vytěžováním se rozumí nejen přejímání informací, dokumentů či předmětů, které agent získal, ale i zjišťování jeho dalších možností. Od toho se pak odvíjí ukládání dalších úkolů. Také při vytěžování se uplatňuje přímé a nepřímé řízení. 
Kontrola je nezbytnou součástí řízení. Spočívá v ověřování spolehlivosti agenta a pravdivosti a kvalitnosti jeho zpráv, ve zjišťování, zda nebyl dekonspirován nebo převerbován, v shromažďování údajů charakterizujících jeho osobnost a způsob práce apod.
Jestliže se řízení agenta děje přímo, při osobním styku, je žádoucí, aby probíhalo v konspiračním prostředí, kde řídící důstojník a agent nemohou být rozpoznáni. To je zvlášť důležité u rozvědky, proto ukládání úkolů a vytěžování se často uskutečňuje ve třetích zemích. Kontrola agentů se čas od času uskutečňuje na kontrolních schůzkách za účasti přímého nadřízeného řídícího důstojníka. Kontrolní schůzky s agenty rozvědky StB se konaly většinou na území Československa. 
 
SABINA Karel, 1813–1877, český novinář, spisovatel, literární kritik a tajný policejní agent
Narodil se jako nemanželské dítě dcery ředitele cukrovaru a (podle vlastního tvrzení) polského šlechtice. Vychováván byl v rodině zedníka. Po absolvování staroměstského gymnázia studoval filozofii a práva, ale studia nedokončil a živil se převážně literární a publicistickou činností. V předbřeznovém období patřil k předním představitelům českého romantismu. Byl přítelem a později vykladačem díla Karla Hynka Máchy. Za revoluce 1848–49 patřil k hlavním mluvčím radikálních demokratů a byl redaktorem jejich tisku. Za přípravu tzv. májového spiknutí byl roku 1849 zatčen a v roce 1853 odsouzen k trestu smrti. Ten mu byl změněn na 18 let vězení, ale v roce 1857 byl amnestován. Po amnestování žil ve velice bědných poměrech. Ze Sabinovy rozsáhlé tvorby stojí nejvýše román Oživené hroby, libreta ke Smetanovým operám Prodaná nevěsta a Braniboři v Čechách a k Blodkově opeře V studni.
Na konci 60. let upadl Sabina do podezření ze styků s policií a v létě 1872 byl z těchto styků usvědčen. Ustavený “národní soud” ho vyloučil jako zrádce národa z české společnosti. Sabina se ke stykům s policií přiznal, tvrdil však, že odhalená zpráva, kterou pro policii vypracoval a jež ho usvědčovala, byla jedinou akcí, k níž ho dohnala bída. Ve své Obraně pak tvrdil to, co vždy říkají odhalení agenti: “Mocnějším hlasem jest mi hlas vlastního svědomí a přesvědčení, že jsem ni věci národní, ani osobám kterýms nikdy neublížil a nikoho do neštěstí neuvedl.” Na rozdíl od agentů StB zveřejněných po listopadu 1989 Sabina svou spolupráci s tajnou policií nepopřel, takové drzosti nebyl schopen. Otevřené policejní archivy po roce 1918 dosvědčily, že Sabina nebyl nevinný. Jako placený policejní agent s krycím jménem ROMAN působil již od roku 1859 a za pravidelný měsíční plat podával informace o českém politickém životě a o mnoha veřejných osobnostech, včetně těch, které mu byly blízké nebo ho dokonce podporovaly.
Dnes je možná symbolické, že autor libreta k nejnárodnější české opeře byl policejním agentem. Tenkrát to byl ovšem případ řídký a udání rakouské tajné policii nemohla nikomu příliš ublížit. Byl to především závažný mravní poklesek. Česká společnost z konce 19. století svůj postoj k tomu vyjádřila tím, že Sabinu ze svého středu vyloučila a že jako autor libreta k Prodané nevěstě musel být dlouho na plakátech představení uváděn jen iniciálami. Jeho případ patří k dobře známým příběhům českých dějin v 19. století. Je otázkou, co vlastně chtěli vyjádřit > tajní spolupracovníci StB, když si dávali krycí jméno ROMAN nebo dokonce SABINA. O nich a tisících dalších velká část české společnosti z konce 20. století nechce nic vědět a leckteré stále uznává, a dokonce ctí.

SABOTÁŽ
Organizovaná akce, jejímž cílem “je poškození budov, podniků, jejich vybavení, omezení výroby či zásobování. Cíle jsou vybírány tak, aby jejich poškozením byla nepříteli způsobena značná škoda či aby byl podpořen určitý politický cíl”. Sabotáž je specifickou formou ozbrojeného boje, neboť sabotér – na rozdíl od diverzanta – je osobou z řad zaměstnanců podniku či organizace, které mají být poškozeny. Sabotáže nejrůznějšího druhu jsou časté za války (například v Němci okupované Evropě za 2. světové války). V míru jich užívají zejména teroristické organizacemi a totalitní státy (> státní terorismus). V těchto státech je ovšem obvinění ze sabotáže oblíbeným zástupným obviněním za hospodářské neúspěchy.

SAINT-GERMAIN hrabě de, 1696?–1784, francouzský agent ve službách krále Ludvíka XV.
Obdobou alchymistů z konce 16. století byli šarlatáni konce 18. století – patřil mezi ně proslulý Giuseppe Balsamo, hrabě Cagliostro, a také údajný hrabě Saint-Germain. Jeho vlastní jméno i původ jsou neznámé, sám kolem sebe šířil různé zkazky, například že je nemanželským synem španělského krále. Byl bezesporu nadaným malířem, hudebníkem a okultistou a hovořil mnoha evropskými jazyky.
Jeho závratná kariéra začala v polovině 18. století na dvoře Ludvíka XV. a markýzy de Pompadoure. To už měl za sebou pobyt v Anglii, kde však byl obviněn ze špionáže ve prospěch jakobitů. “Hrabě” projevil dostatek chladnokrevnosti a soud ho nakonec musel propustit pro nedostatek důkazů. Pak zmizel z dohledu téměř na 10 let (podle příznivců okultismu díky znalosti tajných nauk). Roku 1757 přijel do Paříže, kde se mimo jiné setkal s > Casanovou, a stal se agentem markýzy de Pompadoure. Ale sloužil – jako alchymista i agent – také přímo Ludvíku XV. Ovšem francouzské finanční potíže nevyřešil, a tak se pro něho našlo jiné využití. Jako “tisíciletý, leč nezestárlý” muž objížděl panovnické dvory v Evropě a udivoval nejen svými znalostmi, ale i magickými pokusy a jinými kousky. Nejprve byl poslán roku 1759 do Haagu, ale dodnes není jasné, co bylo jeho posláním. V každém případě tam znovu potkal Casanovu (rovněž s tajným posláním). Své úkoly nesplnili a společně se rozhodli, že se do Francie už nevrátí.
Už současníky udivovalo, odkud plynou značné příjmy hraběte (zlato se mu vyrobit nepodařilo), a soudili, že jejich zdrojem je “vyzvědačství”. Má se za to, že příčinou neúspěchu mohla být i zrada Casanovy, který varoval francouzské i nizozemské úřady, že Saint-Germain hraje “dvojí hru”. A tak uprostřed slibné kariéry musel hrabě roku 1760 před zatčením uprchnout do Anglie.
Celá epizoda se jindy vykládá jako složitá hra Ludvíka XV. s cílem dostat svého agenta do Anglie během právě zuřící sedmileté války. Myslel si to i britský premiér, který záhy hraběte z Anglie vykázal. A tak o dva roky později byl Saint-Germain zase v Petrohradě – právě v době, kdy cara Petr III. svrhla jeho energická žena Kateřina II. To jen zvýšilo prestiž hraběte jako tajemného muže v pozadí. Pak žil na různých knížecích dvorech v Německu a stýkal se se svobodnými zednáři. Když zemřel, jeho hlavní mecenáš, mystik a okultista lanckrabě Karel Hessenský, spálil celou jeho pozůstalost, takže po tajemném hraběti zůstaly neméně tajemné dohady.

SAVAK viz ÍRÁN

SAVARY René, 1774–1833, francouzský ministr policie a šéf špionáže za napoleonských válek
Roku 1790 se přihlásil do armády, účastnil se tažení na Rýně a v roce 1798 byl vybrán do egyptské expedice. Roku 1800 se stal jedním z nejbližších generálů tehdejšího prvního konsula Napoleona, jemuž slíbil loajalitu v dobách vítězství i porážek. Získal za to vojenská a diplomatická místa a po zvolení Napoleona císařem byl jmenován vévodou. Roku 1810 po odchodu > J. Fouchého se stal šéfem Napoleonovy policie.
Savary měl už s tajnou službou pro Napoleona určité zkušenosti. Roku 1799 získal pro Francii jejího nejschopnějšího špiona > K. Schulmeistera. V roce 1804, když chtěl Napoleon rozdrtit aristokratické spiknutí chystané za hranicemi, podílel se Savary na vraždě vévody d’Enghiena (následníka trůnu), žijícího v Německu. Francouzští vojáci vévodu unesli, uvěznili ve Vincennes u Paříže a vévoda byl pak na přímý Savaryho rozkaz zavražděn.
Když Savary převzal ministerstvo policie, zjistil že Fouché před svým odchodem odnesl většinu důležitých dokumentů. Chtěl tím dosáhnout svého opětovného jmenování, protože nikdo jiný se v chodu ministerstva a v sítích agentů neorientoval. Ale to se nestalo zejména proto, že Savary našel jiné doklady, na které Fouché zapomněl, a s jejich pomocí pak reorganizoval celý špionážní systém. Obeslal podle seznamu všechny agenty, při rozhovoru s nimi zjistil jejich dosavadní úkoly a kontakty a těchto znalostí využil při získávání dalších agentů a při vytváření nové koncepce špionáže.
Převzatá Fouchého špionážní síť podávala hlášení o všech aktivitách proti Napoleonovi ve Francii i za hranicemi. Ovšem i tato ve své době nejvýkonnější organizace utrpěla nezdar, na nějž doplatil právě Savary. V roce 1812, v době tažení velké armády do Ruska, se generál Charles Malet pokusil se skupinou spiklenců o vzpouru proti císaři. Rebelům se podařilo zajmout i Savaryho a drželi ho v zajetí až do doby, než byla vzpoura potlačena vojskem.
Savary zůstal věrným bonapartistou i po Napoleonově útěku z Elby, chtěl se připojit k císaři a doprovázet ho po bitvě u Waterloo na sv. Helenu. Vítězné mocnosti mu to ale nedovolily. Žil pak nějaký čas v exilu, vrátil se do Francie a zde roku 1828 vydal své paměti. Uzavřel mír s restaurovanými Bourbony a až do smrti byl vysokým důstojníkem armády.

SBOR NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI viz SNB

SD (Sicherheitsdienst des Reichsführers der SS, Bezpečnostní služba říšského vůdce SS) – německá tajná služba
Založil ji roku 1931 > H. Himmler a původně měla sloužit k ochraně jeho osoby a SS. V roce 1932 jmenoval do čela SD > R. Heydricha, a ten z ní začal vytvářet rozsáhlou zpravodajskou organizaci. Když se v roce 1934 stal Heydrich šéfem > Gestapa, nastal pro nacismus typický stav – stírání hranic mezi státními a stranickými institucemi. SD po Heydrichově jmenování začala ihned vytvářet rozsáhlou agenturní síť. Neměla sice výkonné pravomoci, ale ty mělo Gestapo. Tak mohly obě organizace účinně zasáhnout již v “noci dlouhých nožů” 30. června 1934. Na počátku tohoto měsíce byla SD dekretem prohlášena za jedinou zpravodajskou organizaci NSDAP.
Brzy měla v Německu na 3 000 placených i neplacených pracovníků a začala verbovat “dobrovolné členy” (freiwillige Mitglieder), kteří měli za úkol sledovat politické názory a postoje obyvatelstva. Jejich počet nakonec dosáhl 30 000 a jmenovali se “důvěrníci” (V-Leute, Vertrauensleute). Na základě zpravodajské činnosti SD byly budovány rozsáhlé evidence a archivy. Z potřeby sledovat politickou emigraci, budovat v cizině “páté kolony” a ovlivňovat veřejné mínění v zahraničí ve prospěch nacistického Německa bylo v SD zřízeno 2. oddělení pro zahraničí (SD Ausland nebo také Geheimdienst Ausland, Zahraniční tajná služba), které mělo zpočátku na 400 placených nebo dobrovolných příslušníků.
 V SD byla vyvinuto moderní kartotékové zařízení. Šlo o vodorovně položený, elektromotorem ovládaný válec obsahující údaje o 500 000 osobách, jejichž karty bylo možné získat jednoduchým stisknutím knoflíku (podobnou kartotéku používala v Československu StB). Rozsahem svých informací se SD stala brzy jednou z nejlepších služeb na světě. V listopadu 1938 byla dekretem prohlášena za jedinou stranickou i státní zpravodajskou službu. V září 1939 byla včleněna do > RSHA, kde SD Inland tvořil Úřad III a SD Ausland Úřad VI. Z SD Inland, které až do konce války řídil Otto Ohlendorf, odešla část pracovníků do Gestapa a rozsáhlou agenturní síť v Německu řídilo asi 300 až 400 příslušníků. SD Ausland řídil od počátku roku 1941 > W. Schellenberg. Jeho složka postupně získala několik tisíc tajných spolupracovníků.
SD kromě zpravodajských úspěchů neblaze proslula tím, že spolu s Gestapem a příslušníky SS vytvářela takzvaná “Einsatzkommanda”, která zejména v SSSR měla za postupujícími armádami “politicky čistit” obsazená území, což v praxi znamenalo brutální teror. Mezinárodní tribunál v Norimberku prohlásil roku 1946 SD za zločineckou organizaci.

SDECE viz FRANCIE

SEBOLD William, * 1902–?, americký agent dublér
Narodil se a vyrostl v Německu, kde také sloužil jako voják za 1. světové války. Po válce odešel do USA a roku 1936 tu získal občanství. Pracoval jako mechanik u letecké společnosti. Když odjel v roce 1939 navštívit svou matku, zadrželo ho > Gestapo a Seboldovi hrozilo, že pokud pro něj nebude pracovat, zveřejní jeho zatajený záznam o výkonu trestu, který si odpykával ještě v Německu.
Sebold prošel špionážní školou v Hamburku a roku 1940 byl poslán zpět do USA s německým špionem a rezidentem Nikolausem Ritterem. Sebold po návratu do USA kontaktoval > FBI, které vše prozradil, souhlasil se spoluprací a byl pak vycvičen pro práci > agenta dubléra. Napomohl při likvidaci celé Ritterovy sítě (33 agentů), a zejména při odhalení > H. Langa, který na začátku války získal americký zaměřovací systém pro letecké bombardování. Po skončení akce se Sebold vrátil ke svému občanskému povolání.

SECURIDAD viz ŠPANĚLSKO

SECURITATE viz RUMUNSKO

SECURITY SERVICE viz MI-5

SEMIČASTNYJ Vladimír Jefremovič, * 1924, šéf KGB
Kariéru začal jako aparátčík v Komsomolu a zakončil jako šéf > KGB, kterým byl jmenován v roce 1961. Přestože předtím neměl žádné zkušenosti s tajnými službami, snažil se změnit pohled veřejnosti na ně. Do doby jeho nástupu byla špionáž podle sovětské propagandy pouze špinavou záležitostí Západu, a Semičastnyj se snažil heroizovat KGB, o níž tvrdil, že se již zbavila lidí, kteří ji za doby Stalinovy vlády diskreditovali.
Semičastnyj dokonce na KGB požadoval, aby rehabilitovala některé oběti předchozí éry. S tím neprošel a roku 1967 byl odvolán. Nahradil ho > Andropov, který lépe vyhovoval novému brežněvovskému vedení. Oficiálními důvody pro odchod Semičastného byly jeho neshody s armádou a údajně také jeho chyba, jíž se dopustil, když nezabránil odchodu Stalinovy dcery Světlany Alilujevové na Západ.

SEROV Ivan Alexandrovič, 1905–1990, šéf KGB
Narodil se ve vesnici Afimskoje v západním Rusku v rolnické rodině. V 18 letech se stal vedoucím vesnického sovětu, krátce nato vstoupil do Rudé armády, kde dosáhl funkce velitele dělostřeleckého oddílu. Zpravodajskou kariéru zahájil u > NKVD v roce 1939 a jako zástupce komisaře pro Státní bezpečnost byl spoluodpovědný za masové deportace občanů pobaltských republik a za zmasakrování polských důstojníků v Katynu. V roce 1945 řídil Serov deportace německých atomových a raketových vědců z Německa do SSSR. Roku 1954 za Malenkovovy podpory se po nemocném > Kruglovovi stal šéfem KGB.
Serov byl zkušený zpravodajec a “zasloužilý” čekista. Když zjistil, že se řada starých čekistů nedokáže pohybovat na Západě, využil k zpravodajskému pronikání na Západ a do NATO pracovníků > STASI, jejíž rozvědku úspěšně řídil Markus Wolf. Snažil se proto o zvýšení celkové kvality pracovníků KGB, především v jazykové přípravě a ve vzdělání. Roku 1956, za maďarské revoluce, navštívil se sovětskou delegací Budapešť a podílel se na přípravách a uskutečnění sovětské vojenské intervence v zemi a následujících represích. Proto bylo jeho sesazení koncem roku 1958 překvapením. Soudí se, že to bylo důsledkem jeho selhání při odhalování puče proti Chruščovovi. 

SETH Ronald, 1911–1985, britský špion, autor knih o špionáži
Po studiích v Cambridgi pracoval jako učitel. Od roku 1935 učil na univerzitě v Tallinu v Estonsku. Když se v roce 1939 vrátil do Anglie, nastoupil do britské rozhlasové společnosti BBC jako analytik.
Roku 1942 získal speciální výcvik v > SOE, aby mohl být vysazen na území Estonska. Protože uměl dobře estonsky, navázal styk s podzemním hnutím a pomáhal organizovat sabotážní akce. Němci ho však dopadli a dva roky věznili v Německu a ve Francii. V dubnu 1945 ho > H. Himmler poslal do Anglie s nabídkou separátního míru se Spojenci, ta ovšem byla ignorována.
Seth se po válce vrátil ke svému původnímu povolání učitele a začal také psát o špionáži. V roce 1952 mu vyšla první kniha o špionáži a roku 1972 vydal encyklopedii špionáže.

SEVER viz AKCE SEVER

SCHELLENBERG Walter, 1910–1952, šéf nacistické špionáže
Narodil se v Saarbrückenu, kde se jeho otec živil výrobou pian. Na univerzitě v Bonnu studoval nejdříve lékařství a pak práva. Vstoupil do nacistické strany, zapojil se do práce > SD a při anšlusu Rakouska v březnu 1938 už byl pověřen zabavením spisů a archivu rakouské tajné služby. Později v rámci pátrání po protihitlerovské opozici se účastnil > incidentu ve Venlo. Od roku 1939 vedl oddělení kontrašpionáže SD a podílel se také na nacistických přípravách na rozbití Československa. Dne 15. března se účastnil Hitlerova příjezdu do Prahy.
Schellenberg byl chráněncem > Heinricha Himmlera, který ho v roce 1941 jmenoval šéfem VI. úřadu > RSHA (SD Ausland). Byl to právě on, kdo vrchní velení Wehrmachtu přiměl k souhlasu s nasazením teroristických “Einsatzkommand” v SSSR. Po atentátu na > R. Heydricha přijel do Prahy a podílel se na vedení vyšetřování. Himmler ho pak chtěl jmenovat šéfem RSHA, ale Hitler to odmítl kvůli jeho mládí. Jmenován byl > E. Kaltenbrunner, ale navzdory jeho ambicím skutečným šéfem zahraniční špionáže zůstal Schellenberg. Uprostřed války řídil sledování Abwehru a dosáhl toho, že byl Abwehr zrušen a začleněn do jeho úřadu. Koncem roku 1944 ještě spoluorganizoval “operaci Greif” – řídil ji Otto Skorzeny, který s příslušníky SS v amerických uniformách a s americkou výzbrojí měl v týlu spojeneckých vojsk přispět k úspěchu německé protiofenzivy v Ardenách.
Ale už od léta 1944 se souhlasem a pak z pověření Himmlera navazoval jednání se západními spojenci s cílem dosáhnout separátního míru s nimi a vedl je zejména v posledních měsících války. Separátního míru ovšem nedosáhl – válečným cílem Spojenců a SSSR byla bezpodmínečná kapitulace Německa. Po válce byl Schellenberg souzen v Norimberku jako válečný zločinec a byl odsouzen k šesti letům vězení. Po propuštění napsal vzpomínky.

SCHLESINGER James Rodney, 
* 1929, šéf CIA
Narodil se v New Yorku, v letech 1950–56 vystudoval ekonomii na Harvardské univerzitě a do roku 1963 působil jako asistent na univerzitě ve Virginii. Věnoval se publikační činnosti, zabýval se strategickými studiemi a analýzou zpravodajských služeb. V lednu 1971, po vítězství prezidenta Nixona ve volbách, se stal po Richardu Holmesovi na 4 měsíce ředitelem > CIA.
Během této krátké doby dal zpracovat analýzu “rodinného stříbra” – seznam sedmi set ilegálních i jinak choulostivých operací CIA od jejího vzniku. Tato černá listina dala podnět ke zkoumání činnosti CIA prezidentskou komisí v letech 1974–75 a vyvolala tvrdou prověrku mezi zakládajícími pracovníky CIA, kterou provedl Schlesingerův nástupce > W. Colby. Schlesinger ze CIA odešel do Nixonovy administrativy na místo tajemníka ministerstva obrany. Po roce 1975 se vrátil učit na americké univerzity.

SCHRAGMÜLLEROVÁ Elisabeth, 1887–1940, německá špionážní instruktorka za 1. světové války
Narodila se ve velmi zámožné rodině ve Vestfálsku, soukromě se vzdělávala a podnikala studijní cesty po celé Evropě. Doktorát získala roku 1913 na univerzitě ve Freiburgu.
Po vypuknutí 1. světové války napsala dopis > W. Nicolaiovi, který v té době vedl německou vojenskou tajnou službu, a naléhavě žádala o místo v jeho organizaci. Nicolai ji přijal a zaměstnal na cenzorském úřadě pro belgické území okupované Německem. Zde se osvědčila jako vynikající zpravodajka, a byla proto vyslána do Baden-Badenu, aby připravila speciální zpravodajské kursy. Jejím dalším působištěm byla německá špionážní škola v Antverpách. Zde se výborně uplatnila jako štábní instruktorka. Navíc to prý byla velmi přitažlivá žena, takže její vzhled a inteligence jí pomohly k mnohým úspěchům.
V instruktážích kladla důraz na užívání moderních vědeckých metod a psychologie. Učila zpravodajce navazovat společenské kontakty tak, aby “informátoři” za nimi přicházeli sami a polevovali v případné bdělosti. Rozvinula také starý špionážní manévr “oběť”, při kterém je jeden agent vydán nepříteli proto, aby odvedl pozornost od dalšího, mnohem důležitějšího. Vedla zpravodajce k názoru, že jejich činnost je velmi důležitá a že je ve “vyšším” zájmu nutné zapomenout i na přátelství.
Britové a Francouzi o přítomnosti Schragmüllerové v Antverpách věděli, přestože její jméno bylo přísně tajeno. Byla nazývána “Fräulein Doktor” nebo “krásná blondýnka z Antverp”. Když se blížila porážka Německa, opustila Schragmüllerová špionážní školu a přes Belgii se stáhla s německými vojsky zpět do Německa. Pracovala potom jako profesorka historie na univerzitě v Mnichově až do své smrti na počátku 2. světové války.

SCHULMEISTER Karl, 1770–1853, šéf špionážní sítě pracující pro Francii za Napoleonovy éry
Postava Schulmeistera se stala díky francouzskému televiznímu seriálu i po staletích známou také u nás. Syn ministra svobodného státu Lotrinsko na břehu Rýna získal církevní vzdělání, ale opustil duchovní cestu a stal se z něj pašerák, který převážel kontraband přes Rýn z Francie do Německa a naopak. Pro krytí své činnosti založil ve Štrasburku obchod a přátelil se s vojáky, aby zjistil, kde jsou hlídky a jaké užívají triky. Těch pak sám s úspěchem používal. Svou činnost rozšířil za Velké francouzské revoluce i na “pašování” aristokratů z Francie.
Roku 1799 se Schulmeister setkal s důstojníkem Napoleonovy armády na Rýnu > R. Savarym. Ten ho získal pro tajné mise v Německu a po jejich úspěších se roku 1804 Schulmeister stal šéfem > Fouchého sítě v Německu. V roce 1805 ho Napoleon poslal do Vídně, aby připravil půdu pro nadcházející vojenské tažení proti Rakousku.
Schulmeister přijel do Vídně pod > legendou uherského šlechtice vyhoštěného z Francie za to, že bránil práva Rakouska proti Napoleonovi. Poslal dopis generálu Mackovi, veliteli rakouské armády na Dunaji, v němž nabídl, že může prozradit tajné údaje o Napoleonově velké armádě. Mack ho pozval na schůzku a nechal se jím natolik ovlivnit, že ho jmenoval do čela své válečné služby pro nadcházející bitvu.
To je jeden z klasických příkladů, jak tajný agent jedné strany se dostane do čela nepřátelské tajné služby a získá možnost zmapovat celý systém protivníka a manipulovat jím. Schulmeister informoval Napoleona jak o stavu a přípravě rakouské armády, tak o Mackových strategických záměrech. Naopak rakouskému velení podával dezinformace o Napoleonově strategii a o stavu francouzské armády. Napoleon se mimo jiné přesně dozvěděl, že Mack podlehl přílišné sebedůvěře, zatímco rakouskému veliteli Schulmeister úspěšně vsugeroval, že francouzská armáda je na pokraji vzpoury. Navíc Schulmeister podplatil dva vysoké rakouské důstojníky, aby získal informace, k nimž sám neměl přístup. Výsledkem všeho byla proslulá bitva u Ulmu 20. října 1805, která však ani nebyla skutečnou bitvou. Napoleon obklíčil Mackovy síly a donutil ho stáhnout se do pevnosti, která krátce poté kapitulovala.
Roku 1808 Schulmeister řídil francouzskou zpravodajskou službu v Erfurtu, kde došlo ke schůzce mezi Napoleonem a carem Alexandrem. Schulmeister dostal příkaz, aby zjistil, co radí carovi jeho poradci. Špionážní síť, kterou vytvořil Schulmeister k tomuto účelu, zahrnovala i osoby z ruského velitelství, které vyměnily informace za francouzské zlato. Hlášení posílilo Napoleonovu pozici v jednání a nakonec car podepsal dohodu, která uznávala francouzskou kontrolu nad většinou území Evropy.
Počátkem roku 1809 se Schulmeister dostal do velitelského sboru Napoleonovy armády. Účastnil se druhého tažení proti Rakousku a v boji utržil ránu na tváři. Po vítězství se stal komisařem vídeňské policie a měl bdít nad bezpečností v době francouzské okupace města. Nezaujatý francouzský pozorovatel o jeho horlivosti poznamenal, že jediný Schulmeister svým terorem předčil řádění celého oddílu armády. Vídeňáci si navíc Schulmeistera pamatovali jako “uherského” grófa, který způsobil Mackovu kapitulaci v Ulmu.
Paradoxně tento triumf stál na počátku Schulmeisterova pádu. Napoleon se totiž oženil roku 1810 s rakouskou princeznou Marií Louisou, a ta použila svého vlivu k tomu, aby byl Schulmeister odstraněn. Ačkoli si ho Napoleon cenil, zbavil ho vojenské služby. Schulmeister doufal, že aspoň obdrží za své služby vyznamenání, ale Napoleon ho odbyl slovy, že “zlato je jediná vhodná odměna pro špiona”.
Schulmeister si zakoupil panství v Alsasku, kde žil až do Napoleonovy porážky v bitvě národů u Lipska roku 1813. Když rakouský kontingent vpadl do Alsaska, neopomněl rozstřílet Schulmeisterův dům v odplatu za jeho činy proti Rakousku. Napoleon po návratu z Elby ho přiměl, aby mu ještě jednou sloužil, ale po bitvě u Waterloo Schulmeister zaplatil za svou oddanost ztrátou většiny majetku. To málo, co mu zbylo, promrhal v nezdařených spekulacích.
Po zbytek svého dlouhého života byl tento “superšpion” pouličním prodavačem tabáku ve Štrasburku. Jeho epitafem se stal Napoleonův výrok z dob jejich společných triumfů: “Karl Schulmeister je císařem špionů.”

SHULZE-BOYSEN Harro, 1909–1942, německý špion v sovětských službách za 2. světové války
Narodil se v Kielu, kde jeho otec, synovec velkoadmirála Alfreda von Tirpitze, sloužil jako kapitán v císařském námořnictvu. Navštěvoval školu v Duisburgu a studoval práva na univerzitách ve Freiburgu a v Berlíně. Jako romantický vyznavač svobody a stoupenec anarchismu sledoval s obavami nástup nacismu v Německu, a když se v roce 1933 Adolf Hitler stal německým kancléřem, přešel Shulze-Boysen k opozici. Později na nátlak rodiny přijal místo v tiskovém oddělení ministerstva letectví.
V roce 1936 začal předávat informace sovětskému velvyslanectví v Berlíně. Sestavil konspirační skupinu a seznámil se s Arvidem Harnackem, který byl členem výboru Komunistické strany Německa a šéfem jiné protinacistické organizace.
Shulze-Boysen neoficiálně pracoval pro SSSR až do začátku války s ním, tedy do roku 1941. Potom začal systematicky dodávat zprávy a informace. Jeho skupina Choro se stala součástí > Rudé kapely, sovětské špionážní sítě pokrývající většinu evropského kontinentu. V roce 1941 se stal styčným důstojníkem personálního velitele německého letectva a z titulu své funkce měl přístup k informacím o leteckém průmyslu, pohonných hmotách, technickém stavu letadel a strategických plánech letectva. Jeho agenti ho zásobovali zprávami o situaci v generálním štábu a o náladách mezi nejbližšími spolupracovníky Hitlera.
Předávání zpráv do Moskvy obstarávali kurýři a radiostanice Rudé kapely. V roce 1941, když Němci pronikli hluboko na území Sovětského svazu, sovětská tajná služba vytvořila kódy a krycí adresy na zabezpečení své berlínské > centrály. Němci však tyto kódy nalezli při rozkrytí belgického oddělení Rudé kapely v roce 1942. Na základě přiznání bruselského radiooperátora pak Němci rozbili celou Rudou kapelu a zatkli a popravili mnoho agentů včetně Harnacka a Shulze-Boysena.

SCHŮZKA
Obecně je to každé konspirativní setkání v činnosti zpravodajské organizace, ale běžně se schůzkou rozumí ničím nenahraditelné osobní spojení řídícího důstojníka s tajným spolupracovníkem, neboť při ní lze úkoly nejen zadávat, ale také podrobně vysvětlit metody a prostředky pro jejich splnění, a naopak od agenta nejen přijmout jeho informace, případně získané dokumenty a předměty, ale také ho důkladně vytěžit k jeho dalším činnostem.
Osobní spojení na schůzkách je jednodušší pro > kontrarozvědky, neboť působí v domácím prostředí, kde mají vybudovánu síť > schůzkových bytů a kde i možnost výběru míst pro schůzky mimo ně je mnohem pestřejší. Je i málo pravděpodobné, že řídícího důstojníka někdo sleduje, což platí i u agentů. Těm ovšem hrozí náhodné prozrazení (jak popisuje heslo > kontakt) nebo nečekané setkání s rodinnými příslušníky a známými při cestě na schůzku či na ní. Schůzky jsou naopak riskantní v cizí zemi, zejména má-li účinnou kontrarozvědnou službu. Sledování řídícího důstojníka může dekonspirovat jeho agenta, a jsou-li oba přistiženi například při předávání dokumentů, je to obtížně napravitelný > proval. Proto řídící důstojníci rozvědek uskutečňují schůzky s agenty-cizinci často ve třetí zemi. Zejména řídící důstojníci rozvědek a jejich agenti musí ovládat > kontrasledování.
Pro schůzky kromě dodržování konspirace platí řada pravidel – mají být stálé, pravidelné a operativní, tedy dobře připravené. Čas konání schůzky musí být přizpůsoben rodinným, společenským a pracovním možnostem agenta. Schůzka se nemusí z různých důvodů uskutečnit (dopravní kolaps, nečekané setkání, onemocnění, služební cesta) nebo může být přerušena (příchod známé osoby, požár a evakuace budovy, rutinní policejní zásah). Pro tyto případy se vypracovává systém pevných a náhradních schůzek, někdy se místo a doba náhradní schůzky určují hned na jejím počátku. Dojde-li k naprostému přerušení schůzek, obnovuje se osobní styk prostředky neosobního spojení. Kontrarozvědka StB měla pro tyto případy “agenturní telefon”, na němž se agenti hlásili svými hesly.
Kontrarozvědka StB znala jen tři druhy schůzek – řádné, kontrolní (za účasti náčelníka) a předávací (přejímání agenta od jiného řídícího důstojníka). > Rozvědka StB, jejíž činnost byla mnohem náročnější, rozeznávala schůzky kontaktní (přejímání agenta do řízení), řádné (vytěžování, úkolování, školení, kontrola), předávací (přejímání dokumentů a materiálů), mimořádné (na základě naléhavých požadavků řídícího důstojníka nebo agenta), pevné (časově předem určené pro případ ztráty spojení) a kontrolní (k pouhému vizuálnímu kontaktu po dočasném přerušení spolupráce; při ní se dohodnutými signály ověřovala volnost a bezpečnost pohybu).
Agenti kromě získaných dokumentů a materiálů podávají své zprávy ústně, písemně nebo nahrané na zvukovém záznamu. Řídící důstojník po každé schůzce o ní vypracovává záznam, jemuž se v StB říkalo > agenturní zpráva. Agenti StB také dostávali na schůzkách finanční odměny. Pokud jejich příjem nepotvrdili (krycím jménem) na stvrzence, musel řídící důstojník zaznamenat výši odměny do zprávy o schůzce a vyúčtovat ji do fondu “zvláštních finančních prostředků”. Část dokladů o tomto fondu StB se zachovala.
Kontrarozvědka StB usilovala o to, aby se o se nejvíce schůzek řídících důstojníků se spolupracovníky odehrávalo z konspirativních důvodů ve schůzkových bytech. V 80. letech podle zachovaných rozborů tam probíhalo na 75 % schůzek.

SCHŮZKOVÉ BYTY
Konspirativní prostory sloužící k utajovanému styku řídících důstojníků a jejich agentů. Směrnice StB pro kontrarozvědku rozlišovaly a) propůjčené byty a b) konspirační byty a kromě toho v její praxi vznikla i směrnicemi neuváděná > styková místa. 
Propůjčené byty (PB) patřily občanům, kteří byli získáváni jako tajní spolupracovníci StB a byli evidováni v > registrech svazků jako držitelé propůjčeného bytu. Místnosti nebo byty propůjčovali na základě dohody, v níž se stanovily podmínky pro obě strany (mimo jiné finanční, konspirační apod.). Předtím byl důkladně prověřen nejen držitel PB, ale i členové jeho rodiny, příbuzní a případně i přátelé a známí. Tento okruh lidí tedy držitel PB vystavil nejrůznějším > lustracím, prověrkám v zaměstnání a v místě bydliště, zjišťování někdy i intimních podrobností. 
Konspirační byty (KB) byly vedeny na > krycí jméno operativního pracovníka StB, který byl pověřen jejich vyhledáním, získáním, vybavením, úklidem, placením nájemného, zpracováním > legendy pro jejich používání atd. Před získáním KB byly uskutečněny lustrace všech obyvatel v domě, případně lidí, kteří v něm pracovali.
Pro výběr schůzkových bytů operativci StB využívali svých kolegů, důvěrníků a tajných spolupracovníků a nejrůznějších > oficiálních styků, zejména na bytových úřadech. O záležitosti související s oficiálním přidělením KB se staraly bytové útvary Federálního ministerstva vnitra a krajských správ SNB. PB a KB se získávaly obvykle ve větších městech na ulicích s větší frekvencí, v pasážích a v domech, kde byly různé úřady, obchody, zdravotnická střediska, právní poradny, internáty apod., nebo na sídlištích, kde se lidé příliš neznali. Nesměly se získávat v domech, kde byly sekretariáty KSČ a stran Národní fronty a v budovách zastupitelských sborů.
I když PB (patřící tajným spolupracovníkům) byly jiné povahy než KB (spravovala je StB), svazky, které na ně byly vedeny, měly fyzicky stejnou podobu. Obsahovaly především údaje o konspiračním provozu v bytě (kdo, kdy přesně, s kterým agentem tam byl, co bylo obsahem schůzky apod.). Jedna ze složek obsahovala finanční doklady. Přesná evidence o provozu v bytě byla nutná, neboť v případě dekonspirace, zrady nebo emigrace agenta se schůzkový byt musel zrušit. (Mnoho ze svazků konspiračních bytů (KB) a propůjčených bytů (PB) zůstalo zachováno a jsou dalším zdrojem informací o činnosti StB a jejích agentů.) Do schůzkových bytů byly voděni jen spolehliví a prověření tajní spolupracovníci (v systému > AIS PAS bylo zavedení do PB či KB jedním ze sledovaných údajů), a to podle jejich společenského postavení. KB byly proto nejrůznější kategorie, od zcela podřadných až po vily (konspirační byla také vila v Praze 6, Dělostřelecké ulici, kterou po listopadu 1989 zakoupil prezident V. Havel).
KB a PB byly získávány pro potřeby určitých útvarů StB a jiné o nich ani nevěděly. Ze zachovaných svazků 10. odboru Hlavní správy kontrarozvědky (boj proti opozici) je znám například provoz v KB PARČÍK ve Vodičkově ulici v Praze, kam chodili agenti z prostředí exkomunistů LEOŠ, PENTAGON, SAŠA, TOMÁŠ (ten až dvakrát týdně) a jiní. Další KB pro agenty z tohoto prostředí, MÍR v Budečské ul. v Praze, navštěvovali IVAN, GALA, NIKOLA a jiní, v KB ARBES 2 v Praze-Řepích se pak se svými řídícími orgány scházeli agenti z prostředí nekomunistické opozice JIŘÍ, MARTIN a další.
K 30. červnu 1989 všechny útvary kontrarozvědky StB v Československu vedly 649 konspiračních a 807 propůjčených bytů. Další schůzkové byty měly ostatní složky StB (rozvědka, vojenská kontrarozvědka, ochranka, správy sledování a zpravodajské techniky). Bylo ovšem přísně zakázáno používat schůzkové byty k soukromým účelům. 

SIGC viz ŠPANĚLSKO

SIGNÁL
1. Smluvený předmět nebo činnost sloužící k neosobnímu spojení pracovníků a spolupracovníků > zpravodajských služeb (u rozvědky StB například při kontrolních schůzkách). Signálem může být cokoli, například ze špionážních románů známá květina v knoflíkové dírce, ale také domluvené noviny v kapse, obráceně nalepená známka na dopisy, smluvená značka křídou poblíž > mrtvé schránky, dohodnutý počet zazvonění telefonu a nekonečné množství jiných, převážně vizuálních nebo zvukových znamení. Druhem signálu je třeba i > bezpečnostní klíč nebo > heslo.
2. Ve směrnicích a učebních pro > kontrarozvědku StB se za signál považoval “každý zhodnocený poznatek nasvědčující, že dochází nebo již došlo k přípravě, k pokusu nebo k dokonání trestného činu, popřípadě k jinému jednání namířenému proti chráněným zájmům”. O skutečné trestné činy šlo málokdy – za signál v tomto smyslu lze považovat například zachycený šifrovaný dopis v > akci TROJA nebo anonymní dopis vyhrožující otrávením pitné vody v určitém městě (jde o skutečný a objasněný případ). Protože k nejdůležitějšímu “chráněnému zájmu” StB patřilo ovšem zachování komunistického režimu a sovětského impéria, bylo signálů o jednání proti tomu bezpočet. Signálem bylo například sdělení horlivého souseda nebo agenta o něčí zamýšlené emigraci, zachycení dosud neznámého samizdatu, udání o soukromých schůzkách většího počtu věřících, objev protirežimní tiskoviny, udání o častém styku občana s cizinci (viz heslo > klamná verbovka), oznámení o protirežimních řečech nějakého občana atd.
Signál podle směrnic StB byl podnětem k založení dvou svazků > rozpracování – signálního svazku (na konkrétní osobu) nebo pátracího svazku (jestliže konkrétní osoba nebyla známa). Vnitřní uspořádání svazku bylo stejné jako u jiných ostatních svazků StB. Svazek měl potvrdit nebo vyloučit, že došlo či dochází k trestnému činu nebo jednání proti “chráněným zájmům”. V prvém případě mohlo být zahájeno trestní stíhání (pokud dokumentace shromážděná ve svazku k tomu postačovala) nebo byl založen jiný svazek rozpracování (osobní), v druhém případě se signální svazek ukládal do operativního archivu (se shromážděnými dokumenty nebo jen se závěrečnou zprávou). K 30. červnu 1989 vedla kontrarozvědka StB 762 signálních svazků, z toho na 85 cizích státních příslušníků.

SIGNALIZACE
Ve zpravodajské praxi vydávání konspirativního > signálu, většinou vizuálního nebo zvukového, při neosobním styku v rámci zpravodajských služeb.

SIGINT viz TECHINT

SÍLY ROZVĚDKY A KONTRAROZVĚDKY
V terminologii > StB výraz pro vyjádření celku pracovníků a prostředků rozvědné nebo kontrarozvědné organizace používané zejména při definování > operativní situace.
U zhodnocení pracovníků nebyl důležitý pouze jejich počet, ale i kvalita definovaná vzděláním, zkušenostmi, jazykovými znalostmi, rozmístěním a možnostmi. 
Za hlavní prostředek považovala StB > tajné spolupracovníky, a proto se často hodnotila kvalita a možnosti agenturní sítě. Dále se posuzovaly prostředky materiálně technické; kromě disponibilních financí zejména prostředky pro spojení, pozorování, dopravu, dokumentaci a obranu (zbraně) a prostředky operativně technické (zařízení pro radiokontrarozvědku, prověrky korespondence, > odposlechy, > sledování atd.). Rozvědka i kontrarozvědka začaly zaostávat v technickém vybavení za západními službami na konci 50. let a toto zaostávání se neustále prohlubovalo. To se projevovalo hlavně v akcích proti “vnějšímu nepříteli”, na akce proti “vnitřnímu nepříteli” totalitní StB postačovala i méně výkonná technika. Jejím nejdůležitějším prostředkem byla všeobsáhlá moc a strach občanů. 

SIMON André, vlastním jménem Otto Katz, 1900–1952, československý agent NKVD
Pocházel ze zámožné rodiny židovského továrníka z Prahy. Již ve 20. letech se sblížil s českou komunistickou inteligencí a později dostal nabídku k cestě do SSSR. Za svého pobytu v SSSR ho získala > Čeka ke spolupráci a po krátkém výcviku byl poslán ke svému prvnímu úkolu do Berlína. Měl dohlížet na nežádoucně samostatného vůdce Komunistické strany Německa Willi Münzenberga.
Po nástupu Adolfa Hitlera k moci a emigraci Münzenberga do Paříže byl Katz pověřen novým úkolem. Působil jako spojka mezi moskevským zpravodajským centrem a sovětskou agenturní sítí ve Španělsku (dodnes u nás přetrvává heslo, že u Madridu se bojovalo za Prahu, ale téměř nikdo neuvádí, že za komunistickou Prahu). Po vypuknutí 2. světové války působil Katz znovu ve Francii, kde také přijal krycí jméno André Simon. Podle některých autorů se podílel na vysvobození Münzenberga, který byl v Pétainově Francii internován, a že měl pak účast na tom, když několik hodin po osvobození byl Münzenberg nalezen oběšen. Přímý důkaz o tom nebyl však dodnes nalezen.
Ve 40. letech působil Katz krátce v USA, Mexiku a znovu v SSSR a v květnu 1945 se objevil jako vůdčí postava mise > NKVD, která přišla do Prahy s Rudou armádou. V Praze pak působil pod > krytím významného redaktora Rudého práva a připravoval komunistické převzetí moci v únoru 1948. Je stále nejasné, proč byl v roce 1952 zahrnut do procesu s “protistátním spikleneckým centrem” generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského. Ale jako poučený znalec poměrů v SSSR a v sovětské bezpečnosti si jistě nečinil žádné iluze. Byl skutečně odsouzen k smrti a popraven. 

SIPAN viz ŠPANĚLSKO

SIS viz MI-6

SIS viz SLOVENSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA

SKARTACE
V archivnictví se tím rozumí odborná prohlídka vyřazených úředních spisů a určení těch, které budou převzaty do státních archivů a které mohou být zničeny. Spisy StB, zejména svazková agenda, nepodléhaly takovým skartačním prohlídkám. Zpravodajské materiály byly ukládány do operativních archivů a po stanovené lhůtě (nejméně 5 let) byly zničeny, a to většinou pod přísným dohledem v papírnách. To měly na starosti statisticko-evidenční útvary (SEÚ), které sice operativní archivy spravovaly, ale nebyly součástí operativních útvarů StB.
K zcela nestandarnímu ničení takzvaných živých > svazků (svazků vedených na operativních útvarech kontrarozvědek StB) došlo po 17. listopadu 1989, a to na základě ústních i písemných rozkazů. > A. Lorenc první rozkaz nepodepsal, jak se všeobecně soudí, ovšem koncept připravil jemu a pak > J. Rumlovi oddaný Jan Bělíček. Ničení svazků probíhalo až do ledna 1990, a to nejen v papírnách (zpočátku), ale i pálením na různých místech a ničením ve šrotovacích strojích (které v nástupnických organizacích StB dostaly příznačné jméno “lorenc”). Na > centrále Hlavní správy kontrarozvědky byly tak zničeny svazky vedené proti “vnitřnímu nepříteli”, do značné míry proti “vnějšímu nepříteli”, ale větší část svazků ekonomické kontrarozvědky byla zachována. Stejný osud měly živé svazky i na krajských správách StB, a zejména na jejich okresních odděleních.
Přesto je rozsah zničení mnohem menší, než se obecně soudí. Svazky uložené v operativních archivech (spravovaných SEÚ) zůstaly nedotknuty, ale i části ze svazků živých dále existují. Například kopie agenturních zpráv dostával také analytický odbor Hlavní správy kontrarozvědky a jeho šéf Miroslav Třoska nedal jeho písemnosti zničit. Traduje se, že při ničení živých svazků byl jejich obsah nejprve přefilmován na mikrofiše, ale pokud nejsou nenávratně v Moskvě, zatím se nevynořily.

SKRYTÉ FOTOGRAFOVÁNÍ viz FOTOGRAFOVÁNÍ

SLEDKA
Ve slangu StB běžné označování útvarů pověřených sledováním. Centrální útvar byl součástí Ministerstva vnitra a po federalizaci státu v roce 1968 Ministerstva vnitra ČSSR. Útvary > sledování byly také na krajských správách Ministerstva vnitra (SNB), s výjimkou správy v Praze a Středočeském kraji, pro kterou vykonávala sledovací služby > centrála.

SLEDOVÁNÍ
Sledování patří k základním technikám především v kontrarozvědné činnosti. Jeho cílem je získávat informace o osobách (například jejich denní režim a styky), věcech (naplňování nebo vybírání > mrtvé schránky), objektech (provoz a návštěvy v nich) a prostorách (podezřelý zájem o vojenské prostory). Jde o časově omezené nebo nepřetržité vizuální pozorování, při němž se kromě získávání informací pořizuje podle možností také fotografická, filmová a zvuková dokumentace. Útvary sledování obvykle nepracují z vlastní iniciativy, ale na žádost operativních nebo vyšetřovacích složek. Sledování může být otevřené nebo skryté.
Otevřené sledování je takové, aby o něm sledovaná osoba věděla (“tělo na tělo”, “kufr na kufr”). Cílem je zabránit sledovaným osobám dosáhnout jejich záměru (například zabránit vojenským přidělencům při výjezdu fotografovat vojenské objekty a zařízení nebo znemožnit jim konspirativní schůzku). V totalitních státech se otevřené sledování praktikuje často v podobě šikanování – cílem je znervózňovat členy opozice, provokovat je k neuváženým činům, znemožňovat utajované schůzky apod.
Při skrytém sledování jde naopak o nepozorované zjišťování co nejvíce informací a dokumentace o tom, co nějaká osoba v určité době dělá nebo co se na nějakém místě v určité době děje. K tomu postačují někdy jen pěší sledovači, ale v jiných případech jsou zapotřebí také dopravní prostředky (automobily a vrtulníky). Pěší i motorizovaní sledovači jsou cvičeni v různých taktických postupech. Směrnice StB rozeznávaly doprovodné sledování a vstřícné sledování.
Doprovodné sledování se uskutečňuje řetězem (za sledovanou osobou či vozidlem následují první a další sledovači), vidlicí (první sledovač se pohybuje za objektem, další na druhém chodníku a přebírá objekt při případném odbočení, třetí a další sledovači jsou za prvním), paralelně (první a případný další sledovač se pohybují za objektem, ostatní sledovači se pohybují v souběžných ulicích) a obklíčením (ve větším množství lidí obklopují sledovači sledovaného ze všech stran).
Vstřícné sledování je založeno na předpokládaném směru nebo cíli pohybu sledovaného. Může být statické (pozorování z otevřených nebo maskovaných stanovišť) a pohyblivé. Pohyblivé sledování může být trasové (sledovači na předpokládané trase čekají v určitých bodech a z nich postupně sledovaného přejímají), etapové (sledují jen ve vymezeném úseku předpokládané trasy) a prostorové (sledovači se pohybují v určitém prostoru, aby mohli dokumentovat činnost sledovaného v něm).
Sledování vykonávají různě četné sledovací skupiny, kterou jsou pro vzájemné spojení vybaveny spojovací technikou (vysílačkami). Sledovači musí znát důkladně terén (v městech například různé pasáže, průchody, slepé uličky, různé východy z budov), musí ovládat různé techniky maskování a mít potřebné vlastnosti (dobrý postřeh, nadprůměrnou paměť, vytrvalost, odolnost proti stresu). Jejich činnost je psychicky náročná, neboť velkou část času tráví pouhým čekáním a při akci se musí obávat svého odhalení či ztráty sledované osoby. Sledují-li zpravodajské důstojníky, musí počítat s tím, že dobře ovládají pravidla > kontrasledování.
Útvary sledování StB byly zaměřeny proti pracovníkům zastupitelských úřadů v Praze (mimo jiné byla vedena evidence pohybu jejich automobilů), ale většina akcí směřovala proti obyvatelstvu, především proti opozici. Jak “velkoryse” si počínaly, svědčí následující příklad. Počátkem roku 1987 byly v Praze delegace USA a Velké Británie. Aby se s nimi představitelé Charty 77 nemohli sejít, bylo nasazeno 115 sledovačů, 27 operativců, 12 vozidel a 33 příslušníků v řídících a zásahových jednotkách.
Sledování se provádělo již před únorem 1948, po něm ovšem dostávalo stále organizovanější povahu. V rámci poúnorového > Velitelství StB bylo začleněno do IV. sektoru a od května 1950 na Ministerstvu národní bezpečnosti do V. sektoru. Po reorganizaci Ministerstva vnitra v září 1953 bylo sledování odděleno od > operativy a v rámci ministerstva tvořilo Správu sledování s krycím názvem VI. správa Ministerstva vnitra. Po další reorganizaci v roce 1964 dostal útvar krycí název IV. správa Ministerstva vnitra (SNB), a ten jí zůstal až do pádu režimu. Centrála měla v té době na 790 pracovníků a 4 (sledovací) odbory na krajských správách SNB celkem na 400 pracovníků. Centrála pracovala nejen pro kontrarozvědku, ale i pro rozvědku a zpravodajskou službu Generálního štábu. Pro svou činnost využívala tajné spolupracovníky, konspirační “opěrné body” a řadu evidencí – například o sledovaných osobách a jejich stycích.

SLOVENSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (SIS) – zpravodajská služba Slovenské republiky
Oficiálně vznikla po vyhlášení samostatné Slovenské republiky 1. 1. 1993 a organizačně bezpochyby navazovala na slovenská pracoviště > FBIS. Za vlád Vladimíra Mečiara (1993–98) byla mimořádně silně zpolitizována. V jejím čele po Mečiarově kandidátovi Vladimíru Mitrovi stál od roku 1995 člen HZDS, syn vysokého předlistopadového funkcionáře, Ivan Lexa, před nástupem výkonný tajemník HZDS. Významné postavení v SIS měl Jaroslav Svěchota. V souladu se slovenskou zahraniční politikou se SIS zaměřovala na Východ. V únoru 1994 navštívil Slovensko tehdejší šéf ruské zahraniční rozvědky > J. Primakov a podepsal se SIS dohodu o vzájemné výměně styčných důstojníků. Lexa pak několikrát navštívil Moskvu.
V červenci 1995 provedla SIS pod záminkou nelegálního prodeje obrazů do zahraničí prohlídku v sídle banskobystrického biskupa (biskupové ve sporech premiéra Mečiara s prezidentem Kováčem podpořili prezidenta). 
V srpnu 1995 vypukl obrovský skandál, když byl do Rakouska unesen syn prezidenta Michala Kováče a z akce byla všeobecně podezírána SIS. V rámci vyšetřování zahynul v dubnu 1997 při výbuchu svého auta přítel M. Kováče juniora. 
Když se roku 1998 konaly na Slovensku parlamentní volby, vzdal se Vladimír Mečiar mandátu ve prospěch Ivana Lexy. To však nestačilo. Nová slovenská vláda Lexu v únoru 1999 odvolala a později požádala, aby byl zbaven poslanecké imunity, což se také stalo a Lexa byl vzat do vazby. Týž osud stihl J. Svěchotu. Staronový ředitel SIS V. Mitro pak vypracoval o SIS zprávu, která podle tisku podávala o SIS otřesné informace. Kromě účasti na kriminálních akcích prý vedla operace proti sousedům Slovenska. Operace NEUTRON měla vyvolat v České republice polemiku proti vstupu do NATO, DEŽO měla v ČR vyvolávat rasistické a xenofobní akce, aby byl poškozen obraz země a zamezeno jejímu přijetí do euroatlantických struktur, OMEGA měla v zemích střední Evropy vyvolávat dojem, že Maďarsko je privilegovanou zemí USA, MOST měl vyvolávat nedůvěru mezi Rakouskem a Německem. Cíl operace VÝCHOD byl vnitropolitický – měla mezi slovenskými obyvateli vyvolávat příznivý postoj k trvalejším vazbám Slovenska a Ruska. Tyto údajné tajné operace SIS však nebyly oficiálně potvrzeny. Navíc byl v létě 1999 I. Lexa na základě rozhodnutí soudu propuštěn z vyšetřovací vazby. Od té doby se vyšetřování úspěšně vyhýbá.
Podle některých slovenských novinářů bude činnost SIS i nadále politizována a podle bývalého československého ministra vnitra Jána Langoše by bylo nejlépe rozpustit ji a vybudovat službu zcela novou. O její dnešní organizaci, počtech pracovníků a cílech není nic známo.

SMERŠ (Smerť špionam!, Smrt špionům!) – odbor sovětské vojenské kontrarozvědky
Takový útvar, známý z knih > I. Fleminga o Jamesi Bondovi, v SSSR skutečně existoval (jeho příslušníkem byl například i pozdější bezpečnostní poradce v Československu Vladimir Bojarskij). Už jen zlověstný plný název, který by snad nevymyslel ani G. Orwell, vypovídal, oč v něm šlo.
Formálně Smerš vznikl až na konci roku 1942 pod vedením > V. S. Abakumova jako složka vojenské kontrarozvědky, která měla bojovat proti poraženectví v Rudé armádě a likvidovat sovětské občany, kteří se dostali za okupace do styku s Němci. Smerš měl 5 operativních odborů. První stíhal armádní zběhy a odhaloval projevy zrady nebo defétismu, druhý shromažďoval informace a vysílal své zvědy za německé linie, třetí rozšiřoval informace a rozděloval rozkazy a čtvrtý odbor zadržoval podezřelé vojáky i civilisty. Pátý odbor vytvářel tříčlenné tribunály a vynášel rozsudky, většinou tresty smrti.
Činnost Smerše byla sice oficiálně ukončena v roce 1946, ale její obdoba dále pokračovala v námořních silách ještě v 50. letech. O činnosti Smerše se na Západě sice vědělo již dlouho, ale teprve po > defekcích několika důstojníků Smerše (například > N. Chochlova) se svobodný svět dozvěděl o jeho metodách vydírání, únosů a vraždění. Oběťmi Smerše se pochopitelně stávali i agenti, kteří přešli na druhou stranu, či SSSR nepohodlné osoby. Nejproslulejší obětí původní Smerše se stal > L. D. Trockij v Mexiku.
Brutální represe a justiční vraždy v komunistických zemích prý byly důsledkem studené války, tvrdí dnes čeští Stalinovi a Gottwaldovi komunističtí pohrobci. Ale Smerš působil v Československu hned po osvobození Rudou armádou v květnu 1945. Jeho jednotky s ní přišly v prvním sledu a hned po 9. květnu začaly zatýkat československé občany. Do SSSR, kde zahynuli, byli odvlečeni například generál Sergej Vojciechovskij a podkarpatoruský politik monsignore Augustin Vološin. Podle průzkumů z poloviny 90. let bylo do SSSR odvlečeno 280 osob ruské a ukrajinské národnosti a 180 osob české, slovenské a jiné národnosti. Kdo ještě za války (nebo již před válkou?) sestavoval jejich seznamy, není známo. Zato je dostatečně známo, jak Smerš naložil s důstojníky a vojáky Vlasovovy Ruské osvobozenecké armády (ROA).
Pokud nebyli na místě zastřeleni, byli dopraveni do SSSR, velitelé v čele s generálem Vlasovem po krutém mučení odsouzeni k smrti a popraveni (1946) a méně významní trávili léta v táborech nucených prací (gulagy). To postihlo i bezpočet vojáků Rudé armády, kteří se “provinili” tím, že za války padli do německého zajetí, jako například autor Souostroví Gulag Alexandr Solženicyn.

SNB (Sbor národní bezpečnosti) – oficiální název bezpečnostních složek v komunistickém Československu
Základem pro budování SNB bylo usnesení československé vlády ze 17. dubna 1945 (odtud bývalý Den SNB) o budování národní bezpečnosti. Toto usnesení, připravené komunistickým ministrem vnitra > V. Noskem, stanovilo, že nový bezpečnostní sbor bude jednotný a bude se skládat ze tří složek: 1) uniformovaného sboru, slučujícího dosavadní státní policii, četnictvo a obecní policii; 2) pohotovostního sboru s působností především v pohraničí; a 3) neuniformovaného sboru, zahrnujícího i > zpravodajské služby. Součástí sboru měla být rovněž služba na ochranu prezidenta, členů vlády a úřadů.
Sbor byl začleněn do kompetence Ministerstva vnitra. V zákoně č. 194/47 Sb. o národní bezpečnosti, o nějž byl veden dlouhý vnitropolitický boj, byl SNB chápán jako výkonný orgán správních úřadů národní bezpečnosti, jimiž bylo Ministerstvo vnitra a národní výbory. Hlavní velitelství SNB se stalo nedílnou součástí Ministerstva vnitra a podléhala mu velitelství na nižší úrovni. Ta byla budována v souladu se strukturou národních výborů. Podle zákona z roku 1947 měl SNB složku pořádkovou, kriminální, státobezpečnostní, zpravodajskou a bezpečnostní letectvo.
Po komunistickém převzetí moci v únoru 1948 byla dvojí podřízenost, tj. správní a velitelská, postupně odstraňována a SNB byl přetvářen na základě jednoty a vojenské organizace. Dosud samostatná krajská a okresní velitelství veřejné bezpečnosti a státní bezpečnosti byla v roce 1953 sloučena do správ Ministerstva vnitra, později přejmenovaných na správy SNB.
Již nový zákon o národní bezpečnosti z prosince 1948 (č. 286/48 Sb.) stanovil, že úkolem SNB je zejména “chránit lidově demokratické zřízení” a že jeho důstojnictvo “se doplňuje ze zvlášť spolehlivých a lidově demokratickému zřízení oddaných” občanů. Zákon dále stanovil, že SNB je jednotný a vojensky organizovaný, že jeho příslušníci jsou podřízeni svým velitelům a v poslední instanci ministrovi vnitra a že pečuje o politickou a osvětovou výchovu.
Další zákon byl vydán až po “vybudování socialismu” v Československu (č. 70/65 Sb.). Stanovil, že úkolem SNB je “ochrana socialistického společenského a státního zřízení, při níž vychází z cílů a směrnic stanovených KSČ”. Znovu potvrdil, že SNB je “ozbrojený a podle vojenských zásad organizovaný sbor, podřízený ministru vnitra”, který “je přímý nadřízený všech příslušníků”, a že se dělí na Státní bezpečnost (> StB) a > Veřejnou bezpečnost (VB). Poslední zákon o SNB (č. 40/74 Sb.) z dubna 1974 jako nový úkol stanovil, že SNB se “podílí na upevňování bezpečnosti států světové socialistické soustavy”.
SNB byl již od roku 1945 budován jako důležitý mocenský nástroj KSČ, sloužící jí nejprve k dobytí a po únoru 1948 k udržování a upevňování moci. Proto byl vždy v kompetenci Ministerstva vnitra (1950–53 Ministerstva státní bezpečnosti), v jehož čele byl od roku 1945 až do pádu komunistického režimu vždy člen KSČ, proto byla již od počátku všechna důležitá velitelská místa obsazena komunisty, proto po únoru 1948 byla drtivá většina příslušníků SNB a prakticky všichni jeho velitelé členy KSČ.
Zákony se sice zmiňovaly o složkách státní a veřejné bezpečnosti, ale nijak je nevymezovaly. Úkoly a vnitřní organizaci SNB určovali ministři vnitra svými rozkazy a nařízeními. Represe a zastrašování obyvatelstva (v prvních pěti letech komunistického režimu šlo o brutální teror) vykonávala především státobezpečnostní složka SNB (StB), ale využívány k tomu byly i složky Veřejné bezpečnosti (VB), což vyvolávalo uvnitř SNB vždy jisté napětí, zejména u útvarů kriminální policie.
Je více než symbolické, že vládní krizi, která v únoru 1948 vedla ke vzniku komunistické diktatury, vyvolalo obsazení několika míst velitelů SNB v Praze a že pád totalitního režimu následoval po zásahu pořádkových složek SNB na Národní třídě v Praze 17. 11. 1989. 
Sbor národní bezpečnosti zanikl roku 1991 zřízením Federálního policejního sboru ČSFR a České a Slovenské policie, které po rozdělení Československa převzaly nástupnické státy. Státobezpečnostní složky z nich byly zcela vyloučeny.

SOE (Special Operations Executive, Zvláštní operační výkonná jednotka) – speciální sekce britské MI-6 
za 2. světové války
Zprvu od roku 1938 fungovala jako sekce D (Destruction, Zničení) v rámci > MI-6 a v případě německé invaze do Velké Británie měla za úkol provádět sabotáže na okupovaném území. Po nástupu Winstona Churchilla do čela vlády v létě roku 1940 byla sekce přeměněna na SOE. Jednotka, kterou řídil ministr válečné výroby, se měla specializovat na hospodářskou sabotáž v nepřátelských zemích.
Brzy však SOE změnila své zaměření a stala se > centrálou pro spojení s podzemním hnutím odporu v okupovaných zemích – ve Francii, Nizozemsku, Československu, Polsku a dalších. Fakticky v mnohém nahradila běžnou činnost MI-6. Po určité období byli jejími členy i > K. Philby a > G. Burgess. Později se stal šéfem SOE > C. Gubbins.
Ovšem nábor členů byl mnohdy chaotický a výsledky rovněž nebyly oslňující, jak později publikovali její členové. Jednotlivé “národní” sekce SOE udržovaly rádiové spojení s odbojovým hnutím v okupovaných zemích a vysílaly tam výsadky se speciálně vycvičenými parašutisty. Jejich úkolem bylo vykonávat po navázání spojení s hnutím odporu činnosti zpravodajské a sabotážní. Styk s centrálou byl udržován pomocí radiospojení.
Mezi ne právě úspěšné akce SOE patřily akce v Nizozemsku (> operace SEVERNÍ PÓL). K akcím SOE patřily také výsadky na území Protektorátu, mezi jinými skupina ANTHROPOID, která zorganizovala atentát na říšského protektora > R. Heydricha. Rovněž operace ve Francii byly většinou neúspěšné, mimo jiné i v důsledku nesmyslné rivality mezi SOE a MI-6. Ta bohužel vyústila do zatčení britských agentů na kontinentě. Také množství > defekcí bylo nadprůměrné, ale dodnes nejsou spolehlivě objasněny, protože mnoho dokumentů bylo zničeno nebo se prostě “postrádají”. Dějiny SOE se tak do značné míry zakládají jen na subjektivních osobních svědectvích a dohadech.
 SOE s oblibou používala > agenty dubléry, aby dodávala Němcům dezinformace, ale o jejich výsledcích neexistují konkrétní údaje. V každém případě těmto > zpravodajským hrám bylo obětováno mnoho agentů. Jedna verze tuto “divokou” aktivitu SOE interpretuje jako snahu “uklidnit” Stalina, vázat část německých jednotek na Západě a ulehčit východní frontě. V jedné z katastrofálních operací, COCKADE, působil agent Dericourt, který pracoval pro SOE i MI-6 a vydal Němcům řadu agentů SOE. Přitom někdo z MI-5 nebo MI-6 (s největší pravděpodobností sovětský agent) včas varoval francouzskou komunistickou odbojovou frakci, že COCKADE je jen podvod, a ta se pak zcela na rozdíl od nekomunistického odboje vyhnula masivnímu zatýkání nacisty.
To vše nic nemění na skutečnosti, že v SOE působili i schopní a stateční lidé. K nim patřil i nejlepší agent ve Francii – bývalý velitel perutě F. F. Yeo-Thomas, který žil v předválečné Paříži. Několikrát seskočil do okupované Francie a odeslal odtud množství strategicky významných zpráv. Nakonec ho sice nacisté dopadli a uvěznili, ale podařilo se mu uprchnout z Buchenwaldu, dožil se konce války a byl vyznamenán.
SOE zaměstnávala i ženy (jen ve Franci více než 50 agentek) a příběhy některých z nich se dostaly na stříbrné plátno. Mezi nejslavnější patřila “indická princezna” s krycím jménem MADELEINE. Její adresu však kdosi prodal Gestapu za 100 000 franků a “princezna” byla zatčena a popravena v Dachau. Posmrtně dostala nejvyšší britské vyznamenání.
Historikové se shodují, že SOE byla jednou z “nejzoufalejších” špionážních služeb v dějinách a měla by být pro všechny vážným varováním, jak se zpravodajská činnost dělat nemá. Je ovšem nutno brát v úvahu, že SOE působila v extrémních podmínkách proti schopnému a nelítostnému protivníkovi. Tomu se ostatně podařilo zlikvidovat i vysoce zakonspirovanou sovětskou síť (> Rudá kapela) nebo dopadnout pracovníky MI-6 (> incident ve Venlo).

SOKOLOV Alexandr, * 1919, sovětský špion
Narodil se v Tbilisi v Gruzii, ale již ve třech letech jeho otec s rodinou emigroval do Francie. Sokolov tíhnul k levičáctví již na střední škole a po studiích na Sorbonně v roce 1937 se stal členem Komunistické strany Francie. Po pádu Francie žil nerušeně až do konce války v Paříži. V roce 1947 odjel do Moskvy a stal se po intenzivním výcviku agentem > GRU ve východním Německu.
Roku 1953 se vrátil načas do Ruska, aby se dále zdokonalil ve zpravodajské práci, a v roce 1958 se objevil v New Yorku pod jménem Robert Baltch. Spolu se svou ženou se až do roku 1963 pohyboval mezi New Yorkem, Baltimorem a Washingtonem a podával svému řídícímu důstojníkovi zprávy o vojenských objektech všeho druhu.
> FBI odhalila roku 1961 jednoho člena sovětské špionážní sítě, kterého přesvědčila, aby začal pracovat jako > agent dublér pro Američany. Díky němu byli odhaleni i manželé Sokolovovi. V 60. letech nebylo již zvykem popravovat špiony, a tak byli oba manželé brzy vyměněni za dva Američany vězněné v Moskvě.

SORGE Richard, 1895–1944, sovětský rozvědčík
Narodil se v Baku a po narození ho rodiče, otec Němec, matka Ruska, odvezli do Berlína. Zde na začátku 1. světové války narukoval do německé armády, bojoval na východní i západní frontě, byl dvakrát raněn a pak demobilizován. Po válce studoval na univerzitě, kde vstoupil do komunistické strany. Měl nadání na řeči a kromě němčiny a ruštiny ovládal plynně angličtinu, francouzštinu, japonštinu a čínštinu. Pro SSSR začal pracovat již v roce 1920.
Pak náhle “opustil” komunistickou stranu a “uprchl” do Hollywoodu, kde měl navázat kontakty ve filmovém průmyslu. Později přesídli do Skandinávie, Belgie a Velké Británie. Zde ho však pracovníci MI-5 odhalili jako zakládajícího člena Komunistické strany Německa v Hamburku. Sorge se proto vrátil do Moskvy a zažádal o převelení ke 4. odboru Rudé armády. Zde přežil stalinské čistky na konci 30. let.
Byl vyslán na Dálný východ do Šanghaje, kde řídil vlastní agenturní síť Čínská jednotka. V Šanghaji pracoval jako dopisovatel časopisu Soziologisches Magazin. Jeho síť pokrývala oblast Kantonu, Nankingu, Pekingu a Mandžuska. Sorge byl vynikající organizátor a zaměstnával agenty nejrůznějších národností. Koncem třicátých let měl SSSR na Dálném východě nejefektivnější tajnou službu.
Když Sorge odhalil stále více se upevňující vazby mezi Německem a Japonskem, vymyslel odvážnou akci. Pronikl mezi nacistické špičky, od kterých se nechal naverbovat jako špion pracující ve prospěch Němců v Japonsku. Stal se dopisovatelem Frankfurter Zeitung a na německém velvyslanectví se jako tiskový atašé dozvídal všechny japonské plány. O nich informoval Moskvu, ale tam jeho zprávám nedůvěřovali, ani když informoval o přípravě napadení SSSR Německem. Japoncům se podařilo zachytit řadu jeho radiovysílání a v říjnu 1941 byl Sorge i s usvědčujícími materiály zatčen. Po jeho zatčení byla zajištěna i jeho agenturní síť. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením, ten však byl vykonán až v listopadu 1944. To zavdalo podnět k řadě nepodložených domněnek, že po válce Sorge ještě žil.

SOSNOWSKI Jerzy, † asi 1939, polský špion v Německu
Příběh, jehož hlavním hrdinou byl Sosnowski, jeden z nejslavnějších polských špionů všech dob, byl romantický. Své působení v Berlíně začal mladý Polák aristokratického vzhledu i chování v roce 1928. Sex-appeal prý hrál v jeho úspěších rozhodující roli, ale ne jedinou – při vyšetřování případu před soudem se ukázalo, že vynaložil na získání informací nejméně 800 000 marek.
Sosnowskému se podařilo postupně vybudovat rozsáhlý “informační” aparát na ministerstvu obrany, který tvořily především ženy. Ale když > Abwehr utáhl sítě a v roce 1934 celý případ uzavřel soud, zvláštní ohledy na osoby “slabého pohlaví” nebral: Irena von Jena byla odsouzena na doživotí a Renata von Natzmer, sekretářka plukovníka z operačního oddělení, s Benitou von Berg, Sosnowského pravou rukou, dokonce k trestu smrti. Ten byl také nad oběma vykonán. Do Sosnowského sítě patřilo ještě dalších asi 25 osob, ale už menšího významu. Případ posloužil nacistům mimo jiné k tomu, aby zostřili tresty za špionáž.
Sám “mistr špionáže” Sosnowski v žaláři dlouho nepobyl, už v roce 1936 ho Poláci vyměnili za sedm německých vyzvědačů zatčených v Polsku. O jeho dalších osudech jsou jen mlhavé informace, pravděpodobně padl hned na počátku 2. světové války po přepadení Polska Německem.

SOUČINNOSTNÍ DOHODY
V terminologii > StB hlavně dohody mezi Státní bezpečností a > KGB a s dalšími zpravodajskými službami “tábora socialismu” – s NDR, Polskem, Maďarskem, ale i Mongolskem, Kubou či Vietnamem. Pochopitelně největší význam z hlediska českého čtenáře měly dohody StB s KGB. Určovaly cíle a předmět spolupráce, například přítomnost důstojníků KGB na správách StB. Na nižší úrovni se uzavíraly dohody o konkrétních akcích, například o spolupráci při umísťování a využívání tajných spolupracovníků. V jedné z nich se na počátku 80. let StB zavázala, že umístí v redakci rádia Svobodná Evropa agenta KARLA, který bude plnit úkoly i pro KGB, která na oplátku slíbila, že její agent v rádiu Svoboda bude využíván i “ve prospěch” StB. To byla jedna z nejčastějších součinnostních dohod – v rámci konkrétních akcích si StB s KGB (a samozřejmě i s jinými komunistickými zpravodajskými organizacemi) “vypůjčovaly” agenty. Když např. agent V. správy KGB SAVELJEV pobýval v letech 1988 a 1989 v Praze, řídil ho při nasazování na disidentského novináře Jana Urbana 11. odbor Hlavní správy kontrarozvědky, konkrétně kapitán René Vrubel. (Po roce 1989 se stal advokátem a roku 1999 spáchal ve vyšetřovací vazbě sebevraždu po obvinění, že brutálně zavraždil dvě ženy.) Zvlášť utajovaná byla akce ARLETTE, v níž v 80. letech KGB řídila podstavování českého agenta KIROS významné cizí rozvědce. Výsledky jeho činnosti nebyly písemně vůbec zaznamenávány – byly “dokladovány” ústně samému > A. Lorencovi. Paradoxně ten spolupodepsal poslední součinnostní dohodu mezi II. správou KGB a II. správou StB, a to v Praze 17. 11. 1989.
Součinnostní dohody se uzavíraly i v rámci ČSSR (například s resortem spojů o > kontrole korespondence a > odposlechu telefonů), mezi útvary VB a StB a v rámci StB. Počátkem roku 1989 uzavírala > centrála kontrarozvědky s krajskými správami StB součinnostní dohody o vytváření nebo infiltrování organizací OBRODY pomocí tajných spolupracovníků StB.

SOVĚTSKÉ SÍTĚ
Sovětské špionážní sítě začaly být budovány od počátku 20. let, i když nejprve šlo hlavně o budování vlivových agentur uvnitř skupin emigrantů. Po roce 1930, kdy hlavním nástrojem sovětské špionáže v Evropě byla Kominterna (Komunistická internacionála), došlo ke změně v koncepci sovětské rozvědky a sítě v Nizozemsku, Belgii a ve Švýcarsku byly zlikvidovány. Jediná síť, která vydržela až do začátku války, byla síť > R. Sorgeho – Čínská jednotka, operující s úspěchem na Dálném východě.
Po nacistickém útoku na SSSR v roce 1941 začala sovětská rozvědka působit proti Němcům, ale současně i proti Spojencům. První síť byla vybudována v Kanadě, kde od roku 1943 kromě monitorování vojenské techniky přistoupil ještě úkol získávat informace o vývoji atomové bomby. Šéfem sítě byl plukovník Nikolaj Zabotin, který pro sovětskou špionáž získal britského vědce > A. Nunn Maye. Ten dodal velice cenné informace pro sovětský atomový výzkum. Síť pracovala až do roku 1945, kdy defektoval kodér sovětského velvyslanectví v Ottawě > I. Gouzenko. Agenti sítě byli poté pochytáni a Zabotin vypovězen ze země. Po návratu do Moskvy byl údajně zatčen a uvězněn.
Druhá sovětská špionážní síť byla vytvořena v USA. Ke konci 2. světové války začali Sověti masivně posílat do USA špiony. Jedna síť byla vytvořena při univerzitě v Chicagu, druhá při univerzitě v Kalifornii. Hlavní síť měla základnu v New Yorku, kam v roce 1944 přijel Anatolij Jakovlev, oficiálně vicekonsul SSSR, ve skutečnosti však rezident newyorské sítě. Rok před příjezdem Jakovleva byl získán pro špionáž přední atomový vědec > K. Fuchs, který měl přes spojku > H. Golda předávat informace z atomového výzkumu. Nejznámější a přitom nejméně přínosní členové této sítě byli manželé > Rosenbergovi, jimž informace strategického významu předával bratr E. Rosenbergové > R. Greenglass, pracující v americkém atomovém středisku v Los Alamos. Jakovlevova síť zajistila takové množství informací, že mohli Sověti záhy vyrobit vlastní atomovou bombu.
V roce 1946 po rozpuštění týmu atomových vědců, v době, kdy už neměla síť co dodávat, přišla > FBI (spolu se > Special Branch) na stopu jednotlivým členům sítě. Když v roce 1950 Jakovlev zmizel z USA, byla postupně část členů sítě zatčena a odsouzena.
Třetí síť se Sověti snažili vytvořit v Austrálii. Ale tato síť neměla žádné výraznější úspěchy. V roce 1951 byl jako rezident vyslán do Canberry > V. Petrov, pracovník MVD (Ministěrstva vnutrennich děl, Ministerstvo vnitra), na sovětské velvyslanectví. Avšak ani jemu se nepodařilo mezi australskými komunisty a sympatizanty nalézt kvalitní > informátory. V roce 1952 byl Petrov poprvé vyzván k návratu do Moskvy. Svůj pobyt si prodlužoval ještě dva roky. Po smrti Beriji, kdy nebyl jasný další vývoj v SSSR, se Petrov rozhodl k > defekci. Jemu i jeho ženě byl poskytnut v Austrálii politický azyl. A Moskva načas přerušila diplomatické vztahy s Canberrou.
Termínu sovětské sítě se používá především v tomto úzkém smyslu. Zdaleka to neznamená, že by však SSSR nebudoval své špionážní sítě i v jiných oblastech či že by snad svoji špionážní činnost – i po zániku SSSR a KGB – ukončil!

SOVĚTSKÝ SVAZ (SSSR)
Noví vládci Ruska, po dlouhou dobu působící v přísné konspiraci, si byli velmi dobře vědomi, že bez všemocné tajné policie by jejich působení v čele státu mělo jen krátké trvání – “masy byly neuvědomělé”. Vskutku krvavá revoluční diktatura, která začala velmi záhy “požírat své děti” (námořníci v Kronštadtu), se opírala především o proslulou > Čeku. Ta se podle svého šéfa > Dzeržinského měla řídit heslem: “Chladný rozum, horoucí srdce, čisté ruce”. Čeka brzy předstihla carské Třetí oddělení – jen v letech 1917–21 podle nejskromnějších odhadů měla na svědomí 250 000 obětí.
Ani její nástupnické organizace – > GPU, > NKVD a > KGB nezůstaly pozadu. Záhy také vznikla rozvědka, která vedle svých nesporných úspěchů (u nás často zdůrazňovaných) měla i své “černé pátky”, jako byl rok 1927, kdy byli odhaleni sovětští špioni po celém světě (mimo jiné Istanbul, Peking, Paříž, Londýn). Hrůzy pověstných táborů nucených prací, tzv. gulagů, popsal dostatečně Alexandr Solženicyn, a tak se zastavme jen u několika ojedinělých akcí, jako bylo masové zatýkání kulaků (roku 1928 asi na 10 milionů osob), organizování hladomoru na Ukrajině v roce 1932, dekret o popravách bez soudů po smrti Kirova v roce 1934, likvidace “nepřátel” NKVD v zahraničí v roce 1936 a přesídlování celých národů.
Teprve po Stalinově smrti (1953) a nástupu Chruščova se nejbrutálnější metody přestaly masově používat. Ostatně po likvidaci desítek milionů lidí to v “říši zla” (Ronald Reagan) už ani nebylo třeba a také v období “mírového soutěžení” to nebylo politicky únosné. KGB přesto rozestřela svá “ochranná” křídla nad životem všech poddaných v SSSR a “zbloudilé” alespoň umístila do “psychušek” nebo do vyhnanství. Gorbačovova “perestrojka” a “glasnosť” hrozily přinést zásadnější změny, a není proto divu, že KGB po obrovských změnách v SSSR stála v srpnu 1991 v čele pokusu o státní převrat.
Jeho potlačení přineslo KGB zánik. V čele KGB stanul V. Bakatin, který začal se zásadními reformami. Osamostatnila se I. správa (rozvědka), zrušena byla nenáviděná V. správa (boj proti vnitřnímu nepříteli) a také jiné správy byly buď rušeny, nebo osamostatňovány. Nakonec jedním z posledních dekretů sovětského prezidenta Gorbačova byla KGB v listopadu 1991 rozpuštěna a v prosinci zanikl i SSSR. Celkem dobře je znám následující vývoj v Rusku, ale o ostatních republikách bývalého SSSR je málo informací. Jen to je jisté, že nikde se neobešli bez osvědčených kádrů.

SPECIAL BRANCH, též S4 (Speciální oddělení) – zvláštní oddělení Londýnské metropolitní policie
Výkonná složka anglických speciálních služeb Special Branch vznikla roku 1883 při ředitelství Londýnské metropolitní policie jako odbor C a byla zaměřena na boj proti irským teroristům v Londýně. Odbor C měl funkci výkonného orgánu britských tajných služeb, které samy výkonné pravomoci nemají. Special Branch bylo nasazeno proti anarchistům, za 1. světové války proti německým tajným službám a od roku 1917 i proti subverzi z komunistického Ruska.
V posledních letech se Special Branch kromě irského terorismu zabývá i mezinárodním a státním terorismem, spolupracuje s > MI-6, pro kterou infiltruje své agenty do irských a teroristických organizací v Evropě. 
Special Branch zaměstnává 1 600 pracovníků po celé Anglii. Kromě základních informací k osobám zajišťuje prohlídky bytů, zadržení osob a výslechy. Její sídlo je v Londýně.

SPECIÁLNÍ SLUŽBY
Ve zpravodajské terminologii (hlavně v bývalých komunistických státech) je to souhrnné označení všech civilních i vojenských > zpravodajských služeb, ale i dalších bezpečnostních služeb, které vybočují z běžné policejní praxe.
Patří sem mimo jiné civilní a vojenské > rozvědky a > kontrarozvědky, speciální protiteroristické a protidrogové jednotky, ale i bezpečnostní služby určené na ochranu vládních představitelů, významných budov (vládní instituce, diplomatická zastupitelství, letiště apod.), ekonomických zájmů a také speciální složky v rámci policie, cizinecké policie apod.

SPG viz PSB

SPÍCÍ AGENT viz AGENT SPÍCÍ

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ viz USA

SPOJENÍ
Spojení zahrnuje především běžnou komunikaci v rámci > zpravodajské služby. Jde o styk > centrál s detašovanými pracovišti a > rezidenturami, o komunikaci oddělených osob při nejrůznějších operativních a sledovacích akcích apod. I při těchto spojeních se používá konspirativních postupů. Na detašovaná pracoviště nebo rezidentury se vysílají kurýři nebo posílají zakódované zprávy, v akcích se při rádiovém spojení používá smluvených hesel. 
Spojení ve zpravodajské terminologii však znamená především konspirativní styk mezi řídícím důstojníkem a spolupracovníkem služby. Nenahraditelné je osobní spojení, které se uskutečňuje při různých druzích > schůzek. Protože však osobní spojení je velmi riskantní, používá se často různých způsobů a prostředků neosobního spojení.
Neosobní spojení může být zprostředkované třetími osobami – pomocí > spojek, krycích > adres, přepážek, krycích telefonů, ale relativně nejbezpečnější jsou způsoby nezprostředkovaného neosobního spojení. K nejstarším z nich patří > tajnopis, který se ovšem technicky stále modernizoval. Tajnopisné zprávy lze posílat poštou (v dávných dobách i po poštovních holubech) nebo je ukládat do > mrtvých schránek. Stejně lze nakládat s modernějším prostředkem spojení – s > mikrotečkami. Od vzniku bezdrátového telegrafu a rádia se stále více používaly různé druhy > radiospojení, které si po vzniku komunikačních družic zachovává svou důležitost. V naléhavých případech lze i nadále použít telefonu.
Pro spojení platí řada pravidel – kromě nutnosti konspirace má být stálé a dobře organizované. Plán spojení se spolupracovníkem je zaznamenáván do jeho svazku u operativce nebo na spojovacím útvaru rozvědky. V kontrarozvědných službách převažuje osobní spojení, neboť je operativní. Pouze pro mimořádné příležitosti se plánuje neosobní spojení – například v > akci KRUH, v níž se předpokládalo uzavření instituce nebo podniku, byli spolupracovníci školeni pro používání mrtvých schránek. V rozvědce bylo osobní spojení povinné při předávání dokumentů a předmětů. Neosobní spojení v rozvědce se používá většinou pro předávání instrukcí spolupracovníkovi a pro jeho zprávy řídícímu důstojníkovi nebo centrále. 
Spojení musí být dobře naplánováno jak z technického hlediska (jaký druh se použije), tak z hlediska časového. Plán spojení určuje, kdy ke spojení dojde a jak se bude postupovat v případech, že se spojení z jakýchkoli důvodů neuskuteční (náhradní spojení). Velmi důležité je též tzv. nouzové spojení. Jde o opatření pro rychlý kontakt v případě neočekávané události. Často se jedná o předem domluvený > signál, jímž se vyžádá nutná schůzka. Tímto signálem je například telefonní hovor a domluvená “nevinná” zpráva, inzerát v novinách atd.

SPOJKA
Ve zpravodajské praxi je to osoba, která zprostředkovává předávání zpráv mezi agentem a > centrálou tajné služby a naopak, výjimečně i mezi agenty navzájem. Spojka předávající zprávy mezi centrálou a detašovanými pracovišti se obvykle nazývá kurýr a je to převážně zaměstnanec služby.
Spojka mezi agentem a centrálou (řídícím důstojníkem) zpravidla nezná obsah předávaných zpráv. Je to často jiný tajný spolupracovník služby používaný pouze pro účely spojení, nebo dokonce soukromá osoba, které ani neví, že slouží pro spojení – lidé na krycí > adrese, příbuzní či známí, kteří mají odevzdat někomu “dopis” či “balíček”. Vědomých spojek se také používá pro vybírání > mrtvých schránek.

SPOLUPRÁCE
Ve zpravodajské činnosti se tento termín používá ve dvou významech. 1. Spolupráce osoby s tajnou službou; spolupráce je většinou utajovaná, ale může jít i o spolupráci otevřenou – > kontakt nebo v případě StB > oficiální styk; 2. spolupráce zpravodajské organizace s jinou tajnou službou domácí nebo spřátelenou zahraniční; tuto spolupráci upravují > liason, v komunistických státech to byly > součinnostní dohody. Rozvědky spolupracují s ministerstvy zahraničních věcí a s jinými institucemi při > legalizaci svých pracovníků v zahraničí.

SPRÁVY StB
Když v září 1953 > Ministerstvo vnitra opět pohltilo bezpečnostní agendu ze zrušeného Ministerstva národní bezpečnosti, byly bezpečnostní složky podle sovětského vzoru zorganizovány do centrálních a krajských správ. Měly nejprve označení Správa Ministerstva vnitra, po federalizaci Československa od roku 1969 Správa Federálního ministerstva vnitra a od roku 1974 Správa > SNB. Jejich slovní název se různě měnil, ale stálé byly jejich krycí názvy (s výše uvedenou příslušností). Do StB patřily následující centrální správy. I. správa: 1953–89: rozvědka; II. správa: 1953–63: kontrarozvědka, 1964–69: jednotná kontrarozvědka, 1970–73: Hlavní správa kontrarozvědky, 1974–88: kontrarozvědka, 1988–89: Hlavní správa kontrarozvědky; III. správa: 1953–63: vnitřní zpravodajství, 1964–89: vojenská kontrarozvědka; IV. správa: 1953–63: ekonomická kontrarozvědka, 1964–89: správa sledování; V. správa: 1953–63: ochrana železnic, 1964–89: ochrana stranických a státních činitelů; VI. správa: 1953–63: vojenská kontrarozvědka, 1964–89: správa operativní techniky; VII. správa: 1953–63: správa sledování, 1964–89: správa spojení; VIII. správa: 1953–63: ochrana stranických a státních činitelů; IX. správa: 1953–63: správa operativní techniky; X. správa: 1974–88: správa boje proti vnitřnímu nepříteli; XI. správa: 1974–88: ekonomická kontrarozvědka; XII. správa: 1974–89: centrála kontrarozvědky pro Slovensko; XIII. správa: 1988–89: zvláštní správa (radiokontrarozvědka, šifrová služba); bez krycího názvu: Správa pasů a víz 1953–89; Správa vyšetřování StB 1953–89.
Kontrarozvědka, správa boje proti vnitřnímu nepříteli a ekonomická rozvědka byly po většinu doby součástí různě pojmenovávané II. správy StB.
Krajské správy Ministerstva vnitra vznikly v roce 1953 a v roce 1966 byly přejmenovány na Krajské správy SNB. Dělily se na Krajskou správu VB a Krajskou správu StB, jejichž náčelníci byli zástupci náčelníka Krajské správy SNB. Toho i náčelníka pro StB jmenoval po federalizaci Československa státu federální ministr vnitra (náčelníka pro VB jmenovali národní ministři vnitra). Krajské správy StB měly stejné útvary jako > centrály StB. 
 
SS (Security Service) viz MI-5

SSSR viz SOVĚTSKÝ SVAZ

STASI
V říjnu 1949 vznikla ze sovětského okupačního pásma ve Východním Německu NDR (Německá demokratická republika) a už v roce 1950 v ní bylo založeno MfS (Ministerium für Staatssicherheit, Ministerstvo státní bezpečnosti, STASI), a to podle sovětského vzoru. 
STASI tedy soustřeďovala funkce civilní > rozvědky a > kontrarozvědky a svou činnost uvnitř NDR podřizovala kontrole a “ochraně” obyvatelstva a vnější činnost zájmům sovětského impéria. Úzce spolupracovala s > KGB (v jehož > centrále v přísně uzavřené oblasti v Karlshorstu působilo na 350 zpravodajských důstojníků). Historie STASI je úzce spjata s životem > E. Mielkeho, který byl do roku 1957 státním tajemníkem v MfS a pak až do pádu komunistického režimu v NDR jeho šéfem. STASI byla – po sovětském vzoru – organizována do hlavních správ.
Proslulou se stala HVA (Hauptverwaltung Aufklärung, Hlavní správa rozvědky). Její šéf Markus Wolf z ní vytvořil jednu z nejlepších světových rozvědných organizací v období studené války. Působila v zájmu “světové socialistické soustavy” po celém světě a svou rozvědnou činnost chápala velmi široce. Patřilo k ní nejen školení zpravodajců z “národněosvobozeneckých” hnutí a účast na budování tajných služeb v prosovětských zemích třetího světa, ale i školení a materiální vybavování levicových teroristů všeho druhu (zejména německé Frakce rudé armády). Vlastní špionážní činnost Hlavní správy rozvědky zahrnovala rovněž téměř celý svět, především ovšem SRN. V ní dosáhla obrovských úspěchů a získala mnoho významných spolupracovníků. Někteří byli odhaleni ještě před pádem komunismu (> H. Felfe, > G. Guillaume, > O. John), někteří až po něm, například přítel a poradce spolkového kancléře Helmuta Kohla Adolf Kanter, šéf > BND v letech 1990–96 Konrad Pozner či pracovník hospodářského odboru centrály NATO v Bruselu Rainer Rupp (krycí jméno TOPAS).
Uvnitř NDR působily ostatní hlavní správy STASI stejně jako všechny komunistické tajné policie. Sledovaly opoziční osoby a hnutí a likvidovaly v zárodku jakoukoli opoziční činnost. Pro tyto účely STASI vytvořila obzvlášť rozsáhlou agenturní síť. Počet jejích IM (Inofizielle Mitarbeiter, neoficiální spolupracovník) činil na 120 000 osob, což ve srovnání s jinými komunistickými státy bylo mimořádně vysoké procento z celkového počtu obyvatelstva. STASI působila také jako propagátorka předností “prvního německého státu dělníků a rolníků”. Výzkum jejích odborníků (doping, speciální příprava atd.) učinil z NDR sportovní velmoc, která celému světu předváděla převahu komunistického státu nad demokratickou SRN. STASI měla v posledních letech své existence na 90 000 pracovníků.
Po pádu komunismu byla STASI přejmenována na Úřad pro národní bezpečnost a 12. ledna 1990 padlo rozhodnutí o jejím zrušení. Před tím i potom se její pracovníci snažili zlikvidovat všechny dokumenty (čemuž zabránili občané NDR, kteří obsazovali úřadovny STASI). Seznamy agentů rozvědky (HVA) byly předány KGB a mnoho dokumentů (po přehřátí šrotovacích strojů) bylo roztrháno na malé proužky (900 milionů proužků v 10 000 pytlích). Ale všechno je jinak, zní známý výrok. Seznamy agentů rozvědky STASI získala po pádu komunismu > CIA a v roce 1998 se Gauckovu úřadu (> Německo) podařilo dešifrovat elektronickou databázi, která na 180 000 záznamech obsahuje jména spolupracovníků rozvědky STASI, jejich > krycí jména a krátký popis činnosti (jde o 4 500 agentů působících v letech 1969–89). Pokud jde o ostatní materiály, byl již vypracován program na počítačové zpracování roztrhaných dokumentů. Ale i tak je k dispozici dostatek spisů svědčících o činnosti STASI. Gauckův úřad spravuje dokumenty o celkovém rozsahu 180 kilometrů. Téměř v úplnosti jsou zachovány dokumenty informačního a archivního útvaru STASI (XII. odboru).

STÁTNÍ BEZPEČNOST viz StB

STÁTNÍ TAJEMSTVÍ
Státním tajemstvím jsou politické, vojenské, hospodářské a vědecko-technické skutečnosti utajované v zájmu státu před nepovolanými osobami.
V Československu upravoval ochranu státního tajemství zákon č. 102/1971, nařízení vlády a vyhlášky Federálního ministerstva vnitra. Prověřování osob pro přístup k státnímu tajemství a jeho ochranu měly na starosti k tomu určené útvary > kontrarozvědky StB. O prověřených osobách byla vedena evidence. Utajované skutečnosti byly označovány jako Tajné (T), Přísně tajné (PT), Přísně tajné zvláštní důležitosti (PTZD) a Mobilizační (M). 
Ochrana státního tajemství je v zásadě v každém státě vážná věc. Ale někdy může dojít k jeho zneužívání. Kuriózní byl případ s knihou o revolučních tradicích II. správy SNB (kontrarozvědky). Byla vydána v nákladu 250 výtisků a bez označení o stupni utajení. Pak ji ztratil zpravodajský důstojník, který upadl do nemilosti, a kniha na titulní stránce dostala označení Přísně tajné (PT). To však nestačilo k jeho potrestání, a tak bylo připojeno razítko ZD (Zvláštní důležitosti). Právě v tu dobu důstojník knihu opět našel, ale nejvyšší stupeň utajení už jí zůstal.
V České republice byl vydán zákon č. 140/98 o utajovaných skutečnostech. Na jeho základě vznikl Národní bezpečnostní úřad (> NBÚ), jehož úkolem je prověřovat osoby pro různé stupně státního tajemství (a to: vyhrazené, důvěrné, tajné, přísně tajné). Ředitelem úřadu byl v srpnu 1998 jmenován Tomáš Kadlec. Toho v únoru 1999 > S. Devátý nepřímo obvinil, že patřil v > BIS k lidem, kteří z ní nosili informace politickým stranám. Kadlec působil v kontrarozvědce od roku 1991 a naposled v ní byl ředitelem útvaru pro ochranu ekonomiky. V BIS patřil k Devátého kritikům. V roce 1997 z jeho útvaru odešlo se zástupkyní S. Devátého Sylvou Šauerovou několik pracovníků do společnosti Chemapol. Kadlec v únoru 1998 z BIS odešel a stal se bezpečnostním poradcem premiéra Josefa Tošovského.
Jak už je v polistopadových bezpečnostních složkách tradicí, hned se kolem NBÚ vyrojily problémy. Ukázalo se, že 40 % nově přijatých pracovníků tvoří bývalí příslušníci StB (prý ze správy operativní techniky) a Kadlec se v dubnu 1999 dostal do sporu s návštěvníky nočního podniku v Hronově a byl zbit. A přidělená budova NBÚ mu nestačila a počal hledat novou.

STÁTNÍ TERORISMUS
Termín státní terorismus se užívá především ve vztahu k některým státům – například Libye, Irák, Írán, Sýrie, Severní Korea, Kuba apod. – které financují či poskytují výcvik nebo jen úkryt teroristickým skupinám. Mohou je přitom pověřovat i vlastními úkoly. Smyslem podpory může být jak přání zlikvidovat vlastní disidenty, “nepřátele státu” žijící v cizině, tak osvobození uvězněných teroristů. Zejména to však jsou obecné ideologické pohnutky: proletářský internacionalismus, islámský fundamentalismus, extrémní nacionalismus.
Za projev státního terorismu byl například označen připravovaný pokus Iráku o atentát na bývalého amerického prezidenta George Bushe, který se měl uskutečnit během jeho pobytu v Kuvajtu na jaře roku 1993. Podporu nalezla i řada teroristických akcí, které neměly konkrétního “nepřítele” v dané zemi (podpora komunistických či arabských států Irské republikánské armádě, Rudým brigádám, Frakci rudé armády (RAF) a dalším teroristickým organizacím, útoky na civilní letadla, za nimiž stála Libye atd.). Smyslem této podpory je snaha přispět k destabilizaci a pocitu ohrožení obyvatel demokratických států.
Státním terorismem je i rozsáhlý systém vyhlazovacích a koncentračních táborů v nacistickém Německu nebo “souostroví Gulag” (termín A. Solženicyna pro tábory nucených prací, tzv. gulagy) v bývalém SSSR. Za státní terorismus lze označit také chování státních orgánů k vlastnímu obyvatelstvu – upírání či úplná absence základních lidských práv, represe vůči každé opozici a policejní dozor nad obyvatelstvem.
Tyto státy neváhají organizovat vraždy svých odpůrců v cizině (například fémové vraždy v prostředí německé protinacistické emigrace, zavraždění > L. Trockého) a poskytovat všestrannou podporu teroristům. V komunistických zemích šlo například o jejich výcvik (v ČSSR v Zastávce u Brna aj.), materiální podporu včetně zbraní a výbušnin, poskytování úkrytu (mimo jiné proslulému Carlosovi), pronásledování vlastní emigrace (únos > B. Laušmana), střelba do občanů, kteří chtějí emigrovat (Berlínská zeď, československá hranice).

STAUFFENBERG Claus, hrabě Schenk von, 1907–1944, německý důstojník a autor neúspěšného atentátu na Hitlera
Pocházel z Bavorska z aristokratické rodiny a roku 1926 vstoupil do Reichswehru (říšské branné síly). Na začátku 2. světové války se zúčastnil tažení do Polska a Francie, ale již od roku 1940 považoval za nutné odstranit Adolfa Hitlera, který podle jeho názoru hrozil Německu další katastrofou. V roce 1943 byl v Tunisu těžce raněn, po návratu do Německa navázal spojení s protihitlerovskou opoziční organizací > Černá kapela, a když byl v roce 1944 jmenován plukovníkem generálního štábu, rozhodl se provést atentát na nenáviděného vůdce.
Získal výbušniny ze sabotážních skladů > Abwehru a 20. 7. 1944 položil bombu v aktovce ve “Vůdcově hlavním stanu” v Rastenburgu. Hitler však přežil, protože poradu přeložil z betonového bunkru do dřevěné budovy a výbuch ztratil na rasanci, a tak rozsáhlé protihitlerovské spiknutí uvedené v Berlíně do chodu následující den zcela ztroskotalo. Stauffenberg byl ihned zastřelen, ale mnozí zatčení účastníci spiknutí byli podrobeni krutým výslechům a nelidsky popraveni.

StB (Státní bezpečnost) – tajná státní policie v komunistickém Československu
Neblaze proslulý pojem Státní bezpečnost vznikl 1. ledna 1938, kdy zpravodajské oddělení Policejního ředitelství v Praze dostalo název Presidium, oddělení pro státní bezpečnost, a zkratku StB. Tento orgán první republiky však fungoval jen jeden rok a označení Státní bezpečnost je dnes v obecném povědomí spojeno s jejím působením v komunistickém Československu.
Podle všech zákonů o > národní bezpečnosti a Sboru národní bezpečnosti (> SNB), vydaných po druhé světové válce, byla StB blíže nespecifikovanou složkou > SNB. Jejím původním úkolem bylo vyšetřovat a stíhat trestné činy proti státu v oblasti politické a hospodářské, zabezpečovat ochranu státních činitelů a spolupůsobit ve věcech pasových a cizineckých. Měla jen funkce výkonné (prohlídky, zatýkání, vyšetřování), nikoli zpravodajské. Ústředna StB byla součástí > Odboru Z na Ministerstvu vnitra a byla nadřízena teritoriálním útvarům.
 Zpravodajské úkoly plnil > Zemský odbor bezpečnosti, který byl od počátku v rukou KSČ. Neustálý tlak nekomunistických politických stran vedl ke zrušení odboru a k víceméně utajovanému převedení jeho pracovníků na > Ministerstvo vnitra a do teritoriálních útvarů StB. Zpravodajství však bylo od výkonu stále přísně odděleno. Vše se změnilo po převzetí moci komunisty v únoru 1948. Na Ministerstvu vnitra bylo zřízeno > Velitelství StB a byly budovány okresní a krajské útvary StB. Organizace se stala již nepokrytým nástrojem KSČ na udržení moci. “Pěst dělnické třídy” či “Meč a štít”, jak se říkalo v SSSR, používala zpočátku dnes již dostatečně známých represivních a teroristických metod. Její moc byla založena především na zkušenostech z doby teroru, na bezmocnosti občanů vůči represím a šikanám a na ochromujícím strachu, který z toho vyplýval. Když se strach v roce 1989 zcela rozplynul, zanikl komunistický režim i StB.
Bez ohledu na vnitřní organizaci (viz též > Správy StB) byla československá komunistická tajná bezpečnost založena na těchto principech: podřízení cílům KSČ, absence parlamentní kontroly, organizace na základě podzákonných norem, sloučení policejních a zpravodajských funkcí, centralizované řízení, vojenská organizace, začlenění do jednotného policejního sboru.
V zákonech o národní bezpečnosti a SNB se uváděla jako jeho složka StB, ale její úkoly, organizaci, metody činnosti, personální stav atd. určovaly výlučně rozkazy a nařízení ministrů vnitra. Podle nich StB tvořily: 1) rozvědka, vykonávající v zahraničí politickou, hospodářskou a vědecko-technickou špionáž a rovněž diskreditační a dezinformační činnost; 2) kontrarozvědka, působící za a) proti “vnějšímu nepříteli”, tj. proti činnosti zahraničních rozvědek a jejich spolupracovníků na území ČSSR, b) proti “vnitřnímu nepříteli”, tj. proti skutečným i možným odpůrci komunistického režimu, a za c) jako ekonomická kontrarozvědka, chránící státní tajemství, ale zejména podřízení ekonomiky cílům KSČ; 3) > vojenská kontrarozvědka, původně samostatná složka armády, převedená do StB v roce 1951; 4) ochrana stranických a státních činitelů (“ochranka”); 5) sledování osob; 6) zpravodajská technika; 7) útvary pasů a víz; 8) útvary vyšetřování StB.
Operativní složky (tj. složky 1 až 6) měly zpravodajské a dokumentační úkoly, ale poněvadž jejich pracovníci byli příslušníky SNB, měli i výkonné pravomoci. Vyšetřování a trestní stíhání osob za “státobezpečnostní” delikty vedly útvary vyšetřování StB (tj. složka 8).
Mimo operativní složky stály: útvar 9) kádrové, školící a útvary výpočetní techniky, a zejména útvar 10) statisticko-evidenční útvary (SEÚ), které vedly > evidence a spravovaly operativní archivy. 
Centrální složky byly součástí Ministerstva vnitra (od roku 1969 federálního) pod názvem správy. Neměly vůči nižším složkám velitelskou pravomoc, ta příslušela pověřenému náměstkovi ministra vnitra. Byly to krajské správy SNB se součástmi StB (KS StB) a jim podřízená okresní (obvodní) oddělení StB (OO StB) na okresních (obvodních) odděleních SNB. Do února 1948 se počet pracovníků budoucí StB počítal v desítkách a ve stovkách, ale pak začal prudce narůstat. V únoru 1949 činil celostátně 4 350, v lednu 1952 vzrostl na 8 620 a v roce 1968 již na 11 000 pracovníků (včetně administrativních). Zhruba v tomto početním stavu se StB dožila svého zániku.
Státní bezpečnost byla zrušena ke dni 15. 2. 1990 rozkazem federálního ministra vnitra Richarda Sachera č. 16/1990. Rozkaz postihl všechny uvedené funkční útvary StB s výjimkou statisticko-evidenčního odboru, který zůstal nadále součástí federálního (dnes českého) Ministerstva vnitra, a vojenské kontrarozvědky, která přešla do kompetence federálního (dnes českého) Ministerstva obrany. Také rozvědka (pod novým názvem, ale se starými evidencemi, archivy a částečně i personálem) zůstala součástí Ministerstva vnitra.
StB navzdory svému názvu pečovala nikoli o bezpečnost státu, ale hlavně o bezpečnost komunistického režimu v Československu a o ochranu zájmů sovětského impéria. 

STEINHAUER Gustav, 1870–1930?, německý špion
Narodil se ve středostavovské rodině v Německu. Roku 1889 vstoupil do císařského námořnictva, kde si ho povšiml při jedné návštěvě císař Vilém II. a jmenoval ho signalizačním důstojníkem na své jachtě Hohenzollern. Steinhauer se po třech letech pokusil o novou kariéru a odešel do USA, kde po počátečních obtížích dostal pracovní příležitost u Pinkertonovy detektivní agentury v Chicagu.
Naučil se dobře anglicky a ovládl detektivní techniky. Potom se vrátil zpět do Německa k námořnictvu, ale tam už začal pracovat ve špionážní službě. V roce 1908 navštívil Anglii, odkud podával zprávy o britském loďstvu v Severním moři. V průběhu dalších tří let budoval Steinhauer v Anglii německou špionážní síť, do které získával především naturalizované Brity německého původu.
Při výběru agentů se však dopustil chyby, když získal holiče Karla Ernsta, který pro něho pracoval jako krycí > adresa. Časté návštěvy německých důstojníků v Ernstově oficíně a velké množství poštovních zásilek na jeho adresu neunikly > MI-5 a > Special Branch. Po kontrole pošty a podezřelých osob bylo možné pozatýkat řadu německých špionů ještě před vypuknutím 1. světové války.

STEPHENSON Robert viz BADEN-POWELL

STEPHENSON William, 1896–1989, kanadský zpravodajec
Narodil se ve Winnipegu a po ukončení střední školy sloužil za 1. světové války v Královském letectvu jako pilot. Francouzi ho omylem sestřelili a Němci internovali, ale podařilo se mu utéci ze zajetí. Po válce se věnoval obchodu a ke zpravodajské práci se dostal víceméně náhodou.
Vzrůst moci nacismu v Německu ho hluboce znepokojoval a jeho zprávy Winstonu Churchillovi jen potvrzovaly obavy budoucího premiéra. V té době však nemohl Churchill mnoho dělat, neboť byl jen nekorunovanou hlavou radikální menšiny uvnitř konzervativní strany. Po vypuknutí války > MI-6 Stephensona na základě jeho znalosti německého průmyslu požádala o odbornou konzultaci (možný směr německého útoku k nalezištím železné rudy v severní Evropě) a krátce poté ho pověřila první misí.
Odjel do Washingtonu, kde se měl pokusit zprostředkovat spolupráci mezi > FBI a MI-6. Roku 1940 byl vyslán do USA znovu, aby koordinoval neoficiální vztahy mezi britskými a americkými zpravodajskými službami. Úkol to byl velmi delikátní, protože USA byly dosud neutrální. K jeho největším úspěchům patřila spolupráce s > A. Pack-Thorpeovou (CYNTHIÍ), která pronikla na velvyslanectví vichystické Francie.
V roce vstupu USA do války pomáhal > W. Donovanovi s budováním americké výzvědné služby. V dalších letech se podílel na řadě důležitých operací tajné války. Podle některých autorů měl dokonce podíl i na přípravě plánu únosu dánského jaderného fyzika Nielse Bohra, jenž se skutečně zdařil v roce 1943.
Po válce byl vyznamenán mnoha válečnými kříži a povýšen do šlechtického stavu. Zůstal však skromný, stáhl se do ústraní a věnoval se znovu obchodu. Po celou dobu, kdy pracoval ve zpravodajských službách, nepobíral žádný plat a veškerou svoji činnost hradil z vlastních finančních zdrojů.

STIEBER Wilhelm, 1818–1882, pruský špion
Studoval původně teologii, ale proti přání rodiny přestoupil na práva a od 40. let působil v řadách kriminální policie. Pracoval proti socialistickému hnutí. Jeho oblíbenou technikou bylo používání > agentů provokatérů a k tomu se někdy propůjčil i sám. Bez sebemenších skrupulí pak poslal do vězení ty, jejichž důvěru si krátce předtím získal.
V roce 1848 si získal přízeň krále Fridricha Viléma IV., když ho informoval o spiknutí proti němu (které podle mnoha autorů existovalo jen ve Stieberově fantazii). Vděčný král ho pak jmenoval ředitelem kriminální policie v Berlíně. O několik let později působil v Londýně, kde byl “nasazen” proti Karlu Marxovi a jeho hnutí.
Stieber si svými metodami získal řadu nepřátel a ani nový král Vilém I. mu nebyl nakloněn a propustil ho. Na přelomu 50. a 60. let pak působil v Rusku, kde se zapojil do reorganizace carských tajných služeb. Stieber tu byl pověřen vybudováním systému kontrarozvědky, která by odhalovala revolucionáře, radikály a kriminální živly. Jeho oddělení bylo 
sice koncem 70. let zrušeno, nicméně > Ochranka převzala řadu Stieberových metod, které měly ostatně v Rusku dlouhou tradici.
V Rusku se Stieber seznámil i s Otto von Bismarckem, pozdějším německým kancléřem. Ten ho později povolal zpět do země, aby vybudoval tajnou policii na ochranu panovníka a jeho ministrů a státního zřízení. Stieber pak rozšířil své aktivity i na pole zahraniční špionáže. Význam jeho organizace a Stiebera samého v předvečer války s Rakouskem (1866) a s Francií (1870–71) nebyla dodnes plně doceněna.
Stieberem používané metody agentů provokatérů, pokrytí nepřátelských území rozvětvenými a kvalifikovanými špionážními sítěmi, manipulace tiskem a veřejným míněním a užívání krásných žen k vysoce specializovaným úkolům se staly běžným repertoárem všech tajných služeb. Málo je však známo, že v takovém měřítku je začalo poprvé používat Prusko již v druhé polovině 19. století.

STOJKA
Ve slangu StB stanoviště, odkud sledovač zachytává sledovanou osobu. Někdy tak byla také nazývána stanoviště, odkud byl pozorován příchod a odchod osob na KZÚ (“kapitalistické zastupitelské úřady”).

STOPA
V kriminalistice se tak nazývá indicie vztahující se k trestnému činu (daktyloskopický otisk, mechanická stopa, pach, písemnost apod.), která může být použita jako důkaz před soudem. U StB se používal termín > signál.

STOSCH Philip baron von, 1691–1757, německý sběratel umění a špion pro britskou vládu
Narodil se ve šlechtické rodině, měl titul barona a pohyboval se ve společnosti evropské aristokracie. Věnoval se umění a byl uznávaným odborníkem a sběratelem. Roku 1715 odjel do Itálie, kde se seznámil s > A. Albanim, církevním hodnostářem, sběratelem umění a současně špionem pro britskou vládu.
Toto setkání ovlivnilo jeho další život. Pro své nákladné záliby potřeboval mnoho peněz, a to byl jeden z důvodů, proč přistoupil na spolupráci s britskou vládou. Londýn zajímaly především informace o jakobitech, v exilu žijících Britech podporujících syna krále Jakuba II. Ten si přál získat zpět anglický trůn, který jeho otec ztratil roku 1688 v průběhu Slavné revoluce. V době, kdy Stosch pobýval v Itálii, chystal následník trůnu ozbrojený vpád do Anglie, ale jeho plány byly odhaleny.
Stosch vytvořil v Římě v roce 1721 britskou špionážní síť. Používal krycí jméno John Walton a pravidelně zasílal zprávy lordu Carteretovi, členu britské vlády. Dopisovali si ve francouzštině a šifrovaně. Britská vláda tak dostávala zprávy o vývoji situace mezi jakobity až do roku 1730. Tehdy na sebe totiž Stosch upozornil svým příliš nepokrytým zájmem o jakobity. Jakobité si stěžovali přímo u papeže, obvinili Stosche ze špionáže, a ten pak musel roku 1731 Řím opustit.
Usadil se ve Florencii, kde měl velmi dobrého > informátora Horace Manna, Brita trvale žijícího v Itálii. Díky němu měl Stosch opět z první ruky informace o činnosti jakobitů v Římě. Kromě své špionážní činnosti se ale především stále věnoval bohatým sbírkám florentského umění.

STUPEŇ UTAJENÍ viz STÁTNÍ TAJEMSTVÍ

STYK
Ve zpravodajské praxi má toto označení dva nejčastější významy: 1. styky zpravodajského důstojníka s osobou, se kterou navázal > kontakt a “vytěžuje” ji; 2. slangové označení pro > schůzky řídícího důstojníka se spolupracovníkem. Ve slangové mluvě byl operativec StB se spolupracovníkem “na styku” místo “ve styku”.

STYKOVÁ MÍSTA
Obecně jde o jakékoli místo, kde se řídící důstojník schází se svým agentem. StB používala jako styková místa nebytové prostory, které sloužily ke konspirativním schůzkám příslušníků Státní bezpečnosti s tajnými spolupracovníky, ale nebyly evidovány v registrech svazků jako konspirační nebo propůjčené byty. Obvykle to byly detašované sklady, archivy, dočasné provozní prostory apod. Jedním z takových stykových míst byla například transformační stanice u hotelu International v Praze.
K získávání takových, ve směrnicích neuváděných míst se někdy využívali důvěrníci. Jeden z nich dostal krycí jméno NERO. Byl to ředitel projekční organizace v Praze, který půjčil StB detašovaný sklad, k němu klíče a krycí podnikové průkazy. Když však v roce 1988 vznikly v podnicích rady pracujících, které měly v působnosti také volbu ředitelů, ukázalo se, že NERO není zdaleka tak krutý, jak mu krycím jménem přisoudili operativci StB. NERO dostal strach, že jeho machinace se skladem bude objevena a on pak nebude zvolen ředitelem, a naléhal, aby pracovníci StB přestali sklad užívat a zametli po sobě stopy. Dobovou situaci vyjadřuje skutečnost, že se to stalo ihned.

SUBVERZE viz PODVRATNÁ ČINNOST

SUDOPLATOV Pavel Anatoljevič, 1907–1996, sovětský zpravodajský důstojník
Sudoplatov se stal důstojníkem > Čeky ještě jako chlapec a na sklonku 30. let patřil k > Berijovým nejbližším spolupracovníkům. Pracoval v oddělení speciálních úkolů > NKVD organizujících vraždy, únosy a sabotáže, osobně řídil přípravu vraždy > L. Trockého v Mexiku. Ve 40. letech vedl odbor zaměřený na získávání informací o jaderném výzkumu v USA. Po Berijově pádu v roce 1954 byl Sudoplatov jako podle svých slov “nevítaný svědek” zatčen a strávil 15 let ve vězení. Spolu se svým synem Anatolijem a americkými publicisty Jeroldem a Leonou Schecterovými vydal v roce 1994 kontroverzní knihu pamětí pod názvem Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness – A Soviet Spymaster (Zvláštní úkoly: Paměti nežádoucího svědka – sovětského špiona), ve které se detailně dotýká sovětské atomové špionáže a obviňuje vědce, jako byli Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Leo Szilard, či Niels Bohr, že byli “dobrovolnými zdroji” sovětské špionáže a tolerovali předávání tajných informací o jaderném výzkumu do Moskvy. Kniha vyvolala v USA rozsáhlou diskusi, do které se posléze roku 1995 zapojil ředitel FBI Louis J. Freeh, který prohlásil, že jeho úřad nemá žádné důkazy o spolupráci jmenovaných vědců s cizí mocností a že se domnívá, že Sudoplatovova obvinění jsou nepodložená.

SUN C’ (Mistr Sun), asi 6.–5. stol. před n. l., čínský teoretik válečných a špionážních operací
Mistr Sun, nazývaný také Sun Wu (Válečník Sun), pocházel ze státu Čchi ležícího při ústí Žluté řeky. Žil v neklidném období (je nazýváno dobou válčících států), kdy byla Čína rozdělena na řadu menších států, které mezi sebou bojovaly o hegemonii. Sun se usadil a většinu života strávil v sousedním státu Wu. Právě díky jím vypracované strategii a taktice stát Wu porazil nejen jeho domovský stát, ale i řadu dalších. Na základě těchto úspěchů byl pak Sun jmenován vrchním vojevůdcem.
Sun soudil, že má-li se vést válka s co nejmenším vynaložením prostředků a má-li být země zároveň ochráněna před nenadálým přepadením nepřítelem, je třeba zaměstnávat několik druhů agentů. Jednak vlastních, které si vychová, ale také “místních”, které je třeba získat na území nepřítele. Rovněž si uvědomoval nutnost odhalovat cizí špehy. Podle jeho návrhů pak neměli být zabíjeni, jak bylo dosud zvykem, ale získáni penězi (převerbováni) a pak využíváni k šíření dezinformací speciálně vypracovaných pro nepřítele. Zároveň doporučoval vysílat k nepříteli vlastní agenty předstírající, že zběhli. Ti mohou šířit dezinformace (> podstava) a zároveň dodávat neocenitelné informace nejen o síle nepřítele a jeho strategii, ale také typy na úplatné úředníky (> agenti typaři), kteří by mohli rozšířit > agenturní sítě u nepřítele.
Mistr Sun také naléhal, aby vynikající špioni dostávali mnohem vyšší odměny než běžní a měli možnost kdykoli promluvit se svým nadřízeným. Mistru Sunovi se připisuje autorství pojednání Sun-c’ ping-fa (česky: Mistr Sun o umění válečném), které ovlivnilo vojenskou a zpravodajskou vědu nejen v Číně, ale také v Koreji a Japonsku. Je to zřejmě skutečně první kniha, která se věnuje komplexně otázkám špionáže a její úloze v míru i ve válečných dobách.
Dílo na Dálném východě dodnes neztratilo svůj vliv. Svědčí o tom i skutečnost, že bylo nejen povinnou četbou všech čínských generálů od dob starověku, ale že její přednosti oceňoval i komunistický vůdce Mao Ce-tung. Japonským generálům kniha sloužila jako základní příručka až do Pearl Harboru. Z tohoto důvodu byla za 2. světové války přeložena do angličtiny a na základě jejího studia se předvídal japonský postup.

SVA viz AUTOMATIZACE V StB

SVAZEK
Ve zpravodajské praxi označení pro fascikl (složku) obsahující písemnosti a dokumenty vztahující se k jevu, objektu, osobě, organizaci či akci. Smyslem zakládání svazků je soustředění všech relevantních informací k jednomu zpravodajskému případu tak, aby se daly zpětně snadno vyhledat, studovat a analyzovat. Dnes se již ke zpracovávání obsahu svazků využívá i moderní výpočetní technika. > Zpravodajské služby se jen nerady vzdávají získaných informací, i když v ojedinělých případech povolují výjimky. Tak třeba v roce 1999 se do svého svazku vedeného KGB mohl podívat bývalý sovětský disident a pak izraelský politik Natan Ščaranskij (vyměněný v 80. letech za československého špiona v USA > K. Koechera) a pracovník > MI-5 “studoval” v Paříži ve svazku > Maty Hary seznam jejích milenců. 
Svazky mají často význam pro historické bádání, ale zpravodajské služby je obvykle celá desetiletí utajují, neboť z nich lze vyčíst mnohé o jejich metodách, prostředcích a žijících agentech. Tento přístup si rychle osvojili také “dědici” svazků zaniklých tajných služeb komunistického Československa. Trvalo přes 7 let, než byl vydán zákon 140/96, zpřístupňující (od roku 1997) občanům svazky, které na ně vedla StB (jen civilní kontrarozvědka). Vstup do svazků různých veřejných činitelů však nemají ostatní (jako v SRN), takže čas od času vznikají aféry, které nelze věrohodně uzavřít. O tento stav se po listopadu 1989 “zasloužil” nový politický establishment Hradem počínaje. Když v souvislosti s > aférou ZILK mluvil > J. Ruml o nutnosti otevřít archivy StB, bylo to pokrytecké – jako náměstek federálního ministra vnitra a pak český ministr vnitra měl v letech 1990–97 dost času, aby připravil zákon podobný německému. 
> Založení, evidování, vedení a archivování svazků upravuje každá zpravodajská služba vlastními předpisy. U nás je nejlépe známa praxe > kontrarozvědky StB.

SVAZKY StB
Jsou to soubory písemností a dokumentů soustřeďované systematicky při operativní práci. Jsou evidované v > registrech svazků pod > krycím jménem nebo pod otevřeným názvem a vedené způsobem určeným ve směrnicích, které vydával rozkazem ministr vnitra. Svazková agenda byla v StB zavedena v polovině padesátých let. Směrnice říkaly, že svazek slouží k “soustřeďování písemností k určitému jevu, osobě, chráněnému nebo rozpracovanému objektu nebo nepřátelské bázi”. 
Fyzicky svazek StB tvořily polotuhé desky k hlavní části a k jejím případným pokračováním, samostatným dílům a složkám svazku. Do každých desek byly hned po založení jako první vloženy Seznam dokumentů a Seznam osob. Každá samostatná písemnost (dokument) vkládaná do svazku měla pořadové číslo (začínalo se jedničkou) a strany písemností v deskách byly průběžně číslovány (rovněž od jedničky). Čísla stran písemností v deskách byla uváděna v Seznamu dokumentů u příslušné písemnosti, u níž byl rovněž stručně popsán její obsah. Vyjímání písemností ze svazku k jakémukoli účelu (například k zapůjčení nebo ke skartaci) muselo být v Seznamu dokumentů uvedeno datem a podpisem s číslem služebního průkazu vyjímajícího. Pokud byl svazek veden na osobu, byla automaticky blokována v > Evidenci zájmových osob (to automaticky zařizoval SEÚ, statisticko-evidenční útvar). Pokud > operativní pracovník chtěl blokovat i jiné osoby (“procházející svazkem”), musel po schválení svého návrhu zapsat tuto osobu pod pořadovým číslem do Seznamu osob. Pokud desky pro hlavní část svazku již na písemnosti nepostačovaly (obvykle po 300 stranách písemností), zakládaly se další části. Desky a formuláře k tomu opět vydával statisticko-evidenční útvar.
Díly se zakládaly u objektových svazků pro součásti objektu (například u “kontrarozvědně ochraňovaného” objektu SANOPZ pro jednotlivá léčebná zařízení tohoto zdravotního zařízení pro komunistické prominenty). Složky svazku byly určeny pro pomocné písemnosti. Například Finanční složka obsahovala doklady o částkách proplacených ze zvláštního finančního fondu, Složka korespondence a dokumentace obsahovala dokumenty získané v průběhu vedení svazku. Pro díly a složky svazku platí totéž co pro hlavní část svazku. Polokartonové desky svazků měly v průběhu let různou barvu – naposled to dlouhá léta byla barva růžová. 
Na první straně desek bylo uváděno krycí nebo otevřené jméno svazku, druh svazku (například PO = prověřované osoby, KTS = kandidáti tajné spolupráce, D = důvěrníci, A = agenti), jeho registrační číslo a číslo útvaru, v němž byl veden. Na druhé straně desek byla nalepena fotografie, pokud byl svazek veden na konkrétní osobu. Dále se zde datem, jménem a číslem služebního průkazu zapisoval operativec, který svazek založil, a operativec, který ho případně převzal. Na třetí straně desek se na předtištěných řádcích zapisovaly osoby, které se s obsahem svazku seznámily. Uváděly datum, jméno, číslo služebního průkazu a důvod prohlídky. To vše sloužilo k vyšetřování případné > dekonspirace skutečností ve svazku. Druhy svazků a jejich názvy se v průběhu let měnily, i když funkce zůstávala stejná. Zde se uvádějí názvy platné v posledních dvaceti letech existence > kontrarozvědky StB. Podle obsahu se rozeznávaly: osobní spisy > prověřovaných osob (PO), > kandidátů tajné spolupráce (KTS), > důvěrníků (D) a > nepřátelských osob (NO); svazky > rozpracování (ne všechny nepřátelské osoby byly “rozpracovávány”); svazky > sledování a > zpravodajské techniky; svazky > tajných spolupracovníků; svazky zpravodajské.
Osobní spisy měly stejnou podobu jako ostatní svazky a platila pro ně stejná pravidla. Vnějškově se tedy od svazků nijak nelišily. Druh svazku uvedený na první straně desek se mohl měnit. V tom případě staré označení (třeba KTS) bylo přeškrtnuto a nad ním nadepsáno nové (třeba A). Tyto změny byly stejným způsobem vyznačeny i v registru svazků.
Protože představy veřejnosti o svazcích a jejich vedení neustále ovlivňují neznalost nebo vědomé dezinformace, je třeba popsat skutečný průběh věcí. Založení jakéhokoli svazku navrhoval operativní pracovník a návrh musel schválit minimálně jeden náčelník, ve většině případů však dva (náčelník oddělení a náčelník odboru). Teprve po tomto schválení operativec vyplnil několik evidenčních a statistických karet a s nimi šel na statisticko-evidenční útvar (který nepodléhal náčelníkům operativy), kde teprve dostal desky a formuláře příslušných seznamů. Jako první písemnost byl do svazku vložen a zapsán schválený návrh na jeho založení. Obdobně se postupovalo při předávání svazku nebo jeho ukončení a uložení do operativního archivu. K registrům svazků, evidencím a archivním depotům neměli operativci přístup a často ani nevěděli, kdo s nimi pracuje a jak. Pro založení a ukončení svazků směrnice určovaly schvalovací pravomoci. 
 
SVAZKY MRTVÉ
Obvykle tak pracovníci > zpravodajských služeb říkají svazkům, které již byly ukončeny a archivovány. Časem sice postupně ztrácejí zpravodajskou hodnotu, ale získávají hodnotu pro historické bádání. Proto by se s nimi mělo nakládat podle obecně platných předpisů o státních archivech. To ale nebyl případ StB. Mrtvé svazky byly po ukončení ukládány předepsaným způsobem do operativních archivů (spravovaných statisticko-evidenčními útvary, SEÚ) a nepodléhaly obvyklým skartačním prohlídkám pracovníků státních archivů. V StB existovaly samostatné operativní archivy pro kontrarozvědné správy, > rozvědku a > vojenskou kontrarozvědku.
Při uložení do archivu mohl > operativní pracovník stanovit skartační lhůtu (nejméně to bývalo pět let), ale nemusel ji udat. Pokud tak neučinil, platilo pravidlo, že svazky > tajných spolupracovníků a svazky rozpracovaných osob se mohly zničit po dovršení 70 let osoby nebo po jejím úmrtí, po deseti letech u významnějších a pěti letech u méně významných svazků a osobních spisů. Jinak skartace probíhala po uplynutí předepsané skartační lhůty. Nebyla však automatická. Musela jí předcházet komisionální prohlídka za účasti pracovníků příslušné operativní správy, a teprve po souhlasu komise bylo možné svazek zničit – bez ohledu na jeho hodnotu pro historické bádání. Svazky v archivu sloužily k > lustracím, k jejich obnovení nebo k založení nových. Ve všech těchto případech se studovaly a analyzovaly staré informace, někdy se využívaly k dezinformačním či diskreditačním kampaním. Operativní pracovníci, kteří se tím živili, neměli do archivních skladů přístup. Svazky v původním stavu nebo na mikrofiších jim byly zapůjčovány do studoven SEÚ, kde si mohli činit jen poznámky (případné kopie po schválení pořizovali pracovníci SEÚ). Dodatečná manipulace s mrtvými svazky byla prakticky vyloučená. V archivu byly svazky ukládány pod archivními čísly, která se zcela lišila od čísel z > registrů svazků. 
Podle představitelů českého > Ministerstva vnitra v operativním archivu > kontrarozvědky StB zůstalo na 66 000 svazků. To se však zdá být dosti nízké číslo. V > evidenci zájmových osob je na 800 000 karet a kromě svazků vedených na osoby existovaly také svazky na instituce a organizace. 

SVAZKY ROZPRACOVÁNÍ StB
 Podle směrnic pro kontrarozvědku StB to byly svazky, do kterých byly ukládány písemnosti a dokumenty shromážděné na základě a) rozpracování osob a problematik (například opozice) nebo b) na základě “kontrarozvědné ochrany” objektů; v druhém případě se také mluvilo o zpravodajských svazcích.
Svazky rozpracování byly: signální (SS), v nichž se prověřovala prvotní informace o nepřátelské činnosti osoby; osobní (OS), v nichž byla sledována a dokumentována již potvrzená nepřátelská činnost; pátrací (PS), které se zakládaly, pokud nepřátelská osoba nebyla známa (například anonymní výhrůžný dopis, protirežimní nápis či leták, dopis s > tajnopisem apod.); kontrolní (KS), vedené u útvarů, které řídily akce u jiných útvarů a shromažďovaly nejdůležitější poznatky o plánech postupu, jeho souhrnných výsledcích apod.; objektové (OBS), vedené na zahraniční instituce a úřady (zejména zastupitelské) působící v Československu, na “emigrantská centra a jiné nepřátelské organizace v kapitalistických státech”, na problematiky (například různá opoziční seskupení, církve a řády) apod. 
Za svazky rozpracování lze pokládat i osobní spisy > prověřované osoby (PO), v nichž se českoslovenští i cizí občané prověřovali z nejrůznějších důvodů (častý styk s cizinci, častý pobyt cizích občanů v Československu atd.), > důvěrníků (D), > kandidátů tajné spolupráce (KTS) a > nepřátelských osob (NO). Od svazků rozpracování se vnějškově, obsahem a způsobem vedení nijak nelišily.
Objektové svazky zpravodajské povahy byly vedeny na ochraňované instituce, organizace a podniky, zařízení a prostory a soustřeďovaly se v nich poznatky o “vývoji státobezpečnostní situace” v nich, o dodržování režimu > státního tajemství apod. Svazky zpravodajské povahy měly často otevřené názvy (PRŮMYSL, ČSAV, SANOPZ), ale celostátní projekty měly již > krycí jména (> akce KRUH, > akce VLNA, > akce NORBERT). Svazky na rozpracované objekty a problematiky měly někdy zajímavá krycí jména. Například ve svazku PALÁC se soutřeďovaly informace o dění v arcibiskupském paláci v Praze, svazek VLNY obsahoval informace o poměrech v redakci rádia Svobodná Evropa, o stycích s ní a o poslechovosti stanice, v rámci ASANACE byli od poloviny 70. let opoziční občané nuceni odcházet do exilu a v akci DŮCHOD jim byly odebírány invalidní důchody, ve svazku LILIE byli kontrolováni bývalí vedoucí činitelé Junáka a svazek RUDA soustřeďoval informace o dopravě zahraničních exilových tiskovin do Československa.
Zajímavá jsou také krycí jména signálních a osobních svazků vedených na různé představitele opozice. TOMIS byl V. Havel. ESER A. Dubček sice k opozici nepatřil, ale sledovali ho vytrvale. Jiří Hájek z Charty 77 byl OKULA, zatímco Miloš Hájek z Obrody ŠÍBR. Nelíbil se FOUSEK Emanuel Mandler z Demokratické iniciativy a v Bratislavě budil pohoršení PASKVIL Milan Šimečka. Pestré bylo složení členů VONS: DOKTOR (Václav Benda), SKUPINA II (Petr Uhl), HROCH (Petruška Šustrová), KNIHAŘ (Jan Ruml), ONDRA (Andrej Stankovič), ČLEN (Václav Malý), ZERO (Zbyněk Hejda). V Brně zlobil StB jiný HROCH (Jiří Müller), GEOLOG (Petr Cibulka) a VŮDCE (Jaroslav Šabata). Na Alenu Hromádkovou měli spadeno ve svazku ALI, novinář Jan Urban se jevil jako DRAMATIK a výstižně pojmenovali Josefa Zvěřinu, protože jako FAKULTA skutečně organizoval pro výchovu katolických duchovních tajnou teologickou fakultu. Proti tomu nic nepodnikal SATAN František Stárek. 
Činnost > kontrarozvědky StB dokumentuje počet svazků registrovaných k 30. 6. 1989 (v závorce počet cizinců): signální 762 (85), osobní 256 (23), prověřované osoby 9 430 (2 471), pátrací 138, objektové 3 253, kontrolní 316. Svazky zpravodajské a rozpracování vedly i rozvědka a vojenská kontrarozvědka. Platila pro ně obdobná pravidla, ale jejich počet se utajuje.
 
SVAZKY SLEDOVÁNÍ A ZPRAVODAJSKÉ TECHNIKY
Tyto speciální svazky evidovaly příslušné správy a útvary StB ve vlastních protokolech nebo registrech. Svazky sledování osob a objektů měly 3 části: 1) část s listem výdajů, fotografiemi, plány sledování apod.; 2) část obsahující pracovní svodné informace (> svodky) sledování; 3) část obsahující čistopis svodek, zasílaných operativním útvarům StB, které si sledování osoby nebo objektu vyžádaly.
Útvary > zpravodajské techniky vedly následující svazky: > tajných spolupracovníků; objektů používaných pro nasazení techniky (různé krycí podniky a instituce); svazky propůjčených a > konspiračních bytů užívaných pro schůzky s tajnými spolupracovníky nebo pro umístění technických zařízení; svazky o jednotlivých zpravodajsko-technických úkonech, obsahující všechny návrhy, schválení, plány, záznamy o průběhu nasazení technických prostředků a zvláštní obálky pro uchovávání výsledků úkonů.

SVAZKY TAJNÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ
Tyto takzvané agenturní svazky měly vždy hlavní část a její případná pokračování, která obsahovala: Návrh na získání tajného spolupracovníka (TS), v němž byly uvedeny údaje o místě, době a osnově vázacího aktu; Memorandum, obsahující všechny důležité osobní údaje o TS, jeho příbuzných a hlavních známých, dále údaje životopisné, povahové, informace o zpravodajských možnostech a schopnostech atd.; Zprávu o získání TS, která obsahovala výstižný popis > verbovky, informace o dohodnutém > krycím jménu a heslu pro spojení a případně podepsaný závazek ke spolupráci.
Součástí svazku byly dále spisy prověrkového charakteru (pomocí jiných TS, sledování a operativní techniky), pravidelné doplňky k memorandu, hodnotící zprávy, údaje o finančních a jiných odměnách, a zejména doklady o činnosti TS, jimiž byly > agenturní zprávy.
Složka finanční obsahovala doklady o výdajích na TS, do Složky vlastnoručních zpráv byly ukládány eventuální písemné informace TS (nebyla to povinnost) a ve Složce dokumentace a korespondence se ukládaly plány, seznamy, spisy, samizdatové tiskoviny a jiné dokumenty, které TS dodal.
Pokud byl TS > rezident, pak hlavní část obsahovala agenturní zprávy o schůzkách s řízenými agenty a jejich informacích a v případě držitele > propůjčeného bytu obsahoval svazek smlouvu o propůjčení bytu pro účely StB a doklady o provozu v něm, to jest o konspiračních schůzkách s TS a finanční doklady o nákladech na byt.
Živé svazky TS, zejména těch, kteří pracovali po linii vnitřního a vnějšího nepřítele, začaly být likvidovány již od 27. listopadu 1989, ale zejména od 1. prosince, a tato velmi nestandardní “skartace” probíhala až do ledna 1990. Na základě toho se TS domnívají, že mohou bezostyšně popírat svou spolupráci s StB, zejména když jim jejich bývalí řídící důstojníci před soudem dosvědčují, že je dali registrovat bezdůvodně (a že tedy zneužili pravomoc veřejného činitele). Pokud však šlo o aktivní TS, je jejich činnost částečně zachycena i v jiných dokumentech, například v kopiích agenturních zpráv, plánech a výkazech činnosti útvarů StB, v situačních zprávách, hodnoceních agenturní sítě, v zachovaných svazcích konspiračních bytů, v podacích protokolech atd. Tyto dokumenty jsou tak vzájemně propojeny, že jen lidé, kteří nechtějí vědět nebo vědomí dezinformátoři, mohou tvrdit, že to vše StB desetiletí falšovala, aby zmátla budoucí vstřícné pochybovače. Argument, že šlo o organizaci zločinného režimu, je stejně nesmyslný, jako kdyby někdo tvrdil, že dokumenty zločinných organizací SS a > Gestapa jsou nevěrohodné.

SVAZKY ŽIVÉ
Ve zpravodajských organizacích označení svazku v různém stadiu operativního > rozpracování. Všude na světě o ně > operativní pracovníci pečují s velkou starostlivostí. K písemnostem ve svazku se nesmí dostat nikdo nepovolaný – povolaným je pouze operativec a jeho přímí nadřízení – a konspirace je jedním z hlavních principů zpravodajské práce. Proto svazek může být na stole operativce jen v době, kdy s ním jakkoli pracuje (studuje obsah, zakládá nové písemnosti, srovnává je s předchozími). Jinak musí ležet zamčen v trezoru, a to i tehdy, když operativec opustil zamknutou a zapečetěnou kancelář. Živý svazek čas od času dostává ke kontrole nadřízený operativce, ale o tom musí být na deskách pořízen záznam. Jestliže se během vedení svazku vyjímají nepotřebné písemnosti, aby byly zničeny, musí o tom být učiněn záznam v seznamu dokumentů.
Živé svazky lze, po schváleních, zapůjčovat jiným útvarům. Také o tom musí být pořízen záznam. Jestliže je útvar v jiné budově, svazky se posílají výlučně prostřednictvím kurýra, který je musí odevzdat adresátovi nebo s poznámkou “otevře adresát!”. V totalitních státech se ke svazkům nemůže dostat nikdo mimo zpravodajskou organizaci. V demokratických státech je parlamentní nebo vládní kontrola živých svazků řešena různě. V České republice jsou podle platného zákona o > BIS kontrolnímu parlamentnímu výboru nepřístupné.

SVODKA
V slangu, nejen zpravodajském, se tak pojmenovává souhrn informací na dané téma, například o psaní tisku a médií o vládní politice, o bezpečnostní situaci apod. Tyto “svodné informace” dodávají různá tisková oddělení bez jakékoli analýzy, a mají tudíž jen základní informativní hodnotu. Je komické, když takové tiskové svodky dodávají státním činitelům zpravodajské služby jako “přísně tajné” a posílají je kurýrem. Bývalý premiér Václav Klaus nad tím kdysi nechápavě kroutil hlavou a kurýrní zásilky tohoto druhu po nezbytném písemném potvrzení převzetí rovnou házel do koše, jak sdělil novinářům.
Skutečné zpravodajské svodky vypracovávají obvykle různá analytická oddělení rozvědek a kontrarozvědek a zahrnují do nich své nejdůležitější poznatky. Jsou určeny pro vedení služeb a pro představitele státu. V tomto případě se obvykle mluví o > toku informací. V StB se pracovníkům, kteří je sestavovali, říkalo běžně “svodkaři”.

SVR (Služba vněšněj razvedki, Služba zahraniční rozvědky) – ruská civilní rozvědka od roku 1991
Vznikla hned v září 1991 z bývalé I. správy KGB a původně dostala název Ústřední zpravodajská služba (Centralnaja služba razvedki – CSR). Do jejího čela tehdy ještě sovětský prezident M. S. Gorbačov jmenoval na návrh Vadima Bakatina > J. Primakova. Toho převzal i prezident Jelcin, když se po rozpadu SSSR stala rozvědka ruskou organizací. Na základě dekretu prezidenta Jelcina z prosince 1991 dostala název SVR, který se v češtině běžně překládá jako Služba zahraniční rozvědky.
Primakov setrval v čele rozvědky pět let a osvědčil se jako schopný organizátor. Nejhorší pro její organizaci byly roky 1991–92, kdy podle ruského tisku odešlo ze služby mnoho mladých a schopných důstojníků, početní stav > centrály klesl o 40 % a rovněž počet > rezidentur klesl o 40 %. Od roku 1993 se však začal stav služby zlepšovat, také díky dobrému postavení Primakova u Jelcina.
Služba se odpolitizovala – její příslušníci nesmějí být členy žádné politické strany. Přestala také platit ideologická dogmata. Zanikl pojem “hlavní protivník” (kterým byly USA a státy NATO) a započala mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu a organizovanému zločinu. V prosinci 1995 přijala Státní duma zákon o rozvědce, který zakazuje získávání spolupracovníků z řad poslanců, soudců, prokurátorů a duchovních a umožňuje parlamentní kontrolu financování. Rozvědka jako všechny zpravodajské složky však podléhá přímo prezidentovi. Intenzivní činnost vyvíjí služba v “blízkém zahraničí”. Tím jsou míněny státy bývalého SSSR, kde rozvědka začala vyvíjet aktivity sledující hrozbu náboženských a etnických výbuchů. V roce 1993 byla uzavřena smlouva o spolupráci s bezpečnostní službou Ukrajiny a v roce 1994 se > Slovenskou informační službou. Výrazné aktivity SVR byly zjištěny v baltických státech. Její prioritou však jsou USA a SRN, kde operuje řada zpravodajců (odhaduje se, že v SRN na 200 až 250, v USA spolu s > GRU na 400). V roce 1992 postihly SVR velké > provaly. Když v roce 1992 defektovali šéfové rezidentur v Bruselu a Paříži, následovala v Belgii, Francii a Itálii série zatčení různých pracovníků v průmyslu a vědeckém výzkumu. Ekonomická a vědecko-technická rozvědka jsou důležitými úkoly SVR.
SVR nečiní žádné tajnosti z toho, že její pracovníci působí i nadále pod diplomatickým a novinářským > krytím. A je také zjevné, že převzala bývalé spolupracovníky KGB, jak dosvědčil případ > A. Amese a v listopadu 1996 odhalení pracovníka CIA > J. Nicholsona, kterého KGB získala již v polovině 80. let. Z toho plyne další zájem SVR – obrana před operacemi cizích rozvědek.
O struktuře SVR toho není zatím mnoho známo. Lze předpokládat, že bude odpovídat struktuře bývalé I. správy KGB. Její stav je však značně nižší, než tomu bylo v dobách KGB. Počet pracovníků se odhaduje na 20 000 (u GRU na 15 000). V lednu 1996 se Primakov stal ruským ministrem zahraničí a do čela SVR byl jmenován jeho dosavadní první náměstek > V. Trubnikov. Také on je orientalista. Hned po studiích na Institutu mezinárodních vztahů vstoupil do KGB a působil dlouhá léta v Asii (v Bangladéši a Indii) jako novinář a jako šéf tamních rezidentur rozvědky KGB.

SÝRIE
Sýrie získala nezávislost až po 2. světové válce a po mnoho let měla v zemi nejvyšší postavení mezi všemi jejími tajnými službami Vojenská výzvědná služba. Od vojenského převratu v roce 1949 má totiž v zemi hlavní slovo armáda.
Když se Sýrie stala na přelomu 50. a
60. let součástí Sjednocené arabské republiky, začala její tajná služba úzce spolupracovat s egyptskou a jejich pozornost byla obrácena především proti Izraeli a z arabských států vůči Libanonu, Jordánsku a Iráku.
Po rozpadu unie v roce 1971 se syrská tajná služba soustředila na politickou činnost, hlavně na pronásledování a likvidaci politických odpůrců prezidenta Hafíze Asada. Kromě toho pokračuje ve výzvědné činnosti v Izraeli. Syrské výzvědné služby kooperují s teroristickými organizacemi, které mají (anebo donedávna měly) na území Sýrie své základny. Syrští agenti operují především v Evropě (Československo dlouho patřilo k jejich významným opěrným bodům), na Středním východě a ve Středomoří.
Charakteristickým rysem syrské výzvědné a tajné služby je skutečnost, že ji řídí prezident nebo někdo z jeho příbuzných (obava z možnosti převratu podpořeného nebo iniciovaného službou) a zároveň koordinuje jejich činnost s armádními složkami.

SYSTÉM SJEDNOCENÉ EVIDENCE POZNATKŮ O NEPŘÍTELI (SSEP)
Označení společného informačního systému zpravodajských služeb komunistických států. Cílem tohoto automatizovaného systému, na jehož budování se v roce 1977 dohodly SSSR, evropské komunistické státy, Kuba, Mongolsko a Vietnam, bylo soustřeďovat a poskytovat si navzájem informace o nepřátelské činnosti osob a organizací.
> Evidence se nevztahovala na občany a organizace členských států dohody. Zahrnovala pracovníky a tajné spolupracovníky nesmluvních, především západních zpravodajských služeb, členy teroristických organizací, osoby zabývající se nepřátelskou ideologickou činností, členy sionistických, emigrantských, náboženských a jiných nepřátelských organizací, osoby vyhoštěné z členských zemí dohody ze státobezpečnostních důvodů, diplomaty, novináře a představitele a zaměstnance hospodářských a kulturních institucí “nepřátelských států”, především států NATO, Japonska a Číny.
Informační systém udržovala v Moskvě rozvědka > KGB. Stykem se SSEP byl v Československu určen součinnostní útvar při I. správě > SNB (rozvědce). Ten zařizoval vkládání dat do systému a poskytování informací z něho. Organizaci a postup při tom určoval rozkaz ministra vnitra > J. Obziny z roku 1982.
Obyčejné dotazy se vyřizovaly do 35 dnů, pilné do 7 dnů a velmi pilné do 3 dnů po doručení dotazu na pověřený útvar I. správy. Budování systému zahrnovalo v první realizované etapě pouze evidenci osob. Na evidenci organizací se v roce 1989 vypracovávala koncepce. O československých vstupech do SSEP a dalších osudech této evidence nebyla veřejnost nikdy oficiálně informována.

SYSTÉM ŠIFROVACÍ viz ŠIFRY

ŠADRIN Nikolaj, ruský defektor
Šadrin patří k z nejzáhadnějším případům > defekce. Byl kapitánem na sovětském křižníku a se svou polskou milenkou uprchl na Západ. Pak se oženil a odjel se svou ženou do USA. Tam získal doktorát na univerzitě ve Washingtonu a brzy se pro svou osobní přitažlivost stal přítelem kdekoho. Nebyl však zaznamenán případ, že by se snažil získávat jakékoli informace. Mnoho lidí ho pokládalo za “roztomilého ruského medvěda”, který uměl naslouchat.
Šadrin nalezl lehce zaměstnání v CIA, kde pracoval v sekci otevřených zdrojů, především tisku a literatury. Protože prý toužil po uznání, a aby ho Američané zpravodajsky prověřili, souhlasil v roce 1975 s tím, že bude pracovat jako > agent dublér. Se svou ženou odjel do Vídně, kde se měl setkat se sovětskými zpravodajci. Ale akce měla velmi špatné krytí a Šadrin nebyl prakticky vůbec chráněn.
Šadrin se ze schůzky s pracovníky KGB zpět do hotelu ke své ženě nevrátil. Buď byl unesen, nebo defektoval zpět k Sovětům. Zpočátku se zdálo, že se v tomto případě nestala žádná škoda, neboť Šadrin neměl přístup k citlivým informacím. Ale důkladná analýza jeho styků v USA zjistila, že měl neuvěřitelné množství přátel a známých, dokonce i mezi zpravodajskými a vládními úředníky. A většina z nich samozřejmě mluvila. Dodnes z Moskvy nepadla o Šadrinovi ani zmínka. Ale v každém případě, ať už byl agentem SSSR, nebo byl unesen, věděl příliš mnoho.

ŠEJNA Jan, * 1927, československý komunistický funkcionář a generál, od roku 1968 emigrant v USA
Hned na počátku Pražského jara 1968 vzrušily veřejnost kromě jiných dosud netušených informací zprávy oznamující útěk generála Šejny, komunistického prominenta a blízkého přítele syna Antonína Novotného. Média tehdy jeho útěk vysvětlovala tak, že se zapletl do korupčních obchodů s “jetelovým semínkem” (odtud pak přezdívka “semínkový generál”). Ale brzy se naznačovaly i jiné možnosti – například účast na nezdařeném pokusu o puč, který část stranické a armádní špičky chystala na podporu prezidenta Novotného.
Komise ÚV KSČ, která věc vyšetřovala, předložila v květnu 1968 zprávu, v níž však – kromě častých schůzek předpokládaných spiklenců – nic konkrétního neuvedla. Generál Šejna veřejně vystoupil v USA až po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. V roce 1970 byl v nepřítomnosti odsouzen k 10 letům vězení, k propadnutí majetku a ztrátě všech titulů a vyznamenání.
Rozhovor v časopisu Mladý svět v roce 1993 líčil Šejnu nadneseně jako špiona číslo 1 a citoval údajné lichotivé posudky tehdejších vysokých amerických zpravodajců. Šéf CIA > R. Helms: “Nejdůležitější uprchlík z Československa!” A jeho náměstek: “Po Olegu Penkovském... dodal nejdůležitější zprávy.”
Ovšem roku 1968 byl Šejnův útěk skutečnou senzací. Co do hodnosti to byl nejvýše postavený > defektor. Západu vyzradil mimo jiné, že Východ připravuje nejen válečné operace, ale dokonce i velké sabotáže – a to i jako přípravu na válku. Publikoval také zprávy o své účasti na jednáních špiček Varšavského paktu, kde se projednával plán “úplné paralyzace hospodářského a politického života v Británii, ale i v celé Západní Evropě a USA”. Jeden z plánů československého původu navrhoval úplné ochromení londýnského metra pomocí vlivových agentů v britských odborech a v levicových organizacích. Cílem jiného plánu bylo zase úplné zastavení dodávky vody do Londýna.
Ovšem generál Šejna byl politruk, neměl vojenské vzdělání a do funkce ho povýšil A. Novotný až v roce 1967. Znal však osobní charakteristiky komunistických špiček v ČSSR i v SSSR, a to je pro zpravodajské služby vždycky důležité. Je otázkou, proč za vlastizradu dostal tak malý trest. Přípravu puče Šejna popřel, ale proč vlastně emigroval, nevysvětlil. Prohlásil jen, že se na nikoho nemohl spolehnout a že se na něj zlobil z Moskvy generál Jepišev. O beztrestném “tunelování”, i když šlo jen o jetelová semínka, se tehdy nikomu ani nezdálo a účast na něm byla zcela srozumitelným vysvětlením útěku. 
Generál Šejna se stal v USA zaměstnancem americké zpravodajské služby a dodnes má jako soukromník strach podívat se do bývalé vlasti. Soudí, že KGB má stále dost dlouhé prsty, aby si s ním vyrovnala účty a třeba ho odvezla na Sibiř. Válka špionů skutečně nikdy nekončí a na Sibiři se s jetelovým semínkem mnoho nepořídí.

ŠELJEPIN Alexandr Nikolajevič, 
* 1918, šéf KGB
Ve funkci šéfa KGB byl následovníkem generála > Serova. Až do nástupu do KGB zastával různé funkce v aparátu komunistického svazu mládeže (Komsomolu) a komunistické strany (KSSS) a s prací bezpečnostních složek měl jen ty obecné zkušenosti, které musí mít každý komunistický aparátčík. Do čela KGB ho jmenoval N. S. Chruščov, který chtěl mít jistotu, že se KGB proti němu nepostaví.
Za Šeljepinova vedení pokračovala v KGB profesionalizace a zvyšování kvalifikace jejích příslušníků. Šeljepin se pokoušel, pochopitelně také bezvýsledně, vést v KGB a v sovětské společnosti boj proti alkoholismu, proti “chuligánství a dekadentnímu západnímu stylu”. Nepotismus, zvláště rozšířený v KGB, se už ani odstraňovat nesnažil.
Po fiasku CIA v > Zátoce sviní Chruščov a sovětský vojensko-průmyslový komplex prosazovali umístění sovětských jaderných raket na Kubě. Šeljepin, který měl velmi dobré informace ze zahraničního zpravodajství KGB, tuto nukleární konfrontaci s USA nedoporučoval, a v prosinci 1961 byl proto ze své funkce odvolán.

ŠIFRY
Pojem šifra byl do zpravodajské terminologie převzat z francouzštiny (chifra = tajný znak, domluvené heslo). Šifrování je způsob psaní, při němž se sdělovaný text utajuje záměnami písmen abecedy. Používá se v diplomacii, vojenství, obchodě, prostě všude, kde je z jakýchkoli důvodů žádoucí, aby sdělovaný text zůstal utajen před nepovolanou osobou. Zpravodajské služby jsou zde na předním místě. Šifrování je náročná činnost.
V šifrovacích odděleních zpravodajských služeb proto pracují vysoce vzdělaní pracovníci, jejichž úkolem je navrhnout takové šifrovací systémy, aby je nemohla rozluštit dešifrovací oddělení protivníka (se stejně vzdělanými pracovníky). Navíc šifry těchto služeb musí být mnohem jednodušší než například diplomatické, neboť agent nemá zpravidla možnosti využívat šifrovací stroje a používat příliš složité klíče nebo jinou vysoce sofistikovanou šifrovací metodu.
Základním principem šifrování je postup, při němž použitím vhodného algoritmu (šifrového systému, šifry, kryptosystému) a klíče nastane transformace původního textu v zašifrovaný. Šifrovacích systémů je celá řada, některé jsou známy již od antiky. Proslulá Caesarova šifra, ve které si vedl poznámky, spočívala v pouhém posunutí písmen abecedy o tři místa doprava. “Veni, vidi, vici” by zašifrovaně znělo “Yhql, ylgl, ylfl”.
Za 2. světové války se často používal systém tzv. dvojité transformace. Byl tak jednoduchý, že si ho agent mohl zapamatovat, a zároveň tak složitý, že jeho rozluštění zabralo dešifrovacím oddělením nepřítele řadu týdnů.
Každý agent měl svůj osobní klíč – heslo, například “Březen, za kamna vlezem”, jehož písmena, bez diakritických znamének, byla vzestupně zleva doprava označena čísly podle jejich pořadí v abecedě:

B	R	E	Z	E	N	Z	A	K	A	M	N	A	V	L	E	Z	E	M
4	15	5	17	6	13	18	1	9	2	11	14	3	16	10	7	19	8	12
Zpráva se poté formátovala na délku klíče přes jednu řádku:

4	15	5	17	6	13	18	1	9	2	11	14	3	16	10	7	19	8	12
S	C	H	U	Z	K	A	S	E	U	S	K	U	T	E	C	N	I	T
R	E	T	I	S	O	B	O	T	U	V	P	E	T	H	O	D	I	N
Pak se text přečetl shora dolů po pořadových číslech sloupců a rozepsal znovu do řádků:

4	15	5	17	6	13	18	1	9	2	11	14	3	16	10	7	19	8	12
S	O	U	U	U	E	S	R	H	T	Z	S	C	O	I	I	E	T	T
H	S	V	T	N	K	O	K	P	C	E	T	T	U	I	A	B	N	D
Text se znovu přečetl po pořadových číslech sloupců dolů a rozepsal na 1 řádku:

RKTCCTSHUVUNIATNHPIIZETDEKSTOSOUUTSOEB
Výsledný (zašifrovaný) text byl pak rozdělen na pětimístné bloky a vysílán radiostanicí Morseovou abecedou.
Zjednodušení práce agenta umožňují šifrovací tabulky, které většinu šifrovacích operací minimalizují (z literatury je proslulá šifrovací tabulka v románu Matyáš Sandorf – nový hrabě Monte Christo od Julese Verna). Nevýhodou šifrovacích tabulek je jejich možné zneužití, pokud padnou do rukou nepřítele. Současně pak poslouží jako důkazní materiál u soudu se špionem. Pouhý zašifrovaný a nerozluštěný text totiž ve většině zemí soud jako usvědčující důkaz nepřijme.
Teorií šifrování, šifrovacích metod a bezpečnosti šifer se zabývá věda zvaná > kryptologie. Moderní výpočetní technika klade na tento vědní obor stále větší nároky. Viz též kódy.

ŠKRÁBEK Karel, * 1919, československý zpravodajský důstojník v emigraci
Podle vlastního svědectví roku 1949 odešel do emigrace a v Paříži, kde hodlal studovat, se seznámil s československými emigranty pracujícími pro zpravodajskou službu > CIO, kterou vedl generál > S. Ingr. Zapojil se do její činnosti v pařížské sekci vedené generálem > Č. Kudláčkem a roku 1952 byl poslán do Rakouska, aby odtud mimo jiné vysílal > agenty chodce do Československa.
Účastnil se i jiné zpravodajské činnosti až do roku 1956, kdy se vrátil do Francie, ale krátce na to, když “několik posledních mohykánů uzavíralo činnost sekce”, odejel do USA, kde (podle svědectví > J. Frolíka) fungovala sekce i po zrušení CIO a ještě v roce 1962 a její řízení převzala CIA. Škrábek se vrátil do Československa koncem šedesátých let.

ŠPANĚLSKO
Od konce občanské války ve Španělsku v roce 1939 byly španělské tajné služby (SECURIDAD) řízeny a kontrolovány především velením armády a námořnictva. Jejich hlavní zaměření spočívalo v monitorování a odhalování sovětských špionů a celkové sovětské infiltrace v zemi. Služby se dělily do 8 sekcí, které byly navzájem zcela samostatné, a navíc mezi nimi panovala velká rivalita.
Vzájemná rivalita však samozřejmě snižovala jejich celkovou funkčnost. I když se Frankovo Španělsko snažilo za 2. světové války zachovat neutralitu, jeho sympatie k Německu se projevily minimálně v tiché spolupráci na poli špionáže. A toho Spojenci využili v britské > operaci MINCE MEAT v roce 1943.
Teprve roku 1977, po smrti Franka, kdy Španělsko nastoupilo cestu demokracie, vznikla první moderní španělská tajná služba CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, Nejvyšší úřad obranného zpravodajství). Vznik CESID provázely značné těžkosti. Socialisté a další levicové strany byly velice nedůvěřivé ke všemu, co zavánělo zpravodajskými službami. A ti, kdo organizovali novou službu, zdědili řadu zpravodajců, kteří sloužili dlouhou dobu ve Frankově armádě. CESID měla na starosti vnější i vnitřní zpravodajství a stále byla rozčleněna na původních osm složek, které pokračovaly v tvrdé konkurenci. Navíc myšlení zpravodajských důstojníků bylo poplatné starým časům Frankova režimu.
Přesto se novému vedení CESID podařilo zlikvidovat jeho zaměření na tzv. oponenty režimu a zaměřit službu na konkrétní bezpečnostní problémy. V roce 1982 dosáhl CESID prvního výrazného úspěchu, když se podařilo včas odhalit přípravu puče skupinou ultrapravicových armádních důstojníků. Ovšem o dva roky později španělský nezávislý tisk odhalil vnitřní “špionážní válku” mezi jednotlivými sekcemi CESID, a když se prokázalo, že CESID sledoval předsedu španělského parlamentu, nařídil předseda vlády Adolfo Suárez reorganizaci zkompromitované služby.
Za jeho nástupce Felipe Gonzálese byl vydán zákon, kterým bylo všech osm složek sjednoceno pod jedním civilním ředitelem, který byl odpovědný pouze předsedovi vlády. Mezi sekce CESID patřila SIGC (informační služba policie), SIPAN (tajná služba národní policie), informační služba ministerstva vnitra, zpravodajské služby armády, námořnictva a letectva, a konečně zpravodajská divize Generálního štábu španělské armády.

ŠPICL viz KONFIDENT

ŠPION
Pracovník nebo spolupracovník > zpravodajské služby, jenž konspirativními způsoby získává v cizí zemi utajované informace, dokumenty a předměty politické, hospodářské, vědecko-technické a vojenské povahy. Je to tedy pracovník nebo spolupracovník > rozvědky a pod tímto heslem jsou v této knize soustředěny věcné informace.
Pojem špion se používá v angličtině (spy) a románských jazycích a původně byl běžný i v češtině. V ní označoval zejména vojenské špiony (špehy), ale jako mnoho jiných slov v komunistickém režimu dostalo časem i toto slovo ideologické zabarvení. Špioni (nebo též vyzvědači) byli odporní cizí i domácí sluhové prohnilého kapitalismu a imperialismu, škůdci vlasti, míru a tábora socialismu, často všeho schopní diverzanti a sabotážníci, ba i vrazi. Na druhé straně “naši” a spřátelení vyzvědači, pokud ovšem jejich existence vyšla vůbec najevo, byli nazýváni hrdě rozvědčíky a oportunisti všeho druhu je byli ochotni oslavovat (například zpěvák Josef Laufer “statečného chlapíka” > P. Minaříka) nebo představovat (například herec Rudolf Jelínek v Sequensově televizním seriálu Třicet případů majora Zemana).

ŠPIONÁŽ
Odbornou definici špionáže, o které pojednává vlastně celá tato kniha, v češtině nenaleznete. Ještě Ottův slovník naučný z přelomu 19. a 20. století tento pojem nezná, jeho dodatky ze 30. let obsahují pouze odkaz: špionáž viz zpravodajství (díl obsahující Z však nikdy nevyšel). Neoznačovala se tak ani činnost našich předválečných zpravodajských služeb. Když slovo konečně zdomácnělo, získalo zase v 50. letech značně pejorativní nádech (> špion) a “neutrální” zabarvení mělo pouze ve spojení s > průmyslovou špionáží. Slovník jazyka českého pak uvádí jako slova užívaná jen zřídka: špionovat – provádět špionáž, vyzvědačství a špionážník – (hanlivě) kdo provádí špionáž, která zcela vymizela. Jazyková definice špionáže je pak následující – vyzvědačská, špionská činnost. To ovšem nepraví nic o tom, co se vyzvídá, ani proč se vyzvídá. Zda o nepřátelských záměrech protivníka proto, abychom se mu ubránili, anebo proto, abychom ho napadli? 
Příliš nezmoudříme, ani když si přečteme americkou definici. Podle ní je špionáž: “Otevřená, skrytá nebo utajovaná činnost, která má za úkol získat informace vztahující se k národní bezpečnosti se záměrem nebo z důvodů, z kterých lze usuzovat, že tato činnost bude použita k poškozování USA nebo bude zvýhodňovat cizí stát.”
V definici se žel nic neříká o činnosti – otevřené, skryté nebo utajované – kterou vyvíjejí ve svůj prospěch a proti jiným státům samotné Spojené státy, protože těžko dnes najdeme nějaký stát světa (natož velmoc), který by tuto činnost neprovozoval.
Musíme se tedy spokojit s konstatováním, že se obvykle špionáží myslí činnost > rozvědky (ofenzivního zpravodajství), ať již směřuje k vojenské, politické (> aktivní opatření), hospodářské, technické aj. oblasti, zatímco činnost protišpionážní, defenzivní či obranná se obvykle nazývá > kontrašpionáž. 
Ve skutečnosti lze obě činnosti těžko od sebe zcela oddělit, už proto, že moderní kontrarozvědka (například americká > FBI, ale i mnohé další) působí i mimo území svého státu a získává (třeba i jako vedlejší produkt své činnosti) vedle údajů o aktivitě cizích zpravodajských služeb proti své zemi i další velice zajímavé informace, které minimálně rovněž vyhodnocuje a analyzuje. Záleží pak jen na koordinaci zpravodajských > centrál každého státu, jak dokáží kooperovat a předávat si relevantní informace. 
V každém případě se špionáž pokládá za nezákonné jednání v zemi, vůči které je prováděna, a jsou za ni ukládány vesměs vysoké tresty (často i hrdelní), a to jak vůči > zpravodajským důstojníkům, tak i jejich > agentům z řad občanů země, proti níž je zaměřena. Nebere se přitom ohled ani na > motivy spolupráce – například odpor k totalitnímu režimu – naopak čím horší je režim, tím brutálnější bývají tresty.

ŠPIONÁŽ LETECKÁ viz U-2, VESMÍRNÁ ŠPIONÁŽ

ŠPIONÁŽ PRŮMYSLOVÁ viz PRŮMYSLOVÁ ŠPIONÁŽ

ŠPIONÁŽ VESMÍRNÁ viz VESMÍRNÁ ŠPIONÁŽ

ŠPIONÁŽ VOJENSKÁ viz VOJENSKÁ ROZVĚDKA

ŠPIONÁŽNÍ REVOLUCE
Označení pro zásadní změnu v přístupu k odhaleným špionům na přelomu 50. a
60. let 20. století mezi Západem a Východem.
Po staletí zastávaly vlády a justice většiny států zásadu, že špionáž jako jedno z největších ohrožení bezpečnosti státu je třeba trestat trestem nejvyšším, tedy smrtí. Kulkou nebo provazem končila většina odhalených a dopadených významných i nevýznamných (> Mata Hari) špionů (s výjimkami, jakou byl třeba > J. Sosnowski).
Za studené války mezi Západem a Východem velice vzrostl počet agentů pracujících pro své země na obou stranách “fronty”, a s tím vzrostla i starost o jejich bezpečí a život. Pro vlády začalo být přednější dostat do bezpečí své vlastní agenty než popravovat nepřátelské.
Poprvé veřejně formuloval tuto tezi newyorský advokát > J. Donovan v roce 1957 po odhalení sovětského špičkového špiona > R. Abela. Donovanův návrh, aby Abel místo obvyklého trestu smrti zůstal k dispozici pro případnou výměnu za dopadeného špiona vlastního, nalezl příznivý ohlas jak u ředitele FBI > E. Hoovera, tak i u soudu. Příhodná chvíle nastala v roce 1961, kdy byl sestřelen při špionážním letu nad územím SSSR > F. G. Powers, pilot špionážního letadla U-2.
Po zprostředkování východoněmeckého právníka > W. Vogela a J. Donovana došlo uprostřed mostu přes Sprévu v tehdy rozděleném Berlíně k výměně Powerse za Abela. Tato praxe byla v průběhu 60. let ještě několikrát zopakována a výměna odhalených špionů se stala trvalou součástí špionážní reality. Patřila k ní i výměna československého špiona > K. Koechera za ruského politického disidenta Natana Ščaranského.

ŠPIONOMÁNIE
Též perzekuční komplex, označení chorobného stavu, který lze obecně označit jako pocit ohrožení z něčeho, co není zjevné. Protože nemocný nemůže svému okolí (včetně lékaře) ohrožení viditelně předvést nebo racionálně vysvětlit, může se kromě jiných vysvětlení upnout k představám, že je sledován, odposloucháván, pronásledován a jinak obtěžován různými špiony včetně mimozemských. Takové lidi ohrožují neznámé a neviditelné paprsky, jejichž původ může být na zemi (závistiví sousedé si najali přístroj šíleného profesora, který bezohledně zkoumá na lidech svůj vynález), ale také v kosmu (nemocného využívá špion připravující invaze mimozemšťanů, zejména Marťanů). U pracovníků > zpravodajských služeb nejde většinou o nemoc, ale o prostou profesionální deformaci – v mnohém člověku, který vzbudil jejich pozornost, vidí možného špiona a v běžných příhodách past či > zpravodajskou hru cizí služby. 
Špionománie však není ani zdaleka tak směšná, jak by se na první pohled zdálo. Lze ji totiž masově vyvolávat propagandistickými a dezinformačními kampaněmi. Zejména totalitní režimy využívají horší část lidského podvědomí včetně xenofobie a rasismu k záměrnému vyvolávání pocitu ohrožení od nejrůznějších nepřátel. Starší čtenáři této knihy si jistě dobře vzpomenou na dobu, kdy všude visely nacistické plakáty s textem: “Pozor, nepřítel naslouchá!”, a jen ti nejmladší si už nepamatují, jak stále bylo třeba být bdělý a ostražitý k činnosti nejrůznějších špionů, sabotérů, diverzantů, zrádců, sionistů, renegátů, revizionistů a vůbec třídních nepřátel všeho druhu. Nejhorší bylo, že se na této indoktrinaci nepodíleli jen komunističtí “agitpropčíci”, ale v knihách, hrách, filmech a televizních inscenacích i populární kulturní a umělečtí pracovníci, kteří dnes říkají, že “doba byla taková”, a tváří se, jako by nechápali, že ji aktivně spoluvytvářeli. Chápou to velice dobře.
Špionománie u nás s komunistickým režimem nezanikla. Stačí připomenout, jak zejména > J. Ruml, jeho přátelé a spříznění novináři burcovali veřejnost skoro každý týden informacemi o připravovaném nebo už běžícím levicovém puči proti Ministerstvu vnitra či kontrarozvědce. Vlastně i oni odhalovali škůdce a sabotéry. Bylo to sice směšné, ale zároveň krajně škodlivé, neboť tato špionománie znemožňovala kritiku stavu v bezpečnostních složkách státu a nese spoluvinu na tom, co se v nich dnes děje.
Zvláštním a neodstranitelným druhem špionománie je pevná představa mnohých lidí, že všechny důležité historické události jsou výsledkem činnosti zpravodajských služeb (případně Židů, svobodných zednářů, sudetských Němců a podobné čeládky). V tomto případě léčba u psychiatra je úplně zbytečná. Lidé s tímto přesvědčením vždycky uvedou argument, že rozpad SSSR a svůj vlastní zánik vlastně připravila KGB, která spolu se CIA připravila i zánik komunismu ve střední a východní Evropě, a zejména pak 17. listopad 1989 v Československu. Jediným lékem na to, aby se takovou špionománií nenakazili i ostatní, je osvěta. Mlhavé představy například o StB by nejlépe rozptýlilo, kdyby se zpřístupnily její archivy. Na to naléhalo již první vydání této knihy koncem roku 1993.

ŠTĚNICE, též UCHO
Štěnice nebo také ucho jsou slangové výrazy pro odposlouchávací zařízení všeho druhu. Od poslouchání v úkrytu či ve speciálních odposlechových místnostech, známých už v antice a později mimo jiné využívaných i jezuity, udělalo 20. století velký skok kupředu díky elektronizaci a miniaturizaci. Štěnice může být zabudována přímo v telefonním aparátu, ale lze ji nainstalovat i kdekoli na “trase” nebo v telefonní ústředně. Miniaturní odposlechový aparát může být zamaskován kdekoli v bytě. Štěnici lze pro vysílání napájet zvenčí nebo může mít vlastní zdroj, který dnes už vydrží velice dlouho.
Mezi nejmonstróznější prošpikování budovy štěnicemi patřila v 80. letech nová budova velvyslanectví USA v Moskvě, v níž byly štěnice montovány do panelů už v průběhu jejich výroby. Štěnice dnes už nejsou jenom doménou státních zpravodajských služeb, ale i nejrůznějších teroristických organizací a zločineckých gangů, soukromých detektivních kanceláří, ale také různých konkurenčních podniků, které zjišťují strategická rozhodnutí vedení firem. Na rozdíl od bývalých komunistických států, které na jejich vývoj a výrobu měly v rámci zpravodajských služeb samostatné ústavy, na Západě je to záležitostí soukromých výrobců, kteří své výrobky prodávají těm, kdo si je mohou zaplatit. Ostatně i StB používala pro své potřeby západní výrobky. Štěnice poskytly námět k českému filmu z roku 1969, brzy na dvacet let zakázanému. Jmenoval se příznačně Ucho.
Na obranu proti štěnicím budují zpravodajské služby speciálně zabezpečené místnosti, kde se konají důležité porady. Vrcholem takové obrany jsou doložené případy, kdy se i v těchto místnostech nemluví a přítomní jen píší svá sdělení křídou na tabuli a napsané věty po přečtení hned smazávají. Až k této krajnosti se neuchýlil komunistický ministr a od 10. prosince 1989 novopečený předseda “vlády národního porozumění” Marián Čalfa, když v polovině prosince 1989 pozval do budovy předsednictva vlády Václava Havla, aby mu předložil časový plán politického a organizačního zabezpečení Havlova zvolení prezidentem. Schůzka se konala mezi čtyřma očima v místnosti, z níž podle Čalfova ujištění byla odstraněna všechna odposlechová zařízení. Rozhovor se tedy konal bez štěnic. Nebyl o něm pořízen zápis, ale obsah jednání je zřejmý z dalšího vývoje (a pozdějších svědectví). Dne 22. 12. 1989 se konala schůzka “rozhodujících politických sil”, na níž delegace OF vedená Petrem Pithartem přislíbila KSČ, že bude respektována jako legitimní politická strana, a 29. 12. 1989 prakticky stále ještě komunistické Federální shromáždění zvolilo jednomyslně V. Havla prezidentem. Ten po volbách v červnu 1990 navrhl nově zvolenému parlamentu za premiéra M. Čalfu jako muže “s čistým štítem”. 

ŠTĚPAŠIN Sergej Vadimovič, * 1952, ruský politik a ředitel FSB
Pocházel z vojenské rodiny, narodil se v přístavu Port Arthur v Číně. Vystudoval vojenské školy a Vojensko-politikou akademii V. I. Lenina, poté působil v letech 1973–90 na různých velitelských místech Vojsk ministerstva vnitra (včetně problematických míst Baku, Fergana, Náhorní Karabach, Suchumi). V letech 1990–93 byl poslancem Sjezdu lidových poslanců RSFSR a rychle postupoval i ve vládních funkcích: 1992–93 náměstek ministra bezpečnosti Ruska, 1993–94 náměstek ředitele Federální služby kontrarozvědky (FSK), 1994 ředitel FSK. Po reorganizaci ruské kontrarozvědky se stal roku 1994 první ředitelem > FSB. Propuštěn byl v létě 1995 v souvislosti s krizí v Čečensku (útok čečenských teroristů na nemocnici v Buďonovsku). V úřadu ředitele FSB jej nahradil blízký přítel šéfa prezidentovy ochranky generála Koržakova Michail Ivanovič Barsukov. Štěpašin neupadl v nemilost a zastával poté i další vládní posty, včetně úřadu ministra vnitra.

ŠTROUGAL Lubomír, * 1924, komunistický politik, ministr vnitra v letech 1961–1965
Pochází z rodiny spoluzakladatele KSČ, kterého za 2. světové války popravili nacisté. Po válce absolvoval v zkráceném běhu práva na Univerzitě Karlově a od roku 1948 byl nepřetržitě funkcionářem KSČ a státním činitelem. V letech 1958–89 byl členem ÚV KSČ (1968–88 i členem jeho předsednictva) a od roku 1970 byl předsedou vlády ČSSR až do roku 1988, kdy musel z vrcholných funkcí odejít. V srpnu 1968 nespolupracoval se sovětskými okupačními vojsky, ale pak se přizpůsobil a patřil k nejvýznamnějším představitelům normalizace.
Jako ministr vnitra asistoval při tom, když 1. tajemník ÚV KSČ a prezident Antonín Novotný osobně zatýkal > R. Baráka. “Toníku, ty jsi prezident, ty můžeš všechno,” kolovala tehdy proslulá Štrougalova věta. Za svého působení na ministerstvu vnitra zrušil Barákovy směrnice o evidování > “bývalých lidí”, zavedl evidenci > nepřátelských osob, vydal nové směrnice o práci s agenturou StB a v roce 1964 schválil reorganizaci kontrarozvědky. V nové jednotné kontrarozvědce byl podle sovětského vzoru položen důraz na boj proti > ideologické diverzi. V práci rozvědky i kontrarozvědky zesílila diskreditační a dezinformační činnost. S vědomím Štrougala bylo například zinscenováno “objevení” ukrytých nacistických dokumentů v Černém jezeře na Šumavě (> akce NEPTUN).
V dubnu 1965 ho na ministerstvu vnitra nahradil dosavadní náměstek > J. Kudrna, který vedl resort až do března 1968. Roku 1988 byl Štrougal po neshodách s vedením Miloše Jakeše odvolán po rekordních téměř dvaceti letech z vrcholného vedení KSČ a z funkce předsedy federální vlády. V únoru 1990 byl vyloučen z KSČ, uchýlil se do soukromí a v klidu dodnes užívá svých “výdobytků socialismu”, jak se před pádem komunismu okřídleně říkalo.

ŠVIHA Karel, 1877–1937, český politik a údajný policejní agent
V dubnu 1911 obdržely mladočeské Národní listy anonymní udání, že předseda národně sociální strany, poslanec Šviha, je placeným konfidentem policie s krycím jménem WIENER. Mladočeši s ohledem na připravovanou volební koalici s národními sociály nepoužili udání ihned. Za vhodnou chvíli k diskreditaci předního politika radikální strany považovali jaro 1914. Obžalování Švihy v Národních listech rozpoutalo vášnivou aféru, která si nijak nezadala s dávnějším případem > K. Sabiny. Šviha přiznal styky s policií a vzdal se poslaneckého mandátu, ale odmítl obvinění z konfidentství. Před pražskou porotou se snažil obhájit svou čest, ale svou nevinu neprokázal a musel odejít z politického života.
Teprve prozkoumání archivů po vzniku ČSR vneslo do Švihovy aféry jasno. Rozhodně nebyl běžným konfidentem. Prostřednictvím několika úředníků pražské policie udržoval styky s následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d’Este, kterému podával politické zprávy a analýzy. Finanční odměny za to však pocházely z policejní pokladny, a to se mu stalo osudným.

ŠVÝCARSKO
Švýcarské zpravodajské služby nehrály ve špionážním světě nikdy významnější roli. Výjimkou bylo Büro Ha > H. Guisana. Švýcarsko však proslulo tím, že se za první, a zejména za druhé světové války díky svému postavení neutrálního státu uprostřed Evropy stalo vítaným působištěm snad všech zpravodajských služeb světa. Působili zde jak agenti > Abwehru a > SD, tak spojenecké špionážní sítě. Mezi nejproslulejší patřila německá protinacistická síť LUCY > R. Rösslera a expozitura > Rudé kapely DORA > S. Radóa. Od roku 1942 působil v Bernu pozdější šéf CIA > A. Dulles. Ve Švýcarsku před 2. světovou válkou měla svoji rezidenturu i československá zpravodajská služba > F. Moravce a na její činnost po únoru 1948 navázala exilová > CIO.
TABULKY ŠIFROVACÍ viz ŠIFRY

TAI Li, 1895–1945, čínský ředitel zpravodajské služby nacionalistické Číny během 2. světové války
Není vlastně přesně známo, kde se narodil, protože v době své moci systematicky ničil doklady, aby svůj původ utajil. Od počátku své kariéry podporoval národní stranu Kuomintang a jejího vůdce Čankajška a už v roce 1927 se stal kapitánem vojenské policie v Šanghaji. Jeho hlavním protivníkem byl proslulý > Kchang Šeng, který tytéž služby, a dokonce ve stejném roce a na stejném místě, poskytoval komunistům vedeným Mao Ce-tungem. Shodou okolností se však prý nikdy nepotkali osobně.
Tai Li zatím postupoval na služebním žebříčku a roku 1942 nahradil dosavadního šéfa Čankajškovy zpravodajské služby, kterého dopadli a uvěznili Japonci. Tai Li se ujal úkolu s vervou. Rozšířil ještě dosavadní špionážní síť, a aby polapil co nejvíce “podezřelých živlů”, přidal do rejstříku svých prostředků alkohol, drogy a prostituci. Také těžil z možnosti spolupracovat s americkou zpravodajskou službou > OSS a několikrát měl přímý kontakt s jejím šéfem, generálem > W. Donovanem. Spolupráce byla dost těsná a Donovan v Tai Lim objevil schopného šéfa špionáže.
Američané podporovali Čínu během války vojenskými zásobami a právě čínské informace o japonské armádě byly jednou z možností, jak americkou pomoc oplatit. Spolupráce měla známý konec. V USA věřili, že postavení Čankajška je neotřesitelné, a jeho rychlá prohra s komunisty je zaskočila. Podíl na tom měl i Tai Li, který sám čínské komunisty podcenil a Američany přesvědčil, že Čankajšek může s Mao Ce-tungem snadno manipulovat. Tai Li zahynul při leteckém neštěstí. Předpokládá se, že ho připravil jeho komunistický protihráč Kchang Šeng.

TAJNÁ POLICIE
Označení policejních složek pracujících utajeným (konspirativním) způsobem. Patří k nim část kriminální policie, především útvary protiteroristické a protidrogové, dále finanční (ekonomická) policie, v řadě zemí též kontrarozvědné a někdy i rozvědné služby. Další složkou tajné policie jsou útvary poskytující ostatním policejním složkám speciální služby (> sledování podezřelých osob, > odposlechy, kontrola poštovních zásilek apod.).
Obvykle se však pod pojmem tajná policie rozumí státní (politická) policie, jejímž úkolem je odhalovat a dopadat nepřátele daného řádu a spiklence proti němu. Rozsáhle organizovaná tajná policie nebyla jen výtvorem autokratických systémů kdekoli na světě, ale hodila se i revolucionářům, sotva se dostali k moci (například agenti Výboru veřejného blaha za Velké francouzské revoluce). Tajná policie v tomto významu nemá smysl v demokratických státech, ale ve 20. století dosáhla rozkvětu v režimech autoritativních a totalitních. > Čeka, > Gestapo, > KGB, > StB, > STASI jsou jen některé z organizací, které pojmu tajná policie dávají zlověstný zvuk. Právě ji a její způsoby měl na mysli Karel Havlíček Borovský, když psal:
Policie jako kočky
ráda po tmě chodí,
v jasném světle veřejnosti
nerada se brodí.

TAJNÁ PROHLÍDKA
Ve zpravodajské praxi označení pro utajenou prohlídku bytu, pracoviště či chaty podezřelé nebo > prověřované osoby. Prohlídku vykonává speciální útvar > zpravodajské služby bez přítomnosti dalších osob a tak, aby se osoba, proti níž je zaměřena, o prohlídce nedozvěděla. Ke zdárnému průběhu akce je nutná pečlivá příprava (zjištění denních zvyků prověřované osoby a jeho rodiny, zajištění jejich nepřítomnosti, vhodná > legenda pro sousedy atd.). Tajná prohlídka bytu je porušením domovní svobody a v demokratických státech je to vlastně trestný čin. Zato ve státech totalitních jsou to akce, k nimž organizace státní tajné bezpečnosti přistupují dost často. Postačují jim k tomu schválení nadřízených na základě podzákonných norem.
V komunistických státech se tajné prohlídky prováděly na zastupitelských úřadech (viz například > V. Veselý) a v bytech diplomatů, ale to bylo stále obtížnější. Zato tajné prohlídky u občanů vlastního státu byly rutinní záležitostí. Stále méně často se hledaly důkazy o případné špionáži, ale tím více se vyhledávaly doklady o opoziční činnosti (například o tvorbě a distribuci disidentské literatury). V československé StB tajné prohlídky spadaly do působnosti útvarů operativní techniky. V různých obdobích měly různá krycí jména a kódy: ŽELEZO (1954–55), 77 (1955–64), G-9 (1964–72), TA-144 (1972–80), ANALÝZA (1980–89). I když šlo o rutinní záležitost, nebyly zase tak časté, jak se předpokládá. Počet tajných prohlídek ovšem stále vzrůstal, jak dokazují dochované údaje: 151 prohlídek (rok 1972), 170 (rok 1978), 209 (rok 1982). Tato čísla však nezahrnují tajné “návštěvy”, při nichž byly do bytu nedobrovolného a nedotázaného hosta zavedeny různé druhy odposlechu a tajného pozorování a různá signalizační zařízení. Ačkoli to v češtině zní komicky, podobným akcím se ve slangu StB říkalo > výjem.

TAJNÁ SCHRÁNKA viz MRTVÁ SCHRÁNKA

TAJNÉ SLUŽBY
Časté označení státních bezpečnostních organizací pracujících utajovaným způsobem. Patří k nim především neuniformované policejní složky (kriminální policie, útvary proti organizovanému zločinu, ekonomická a finanční policie), ale také protiteroristická komanda, a zejména služby zpravodajské (civilní i > vojenské rozvědky a > kontrarozvědky). Informace o > zpravodajských službách jsou obsaženy v příslušných věcných heslech. 

TAJNÍ SPOLUPRACOVNÍCI StB (TS)
Nejen žádná policie, ale ani žádná zpravodajská služba na světě se neobejde bez pomocníků, kteří mohou pronikat do objektů a prostředí policejního či zpravodajského zájmu, protože k nim patří (policejní informátoři z “galerky”), pracují v nich nebo tam mají dobré známé apod.
V > StB tajný spolupracovník (TS) bylo oficiální označení československých i cizích státních občanů, kteří byli získáni k vědomé spolupráci s útvary StB, jejímž > operativním pracovníkům poskytovali požadované informace a plnili uložené vlivové a rozkladné úkoly. Využívání činnosti TS se považovalo za hlavní prostředek boje proti nepříteli a ve všech příručkách a učebnicích StB je práci s nimi věnován mimořádně velký rozsah.
Tajní spolupracovníci byli podle směrnic získáváni na základě ideových pohnutek, to jest na základě přesvědčení o nutnosti chránit socialistický stát (u cizinců věc míru a socialismu), na základě hmotných výhod a na základě kompromitujících materiálů. Žádnému z těchto motivů nebyla dávána přednost – důležitá pro StB byla ochota ke spolupráci a její výsledky. Za nejčastější motiv se ve statistikách udával motiv ideový. Ve skutečnosti šlo často o nátlak (v 50. letech přímo brutální), strach odmítnout a mnohdy i o osobní demoralizaci. Do kategorie TS se v posledních desetiletích StB zahrnovali > agent (A), u > kontrarozvědky též > rezident (R) a držitel propůjčeného bytu (PB). Kontrarozvědka nesměla podle směrnic kompromateriály použít v případě získávání rezidenta a držitele propůjčeného bytu. Tajné spolupracovníky používaly všechny složky StB, to jest > rozvědka, > kontrarozvědka, ochranka, útvary > sledování a > zpravodajské techniky. Bližší údaje obsahují příslušná věcná hesla. 
S pojmem tajný spolupracovník StB se veřejnost začala seznamovat až po pádu komunismu koncem roku 1989. Za 10 let od té doby se do myslí mnoha lidí vryly stereotypy, které jsou založeny na neznalosti či na vědomých dezinformacích. Jednou z obran proti skutečnosti, že těch TS bylo tolik, je názor, že “správný” TS musel být člověk, kdo udáváním či provokacemi přivedl někoho do vězení, nebo dokonce na smrt. To se skutečně mnohdy dělo v období nejbrutálnějšího komunistického teroru v 50. letech (> V. Chalupa, > akce JIŘINA, > akce KÁMEN), ale po dokonalém ovládnutí československé společnosti represemi a strachem hlavním úkolem StB byla kontrola obyvatelstva, a zejména případných opozičních seskupení. TS sloužili právě tomu – měli podávat informace (často důvěrné povahy), znemožňovat akceschopnost předkládáním vlastních návrhů, vyvolávat názorové i osobní rozpory. Informace mnohdy sloužily k šikanám – o tom se lze dočíst například v heslech > oficiální styk nebo > preventivně výchovná opatření – ale z právního hlediska nebyly kriminálně trestné. 
V polovině srpna 1999 zveřejnil denní tisk dopis čtenáře, který vyslovil názor, že na tom přece nic není, pokud Karel Srp sdělil StB, že Jaroslavu Hutkovi má vyjít gramofonová deska, přestože je to zpěvák ideově závadný. Jenomže nešlo o gramofonovou desku, ale o zdroj obživy jednoho člověka – a na tom cynickému čtenáři nezáleží. Tajná spolupráce s > tajnou policií nutně demoralizovala. Už federální ministr vnitra Vratislav Vajnar na celostátní poradě o > agenturní síti v říjnu 1984 poukazoval na to, že někteří TS spolupracují s StB jen kvůli vlastnímu obohacování (pašují různé věci ze zahraničí), a že jsou dokonce případy, kdy řídící orgán a TS “kradou spolu”.

TAJNOPIS
Jeden ze způsobů neosobního > spojení ve zpravodajské práci. Jde vlastně o “nečitelné” písmo. Pro jeho vytvoření existuje tajnopis suchý (> karbon) a tajnopis mokrý. Ten byl znám odedávna. Spočíval v tom, že text napsaný šťávou z cibule, citronu nebo mlékem byl viditelný až po zahřátí. V novější době se používaly roztoky různých chemikálií ve vodě, v lihu apod. Ty se pak vyvolávaly rovněž zahřátím nebo jinými chemikáliemi.
Tajnopisné zprávy se posílaly poštou, pomocí různých > spojek nebo se vkládaly do > mrtvých schránek. Tajnopisná sdělení byla pro případ zachycení ještě zašifrována nebo zakódována. Používání tajnopisu ve větším rozsahu skončilo v 50. letech, i když pro jeho jednoduchost se vyskytuje i dnes. Určitým druhem tajnopisu byly zejména od konce 50. let > mikrotečky a jiné fotografické metody. 
Mezi originální způsob tajnopisu patří doložený příběh ze starověkého Řecka. Tehdy odesilatel utajované zprávy dal svému otrokovi ostříhat hlavu, na holou lebku zprávu napsal, počkal, až vlasy zarostou, a před vysláním k adresátovi dal nebohému “kurýrovi” ještě pro jistotu vyříznout jazyk, aby po případném zajetí nemohl ani při mučení nic prozradit.
 
TAJNÝ VÝBOR viz MAFFIE

TALLEYRAND-PÉRIGORD Charles Maurice vévoda de, princ z Beneventa, 1754–1838, francouzský biskup, revolucionář, ministr zahraničí a carský agent
Pocházel z nejstarší francouzské šlechty. V dětství utrpěl úraz, v jehož důsledku celý život kulhal. To ho vyloučilo z obvyklé kariéry v armádě, a tak se stal duchovním. Byl však spíše volnomyšlenkář, výborný společník, náruživý hráč a milovník přepychu. V předvečer revoluce (1788) byl jmenován biskupem a roku 1789 se účastnil zasedání generálních stavů jako zástupce duchovního stavu.
Měl vynikající analytické schopnosti a jako jeden z mála pochopil, kam vývoj směřuje. Přestoupil ke třetímu stavu a návrhem na zabrání majetku církve ve prospěch státu se stal populární osobností. Nebyl však revolucionářem z přesvědčení, a když ztroskotala jeho snaha ovlivnit správným způsobem krále, odejel roku 1792 do Anglie se soukromou iniciativou o navázání přátelských vztahů. Tam ho zastihla zpráva o otevření tajné “železné skříně”, kde byly i důkazy o jeho “paktování” s králem a aristokraty. Unikl sice gilotině, ale i půda v Anglii pro něj byla příliš horká, protože ho nenáviděla aristokratická emigrace. Musel odcestovat do USA a do Francie se vrátil až roku 1796 po pádu jakobínské diktatury a nástupu Direktoria.
Díky přímluvě proslulé madame de StaĎl získal přízeň nejen direktorů, ale i Napoleona I. Bonaparta, jehož hvězda, jak správně postřehl, začala vycházet. Více než deset let pak Talleyrand řídil jako ministr francouzskou zahraniční politiku, dělil a přejmenovával státy a nezapomínal přitom na vlastní kapsu. Po tylžském míru s Ruskem roku 1807 mu začalo být jasné, že se Napoleon nezastaví, dokud se sám nezničí. Při další schůzce s carem Alexandrem I. v Erfurtu (1808) se mu proto sám iniciativně nabídl jako agent.
Pod krycím jménem ANNA IVANOVNA pak cara zásoboval zprávami z Napoleonova okolí i o situaci ve Francii, které získával mimo jiné i od > J. Fouchého. Předával je většinou ruskému vyslanci v Paříži a dával si za ně dobře platit. Rezignoval sice na svou funkci, ale dál zůstával u dvora. Po odvolání Fouchého se zdroj jeho zpráv velmi ztenčil, ale v té době už rozehrál i “rakouskou” kartu. Byl tak plně připraven na chvíli, o níž věděl, že přijde.
Přišla roku 1814. Po vstupu koaličních armád do Francie prohlásil Napoleona I. za sesazeného a přiměl spojence, aby znovu dosadili na trůn Bourbony. Spolu s > Metternichem byl hlavní postavou Vídeňského kongresu, kde pomohl prosadit princip legitimity, a tím uchránil Francii od územních ztrát. Přesto se nedočkal od Bourbonů velkého vděku a musel odejít do soukromí. Svou poslední velkou roli sehrál za červencové revoluce 1830, kdy se podílel na pádu Bourbonů. Na trůn zasedl král Ludvík Filip a Talleyrand pak působil jako vyslanec v Londýně.

TECHINT (Technical Intelligence)
V anglosaském světě označení pro získávání informací technickými prostředky. TECHINT se dělí na SIGINT (Signals Intelligence), tj. kontrola komunikačních kanálů (odposlech telefonů, monitorovaní rádiového a jiného spojení atd.), a na IMINT (Imaging Intelligence, někdy též PHOTINT), tj. zpracování obrazových materiálů (fotografie, špionážní letadla a družice atd.). Viz též HUMINT, otevřené zdroje, zpravodajská technika.

TECHNICKÁ NÁSTRAHA
Ve zpravodajské praxi označení nejrůznějších prostředků, které mají odhalit přítomnost a činnost cizích osob. Patří k nim tradiční jednoduché a technicky i finančně nenáročné prostředky (vlas napnutý přes dveře či úlomek zápalky na nich, křída pod kobercem zachovávající stopy po vniknutí, vrstva speciálního poprašku na stole, listinách apod., “nesmytelné” barvy atd.) a také dnes vysoce sofistikované systémy elektronické detekce spojené s monitorováním pohybu kamerami v běžném i infračerveném spektru (“vidí” i ve tmě, respektive zachycují i sebemenší teplotní rozdíly).
Technické nástrahy se používají také s opačným cílem. Například při > tajné prohlídce bytu > nepřátelské osoby označila StB chemicky papír nebo knihy, aby mohla při jejich zachycení v “nepřátelském” prostředí určit původce. Jeden podobný návrh agenta StB je popsán v hesle > kontakt.

TECHNIKA ZPRAVODAJSKÁ viz ZPRAVODAJSKÁ TECHNIKA

TELEFONNÍ ODPOSLECH viz ODPOSLECH

TERORISMUS
Terorismus lze obecně definovat jako jakékoli nezákonné použití síly nebo násilí proti jednotlivci či skupině osob. Obyčejně se dodává, že na rozdíl od běžného násilí je terorismus dílem skupiny nebo organizace a má určité politické cíle. Podle tohoto klíče se dělí i teroristické organizace na nacionalistické, separatistické, fundamentalistické, extremistické aj. Další formou terorismu je > státní terorismus.
Účelem teroristických útoků bývá obvykle destabilizace státu, tj. zastrašení obyvatelstva, ochromení správních, soudních a bezpečnostních orgánů státu atd. Jindy teroristické akce motivuje snaha přinutit vlády k určitým krokům (například propuštění jiných teroristů), ovlivnit veřejné mínění nebo dílčí skupiny ve prospěch cílů teroristické organizace. Příkladů terorismu přináší současnost tolik, že je není třeba vypočítávat.
Pro > zpravodajské služby představují teroristické skupiny důležitý objekt zájmu. Snaží se je infiltrovat, aby poznaly jejich strategické i taktické záměry, dozvěděly se včas o příštích cílech teroristického útoku, vypátraly, kdo je podporuje, nebo je ochromily či rozložily. Práce > agentů a > informátorů je v těchto případech vysoce riziková, protože v případě > dekonspirace jim hrozí většinou smrt nebo vysoký trest i při pasivní účasti na akci teroristů.

THOMPSON Benjamin, hrabě Rumford, 1753–1814, americký fyzik, chemik a špion
Tento muž deseti řemesel se narodil v rodině chudých anglických kolonistů ve státě Massachusetts, od 13 let se učil v obchodním domě, pak se dal na dráhu učitele. Oženil se s bohatou vdovou ve městě Rumford, ale ve válce o nezávislost vsadil na špatnou stranu a po osamostatnění USA musel odejet do Evropy.
V Anglii se věnoval především vědecké práci a založil Royal Institute. Ale nepokojná krev ho hnala do Bavorska, kde se stal ministrem války kurfiřta Karla Theodora, který ho poctil titulem hraběte Rumforda. Reorganizoval jeho armádu, zakládal manufaktury, učinil řadu vynálezů, konal fyzikální pokusy (byl spoluzakladatelem termodynamiky) a psal si s Napoleonem, jemuž mimo jiné vypracoval recept na “polévku pro chudé”.
Zajímavá je však jeho špionážní dráha. Roku 1774 na sebe upozornil svým proanglickým smýšlením “výbor bezpečnosti”, skupinu vlastenců, kteří vystupovali “jako hlídací psi” amerických práv. Thompson se uchýlil do Massachusetts a při návštěvě Bostonu se setkal i s britským guvernérem Thomasem Gagem. Na schůzce se dohodli, že Thompson rozvine špionážní aktivitu v zájmu Británie.
Vrátil se pak do Hampshire a začal vyzvídat mezi vlastenci. Své zprávy psal neviditelným inkoustem (vlastní vynález i výroba), a to mezi řádky na pohled nevinného dopisu. Tajnopisná zpráva se vyvolala vykoupáním v lázni síranu železitého. V jednom z hlášení tvrdil, že odhalil plán Američanů vylodit v roce 1775 30 000 mužů v Nové Anglii. Když došlo k bitvě u Lexingtonu a Gage byl zastřelen vojáky kontinentální armády vedené G. Washingtonem, Thompson zřejmě díky aktivitě amerického špiona Paula Revera upadl znovu do podezření.
Byl pod přísným dohledem výboru pro bezpečnost, ale zase byl podezření zproštěn a opět uprchl do Bostonu. Tady napsal velmi detailní a přesnou zprávu o stavu “armády rebelů”, takže dodnes z ní vycházejí historici při popisu Washingtonova velení. V roce 1776 se sir William Howe, který nahradil Gageho, rozhodl opustit Boston a přenést své sídlo do New Yorku. Thompson se bál v Bostonu zůstat, ale nechtělo se mu ani následovat Brity do New Yorku. Odejel proto do Londýna a pokračoval ve vědecké kariéře, v níž dosáhl úspěchů daleko větších než na poli špionáže.

THOMPSON Robert G., americký špion ve prospěch SSSR
Byl jedním z prvních letců, kteří stáli při zrodu Air Force (vojenského letectva). Za 2. světové války ho v roce 1945 omylem sestřelila Rudá armáda a s největší pravděpodobností ho pak KGB “převychovala” a vycvičila pro zpravodajskou činnost. KGB dodával informace, které chránila kontrarozvědná skupina Air Force, a další informace o různých amerických vojenských operacích a programech. Po odhalení a usvědčení byl odsouzen ke 30 letům vězení. V roce 1978 byl vyměněn za izraelského pilota, který byl zajat v Mozambiku.

THOMSON Basil Home, 1861–1939, anglický zpravodajec, ředitel Special Branch
Byl synem arcibiskupa z Yorku, studoval v Etonu a Oxfordu a po poněkud dobrodružném mládí pracoval v justici a stal se guvernérem proslulé věznice v Dartmooru. V roce 1913 byl jmenován ředitelem Kriminálního vyšetřovacího oddělení Scotland Yardu, kam patřilo i > Special Branch. Tak se dostal poprvé do styku s rozvědkou a kontrarozvědkou, protože jedině Special Branch bylo oprávněno zatýkat osoby podezřelé ze špionáže (ostatně tak je tomu doposud).
Za 1. světové války Thomson úzce spolupracoval s > V. Kellem z > MI-5 a s > R. Hallem, šéfem anglické námořní zpravodajské služby. Díky této spolupráci byla úspěšně rozbita německá špionážní síť na Britských ostrovech. Mimo jiné vyslýchal i > Matu Hari na její cestě ze Španělska přes Británii do Nizozemska. Podezříval ji prý ze špionáže a doporučoval jí, aby tohoto nebezpečného počínání zanechala. Neposlechla...
Po válce Thomson na svůj úřad rezignoval a věnoval se psaní o zločinu.

THÜMMEL Paul známý jako A-54, 
† 1945, německý zpravodajský důstojník Abwehru, agent československé zpravodajské služby
Roku 1937 sám nabídl své služby za finanční odměnu > F. Moravcovi a hned při první schůzce mu předal plán československých pevností vyzrazených Německu. Mezi další zajímavé informace patřily mimo jiné podrobný plán výstavby Luftwaffe na léta 1936–38, na který reagovala Anglie výrobou stíhaček Spitfire, plán Fall Grün na obsazení Československa (jeho druhou verzi z 24. 6. 1938 pořízenou po anšlusu Rakouska předal A-54 už v červenci), provokace chystané Německem ve spolupráci se Sudetoněmeckou stranou, šifry německé policie. Předané datum okupace zbytku ČSR umožnilo pak odchod Moravce a jeho kolegů do Anglie.
Ve své činnosti pokračoval i za války, a to jak přes zahraniční expozitury československé zpravodajské služby (Haag, Curych), tak ve spolupráci s domácím odbojem (skupinou > J. Balabána). Dodal přesné datum přepadení Polska, ale i několik dat o napadení Západu (ta se pak měnila, a to vyvolalo nedůvěru). Informoval rovněž o přípravě Hitlerovy tajné zbraně (V-1), o plánu a datu útoku na Francii, o chystané invazi do Anglie, o přepadení Jugoslávie, Řecka i SSSR (s přesným datem 22. 6. 1941), a to dříve než > R. Sorge a jiní agenti.
Po svém převelení do Prahy roku 1943 se znovu spojil s domácím odbojem a varováními před > Gestapem zachránil řadu lidí. V září 1944 byla zatčena jeho česká spojka, ale přes mučení nic neprozradila. Až v prosinci 1944 byl A-54 zatčen a vyslýchán. Ke konci války byl vězněn v Terezíně, kde byl těsně před osvobozením popraven (údajně koncem dubna 1945). Veškeré vyšetřovací spisy (přivezené na podzim 1944 z pražského Gestapa do Terezína) zmizely, a tak je pole nejrůznějším dohadům otevřené. K nejznámějším patří tvrzení, že A-54 válku přežil a že své zprávy podával se souhlasem (či na přání) > W. Canarise.
Přes určité Moravcovo idealizování byl A-54 rozhodně jeden z nejschopnějších agentů pracujících proti nacistickému Německu. I největší kritici, kteří soudí, že byl > agentem dublérem, mu vyčítají jen prozrazení české odbojové skupiny pod vedením Zdeňka Schmoranze v srpnu 1939, z níž v důsledku špatné konspirace bylo 25 členů popraveno nebo deportováno do koncentračních táborů.

TIEDGE Hans Joachim, * 1937, východoněmecký špion
Když došlo roku 1985 k odhalení > defekce jednoho z nejvyšších zpravodajských důstojníků západoněmecké > BfV H. J. Tiedgeho ve prospěch NDR, musel spolkový ministr vnitra přiznat, že rozsah škod je značný. Tiedge byl totiž šéfem útvaru, který se zabýval kontrarozvědnou činností právě proti NDR. Informoval > STASI o činnosti svého odboru a prozradil nejméně 2 západní agenty ve východním Německu. Před svým útěkem do NDR stačil ještě varovat tři podezřívané špičkové agenty STASI v SRN.
Tiedgeho přiměla k defekci neutěšená rodinná situace, velké dluhy a pokročilý alkoholismus. V této souvislosti byl vysloven podiv, že nebyla podniknuta žádná opatření, i když Tiedgeho kolegové o jeho náklonnosti k alkoholu věděli, a dokonce mu byl odebrán řidičský průkaz za jízdu v opilosti.

TOK INFORMACÍ
V širším smyslu je to každé předávání informací o bezpečnostní situaci uvnitř zpravodajského aparátu. K tomu patří v první řadě > agenturní zprávy, zprávy z útvarů > sledování a > zpravodajské techniky a z poznatků > operativních pracovníků. To vše se zakládá do příslušných svazků, které představují primární zdroj pro další zpravodajskou činnost v dílčím případu.
V užším smyslu se tokem informací rozumí předávání vyhodnocených a zanalyzovaných primárních poznatků uvnitř zpravodajské služby odpovědným politickým činitelům ve státě. Mohou to být i dílčí poznatky, ale musí mít zásadní význam. Když jednoho dne ráno roku 1962 dostal prezident USA J. F. Kennedy na stůl fotografie raketových odpalovacích ramp budovaných na Kubě, byl to dílčí, ale osudově závažný poznatek americké letecké rozvědky. Informace “přitekla” na prezidentův stůl v nejkratším možném čase.
Natolik spěšný tok informací obvykle nebývá. Jeho výsledkem jsou poměrně krátké > svodky, které vypracovávají k tomu určená centrální analytická pracoviště ze zpráv nižších útvarů. V komunistickém Československu to byl odbor informací a analýz Federálního ministerstva vnitra, který zpracovával nejzávažnější poznatky útvarů > StB a VB (> Veřejná bezpečnost) o bezpečnostní situaci ve státě. Tyto zprávy byly vždy denní, ale v různých obdobích existovaly také týdenní či měsíční.
Kromě těchto situačních zpráv existovaly nepravidelné tematické rozbory situace například v opozici, církvích, agentuře, “ideodiverzních centrech” apod. a čtvrtletní a roční hodnocení činnosti daného bezpečnostního útvaru a situace v jeho působnosti. Podkladem pro sestavování denních i jiných zpráv StB byly informace operativních útvarů, z nichž “svodkaři” v analytických útvarech krajských a centrálních správ sestavovali denní situační zprávy pro Federální ministerstvo vnitra. K dvou až třístránkovým zprávám o činnosti a záměrech a) vnějšího protivníka, b) vnitřního protivníka (připravované podvratné akce, činnost nelegálních struktur, situace v církvích), c) o negativních jevech v národním hospodářství, d) o zahájených a ukončených případech státobezpečnostní trestné činnosti a e) o názorech obyvatelstva se podle potřeby připojovaly různě obšírné přílohy.
Takhle tok informací fungoval v posledním období existence režimu. Denní situační zprávy Federálního ministerstva vnitra měly tři druhy rozdělovníku. Pouze generální tajemník ÚV KSČ dostával všechny přílohy. Příjemci podle rozdělovníku číslo 3, k nimž patřili i představitelé bezpečnostních sil SSSR, NDR, Polska, Maďarska a Bulharska, dostávali jen základní zprávu (ale “přátelé” ze SSSR měli vždy i ostatní informace). U konkrétních událostí měly zprávy obsahovat údaje o místě, čase, osobě a motivaci jejího jednání, datum získání informace a posouzení její hodnověrnosti. Pramen zpráv byl udáván pouze kódy (1 = agenturní zpráva, 2 = zpravodajská technika, 3 = operativec), ale v operativních podkladech byla uváděna i krycí jména. “Nepřátelské” osoby byly samozřejmě uváděny svým jménem.
Všechny popsané písemnosti, zejména z 80. let, jsou téměř kompletně zachovány. Protože v nich jde o výběr toho nejdůležitějšího, mají často mnohem větší význam než svazky, na které se soustřeďuje pozornost veřejnosti. Denní situační zprávy (DSZ) > centrály kontrarozvědky měly stejnou strukturu jako DSZ zpracované na Federálním ministerstvu vnitra. Velmi důležité jsou rovněž DSZ zpracovávané písemně na pražské StB. Od krajských zpráv StB chodily DSZ šifrou. Rovněž podklady pro zpracovávané čtvrtletní a roční zprávy obsahují velmi mnoho důležitého. Jen lidé zcela neinformovaní, lidé, kteří nechtějí myslet, nebo záměrní dezinformátoři mohou tvrdit, že toto všechno si StB celá léta vymýšlela, aby zmátla občany státu po pádu komunismu. Tomu právě všemi silami StB bránila a své dokumenty tvořila pro tyto své potřeby.

TREMBLAY Franćois Leclerc de, zvaný páter Josef, 1577–1638, francouzský kapucínský mnich a tajný agent kardinála (šedá eminence) Richelieua
Je ironií osudu že tento muž, stejně schopný jako Richelieu a se stejnou touhou povznést náboženskými válkami rozvrácenou Francii na přední místo v Evropě, zůstal v jeho stínu. Narodil se v Paříži v aristokratické rodině a roku 1595 byl pozván ke dvoru krále Jindřicha IV. Záhy opustil dvorské radovánky a vstoupil do kapucínského řádu, v němž rychle postupoval a roku 1613 se stal provinciálem v Touraine. Úspěch ho přivedl zpět ke dvoru, tentokrát už za krále Ludvíka XIII.
Měl mnoho smělých plánů, ale věděl, že je nedokáže sám prosadit, a tak se stal na život a na smrt oddaný tomu, kdo to mohl dokázat: kardinálu Richelieuovi. Tremblay měl silný vliv na krále, a proto mohl po kardinálově vypovězení ode dvora působit v jeho prospěch. Kardinál se pak roku 1621 vrátil, po třech letech se stal prvním ministrem a hned začal s Tremblayem uskutečňovat plány v zahraniční politice. Třicetiletá válka jim poskytla příležitost, aby uskutečnili svůj sen a pozdvihli prestiž Francie.
Byli katolíci, ale podporovali tábor protestantů, aby oslabili moc Habsburků. Tremblay se vydal na “diplomatickou” misi po německých knížecích dvorech a povzbuzoval je v odporu proti císaři. Roku 1630 byl na sněmu v Řezně, kde se mu podařilo popudit i katolická knížata proti Albrechtovi z Valdštejna. Odstavení nejschopnějšího císařského generála patří nesporně mezi největší úspěchy pátera Josefa. Dalším byl vstup Švédska do války a jeho útok na Německo. Vítězný postup krále Gustava II. Adolfa pozdvihl hroutící se protestantskou frontu. Císař opět povolal Albrechta z Valdštejna, ale bitva u Lützenu skončila nerozhodně a Valdštejn byl nedlouho poté zavražděn. Nakonec Francie sama vstoupila do války a výsledky vestfálského míru pro ni byly velmi příznivé.
Tremblay poskytoval kardinálovi cenné služby i při řešení vnitropolitických problémů ve Francii. Pomáhal mu likvidovat odpor šlechty a řídil síť agentů, kteří podávali zprávy o spiklencích a o aktivitách protestantů. Pro romantické čtenáře Tří mušketýrů Alexandra Dumase však asi zůstane v lepším případě intrikánským odpůrcem slavných čtyř mušketýrů, v horším kardinálovou stvůrou.

TREPPER Leopold viz GILBERT Jean

TROCKIJ Lev Davidovič, vlastním jménem Leib Bronštejn, 1879–1940, ruský revolucionář, zakladatel Rudé armády a sovětského vojenského zpravodajství
Pocházel z židovské rodiny na Ukrajině. V roce 1897 se zapojil do sociálnědemokratického hnutí a za revoluční činnost byl už po roce uvězněn a poslán do vyhnanství na Sibiř. Roku 1902 uprchl a odjel za Leninem do Londýna. Do Ruska se vrátil v roce 1905 a patřil k hlavním organizátorům revoluce v Petrohradě (předseda prvního sovětu). Po její porážce byl zatčen a poslán znovu na Sibiř, odkud opět uprchl. Až do roku 1917 putoval v cizině z jednoho tajného revolučního centra do druhého. Zastával centristickou pozici mezi bolševiky a menševiky.
Únorová revoluce ho zastihla v New Yorku, odkud přispěchal v květnu 1917 do Petrohradu. V říjnu znovu předsedal petrohradskému sovětu. V první sovětské vládě zastával úřad lidového komisaře zahraničních věcí (do 1918). Od počátku občanské války byl lidovým komisařem obrany a hlavním organizátorem Rudé armády. Ve světě byl vedle Lenina nejznámějším vůdcem revoluce.
Roku 1920 založil > GRU, sovětskou vojenskou rozvědku. V boji o následnictví po umírajícím Leninovi ho postupně vytlačoval Stalin a jeho stoupenci. Nakonec byl vyloučen z bolševické strany a poslán do vyhnanství ve střední Asii. Roku 1929 byl na základě obvinění z antisovětské činnosti odsouzen k ztrátě sovětského občanství a poslán do vyhnanství za hranicemi SSSR. Dalších několik let putoval z jedné země do druhé a v mezinárodním dělnickém hnutí formoval poměrně vlivné “trockistické skupiny”.
Roku 1937 se usadil v Mexiku. Tehdy Stalin zřejmě usoudil, že je na čase napravit “chybu”, které se dopustil, když umožnil Trockému odjezd ze SSSR. Během roku 1940 byly na Trockého spáchány dva pokusy o atentát, druhý z nich byl úspěšný. Vrah, jenž Trockého ubil cepínem a u soudu se vydával za Ramóna Mercadera, byl patrně agentem > Smerše, vražedného komanda sovětské zpravodajské služby. Po odpykání trestu Trockého vrah odcestoval v 60. letech přes Kubu a Československo do Moskvy, kde jeho stopy mizí.

TŘETÍ ODDĚLENÍ
Málokterá tajná služba 19. století si vysloužila tak zlověstné jméno jako proslulé Třetí oddělení, hýčkaný úřad cara Mikuláše I. Krátce po potlačení povstání děkabristů a nástupu cara na trůn předložil v březnu 1826 generál Alexandr Ch. Benkendorf carovi projekt, jenž vedl k jediné skutečně velkorysé reformě v průběhu třicetileté vlády Mikuláše I., k reformě policejní.
Bylo zřízeno III. oddělení soukromé kanceláře Jeho Veličenstva, z něhož se později zrodila známá > Ochranka. Benkendorfova tajná policie byla snad nejmodernější a skutečně již novodobá instituce Ruska, které se jinak uzavřelo “rozkladnému vlivu Evropy”. Byla zavedena systematická perlustrace, postihující všechna velká centra říše. Pro tuto práci byli získáni či dosazeni “spolehliví” poštmistři (jejich mimoslužební horlivost je dobře známa z Gogolova Revizora).
Příležitost dostali všichni, kdo chtěli vládu upozornit na nějaké spiknutí nebo jí sdělit nějaké “novinky”. Carská tajná policie počítala ovšem i se: “zloději, intrikány a sebrankou, která začne litovat svých omylů, nebo bude chtít vykoupit svou vinu udáním. Přinejmenším budou od nynějška vědět, na koho se obrátit,” psal generál Benkendorf carovi.
Všechny významnější vládní a veřejné instituce byly vybaveny stálými agenty, kteří působili i ve všech velkých vojenských jednotkách (s příslušnou hodností, která jim měla usnadnit všude přístup). V čele těchto “lékařů duší” (jak jim říkal car) stál štáb generála Dubbelta, proslulé “šedé eminence”. 
Činnost tajné policie nebyla však zdaleka založena jen na brutálním násilí, jehož se ovšem nikdy nezříkala. Generál Dubbelt a jeho pobočník Michail Maximovič Fok (náčelník III. oddělení) se naopak pokoušeli i o ovlivňování a manipulování veřejného mínění a organizovali diskreditaci nepohodlných osob. Velkou váhu přikládali pravidelným “zprávám o mínění obyvatelstva”, které posílali důstojníci četnictva ze všech koutů impéria (jejich horlivost v této činnosti od nich převzaly i sovětské nástupnické organizace a po nich > StB).
Dodejme ještě, že kromě armády špiclů, jejíž šéf mohl podle své úvahy rušit výroky soudů (!), působila i běžná policie, která – a ne vždy bez úspěchu – soutěžila se III. oddělením v odhalování podvratných živlů. Rivalita přispívala ke “zdokonalení” obou policejních sborů tak účinně, že od doby Mikuláše I. nepatřila policie v Rusku k oblastem, v nichž by zaostávalo za Evropou. Spíše naopak. Ovšem nelze zapomínat na ušlechtilost pohnutek – tajná policie měla “... upevnit blahobyt, všímat si zlořádů ve správě, chránit slabé před mocnými...”.
K úkolům III. oddělení patřil i dozor nad cenzurou, jejíž zaměstnanci ovšem projevovali velkou míru horlivosti sami. Mimo jiné litovali, že se – pro přílišnou známost textu – nedá cenzurovat tak podvratná kniha, jakou je Bible, a jeden profesor žádal, aby z učebnic historie byl vyškrtnut Muhammad, neboť to byl “darebák” a “zakladatel lživíry”.

TŘI KRÁLOVÉ viz BALABÁN Josef, MAŠÍN Josef, MORÁVEK Václav

TS viz TAJNÍ SPOLUPRACOVNCI StB

TURING Alan Mathison, 1912–1954, britský matematik a kryptolog
Pocházel z Londýna. Po studiu na univerzitě v Cambridgi pracoval v National Physical Laboratory a pak vyučoval matematiku na manchesterské univerzitě. Teoreticky se zabýval problematikou počítačů (tzv. univerzální Turingův stroj). Za 2. světové války pracoval v Government Code and Cipher School v Bletchley Parku u Londýna. Zde se velkou měrou podílel na vytvoření stroje schopného rozluštit zprávy kódované pomocí německého stroje ENIGMA. Po válce se zabýval též praktickými otázkami konstrukce počítačů. Posléze byl obviněn z homosexuality, v Británii tehdy trestné, musel podstoupit léčbu a v depresi spáchal sebevraždu.

TURNER Stansfield, * 1923, americký důstojník a šéf CIA
Narodil se ve státě Illinois a v roce 1946 vystudoval námořní akademii. U námořnictva postupoval rychle ve funkcích od ředitele divize systémových analýz až po vrchního velitele spojeneckých vojsk v severní Evropě. Po vítězství Jima Cartera v amerických prezidentských volbách roku 1977 ho prezident vybral za šéfa > CIA.
Turner provedl v CIA tvrdou prověrku a jejím výsledkem byl odchod 2 000 osob ze služby. Způsobilo to značné škody především proto, že ze CIA odešly nejlepší mozky, upadla morálka a služba začala být značně neefektivní. Turner se začal navíc plést do záležitostí ostatních bezpečnostních služeb s představou, že všechny musí mít jedno vedení.
Odolala mu pouze > FBI. Při nástupu prezidenta Ronalda Reagana do úřadu byl Turner propuštěn a na jeho místo nastoupil > W. Casey. Pak Turner působil jako soukromý poradce a píše knihy.

TÝL
Označení útvarů zabezpečujících činnost organizace. U zpravodajských a bezpečnostních služeb k nim patří především složky hospodářské (finanční služba, správa budov) a složky technického zabezpečení (automobilní služba včetně opraven, služba výzbrojní a zásobovací). K týlu > zpravodajských služeb naopak nepatří útvary pro > sledování, operativní techniku a ostrahu budov.
Vzhledem ke konspirativní povaze zpravodajské služby bývá i většina pracovníků týlu > zpravodajskými důstojníky. To ovšem není na překážku tomu, že ve většině zpravodajských služeb ve světě představuje týl zbytnělý byrokratický aparát. Není výjimkou, že početně několikanásobně přesahuje všechny ostatní složky služby.
TYPAŘ viz AGENT TYPAŘ

TYP NA TAJNÉHO SPOLUPRACOVNÍKA 
V > rozvědce StB totéž co > kandidát tajné spolupráce (KTS) u > kontrarozvědky. Podle směrnic pro její činnost “typ na tajného spolupracovníka je osoba cizí nebo československé státní příslušnosti, která má podle předběžných údajů předpoklad k využití pro plnění některých úkolů československé rozvědky”.
Vytypované osoby se prověřovaly a pak rozpracovaly na základě předem vypracovaného plánu. Doba rozpracování trvala podle směrnic 6 měsíců. Pak se muselo rozhodnout, zda typ bude získán ke spolupráci, nebo bude z dalšího > rozpracování vyřazen. 

TYPOVÁNÍ
Ve zpravodajské praxi zjišťování vhodnosti osob, objektů a techniky pro záměry a cíle > zpravodajské služby. Nejčastěji se tím míní typování osob vhodných pro spolupráci, což je úkolem pověřených > operativních pracovníků nebo speciálních > agentů typařů. Jako při všem ve zpravodajských službách i v této činnosti je nutná konspirace.
Při typování osob se vychází z jejich vztahu k lidem a z postavení v institucích, o které se zpravodajská služba z různých důvodů zajímá, tedy z objektivních a subjektivních předpokladů pro spolupráci. Zkoumají se jejich rozumové a povahové vlastnosti (spolehlivost, serióznost, hodnověrnost) a osobní poměry, zejména ty, které umožňují posoudit motivaci pro případnou spolupráci. Typování vyžaduje psychologické schopnosti, cit k potřebám vlastní služby, ale i jistou dávku intuice, která umožňuje typovat s předstihem (odhadnout budoucí postavení typované osoby apod.). Typař také musí umět odhadnout chvíli, kdy je možné nabídnout spolupráci.
To je mnohem obtížnější pro pracovníky rozvědky než pro pracovníky kontrarozvědky. Poměrně snadnou práci mají kontrarozvědky v totalitních státech, kde typování umožňují nejen různé úřední evidence, ale i informace od > oficiálních styků. StB často typovala kandidáta tajné spolupráce (KTS) jen na základě toho, že se v nějakém prostředí pohybují nebo pracují. Proto také počet KTS daleko převyšoval počet získaných spolupracovníků – ti tvořili zhruba třetinu z “vytypovaných” kandidátů. 

U-2 – americký špionážní letoun
Přísně utajované zbrojní programy a atomové výzkumy SSSR v 50. letech přivedly americkou vládu a > CIA k přesvědčení, že je nutné tyto aktivity bedlivě sledovat. Hlavním prostředkem se měly stát špionážní letouny, které by byly schopny létat v takových výškách, aby zůstaly mimo dosah sovětských stíhaček a protivzdušných raket.
Firma Lockheed splnila vládní zakázku a vyvinula letoun U-2, který byl schopen letu ve výškách kolem 20 km. Od roku 1956 pronikaly U-2 ze základen v Norsku a jihovýchodní Asii hluboko do sovětského vnitrozemí. Byly vybaveny fotografickým zařízením, technikou na monitorování jaderných pokusů a letů raket. Sovětská vláda o letech pochopitelně věděla, ale neměla prostředky je znemožnit. Ale roku 1960 vyvinul SSSR raketu schopnou U-2 zasáhnout.
Sestřelení pilota > F. G. Powerse znamenalo velkou mezinárodní aféru a prezident USA Dwight Eisenhower byl nucen lety nad územím SSSR zastavit. Konec letů nad SSSR neznamenal však konec programu U-2. Nadále létaly například nad Kubou, kde odhalily rozmístění sovětských raket, či nad územím SRN, odkud měly díky vysoké letové výšce dohled hluboko do vnitrozemí NDR.
Pozdější rozvoj kosmického výzkumu však učinil špionážní letadla typu U-2 zbytečnými. Na řadu přišla > vesmírná špionáž.

UDÁNÍ
Ústní nebo písemné oznámení, které učiní občan příslušným úředním osobám (policii, soudu apod.). Na rozdíl od běžného oznámení trestného činu, které se v demokratických zemích počítá mezi pozitivní občanské ctnosti, slovo udání v češtině znamená hlavně oznámení “politického” deliktu. To má ovšem význam pouze v totalitních státech, a ty v českých zemích existovaly nepřetržitě 50 let. Slovo udání získalo velmi hanlivý nádech.
Udání na rozdíl od oznámení trestného činu, bývá často anonymní. Udavač cítí sice silnou potřebu sdělit úřadům závažnou informaci (například, že soused rozhazuje více, než si vydělává, nebo že poslouchá zahraniční rozhlas), ale pak už s tím nechce mít “žádné opletačky”. Už v době nacistické okupace se mnoho dobrých duší velmi snažilo. > Gestapo dostalo tolik českých udání, že je ani nestačilo vyřizovat. Z řady udavačů se pak stali i přímí agenti (> konfidenti) a mnohé z nich převzala domácí nástupkyně Gestapa – > StB.

UDAVAČ viz KONFIDENT

UCHO viz ŠTĚNICE

ÚKOLOVÁNÍ, též BRÍFING
Termín označující přípravu > zpravodajského důstojníka nebo > agenta na konkrétní akci. Zahrnuje seznámení s cílem, způsoby a prostředky jeho dosažení a způsoby jednání v možných situacích. Úkolování zahrnuje také plán schůzek pro posouzení průběhu akce. Úkolovaný pracovník obvykle nezná širší souvislosti akce, aby při případné > dekonspiraci nebo dopadení (v zahraničí) nemohl prozradit záměry zpravodajské služby.
Řídící důstojník se na úkolování předem pečlivě připravuje a kontrolními otázkami zjišťuje, zda agent úkolu dobře rozumí. Podrobněji o praxi v StB pojednává heslo > instruktáž agenta. 

ULTRA – kryptologická skupina a dešifrovací stroj v Anglii 
za 2. světové války
Šifrovací přístroj ENIGMA, o kterém byli Němci přesvědčeni, že jeho šifry nelze rozbít, se stal jedním z prvořadých úkolů britských, ale i polských a francouzských kryptologů. Název ULTRA vznikl ze jména skupiny Ultra Secret Action (Zvlášť tajná akce), která se dekódováním německých šifer zabývala. ULTRA se zabývala také německými strategickými a taktickými plány, které vyplývaly z analýz zpráv německého generálního štábu i polních stanovišť. Winston Churchill říkal s pýchou o ULTRA, že “je to husa, která snáší zlatá vejce a nikdy neštěbetá”.
ULTRA se zasloužila o vítězství Spojenců v mnoha bitvách. Především v “bitvě o Británii”, kdy včas zjistila Hitlerovy záměry, takže nasazení Královského letectva mohlo být účelné a strategicky promyšlené. Podobný význam měla ULTRA pro vítězství Spojenců nad Erwinem Rommelem v severní Africe a při invazi na Sicílii. Tehdy lidé z ULTRA kontrolovali reakce Němců na četné spojenecké dezinformace před zahájením akcí a po vylodění monitorovali pohyb německých jednotek a množství jejich výzbroje. Podobně před vyloděním Spojenců v Normandii ULTRA monitorovala > agenty dubléry, kteří měli utvrdit Němce v přesvědčení, že vylodění nastane v jiném místě Evropy.
Kromě úspěchů byly ovšem i neúspěchy. Ne vždy se podařilo zachycené zprávy hned dešifrovat. Například na počátku roku 1942, kdy Němci vyvinuli pro své ponorky nový typ ENIGMY, nedokázala ULTRA nové šifry rozluštit. Konvoje amerických a anglických lodí do Murmanska a zpět neustále potápěly německé ponorky. Teprve když se podařilo ukořistit ENIGMU z jedné německé ponorky, bylo možno vyvinout nový dekódovací systém.
Po celou dobu války sídlila ULTRA v městečku Bletchley asi 80 km severně od Londýna. Zde v parku stály dřevěné vojenské baráky, kde pod vedením Dillwyna Knoxe pracovalo několik stovek kryptologů. Většinou to byli velmi mladí muži, absolventi matematických fakult. Po celou dobu války se tu pracovalo v třísměnném provozu, a kdo jednou začal pracovat v ULTRA, nesměl do konce války kvůli utajení opustit Bletchley Park. Významným kryptologem zde byl > A. Ewing.
Od roku 1943 dostala ULTRA posilu ve skupině amerických důstojníků, kteří dělali poradce v případech operací americké armády. Není třeba zdůrazňovat, že všichni zpravodajci ULTRA uměli německy a že po válce byla skupina rozpuštěna.

ÚNIK INFORMACÍ
Prozrazení utajovaných informací o zpravodajské službě a její činnosti. K úniku informací může dojít náhodou, v důsledku nedbalosti, ale o skutečném úniku informací se mluví tehdy, když je dílem pracovníků služby. Pokud jde o únik informací, jejichž primárním příjemcem není veřejnost, ale cizí zpravodajské služby, mluví se o > defekci nebo > provalu. Prostředníky úniků pro veřejnost jsou nejčastěji novináři. Jim je obvykle lhostejné, jaký cíl sleduje jejich > informátor ze zpravodajské služby – pro ně je záležitostí prestiže zveřejnit ve svém médiu či listu to, co konkurenti nemají. Proto ovšem také často naletí > dezinformacím.
Cíle původců záměrného úniku informací mohou být výlučně soukromé povahy. Například bývalý pracovník > MI-6 Richard Tomlinson se této službě mstí za to, že byl roku 1997 zatčen a vězněn, neboť byl podezřelý, že chce zveřejnit knihu o praktikách MI-6. Msta spočívala v tom, že prý na Internetu zveřejnil více než 100 pracovníků služby. To je další důvod úniku informací – dostat za ně od médií dobře zaplaceno. Jiným důvodem vědomého úniku informací může být snaha upozornit na nekalé praktiky služby. Tak tomu bylo v roce 1997, když z > BIS unikl analytický dokument, z něhož vyplývalo, že se služba zabývá sledováním takzvaných “proněmeckých” osob v České republice. Představitel BIS prohlásil dokument za pravý. Příznačné (a tradiční) bylo, že příslušná parlamentní komise (v čele s Jaroslavem Baštou) zkoumala původ úniku informace, ale nikoli její podstatu.
Dodnes však není jasné, jaká hra se skrývala za tím, že na počátku roku 1999 unikly z BIS informace o rezidentovi spřátelené MI-6 v Praze a jeho osobních vlastnostech včetně sexuální orientace. Byla to bezpříkladná nehoráznost. Kdo komu a za co se chtěl pomstít nebo kdo kolik na tom vydělal? To není dodnes jasné, ale v každém případě únik měl souvislost s odvoláním ředitele BIS Karla Vulterina. Budiž ještě připomenuto, že únik této informace se uskutečnil v soukromé TV NOVA a že ji osobně na obrazovce zveřejnil moderátor Jan Vávra. Není bez zajímavosti, že Vulterin v srpnu 1999 nastoupil do servisní televizní společnosti ČNTS, v níž se J. Vávra po rozchodu s Vladimírem Železným stal generálním ředitelem. 

ÚOÚD (Úřad Federálního ministerstva vnitra na ochranu ústavy a demokracie) – první československá kontrarozvědka po pádu komunismu
Namísto > kontrarozvědky StB ji ustavil první nekomunistický ministr vnitra od konce 2. světové války Richard Sacher rozkazem z února 1990. S komunistickou předchůdkyní měla společné to, že zůstala součástí Federálního ministerstva vnitra. Historie úřadu byla krátká, ale určující, protože vývoj jeho personálního obsazení negativně poznamenal novou civilní kontrarozvědku.
Prvním ředitelem se stal Zdeněk Formánek, v roce 1968 spolupracovník > J. Pavla, po sovětské okupaci státu pronásledovaný vysoký důstojník StB, po listopadu 1989 reaktivovaný. Do ÚOÚD přivedl řadu podobně postižených a reaktivovaných bývalých příslušníků StB. Ti sice věděli, jak StB fungovala, ale s prací kontrarozvědky v demokratickém státě neměli žádné zkušenosti. Jejich zaměstnání v ÚOÚD pro ně znamenalo mravní rehabilitaci a také zvýšení základu pro výměr důchodu. Ředitel Formánek byl záhy ze své funkce odvolán. Důvodem nebyly jen kompetenční spory s ministrem vnitra R. Sacherem, ale zejména Formánkova snaha objevit tajné spolupracovníky StB v okolí nových nejvyšších státních činitelů, zejména pak v okolí prezidenta Václava Havla.
V dubnu 1990 ho nahradil > J. Ruml, který stavěl na přátelích a známých. V ÚOÚD se jeho přičiněním stal významným funkcionářem (ředitelem odboru boje proti subverzi) Jiří Novotný, který do služby přivedl své kamarády a ti opět další kamarády. Všichni později vytvořili jádro, které zlikvidovalo každého, kdo se jim zdál být překážkou v naplnění jejich osobních ambicí. Do ÚOÚD přišlo i několik politických vězňů z 50. a 60. let, většinou členů polistopadových prověrkových komisí na Federálním ministerstvu vnitra, ale ti v úřadě nikdy nedosáhli většího vlivu. Naopak zde zůstalo mnoho bývalých pronásledovatelů odpůrců komunistického režimu, “prověřených” příslušníků StB.
J. Ruml po parlamentních volbách v červnu 1990, v nichž neslavně proslul v > aféře Bartončík, odešel z funkce ředitele ÚOÚD a na jeho návrh byl po patetickém projevu V. Havla ve Federálním shromáždění do čela služby jmenován studentský vůdce z konce 60. let a dlouholetý politický vězeň v 70. letech, signatář Charty 77 Jiří Müller. Také on přivedl do služby řadu svých přátel. K nim z vlastní iniciativy přišli další přesvědčení odpůrci totalitního systému. Jejich velkou nevýhodou bylo vysokoškolské vzdělání a skutečnost, že nebyli stoupenci žádné ideologie, ani pseudopravicové, která začala ve službě převládat. Nejvýraznější z nich se seskupili v analytickém útvaru, kde byli časem prakticky zlikvidováni a nahrazeni předlistopadovými příslušníky StB a stoupenci názoru, že bez nich to nejde.
J. Müller jako první začal koncepčně pracovat a snažil se vytvořit na politice i na osobních vztazích nezávislou kontrarozvědnou služby. Měl k tomu všechny předpoklady politické, mravní i organizační, ale jeho představy byly přehnané, zejména pokud šlo o počty operativců a jejich zařazování do civilního života a o možnost využívání bývalých příslušníků StB. Kompetenční spory o sledování a nasazování operativní techniky byly jen zástupným problémem. Hlavním bylo, že Müller chtěl mít zcela nezávislou službu. Navíc se proviňoval tím, že do prezidentské kanceláře dodával další informace o agentech StB v prezidentově blízkosti. Zvítězilo hradní křídlo J. Rumla a Jiřího Křižana, tehdy prezidentova bezpečnostního poradce a později vysokého funkcionáře Federálního ministerstva vnitra. V listopadu 1990 prezident J. Müllera odvolal a vedením úřadu pověřil Jiřího Novotného, který byl především zcela poslušným nástrojem J. Rumla. S velkým halasem bylo oznámeno, že ÚOÚD byl “očištěn” od spousty příslušníků StB, ale jen nejodvážnější novináři psali, že to byli příslušníci útvarů sledování a operativní techniky a že byli převedeni do stavu Federálního ministerstva vnitra (šlo asi o 2 500 osob). ÚOÚD byl tak připraven o důležité zpravodajské prostředky a stal se zcela závislý na ministerstvu vnitra. O to šlo. Proti Müllerovi zorganizovalo vedení ministerstva vnitra televizní pořad, z něhož nezasvěcený divák musel usoudit, že po komunistech nejnebezpečnějším nepřítelem demokracie je právě on. Byl to pořad přesně podle vzoru komunistické propagandy. Ale StB by nenapadlo, aby si vysoký ministerský úředník položil v televizi před sebe pistoli, jak se tehdy v pořadu stalo. Už jen tento detail charakterizoval atmosféru na ministerstvu a ve vznikající polistopadové kontrarozvědce. 
Personální složení úřadu a z něho vyplývající nevraživosti neumožňovaly, aby z ÚOÚD vznikl organický akceschopný celek. Ostatně k 1. lednu 1991 byl ÚOÚD změněn na > FIS, stále ještě jako součást Federálního ministerstva vnitra. Ale to již proti tomuto vývoji vznikal odpor, který vyvrcholil dopisem 68 pracovníků úřadu poslancům Federálního shromáždění. Proti němu se vytvořila zvláštní koalice – lidí J. Rumla a předlistopadových příslušníků StB. Ta se začala zbavovat nepohodlných – jako první musel odejít John Bok. Časem odešli do důchodu i reaktivovaní příslušníci StB. Vzniklá koalice ovládla pole a vytvořila tradici bojů o moc, která ochromovala českou kontrarozvědku až do nedávné doby. 

ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY A INFORMACE viz ÚZSI

USA
Zpravodajské služby ve Spojených státech se pod vlivem principu individuální svobody a silného izolacionismu vyvíjely velice nerovnoměrně a pomalu. Teprve japonský útok na Pearl Harbor otřásl Američany natolik, že začala být zpravodajské problematice věnována náležitá pozornost.
Kromě tradičních soukromých detektivních služeb vznikl v roce 1908 Federální úřad pro vyšetřování (> FBI), který se však zabýval pouze kriminálními delikty a bojem s organizovaným zločinem. Až v roce 1924, spíše jako reakce na vznik Sovětského svazu a rozšiřování komunistického hnutí, FBI reorganizoval její ředitel > E. Hoover. Ale hlavním úkolem stále zůstal boj s mafií.
Kontrarozvědné oddělení se rozvíjelo velice pomalu a teprve roku 1939 získala FBI oficiální statut kontrarozvědné služby. Podobně jako i u jiných služeb USA trvalo FBI poměrně dlouho, než začala být skutečně efektivní a dosahovat uspokojivých výsledků. Vynikající však byly její úspěchy při likvidaci rozsáhlé invaze sovětských špionů do USA po 2. světové válce. Ale po > aféře WATERGATE došlo k tvrdé kontrole FBI a uvnitř služby se podstatně změnil postoj k dodržování zákonnosti. FBI se zaměřila především na domácí terorismus.
Útok na Pearl Harbor v prosinci 1941 měl mimo jiné za následek i vytvoření armádní rozvědky > OSS (Kancelář strategických služeb), podřízené Sboru náčelníků štábů. Byla pověřena sběrem dat o vojenských operacích nepřítele a řídila řadu vojenských operací. Její jediný šéf > W. Donovan dokázal během čtyřleté existence OSS připravit pro poválečnou dobu řadu vynikajících analytiků, z nichž mnozí se po válce stali základním kádrem > CIA. Jako čistě válečnou organizaci OSS roku 1945 zrušil prezident Harry Truman.
Se vznikem studené války byla vytvořena po > KGB největší rozvědka na světě, CIA (Central Intelligence Agency). Byla do značné míry odpovědí na masivní sovětskou poválečnou špionáž, i když tomu zpočátku neodpovídaly počty pracovníků původní Central Intelligence Group (CIG, Ústřední zpravodajská skupina), která vznikla roku 1946.
Zpočátku neměla CIA na ředitele štěstí. Trpěla amatérismem a řadou excesů v citlivých operacích. Teprve po jmenování > A. Dullese šéfem CIA v roce 1953 se začala úspěšně rozvíjet. Její rozvědnou činnost provázela samozřejmě i řada neúspěchů, které CIA poznamenávaly v 60. letech až do aféry WATERGATE.
Po roce 1973, kdy do čela CIA nastoupil > W. Colby, byly nově definovány její cíle, zamítnuty nezákonné prostředky, které se při tajných akcích nadužívaly, a po odchodu nejstarších a nejtvrdších zpravodajců byla CIA na trvalém vzestupu.
Další významnou vojenskou zpravodajskou službou je > DIA (Defence Intelligence Agengy), která vznikla v roce 1961 a poměrně brzy se stala soupeřkou CIA. Téměř stoprocentně se zabývá analýzou vojenských zpravodajských informací a předává je úsekům obrany, ale i CIA. Kromě DIA má svou vlastní zpravodajskou službu každá armádní složka, ať již jde o zpravodajství pozemní (AI, Army Intelligence), vzdušné (AFI, Air Force’s Intelligence) nebo námořní (ONI, Office of Naval Intelligence). Vlastní zpravodajskou službu má také Komise pro atomovou energii.
Významnou, ale přísně utajovanou službou je > NSA (National Security Agency), založená v roce 1952 a zaměřená na komunikaci, > kryptologii a technickou špionáž.
Všechny armádní služby včetně CIA podléhají kontrole Národní bezpečnostní rady (NSC, National Security Council). NSC byla založena roku 1947 a má obdobnou funkci jako britský Výbor spojeného zpravodajství (JIC, Joint Intelligence Committee), tedy koordinovat všechny tajné služby proti protivníkovi, kterým byl po 2. světové válce především SSSR. NSC podléhá prezidentovi USA.

USTANOVKA
V slangu StB, převzatém od sovětských “přátel”, to znamená identifikaci určité osoby, která se dostala, třeba i zcela náhodně, mezi > zájmové osoby StB. Nejčastěji šlo o člověka, který se sešel se sledovanou osobou, nebo o aktivního, ale dosud neznámého účastníka schůzky opozičních činitelů či účastníka nějaké demonstrace.
V praxi bylo cílem ustanovky zjištění jména, dat narození, bydliště, povolání a dalších charakteristik ustanovované osoby. Začínalo se přitom od nejzákladnějších údajů například ze zprávy, že sledovaná osoba X se setkala se světlovlasým mužem asi 175 cm vysokým, kterého v živé diskusi doprovodila na linku A pražského metra, kde muž oslovovaný jako Y nastoupil do soupravy jedoucí směrem do Strašnic. Případná fotografie pana Y byla srovnávána se známými X a v záznamech telefonních odposlechů se hledalo telefonní číslo nějakého Y. Cílem bylo identifikovat Y a zjistit důvody jeho styků s X. To je ovšem fiktivní případ. Skutečný případ je zapsán v > autentizovaných sešitech vedoucích činitelů StB po 17. 11. 1989. Na videozáznamech z demonstrací byl nápadný velmi aktivní muž s knírkem, který však byl operativcům neznámý. Náčelníci ho chtěli “ustanovit” a pracovně ho nazvali Knírač. Asi ho už neustanovili.
V širším slova smyslu je ustanovkou každá akce, v níž se pátrá po neznámém pachateli státobezpečnostního trestného činu. Taková akce mohla někdy dosáhnout až gigantických rozměrů (> akce TROJA).

ÚSTREDŇA ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI (ÚŠB) – zpravodajská služba Slovenské republiky za 2. světové války
Slovenský stát, který vznikl v důsledku nacistického tlaku 14. března 1939, v oblasti zpravodajské činnosti využíval nejprve organizace převzaté ze zaniklého Československa. Samostatná zpravodajská ústředna byla zřízena od 1. ledna 1940 na základě vládního nařízení z prosince 1939. Byla součástí ministerstva vnitra, měla zabezpečovat obrannou zpravodajskou činnost a sledovat osoby a organizace, “ktoré doterajšou činnosťou vzbudili a vzbudzujú vážné obavy, že budú prekážkou v budování slovenského štátu”, a stíhat trestné činy namířené proti bezpečnosti státu. K tomu patřily ilegální činnost, sabotáže, atentáty, emigrace atd. ÚŠB vykonávala policejní pravomoci prostřednictvím policejních orgánů a úřadů, které jí v záležitostech státní bezpečnosti podléhaly. Měla pobočky v Prešově, Zvolenu a Žilině.
Prvním přednostou ÚŠB byl Jozef Mišík, stoupenec prezidenta Jozefa Tisa. Pod jeho vedením se ÚŠB snažila upevnit Tisovo postavení proti radikálnímu Alexandru (Šaňo) Machovi a jeho Hlinkovým gardám. Ale po jednání vedoucích slovenských činitelů s Hitlerem v Salcburku v červenci 1940 se vnitropolitická situace na Slovensku změnila. A. Mach se stal ministrem vnitra a přednostou ÚŠB se stal Ján Ambra a po něm v březnu 1941 Peter Starinský. Příslušníci Hlinkových gard dostali právo používat zbraní v akcích, při nichž spolupracovali s ÚŠB, ústředna začala více spolupracovat zejména s > Gestapem a budovat > agenturní síť. Její akce zesílily po napadení SSSR nacistickým Německem v červnu 1941. Slovenská republika vyhlásila SSSR rovněž válku a vyslala na bojiště armádu. Koncem července vydal Slovenský sněm zákon, který zvyšoval tresty za protistátní činnost v době branné pohotovosti státu, a ÚŠB tak dostala zákonný podklad pro zesílení svých represí. V srpnu 1941 vydala ÚŠB směrnici, podle níž “protižidovské opatrenia ako aj boj proti židobolševizmu a marxismu prichádzajů do štádia prevádzania a uskutečňovania”. V pronásledování komunistické strany měla ÚŠB značné úspěchy a na podzim 1941 se jí podařilo zlikvidovat ilegální vedení KSS v čele s Juliem Ďurišem. 
V roce 1942 dosáhla činnost ústředny svého vrcholu a v červen 1942 byl vydán zákon o její existenci. Na přelomu let 1942 a 1943 se strategicky změnila válečná situace a vše již směřovalo k porážce nacistického Německa. ÚŠB neodhalila vytváření Slovenské národní rady a přípravy na povstání a její činnost byla od konce roku 1944 likvidována s postupem fronty. Jejím posledním přednostou byl od září 1943 J. Beňuška. Po válce se její vedoucí činitelé ocitli před soudem a byli odsouzeni k dlouholetým trestům vězení. 

ÚSTŘEDNA STÁTNÍ BEZPEČNOSTI
Od konce roku 1947 součást VII. odboru československého Ministerstva vnitra (> Odbor Z) pro jednotné řízení státně bezpečnostní služby. Podléhaly jí zemské úřadovny (ZÚ StB), oblastní úřadovny (OÚ StB) a jejich místní pobočky (PO StB).
Tyto útvary StB měly výlučně výkonné úkoly, to znamená sledování, domovní prohlídky, zatýkání, vyšetřování a předávání k trestnímu stíhání. Když v roce 1947 byly na nátlak demokratických stran rušeny > Zemské odbory bezpečnosti, přešla část jejich pracovníků na Ministerstvo vnitra a část do referátů Odboru Z v teritoriálních úřadovnách StB. Všude byla zpravodajská činnost přísně oddělena od činnosti výkonné a zpravodajci pracovali přísně konspirativně.
Ústředna StB a její teritoriální úřadovny byly již před únorem 1948 plně v rukou KSČ. Po komunistickém převzetí moci v únoru 1948 se staly základem pro budování StB podle totalitních cílů a sovětských vzorů.

ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY – neuskutečněný návrh na sloučení československé rozvědky a kontrarozvědky
Návrh na sloučení a zároveň osamostatnění obou > zpravodajských služeb od > Ministerstva vnitra podali prosovětští činitelé StB předsedovi vlády Oldřichu Černíkovi, který jej předložil v květnu 1968 ke schválení předsednictvu ÚV KSČ. Cílem návrhu bylo oddělit StB od resortu ministra > J. Pavla, a zbavit se tak jeho řízení. Předsednictvo návrh schválilo.
J. Pavel však sdělil předsedovi vlády, že návrh byl vypracován a podán bez jeho vědomí, odmítl jej a v StB pokračoval ve svých reorganizačních záměrech. Ty skončily sovětskou okupací Československa v srpnu 1968. Zvláštní oddělení inspekce federálního ministra vnitra označilo v roce 1970 podle pravdy návrh za pokus “zdravých sil” na ministerstvu vyjmout zpravodajské služby z působnosti “pravicového” ministra. Později však oficiální historici SNB označili návrh za pokus o rozbití jednotného SNB.

UTAJOVANÉ SKUTEČNOSTI viz STÁTNÍ TAJEMSTVÍ

UTAJOVÁNÍ viz BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KAMUFLÁŽ, KÓDY, KONSPIRACE, KRYPTOLOGIE, STÁTNÍ TAJEMSTVÍ, ŠIFRY
 
ÚZSI (Úřad pro zahraniční styky a informace) – československá a česká rozvědka po roce 1989
> Rozvědka (I. správa SNB) patřila k nejspolehlivějším a také k nejvíce utajovaným složkám > StB. V době po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 sem byly přesouvány některé dokumenty a evidence (> agent F). Po zrušení Státní bezpečnosti na počátku roku 1990 zůstala I. správa zachována jako organizační součást Federálního ministerstva vnitra (FMV). V říjnu 1990 byla konečně zrušena a místo ní byl ustaven Úřad FMV pro zahraniční styky a informace. Úřad převzal sídlo, evidence, archivy a velkou část příslušníků zrušené komunistické rozvědky, ale jejich počet byl vzápětí zásadně redukován. 
Do čela ÚZSI byl postaven generál Radovan Procházka, bývalý politický vězeň a v únoru 1948 snad jediný důstojník armády, který se vypravil s tankem na Prahu, aby zmařil komunistické převzetí moci. Přišel z > ÚOÚD spolu s dalším polistopadovým zpravodajcem Jiřím Růžkem. Brzy proslul dopisem, v němž českému premiérovi Petru Pithartovi podával informace o možných hrozbách pro stát. Dominovalo v nich “německé nebezpečí” a argumentace prý byla taková, jako by dokument vyšel z dílny I. správy StB. Prý tomu dokonce tak bylo. Po rozpadu Československa (k němuž ovšem došlo bez německého přičinění v důsledku letitých česko-slovenských rozporů) přešel R. Procházka jako šéf do > Vojenského obranného zpravodajství. A s ním opět Jiří Růžek. 
Od 1. ledna 1993 převzala ÚZSI Česká republika jako úřad Ministerstva vnitra ČR pro zahraniční styky a informace. Ředitelem byl jmenován Oldřich Černý, do té doby poradce prezidenta V. Havla pro bezpečnostní otázky. Jako v jiných bezpečnostních složkách ani jeho působení v úřadě se neobešlo bez skandálů. V létě 1997 byl pracovníkovi služby v restauraci ukraden přenosný počítač s důvěrnými informacemi, pak anonym z vnitřku služby poslal inspekci ministra vnitra informace o závažných finančních machinacích ve vedení ÚZSI a k dovršení vyšlo najevo, že ředitel O. Černý byl v roce 1996 s hercem Jiřím Bartoškou v USA, kde měl pomáhat shánět peníze a osobnosti na karlovarský filmový festival. Černý pak prohlásil, že jel s Bartoškou o své dovolené a že si k tomu vyžádal svolení ministra > J. Rumla. Ten se za Černého postavil a slovy “ve svém volnu si může dělat, co chce... a to, že v zahraničí pomáhal sehnat osobnosti na festival, ho spíš ctí než cokoli jiného”, dal najevo, co považuje za slučitelné s prestiží a ctí šéfa rozvědky. Na počátku roku 1999 Černý na funkci rezignoval a ředitelem ÚZSI byl jmenován Petr Zeman, pracovník > BIS, bývalý šéf teritoriálního útvaru v Brně, kritik > S. Devátého a jím také zbavený funkce.
> Evidence a archivy rozvědky StB byly a jsou nadále > státním tajemstvím a ÚZSI patří jako za komunistického režimu k zpravodajským organizacím, jejichž existence není založena na zákonné normě a nepodléhá parlamentní kontrole. Nový šéf úřadu počátkem roku 2000 v tisku celkem rozumně vysvětlil, proč > svazky bývalé rozvědky StB nelze plošně zpřístupnit (jde v nich i o občany jiných států), ale zopakoval po svých předchůdcích, že rozvědka StB se nepodílela na represích proti československých občanům. I když ani to není úplně pravda, podstatné je, že tato složka StB se starala o to, aby represivní komunistický systém mohl existovat doma i v celém sovětském impériu. 

VAN LEWOVÁ Elizabeth, 1818–1900, americká špionka
Narodila se v bohaté patricijské rodině v Richmondu ve Virginii. Svým otrokům dávno před zrušením otroctví dala svobodu a byla tajnou unionistkou. Jako jižanská aristokratka mohla nenápadně pracovat pro Unii, pro kterou vytvořila rozsáhlou špionážní síť. Řídil ji šéf Federálního výboru vojenského zpravodajství generál George H. Sharp. Van Lewová vybudovala pět úkrytů, které tvořily body spojení mezi jejím domem a Sharpovým velitelstvím. Doma skrývala kromě špionů i uprchlé válečné zajatce, ale nikdy nevyvolala jakékoli podezření. Lidé v okolí ji pokládali za excentričku a nazývali “bláznivá Betty”.
Po skončení občanské války (1861–65) požádala generála Granta o 15 000 dolarů, které by částečně kryly její výlohy na vytvoření špionážní sítě. Generál s částkou souhlasil, ale Betty ji nikdy neobdržela. Generál jí pak prý zařídil místo na poště, ale to pokládala za degradaci a práce po čase zanechala. Konec života strávila v chudobě. Podporovali ji pouze přátelé a černošské služebnictvo, které s ní zůstalo až do její smrti.

VANDENBERG Hoyt Sanford, 1899–1954, americký vojenský zpravodajec
Narodil se v Milwaukee ve státě Wisconsin, vystudoval vojenskou akademii a nastoupil k letectvu, kde pracoval převážně jako letecký instruktor. Po ukončení dalších speciálních vojenských škol bojoval ve 2. světové válce. Na konci války skončil v hodnosti generálmajora.
Po válce získal místo ředitele CIG (Central Intelligence Group, Ústřední zpravodajská skupina), podle zlých jazyků i proto, že byl synovcem známého amerického senátora Arthura Vandenberga. CIG, která vznikla v roce 1946, byla předchůdkyní > CIA. Své místo přenechal roku 1947 Vandenberg admirálu Hillenkoetterovi a sám zakončil svoji kariéru jako šéf generálního štábu vzdušných sil USA.

VÁZACÍ AKT
V terminologii StB konspirativní schůzka, na níž došlo k získání osoby k tajné spolupráci s StB. Schůzky se kromě operativního pracovníka StB účastnil též jeho přímý nadřízený nebo jím pověřený jiný pracovník. Průběh schůzky byl předem přesně vypracován v Návrhu na získání tajného spolupracovníka, který mimo jiné obsahoval čas a místo vázacího aktu a postup při možných variantách chování získávaného. Schůzka byla někdy pro případnou kompromitaci zvukově a fotograficky dokumentována. Protože získávaná osoba nebyla ještě dostatečně prověřena, vázací akt neprobíhal obvykle v > konspiračních bytech. Oblíbeným místem kontrarozvědky StB byly vyhrazené prostory u útvarů pasů a víz, kde byl velký provoz a nikdo tam nebyl nápadný.
Závazek osoby ke spolupráci mohl být stvrzen písemně, vlastnoručně či na předtištěný formulář, nebo ústně, pokud by požadavek písemného závazku ohrozil ochotu osoby ke spolupráci. Ochota ke spolupráci byla pro StB důležitější než forma stvrzení, jak výslovně stanovily směrnice. Dnešní tvrzení různých agentů, že nic nepodepsali, počítají s lidskou neznalostí.
Po písemném nebo ústním stvrzení závazku si tajný spolupracovník zvolil nebo přijal > krycí jméno a > heslo, což byly domluvené věty pro případy mimořádného spojení. Součástí vázacího aktu bylo dále uložení prvního úkolu a domluvení data a místa další schůzky. O průběhu vázacího aktu vypracoval řídící důstojník agenta zprávu, která spolu s memorandem a návrhem na získání patřila k prvním dokumentům založeným do svazku. Ten čas od času kontroloval přímý nadřízený řídícího důstojníka a náčelník odboru, jemuž se také “dokladovaly” výsledky práce agenta. Neustále šířené dezinformace, že operativec StB si mohl založit svazek, na koho chtěl, patří do říše pohádek.

VB viz Veřejná bezpečnost

VELITELSTVÍ StB
Od října 1948 bylo součástí skupiny Bezpečnost na > Ministerstvu vnitra, kterou jako náměstek ministra vnitra řídil > J. Pavel. Přednostou Velitelství (tehdy se ještě stále používala “buržoazní” označení úředních nadřízených) se stal Jindřich Veselý, jeho zástupci Osvald Závodský a Bedřich Pokorný. Velitelství se členilo na 5 sektorů: I. sektor – kontrarozvědka, II. sektor – politické zpravodajství (politické strany, církve, ilegální organizace), III. sektor – hospodářské zpravodajství, IV. sektor – výkon (zjišťování, sledování, zatýkání), V. sektor – vyšetřování a dohled nad věznicemi. Kromě těchto sektorů bylo součástí Velitelství StB dalších 6 zvláštních sektorů, jejichž úkolem byla rozvědka, ochrana stranických a státních činitelů, pasy, víza a ilegální přechody, operativní technika a administrativa včetně evidencí a archivů.
Velitelství StB bylo v květnu 1950 začleněno do nového Ministerstva národní bezpečnosti. Přednostou se stal Osvald Závodský. Velitelství nyní tvořilo 7 sektorů. První tři měly dosavadní náplň. IV. sektor měl na starosti věznice, pohraniční stráž a Lidové milice, V. sektor dbal o výkon, sektor VI. A dostal za úkol odhalování nepřátel v KSČ, interbrigadistů a buržoazních nacionalistů (v KSČ), sektor VI. B odhaloval hospodářskou sabotáž.
V červnu 1952 bylo velitelství přejmenováno na Hlavní správu StB a sektory na odbory. Jejich náplň byla stejná jako doposud, pouze IV. sektor (odbor) měl nyní na starosti operativní techniku a sektory VI. A a VI. B byly vyšetřovací. V tomto stavu byly v září 1953 jednotlivé útvary Velitelství včleněny do reorganizovaného Ministerstva vnitra a změněny na > správy. 
Na krajské a okresní úrovni existovala krajská a okresní velitelství StB, jejichž organizace a úkoly odpovídaly centrálnímu velitelství. V roce 1953 se krajská velitelství StB a VB sloučila a vytvořila krajské správy Ministerstva vnitra.
Existence a činnost Velitelství StB patří k nejhorším tradicím “pěsti dělnické třídy”. Byla to doba provokací (> akce KÁMEN, > V. Chalupa), mučení, ubíjení k smrti (kněz Josef Toufar), vražd a politických monstrprocesů (s Miladou Horákovou a spol., se “spikleneckým protistátním centrem” Rudolfa Slánského atd.). Lidé, kteří únor 1948 připravovali (například Štěpán Plaček, Josef Čech, Bedřich Pokorný), sice byli odsunuti na nižší funkce, ale v bestialitách si nijak nezadali s novými. K těm patřili zejména Jindřich Veselý, Karel Šváb, Osvald Závodský, Antonín Prchal, Milan Moučka, Kamil Pixa a nesčetní další. Některé semlel sám režim – J. Pavel byl odsouzen k doživotí (ale brzy amnestován), další dva skončili na šibenici (K. Šváb 1952, O. Závodský 1954). Jiní se dříve či později odsoudili sami: J. Veselý spáchal sebevraždu v roce 1964, B. Pokorný v roce 1968 a několikanásobný vrah Miroslav Pich-Tůma v roce 1998. Jiní vše přežili: A. Prchal, velmi aktivní v akci Kámen a s Moučkou spoluorganizátor politických procesů, byl v letech 1952–56 náměstkem ministra vnitra a po odvolání kádrovákem v SONP Kladno, pak M. Moučka od počátku 60. let náměstkem ředitele Uranového průmyslu, K. Pixa v letech 1969–84 ředitelem Krátkého filmu. Po listopadu 1989 jen jeden z této doby teroru byl v listopadu 1998 odsouzen k pětiletému vězení – Ladislav Mácha, který tak účinně vyšetřoval J. Toufara.

VELKÁ BRITÁNIE
Tradice > tajných služeb ve Velké Británii se datuje od vlády krále Jindřicha VIII. Prožily své vrcholy (> F. Walsingham, skvěle organizovaná služba Olivera Cromwella i > Karla II.) i období méně slavná. Zrod moderního zpravodajství spadá do 20. století, ale spojení s tradicí umožnilo v současnosti vytvořit velice dobře strukturovaný systém vzájemně propojených speciálních služeb. I když je někdy tento systém kritizován jako odstrašující příklad Parkinsonova zákona o množství provedené práce, které je nepřímo úměrné množství zaměstnanců, jde spíše o invektivu spřátelených služeb na kontinentu.
Formálně britské tajné služby řídí ministerský předseda, ale ve skutečnosti kabinet vlády, respektive jeden z jeho šesti sekretariátů. Za koordinaci všech složek tajných služeb odpovídá Joint Intelligence Committee (JIC, Výbor spojeného zpravodajství), který má na starosti zpracování zpravodajských informací pro rozhodování britské exekutivy. První oficiální, ale podle tradice přísně utajenou britskou službou, byla > MI-6 (Military Intelligence, Department 6), nazývaná též SIS (Secret Intelligence Service). Už za 1. světové války získala velký respekt, a ten jí zůstal i během 2. světové války, i když její “pobočka” > SOE utrpěla značné nezdary. Po válce utrpěla řadu neúspěchů především v důsledku infiltrace sovětskými agenty, jako byl > K. Philby, v jedné době dokonce jeden z adeptů na ředitele MI-6. Přesto v 60. letech slavila SIS opět úspěchy a tvrdými změnami v oblasti personalistiky a výběru nových kádrů si získala bývalou prestiž.
MI-6 je službou rozvědnou. Její součástí je i NID (Naval Intelligence Division, Odbor námořní rozvědky), která se proslavila především za 1. světové války spolu se svým šéfem > R. Hallem. Její stavy však byly v posledních desetiletích silně redukovány.
Kontrarozvědná služba je > MI-5 (Military Intelligence, Department 5). MI-5 od počátku 1. světové války úzce spolupracovala se Scotland Yardem a později i se > Special Branch a byla zaměřena především na shromažďování informací o subverzní činnosti a špionáži proti Velké Británii. Svým charakterem je MI-5 nejblíže americké > FBI. Nemá však výkonné kompetence včetně zatýkání, proto tuto činnost provádí další bezpečnostní služba Velké Británie, Special Branch.
Special Branch, též S4, vznikl roku 1883 při ředitelství Londýnské metropolitní policie jako odbor C pro boj proti irským teroristům v Londýně. Tento odbor neměl zprvu více jak dvacet pracovníků, dnes jich je přes 1 600. Special Branch má funkci výkonnou, kterou postrádají všechny ostatní britské zpravodajské služby. Dodnes se zabývá kontrolou subverzních organizací. Zvláštností Special Branch je její povinnost dohlížet na hladký průběh voleb, ať již lokálních, nebo parlamentních. Kromě základních informací k osobám zajišťuje Special Branch prohlídky bytů, zadržení osob a výslechy.
Kontrarozvědnou ochranu britské policie pak provádí PSB (Police Special Branch) – součást Scotland Yardu.
Specializovanou britskou zpravodajskou službou je GCHQ (Government Communications Headquarters), oficiálně orgán britského ministerstva zahraničních věcí, ve skutečnosti samostatný rozvědný orgán řízený Výborem stálých tajemníků pro zpravodajské služby. Hlavním úkolem GCHQ je bezpečnost spojení britské vlády s jejími orgány včetně vojenských. Jednotlivé stanice radiotechnické rozvědky byly vybudovány po celém světě a získané informace si na základě smlouvy z roku 1947 vyměňují s USA, Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem.
Další službu představuje NCIS (National Criminal Intelligence Service), malá a úzce specializovaná služba pro boj proti organizovanému zločinu v oblasti financí, která ovšem zaměstnává naprosto špičkové odborníky.
Poslední britskou zpravodajskou službou je DIS (Defense Intelligence Staff), štáb obranného zpravodajství, který tvoří vojenská rozvědka, ale zahrnuje i kontrarozvědné složky.
Do roku 1957 působila ve Velké Británii i samostatná složka MI-6, > CIO (Czechoslovak Intelligence Office), která působila od roku 1949 mezi československými emigranty a občany vyjíždějícími z ČSR na Západ, ale svou síť měla i v Československu. Když se podařilo československé rozvědce proniknout do > centrály CIO (> K. Zbytek) a získat materiály k získaným nebo rozpracovávaným československým občanům, byla činnost CIO ukončena.

VENONA – krycí název přísně utajovaného amerického projektu kontroly sovětské komunikace 
za 2. světové války a v počátcích studené války
Roku 1995 odtajnila americká zpravodajská služba > NSA více jak 3 000 dokumentů projektu s krycím jménem VENONA. Americkým kryptologům se v průběhu války podařilo prolomit sovětský šifrovací systém a po několik let sledovat telegrafickou komunikaci zpravodajských služeb > NKVD a > GRU mezi centrálou v SSSR a jejich americkými rezidenturami. Dokumenty dokládají rozsah sovětských špionážních aktivit v USA ve 40. letech, kdy více než 350 amerických politiků a veřejně činných osob udržovalo tajné kontakty se sovětskými zpravodajskými službami (za všechny jmenujme > A. Hisse a Harryho D. Whitea z okolí prezidenta Roosevelta). Zveřejněné telegramy ukazují, že se SSSR choval ke svému americkému válečnému spojenci od samého počátku jako k nepřátelské mocnosti. Špionáž však ušetřila Sovětskému svazu značné finanční prostředky a investice do výzkumu a umožnila mu vyvinout jadernou zbraň v mnohem kratším čase, než by jinak bývalo možné (> Rosenbergovi). Projekt VENONA patřil k nejutajovanějším akcím amerických zpravodajských služeb, které nechtěly, aby se Moskva dozvěděla skutečný rozsah dešifrovaných materiálů.
Další informace týkající se problematiky špionáže čtenář nalezne na internetové adrese: http://www.nsa.gov:8080/docs/venona/index.html. 

VERBOVÁNÍ viz VÁZACÍ AKT, ZÍSKÁVÁNÍ TAJNÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ

VERBOVKA
V slangu StB získání osoby za > tajného spolupracovníka. Probíhá na předem přesně naplánované schůzce, na níž získání osoby stvrzuje > vázací akt. 

VERZE
Tento termín se používá spíše v policejní praxi, zejména v kriminalistice. Jde o vypracování všech možných vysvětlení spáchaného činu. Pro ty se pak shromažďují důkazy, které některé varianty vylučují a jinou potvrzují. Platí zde slova nesmrtelného Sherlocka Holmese: “Vyloučíme-li všechna nemožná vysvětlení, pak to, co zbude, i kdyby by to bylo sebenepravděpodobnější, je pravda.”
Také zpravodajské služby vypracovávají někdy verze vysvětlení nějakého jevu, například anonymního dopisu, v němž pisatel vyhrožuje otrávením pitné vody ve vodovodní síti v určité oblasti. Zde je možné hned několik vysvětlení: a) jde o nejapný vtip; b) pisatel je psychopat, ale jde o planou výhrůžku; c) pisatel je psychopat, ale myslí to vážně; d) jde o počátek promyšleného vydírání; e) jde o sebejisté ohlášení připravovaného teroristického (sabotážního) útoku. V tomto případě hned na počátku vyšetřování stojí grafologický rozbor písma, rozbor slovní zásoby a stylizace dopisu, místa odeslání atd. Už to naznačí, kterým směrem je nejlépe vést pátrání.
V praxi StB se takovéto případy také vyskytovaly. Ale v posledních letech režimu se množily různé sabotážní útoky na stranické a státní budovy a zde se nabízely dvě základní verze: a) je to kriminální delikt; b) je to dílo příslušníků nebo stoupenců opozice. Čtenář jistě hned pozná, na kterou z těchto verzí se StB zaměřila sama od sebe nebo na základě politických pokynů (případně si přidá další verzi, totiž, že tyto útoky byly akcemi samotné StB). 

VEŘEJNÁ BEZPEČNOST (VB) – pořádkové a kriminální složky Sboru národní bezpečnosti v komunistickém Československu
Veřejná bezpečnost byla od konce 2. světové války budována jako součást jednotného, vojensky organizovaného Sboru národní bezpečnosti (> SNB) namísto dosavadní státní policie, četnictva (podléhajícího policejním úřadům) a městské (obecní) policie. Velitelství VB se v rámci SNB stalo nedílnou součástí aparátu Ministerstva vnitra. Na nižších úrovních byla budována zemská, okresní a místní velitelství a v některých obcích mohly být zřizovány stanice SNB.
Po únoru 1948 a zavedení krajského řízení v roce 1949 se několikrát měnila organizace a názvy složek VB. V roce 1949 byla vytvořena krajská a okresní velitelství, jimž podléhaly stanice SNB. V roce 1951 byly stanice zrušeny a zavedena okrsková služba, jejíž pracovníci měli využívat dobrovolných občanských spolupracovníků z řad Pomocné stráže VB. V roce 1953 byly vytvořeny krajské správy a okresní oddělení > Ministerstva vnitra, slučující dosud samostatně působící > StB a VB. V roce 1964 byla v rámci VB zrušena okrsková služba a vytvořena obvodní oddělení VB. V roce 1966 byly vytvořeny krajské a okresní správy SNB a jako nejnižší územní články VB byla ponechána obvodní oddělení. Po zavedení federálního zřízení v Československu v roce 1968 byla vytvořena tři ministerstva vnitra – dvě republiková a federální. Velitelství VB, Federální kriminální ústředna a Kriminalistický ústav zůstaly v působnosti Federálního ministerstva vnitra.
Postupně se ve VB ustálily tyto funkční složky: správní (evidence obyvatelstva, občanské průkazy, povolovací úkony v oblasti střelných zbraní a střeliva, povolování pobytu v pohraničních oblastech); pořádková (obchůzková a hlídková činnost, zabezpečování veřejného klidu a pořádku, vyhledávácí a pátrací činnost apod.); kriminalistická (pátrání a vyhledávání v oboru obecné a hospodářské kriminality, kriminalistická evidence, kriminalistické expertizy pro všechny složky SNB, styk s tajnými spolupracovníky VB apod.); dopravní (zabezpečování pořádku v dopravě, kontrola a evidence motorových vozidel, agenda řidičských průkazů apod.); vyšetřovací (shromažďování důkazních materiálů pro trestní stíhání apod.).
Roku 1969 byly v rámci VB vytvořeny pořádkové pohotovostní útvary, které neblaze prosluly již při potlačování protiokupačních demonstrací v srpnu 1969 a při hromadných protirežimních vystoupeních v posledních letech komunistického režimu.
VB zanikla roku 1991 při zrušení SNB a vytvoření federální a republikové policie ČSFR. Po rozdělení Československa zůstala v České republice Česká policie. I když zejména > J. Ruml často sliboval, že z policejní působnosti budou převedeny do nepolicejních úřadů státní správy zejména činnosti správní a některé dopravní, bylo to do roku 2000 stále jako za komunismu. Až nyní, v polovině roku 2000, začíná přecházet část činnosti (vydávání občanských průkazů a pasů) na místní správu, ale opět přes centrální evidenci.

VESELÝ Vladimír, 1915–1981, český novinář, spolupracovník rozvědky USA
Před 2. světovou válkou vystudoval lyceum ve Francii, pak práva na Univerzitě Karlově, která ovšem po uzavření vysokých škol nacisty nedostudoval. Poté pracoval jako překladatel v Orbisu a roku 1945 se stal redaktorem Československého rozhlasu. Od roku 1950 pracoval i pro ČTK a v roce 1955 nastoupil jako zahraničněpolitický komentátor v Československé televizi. Roku 1946 vstoupil do sociální demokracie, v roce 1957 se stal kandidátem KSČ. V dubnu 1948 byl vyslán jako politický zpravodaj Československého rozhlasu a ČTK do západního Německa. Zde ho kontaktoval důstojník americké vojenské rozvědky MIS (Military Intelligence Service) Charles Katek, vedoucí americké vojenské mise u československé exilové vlády v Londýně a po válce na velvyslanectví USA v Praze, a získal ho pro spolupráci. Veselý dostal pouze jediný úkol – zůstat v “konzervě” a vybudovat si dobré politické pozice.
To se mu podařilo. Roku 1956 byl již známým a vlivným komentátorem Československé televize, a v důsledku toho i velmi informovaným člověkem, neboť rozhovor s populárním televizním pracovníkem rozvazoval jazyky kdekomu. Pokračování příběhu by mohlo být v učebnici pro zpravodajskou práci. Řídícím důstojníkem Veselého byl pracovník nizozemského zastupitelského úřadu v Praze. Řídil ho však prostřednictvím pracovníka norského zastupitelství, který v roce 1956 Veselého kontaktoval pomocí > hesla a předal mu pokyny, spojovací prostředky a potřebné finanční prostředky. Před cestou Veselého do Jugoslávie ho také připravil na osobní spojení s MIS ve Vídni. Pro neosobní spojení byl Veselý vybaven prostředky na > tajnopis a na výrobu > mikroteček (jsou dodnes mezi exponáty Policejního muzea v Praze).
Také odhalení V. Veselého bylo klasické. Při tajné prohlídce příslušného velvyslanectví – tak prostě to tehdy chodilo – byl ofotografován zápisník diplomata uložený v jeho trezoru a v něm pak bylo objeveno Veselého jméno. Na Veselého byl potom založen svazek TULIPÁN (je stále zachován) a v něm se shromažďovaly všechny získané poznatky o jeho činnosti. Brzy nebylo žádných pochyb. Veselý byl zatčen v březnu 1957 v NDR, těsně před prvním přenosem Čs. televize z lipského veletrhu. U soudu v srpnu 1957 dostal za špionážní činnost 25 let; trest mu byl později snížen o 5 let.
V roce 1966 byl Veselý podmínečně propuštěn a živil se opět překládáním. Když 21. srpna 1968 obsadila Československo vojska Varšavské smlouvy, neváhal ani hodinu. Sbalil nejnutnější věci a emigroval do SRN. Zde zemřel na rakovinu. Nepracoval proti své vlasti, ale pro ni, vždyť ji tehdy ovládala brutální komunistická diktatura.
Vladimír Veselý se v 70. letech dokonce dvakrát (pod jménem Ivo Holan) objevil v normalizačním Sequensově televizním seriálu Třicet případů majora Zemana (v 18. a 20. dílu, které měly mimo jiné dezinformační poslání). Odpudivé charakteristiky Veselému poskytl herec Svatopluk Matyáš.

VESMÍRNÁ ŠPIONÁŽ
Anglický termín Spy-in-the-Sky (doslova: špion na obloze) se dnes užívá prakticky jen pro kosmickou špionáž, ale v širším slova smyslu jde o každé pozorování uskutečňované ze vzduchu.
To mělo své počátky v 1. světové válce, kdy balonů a letadel bylo využíváno k pozorování systému nepřátelských zákopů a k soustřeďování sil protivníka na frontové linii a za ní. Šlo tedy fakticky jen o vojenskou špionáž. Nic nového nepřinesla na tomto poli ani 2. světová válka. Změnu znamenal v 50. letech americký projekt s letadly > U-2, který sice ukončilo sestřelení > F. G. Powerse nad územím SSSR, ale napomohl k odhalení sovětských raket na Kubě (> kubánská krize).
Teprve éra kosmických letů přinesla zásadní obrat. Umístění satelitů na oběžné dráze umožnilo pozorování protivníkova území bez jakýchkoli rizik. Po prvotní fázi experimentů a prostého vizuálního pozorování USA zahájily vesmírnou špionáž především projektem SAMOS (Satellite and Mission Observation System) v roce 1961, k němuž přibyl projekt MIDAS, který byl založen na monitorování infračervenými paprsky. Kosmická špionáž má proto i další názvy – satelitní nebo družicová špionáž. SSSR nezůstal pozadu a do vesmírné špionáže se později zapojila i Čína. V roce 1975 její satelit založený na elektronickém “odposlechu” upozornil na enormní sovětskou vojenskou aktivitu na společných hranicích. Satelity sehrály svou nezastupitelnou úlohu i při lokálních konfliktech, jakými byla válka o Falklandy (1982), a zejména válka v Perském zálivu (1991).
Stále výkonnější přístroje dovolují dokonalé vizuální pozorování. Kamery na družicích typu Key Hole (Klíčová dírka) rozliší na zemi předměty do velikosti krabičky zápalek či klíčů a pozorování v infračerveném spektru registruje rozlišení každé odchylky teploty od normálu v okolí – tedy například každé živočišné teplo anebo motory letadla na rozjezdové a přistávací dráze ještě několik hodin po přistání i startu. Používají se i elektronické přístroje určené k odposlechu pozemních komunikací téměř všeho druhu.
Podle publikovaných materiálů představují současnou špičkovou technologii americké družice nazývané BIG EAR – Velké ucho. Mají hmotnost 2,5 tuny a předpokládanou životnost 60 let. Jedna z dvojice antén o délce 23 metrů má zachycovat všechny druhy elektronických signálů (rádiové, televizní, telegrafické, telefonické i faxové). Údaje se na palubě zpracují, zašifrují a pomocí druhé antény se odvysílají na jednu z 11 stanic náhodně vybranou počítačem. Tyto satelity jsou navíc na povrchu pokryty hmotou jako “neviditelná letadla” typu Stealth, což ztěžuje jejich zaměření. Podobné úkoly mají i letadla s tzv. výstražným systémem AWACS.
Jestliže v případě USA jsou známy alespoň základní údaje, například zhruba při třetině startů raketoplánů se počítalo i s jejich vojenským využitím, bývalý Sovětský svaz vše zásadně utajoval. A tak odborníci jen odhadovali, že v postatě každý kosmický let SSSR plnil zároveň i vojenské či špionážní úkoly.
Jedním z největších a dodnes zcela nevysvětlených a neuzavřených incidentů, který se řadí mezi spy-in-the-sky, je případ sestřeleného jihokorejského letadla Boeing 747 (let měl i signifikantní označení “KAL 007”) nad Kamčatkou 31. srpna 1983. Byly a jsou vyslovovány domněnky, že úkolem civilního letadla bylo odklonit se od běžné trasy a zároveň krýt špionážní letadlo, které mělo monitorovat výstražný systém obrany SSSR. To se skutečně podařilo, ale sovětskému stíhači i jeho řídícímu centru na zemi selhaly nervy, a když nedokázali zachytit vojenské špionážní letadlo, sestřelili bez skrupulí civilní letadlo, v němž zahynulo 269 nevinných lidí. Další verze dokonce mluví o tom, že šlo o hrubou nekázeň posádky, když kapitán na dlouhou dobu opustil své místo, aby se pobavil se svými kolegy-piloty, kteří v letadle cestovali jako pasažéři. Přitom navigační zařízení na místě druhého pilota bylo údajně poškozeno. 
Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO, International Civil Aviation Organization), součást OSN, která po dohodě všech zainteresovaných stran (USA, Rusko, Korejská republika a Japonsko) obdržela tzv. černé schránky a další doklady, uzavřela šetření s tím, že sestřelení bylo dílem záměny se špionážním letadlem USA, tedy omylu, ale podtrhla princip mezinárodního práva, že se státy proti civilním letadlům musí zdržet použití zbraní.

VEVAK viz ÍRÁN

VIDOCQ Franćois Eugéne, 1775–1857, francouzský trestanec, policejní špicl, detektiv a tajný agent
Narodil se v Arrasu v rodině pekaře. V pěti letech byl dán na výchovu k františkánům, ve 14 letech, po vypuknutí Velké francouzské revoluce, utekl k vojsku. Z armády však roku 1795 dezertoval a protloukal se jako tulák a zloděj. V roce 1809, znechucen životem na okraji společnosti a pod stálou hrozbou uvěznění, vstoupil do služeb napoleonské policie.
Měl velké úspěchy v boji s podsvětím, se zloději a vrahy a právě podle něho se vžilo rčení: “Udělat kozla zahradníkem.” Jeho úspěchy mu přinesly pozvání ke službě v pařížském policejním sboru. V roce 1812 z něj vytvořil Sureté, kriminální policii, která se v krátké době stala jednou z největších organizací na světě pro boj proti zločinu.
Vidocq vycházel z vlastních zkušeností a najímal dřívější trestance k vyřešení složitých případů a k pronásledování zločinců. Zároveň příslušníky podsvětí držel v šachu tím, že do své práce zavedl využití výsledků tehdejší vědy, a položil tak základy moderní kriminalistice.
Spolupracovníci mu záviděli jeho nesporné úspěchy, využili toho, že má pochybnou minulost a používá ke spolupráci lidi s pokřivenými charaktery. Proto byl roku 1827 nucen pod nátlakem rezignovat. Situace se změnila po červencové revoluci 1830 a policie, zavalená prací, ho roku 1831 požádala o spolupráci. Vidocq však roku 1833 opět rezignoval a o rok později si zřídil soukromou detektivní kancelář, první na evropském kontinentu. Existovala deset let.
Když revoluce v roce 1848 zrušila království a sesazený král Ludvík Filip odjel do exilu, potřeboval Alphonse de Lamartine, hlava dočasné vlády, tajné agenty pro speciální úkoly. Princ Ludvík Bonaparte, synovec Napoleona I. a mluvčí bonapartistů, byl v Londýně a Lamartine s ním chtěl udržovat spojení, ale bez nežádoucí publicity. Vidocq se chopil úkolu tajného vládního agenta a odjel do Londýna. Zakrátko se Ludvík Bonaparte vrátil do Paříže, stal se nejprve prezidentem a po státním převratu se dal “zvolit” francouzským císařem jako Napoleon III. (doba jeho vlády v letech 1852–70 se nazývá Druhé císařství). Vidocq sympatizoval s novým režimem, jako tajný agent sledoval císařovy odpůrce a informoval o nich ministra vnitra. Aktivně pracoval pro Napoleona až do konce svého života.

VKR viz VOJENSKÁ KONTRAROZVĚDKA 

VNĚJŠÍ NEPŘÍTEL, též VNĚJŠÍ PROTIVNÍK
V běžné terminologii > StB tento pojem zahrnoval demokratické a nekomunistické státy, z nichž byl definován “hlavní protivník”, což byly nejen zpravodajské a “ideodiverzní” instituce států NATO, Japonska a Číny, ale i instituce politické, hospodářské, vědecké atd. Ze států NATO “nejhlavnějším” nepřítelem byly USA a SRN.
Boj proti vnějšímu nepříteli vedla na jeho území > rozvědka StB, doma > kontrarozvědka StB. V její praxi tento boj spočíval v agenturním a operativním pronikání na zastupitelské úřady, v kontrole činnosti pracovníků zastupitelských úřadů a ve vyhledávání > operativních pracovníků cizích > zpravodajských služeb a jejich agentů v řadách cizinců dojíždějících do Československa, československých občanů vyjíždějících do nekomunistických států nebo navštěvujících diplomatická zastupitelství v ČSSR.
To bylo pro kontrarozvědku nejsnadnější, protože občan státu byl proti StB bezmocný. Domácí členové “stykových bází” zastupitelských úřadů v ČSSR byli od návštěv na nich mnohdy odrazováni v rámci > preventivně výchovných opatření. Ve “stykových bázích” byli vyhledáváni a nalézáni tajní spolupracovníci, k jejichž úkolům patřilo například zjišťování předmětů zájmu diplomatických pracovníků a jejich kontaktů, podávání informací o československých občanech docházejících na zastupitelství, vytváření > podstav, šíření různých dezinformací apod. Kromě rozvědky (I. správy), která působila na území vnějšího nepřítele, byla v StB pro tento boj tradičně vyčleněna II. správa, která však byla často slučována do jednoho organizačního celku s dalšími civilními útvary kontrarozvědky StB.
Úkoly příslušníků a tajných spolupracovníků kontrarozvědných odborů StB, zabývajících se bojem proti “vnějšímu nepříteli”, byly stejné jako u jiných odborů – ochrana režimu a sovětského impéria. Přesto po listopadu 1989 byli mnozí staří operativci převzati do nových služeb a byla obhajována jejich nepostradatelnost. Mezi nimi byli například Václav Wallis (> aféra Wallis) a nepostradatelný “třidič pošty” > J. Rumla major Jan Bělíček.

VNITŘNÍ NEPŘÍTEL, též VNITŘNÍ PROTIVNÍK
V terminologii StB se tak nazývají osoby nebo skupiny osob páchající z nepřátelství vůči socialistickému (původně lidově demokratickému) zřízení trestné činy proti státu. Vnitřní nepřítel byl vyhledáván v prostředí > “bývalých lidí”, různých > nepřátelských osob a > garnitur, v organizacích a institucích, které byly svěřeny do ochrany příslušných útvarů > kontrarozvědky StB. Byly to instituce státní, politické, hospodářské, školské, vědecké, kulturní, sportovní, církevní a hromadné sdělovací prostředky. Do působnosti kontrarozvědky patřila také zahraniční “ideodiverzní centra” a jejich domácí pomahači. Boj proti > ideologické diverzi byl od 60. let jedním z ústředních pojmů pro činnost StB.
Na počátku činnosti StB, ještě před komunistickým převzetím moci v únoru 1948, se zpravodajství o “vnitřním nepříteli” věnovaly útvary politického zpravodajství > Zemského odboru bezpečnosti a po únoru 1948 sektory > Velitelství StB. V roce 1953 byla pro boj s vnitřním nepřítelem vytvořena III. správa > Ministerstva vnitra a roku 1974 X. správa SNB. Mimo tato údobí byly příslušné útvary sloučeny s II. správou Ministerstva vnitra (SNB) do správ jednotné kontrarozvědky.

VOGEL Wolfgang, * 1924, německý (NDR) právník a spoluaktér špionážní revoluce
Pocházel ze Slezska, ale až do roku 1945 je jeho minulost nejasná. Po ukončení války v roce 1945 vystudoval práva na univerzitě v Jeně a od roku 1954 působil ve Východním Berlíně. Spolu s americkým advokátem > J. Donovanem se podílel na takzvané špionážní revoluci. Šlo o změnu staleté praxe, podle níž byli dopadení špioni většinou popravováni. Výsledkem jednání Vogela a Donovana byla za souhlasu zainteresovaných vlád v roce 1962 dohodnuta výměna odhaleného sovětského špiona v USA > R. Abela za sestřeleného pilota amerického špionážního letadla U-2 > G. Powerse. Na podobné výměně, tentokrát mezi Brity a SSSR, se Vogel podílel i koncem 60. let.

VOJENSKÁ KONTRAROZVĚDKA (VKR) – od roku 1951 složka StB působící u útvarů a zařízení československé armády, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra, první rok pod názvem Vojenská zpravodajská služba
VKR jako samostatná složka vznikla vlastně až po 2. světové válce podle sovětského vzoru. Už v dubnu 1945 při vzniku tzv. Košické vlády bylo na Ministerstvu národní obrany původní zpravodajství rozděleno na složku rozvědnou a kontrarozvědnou. Kontrarozvědka dostala název Hlavní správa obranného zpravodajství a do jejího čela byl postaven později neblaze proslulý Bedřich Reicin, patrně sovětský agent. V roce 1946 byla tato vojenská kontrarozvědka začleněna do Hlavního štábu armády jako 5. oddělení.
Jejím úkolem bylo především sledovat politické názory důstojnického sboru v armádě a po komunistickém převzetí moci v únoru 1948 uskutečnit politické čistky a odhalit nepřátelské agenty. S tím bylo spojeno zatýkání, věznění a mučení důstojníků, zejména těch, kteří za války aktivně bojovali v zahraničních československých vojenských jednotkách. Týráním a mučením po únoru 1948 proslul “domeček” na Hradčanech a nejznámější obětí komunistických justičních vražd se stal generál > H. Píka.
Po únoru 1948 následovalo několik reorganizací a přejmenování VKR, až se v květnu 1952 stala součástí Ministerstva národní bezpečnosti pod názvem Hlavní správa vojenské kontrarozvědky. Po reorganizaci > Ministerstva vnitra v roce 1953 byla do něho začleněna > centrála VKR pod krycím názvem VI. správa Ministerstva vnitra a od té doby byla až do pádu komunistického režimu považována za součást > StB, od roku 1964 pod krycím názvem III. správa.
Úkolem VKR byla mimo jiné ochrana vojenského tajemství, zamezování vzniku mimořádných událostí a dezerce, boj proti šíření “nepřátelské ideologie” apod. K tomu využívala vlastní síť spolupracovníků a > tajných spolupracovníků, vedla vlastní > schůzkové byty a pro svou činnost evidence, registry a archivy. > Centrála působila jako součást Ministerstva vnitra a měla na starosti “ochranu” Ministerstva národní obrany a Generálního štábu ČSLA. Většina pracovníků VKR působila na vojenských velitelstvích různých stupňů. Na konci režimu dosáhl celkový početní stav “kontrášů” (tj. pracovníků VKR) asi 1 000 osob. S nimi spolupracovalo na 4 000 spolupracovníků. Pokud šlo o vojáky základní služby, mnohdy ani nechápali, o co jde. To naopak dobře věděli důstojníci a civilisté, kteří pomáhali při kontrarozvědné ochraně vojenských objektů a při dohledu na žádoucí “morálně politický stav mužstva”. Obdobnou činnost v přísně střeženém hraničním pásmu měla Zpravodajská služba Pohraniční stráže a ochrany státních hranic. Rovněž její centrála byla součástí ministerstev vnitra.
Po listopadu 1989 byla VKR převedena do působnosti Ministerstva národní obrany, a to se všemi evidencemi, archivy a částí dosavadních příslušníků. Na ministerstvu bylo z VKR vytvořeno > VOZ (Vojenské obranné zpravodajství). 

VOJENSKÁ ROZVĚDKA
Vojenská rozvědka nebo také vojenská špionáž patří v oboru zpravodajských služeb k prvním. Od doby, kdy se začaly vést organizované války, tedy od starověku, vysílali vojevůdci před první linie různé špehy, zvědy a vyzvědače, kteří měli zjišťovat sílu nepřítele, rozmístění jeho vojsk a směry jejich pochodu. Se zdokonalováním organizace a výzbroje armád přibylo k úkolům vyzvědačů zjišťovat informace i o těchto věcech a vojenská špionáž přestala být jen časově omezenou záležitostí válečných událostí a stala se trvalou organizovanou zpravodajskou službou i v době míru.
K jejím úkolům v době míru patří získávání informací o početních stavech, organizaci, výzbroji a výstroji vojsk předpokládaného nepřítele, o jeho důstojnících, kvalitě vojska, jeho objektech, mobilizačních plánech atd. Dalším úkolem je získávání informací o zbrojním průmyslu, jeho kapacitě a nově vyvíjených zbraních. V době války má vojenská rozvědka za úkol zjišťovat všechny strategické a taktické záměry nepřítele. 
Vojenská rozvědka používá obdobných metod a prostředků jako rozvědka civilní. Jejími > rezidenty v zahraničí bývají vojenští a letečtí přidělenci na zastupitelských úřadech a > agenturní síť se snaží budovat především v ozbrojených silách příslušné země.
Vojenskou rozvědkou v komunistickém Československu byla > Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA, kterou v roce 1993 převzalo české Ministerstvo obrany pod názvem Vojenská rozvědka Generálního štábu armády. Nic bližšího o tom není známo.

VOJENSKÉ OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ (VOZ) – československá vojenská kontrarozvědka od roku 1990
Po zrušení StB na počátku roku 1990 byla její součást, III. správa SNB (vojenská kontrarozvědka), z působnosti Federálního ministerstva vnitra převedena do kompetence Federálního ministerstva národní obrany pod názvem VOZ. To převzalo všechny evidence, archivy a velkou část dosavadních příslušníků a bylo začleněno do Generálního štábu Federálního ministerstva obrany. Po rozpadu Československa je od 1. ledna 1993 převzalo Ministerstvo obrany České republiky.
V čele VOZ stál nejprve reaktivovaný vojenský důstojník Jan Duchek (do 1. července 1993) a po něm sem přešel z > ÚZSI generál Radovan Procházka. Jeho náměstkem se stal bývalý ředitel > FBIS Štefan Bačinský. Radovan Procházka se vyznamenal již v ÚZSI předložením zprávy o německém ohrožení Československa. Ve VOZ se stal veřejně proslulým zejména záměrem obnovit pro případ třetí světové války prvorepublikový systém pohraničních opevnění. To již nebylo ani předmětem kritiky, ale výsměchu veřejných sdělovacích prostředků. Když byl z funkce odvolán, na jeho místo nastoupil Jiří Růžek, který generála Procházku provázel již od roku 1990 z ÚOÚD. Po Růžkově jmenování šéfem BIS stanul v červenci 1999 v čele VOZ Jiří Giesl, zasloužilý vojenský rozvědčík z doby komunismu.
O organizaci, početním stavu a činnosti VOZ nepronikly nikdy na veřejnost hodnověrné informace, ty kuloárové o personálním složení jsou zato dost odstrašující.

VOLKOFFOVÁ Anna viz KENT Tyler Gatewood

VOLKOV Konstantin viz PHILBY Harold

VOSKA Emanuel Viktor, 1875–1960, Čechoameričan, podnikatel a zpravodajec
I když už dnešní česká veřejnost Vosku prakticky nezná, patří jeho osobnost k dějinám Československa od 1. světové války až do komunistického převzetí moci. Vyučil se kamenosochařství a roku 1894 se odstěhoval do USA. Zde se uplatnil jako stavební podnikatel a zároveň aktivně pracoval v krajanských spolcích (Sokol, Volná myšlenka), ale i v sociální demokracii. Na počátku 20. století se seznámil s T. G. Masarykem a v letech 1910–12 mu pomáhal organizovat přednáškové turné po USA.
V předvečer 1. světové války se vypravil do Prahy a zde s Masarykem a dalšími politiky jednal o postupu v případě válečného konfliktu. Po vypuknutí války odjel do Velké Británie a předal zde Masarykovu zprávu o stavu Rakouska-Uherska. Pak se vrátil do USA, kde usiloval o sjednocení krajanů, a zároveň vytvořil kurýrní službu pro styk mezi zahraničním a domácím odbojem (> Maffií). Voska se již v roce 1914 seznámil s předním britským zpravodajcem Williamem Wisemanem (s nímž později udržoval styky i Masaryk) a na jeho doporučení se stal pracovníkem americké zpravodajské služby. Roku 1915 začal budovat zpravodajskou síť, která měla odhalovat činnost agentů centrálních mocností proti státům Dohody i tehdy ještě neutrální Ameriky.
Po vstupu USA do války byl povolán do armády a stal se styčným důstojníkem mezi armádou USA a československými legiemi. Po přechodném působení v Rusku (jaro až léto 1917), kde také organizoval zpravodajství, byl v letech 1918–19 šéfem středoevropského oddělení zpravodajské sekce generálního štábu USA. Z titulu této funkce působil jako prostředník mezi Masarykem a prezidentem USA Woodrowem Wilsonem. Jeho zásluhy o vznik Československa jsou dosud nedoceněné.
Na mírových jednání v Paříži působil jako poradce americké delegace. Pak se vrátil do ČSR, úspěšně podnikal a působil v sociální demokracii. Ve 30. letech pomáhal německým emigrantům, a proto byl hned po nacistické okupaci 16. 3. 1939 zatčen > Gestapem. Pak byl ze zdravotních důvodů propuštěn a v červnu 1939 se mu podařilo emigrovat do USA, kde spolu s W. Irvinem vydal vzpomínkovou knihu Spy and Counterspy (Špion a kontrašpion; 1940). V letech 1941–45 působil jako americký zpravodajský důstojník v Turecku.
Po válce se znovu vrátil do Československa. Po komunistickém převzetí moci byl na základě vymyšlených obvinění roku 1950 uvězněn. Jako těžce nemocný člověk byl propuštěn až roku 1960, několik týdnů před svou smrtí. V roce 1991 byl plně rehabilitován.

VOZ viz VOJENSKÉ OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ

VÝBOR STÁTNÍ BEZPEČNOSTI viz KGB

VYDÍRÁNÍ
Vydírání je nejčastěji prostředkem teroristických a zločineckých skupin a organizací (únosy), ale časté je i v kriminalistické praxi. V ní kriminalisté vyhrožují svým > informátorům z podsvětí, že je dají zatknout a odsoudit za delikty, jichž se dopustili, pokud jim nesdělí informace o vyšetřovaném závažném zločinu. Tato praxe je dobře známa každému čtenáři detektivních románů.
Vydírání je často metodou i > zpravodajských služeb. V civilizovaných státech ovšem nejde o únosy dětí a manželek či o předstírané útoky na zdraví a život, ale o výhrůžky zveřejněním kompromitujících skutečností. Tak se stal ruským špionem > A. Redl, pro kterého by tehdy jako důstojníka prozrazení jeho homosexuality znamenalo konec kariéry a úplné vyřazení ze společnosti. Vydírání často slouží k převerbování dopadených cizích agentů – vyhrožuje se jim vězením nebo smrtí. Tak například postupovalo za války > Gestapo vůči dopadeným československým parašutistům. Někteří stačili včas ukončit svůj život, ale jiní neměli tu odvahu (viz > K. Čurda). 
Nejsnadnější úlohu mají tajné policie v totalitních státech, v nichž je občan vůči úřadům zcela bezmocný. V komunistickém Československu po období teroru se StB s žádostí často obracela zejména na vězně koncentračních táborů, jimž vyhrožovala, že tam půjdou znovu, když nebudou spolupracovat. Dalším oblíbeným způsobem vydírání byla hrozba postihu členů rodiny. S tím je třeba počítat u jmen zveřejněných spolupracovníků s nízkými registračními čísly. Jde právě o léta padesátá a začátek let šedesátých, kdy souhlas byl často vynucen a žádná “spolupráce” se nekonala. Mnozí z těchto lidí byli později “rozpracováni” jako > nepřátelské osoby. Byli ovšem i mnozí, kteří se dopustili nepolitických deliktů nebo jen kompromitujícího jednání. Je až neuvěřitelné, kolik zahraničních diplomatů bylo “zverbováno” například na základě doložených milostných a sexuálních avantýr.
V normalizovaných 70. a 80. letech již koncentrační tábory nehrozily a také fyzické násilí bylo ojedinělé. StB se sice spoléhala na všeobecný strach, ale i na vydírání. Ve směrnicích se tomu říkalo “kompromitující skutečnosti”, u nichž měl získávaný sám rozhodnout, zda je pro něj výhodnější spolupracovat, nebo připustit jejich využití. Kompromitujícími skutečnostmi mohly být spáchané trestné činy (korupce, defraudace, krádeže, znásilnění apod.) nebo činy, které mohly dotyčným rozvrátit osobní život nebo zničit jejich pověst (manželské nevěry, sexuální deviace). Někdy šlo o činy trestné jen v totalitním režimu. Například undergroudovému hudebníkovi Jimu Čertovi (Františku Horáčkovi, který ve svazcích AKORD a HOMÉR podával různé informace 10 let) vyhrožovali podle jeho vlastního sdělení tím, že ho budou trestně stíhat za zpívání a šíření písní s protirežimním obsahem. Nejasné jsou motivy agenta s krycím jménem HOUF. Toho snad StB na počátku 70. let vydírala tím, že po vyhození z univerzitního pedagogického místa nemohl nalézt nemanuální zaměstnání, ale po souhlasu se spoluprací se vypracoval na odborníka na audiovizuální projekty a působil i na významných akcích v zahraničí. Vztahují se na něj slova ministra Vratislava Vajnara citovaná v hesle > tajní spolupracovníci StB? V každém případě na sklonku režimu působil HOUF opět jako vysokoškolský pedagog, se svými studenty se aktivně účastnil “sametové revoluce”, ale již týden po 17. 11. 1989 je vedl do konfrontace s OF. Dnes je oblíbeným expertem České televize.
Někdy o skutečné vydírání ani nešlo. V rozhovoru pro časopis ANO (č. 35/1999) popsal scenárista Miloš Macourek, jak v 70. letech začali s režisérem Václavem Vorlíčkem pracovat pro západoněmeckou televizi, a dodal: “Jenomže v té době zdaleka ne každý měl možnost nakouknout za železnou oponu. Nic nebylo zadarmo. Státní bezpečnost se vyjádřila jasně: Chcete jezdit? Tak to podepište! (kurziva je v originálu).” Měli tedy možnost svobodně si vybrat – buď budou patřit k 99 % dospělých občanů, kteří nemohli jezdit do “kapitalistické ciziny” a vydělávat ve valutách, nebo k 0,15 % občanů, kteří měli k StB tajný závazek. Sice “nic nebylo zadarmo,” ale zaplatili prý pouze podpisem. Macourkův “závazek” netrval až do pádu komunistického režimu, takže jeho svazek je patrně zachován. Jen zveřejnění jeho obsahu může učinit Macourkova slova věrohodnými. Tak to například udělala herečka Vlasta Chramostová ve vzpomínkové knize (vyšla 1999).

VYHOŠTĚNÍ, též VYPOVĚZENÍ
Vyhoštění nebo vypovězení člověka z určité země je ve zpravodajské praxi častým, i když krajním prostředkem, jak se kontrarozvědky zbavují pracovníků cizích rozvědek, kteří v zemi pracují pod diplomatickým > krytím, takže po usvědčení ze špionážní činnosti nemohou být postaveni před soud, a dokonce ani omezeni ve svém pohybu a další zpravodajské činnosti. Vyhoštění musí ovšem > zpravodajské služby projednat na vládní úrovni a uskutečňují je ministerstva zahraničních věcí, která prohlašují členy příslušného diplomatického úřadu za nežádoucí osoby (persona non grata). V praxi > StB bylo vyhoštění jedním ze způsobů > realizace případu a nemuselo se vztahovat jen na osoby s diplomatickou imunitou.
> Legalizace zpravodajců pod diplomatickým krytím je běžná pro služby všech států, a vyhoštění se proto praktikuje jen v obzvlášť křiklavých případech. Postižená země pak obvykle reaguje “recipročně” a vypovídá ze svého území stejný počet členů cizího diplomatického úřadu. Praxe vypovídání zpravodajců s diplomatickým krytím byla velmi častá zejména v období “studené války”.

VÝCHOVA AGENTA
Jde o součást > řízení tajného spolupracovníka > zpravodajské služby. Cílem výchovy je rozvíjet a upevňovat v agentovi osobní vlastnosti, návyky a odborné znalosti, které jsou nezbytné pro jeho činnost jako nejdůležitějšího prostředku zpravodajské činnosti. K osobním vlastnostem patří například schopnost pohybovat se bez podezření v různých společenských prostředích, k návykům přísného dodržování pravidel > konspirace, k odborným znalostem používání prostředků neosobního spojení a zpravodajské techniky, zbraní a > kontrasledování. Je samozřejmé, že uvedené a jiné odborné znalosti jsou důležité zejména pro agenty > rozvědek pracujících v cizí zemi, neboť > kontrarozvědky se svými agenty udržují především osobní spojení. Důležitou součástí výchovy agenta je také připoutávání jeho osoby k řídícímu důstojníkovi.
V učebnicích StB se do výchovy agenta zahrnovala také jeho morální a zejména politická příprava. Ovšem v totalitárním státě, jakým bylo třeba komunistické Československo, šlo jen o šedivou teorii učebnic. Zelená praxe ústila někdy v tom, že agent a jeho řídící důstojník “kradli spolu”, jak to v roce 1984 rozhořčeně popsal tehdejší federální ministr vnitra Vratislav Vajnar (> tajní spolupracovníci StB). 

VÝCHOVA ZPRAVODAJSKÝCH PRACOVNÍKŮ
Zpravodajská činnost, zejména nutnost přísné > konspirace, vyžaduje speciální přípravu zpravodajských pracovníků. To platí nejen pro operativce, kteří působí v terénu, ale i pro analytiky, kteří musí znát cíle a metody různých cizích > zpravodajských služeb. Zpravodajští důstojníci dnes mívají obvykle vysokoškolské vzdělání a personální pracovníci zpravodajských služeb již v průběhu jejich studia sledují intelektuální, povahové a morální vlastnosti studentů a typují je jako možné adepty pro zpravodajskou práci. Pro řadu zpravodajských činností (například > sledování, nasazování operativní techniky) není ovšem vysokoškolské vzdělání nutné, ale ve všech případech jsou nutné interní krátkodobé či dlouhodobé kursy, v nichž se pracovníci zpravodajských služeb seznamují se zvláštnostmi zpravodajské práce.
> StB stejně jako zpravodajské služby ostatních komunistických států se zprvu opírala o zkušenosti a učiliště sovětských zpravodajských služeb. Již od počátku 50. let se v SSSR vychovávali vedoucí činitelé československé komunistické > rozvědky a > kontrarozvědky v krátkodobých kursech. Později se rozvinula praxe plného studia na Vysoké škole F. E. Dzeržinského v SSSR (tu například absolvoval poslední šéf protiopozičního odboru Hlavní správy kontrarozvědky Petr Žák), nebo krátkodobých kursů pro vedoucí činitele a kádrové rezervy StB na ní (ten například prodělal nejen poslední šéf Hlavní správy kontrarozvědky > K. Vykypěl, ale třeba i hlavní postava > aféry Wallis).
V 70. letech vznikla v Praze Vysoká škola SNB a pro vzdělávání zpravodajců při ní byla vytvořena Fakulta StB. Operativní důstojníci StB začínali převážně “od píky”, jako příslušníci hlídkových a pořádkových útvarů SNB (například zmínění K. Vykypěl a Petr Žák), a po přeřazení k StB si museli doplnit vysokoškolské vzdělání. Po absolvování Vysoké školy SNB pak na základě disertační práce získávali na vysokých školách akademický titul JUDr. Tomu napomáhaly > oficiální styky na univerzitách a vysokých školách. Není bez zajímavosti, jak zněla témata některých disertací z 80. let: Kompromitace – ofenzivní metoda dezorganizace (1983), Taktika boje StB proti religiozitě mládeže (1986), Činnost římskokatolické církve v období ohrožení a válečného konfliktu (1983), Proces budování vlivové agentury v protestantských církvích (1983), Vliv sionismu na činnost ŽNO a využití agenturní sítě (1982), Úloha a funkce vnitřního nepřítele (1987), Podíl IDC a emigrace na vnitropolitickou situaci (1987), Kontrarozvědná ochrana v literární tvorbě, divadelnictví a filmu (1980). Práce vycházely z praxe studentů a kromě mnoha konkrétních údajů vyjadřují ducha činnosti StB. Všechny jsou zachovány.
Někteří důstojníci StB akademický titul získali dálkovým studiem na civilních vysokých školách. Například K. Vykypěl vystudoval na brněnské univerzitě dálkově psychologii a získal titul PhDr.

VÝJEM
V terminologii StB označení pro tajnou prohlídku bytu, chaty, pracoviště (včetně objektů zastupitelských úřadů), hotelového pokoje atd., která se ve směrnicích StB nazývala “tajná technická prohlídka” a měla různá krycí jména – ŽELEZO (1954–55), 77 (1955–64), G-9 (1964–72), TA-144 (1972–80) a ANALÝZA (1980–89).
Název sám je zavádějící, protože se při tajné prohlídce nic “nevyjímalo” a postižená osoba nebo instituce neměly mít o jejím uskutečnění ani tušení. Naopak cílem výjmu byla někdy například instalace různých signalizačních prvků (tajné chemické označení papírů v bytě, zařízení pro odhalení příjmu rádiového vysílání), ale nejčastěji získání zpravodajských poznatků (zjištění a ofotografování písemností, získání orientačních plánků, pořízení tisků pro technickou evidenci písemností). Klasickým příkladem výjmu bylo proniknutí do úřadovny diplomatického zastupitelství v akci TULIPÁN (> V. Veselý).

VÝKON
V českém zpravodajské hantýrce označení výkonných složek zpravodajských a bezpečnostních služeb, jimiž se rozumějí jejich operativní, analytické, speciální, plánovací, výzkumné a technické útvary. Vzhledem k univerzální platnosti Parkinsonova zákona však u mnoha > zpravodajských služeb narůstají tyto útvary kvantitativně na úkor výkonu týlové složky.
Když k tomu přistoupí i soupeření vlivových skupin uvnitř výkonných složek a neustálé reorganizace služeb a střídání jejich šéfů (“Devátý je teprve Sedmý”, zněla oblíbená průpovídka v > BIS), je činnost služby z větší části paralyzována bez viditelné snahy skutečného “protivníka”. Tento stav zpravodajské služby buď překonají, nebo jsou odsouzeny k trvalé bezmoci.

VYKYPĚL Karel, * 1943, československý policejní důstojník, poslední šéf kontrarozvědky StB
Po maturitě a vojenské službě nastoupil do > SNB (1964) a začínal jako hlídkový policista v Brně. V roce 1968 se stal příslušníkem > StB v Brně na úseku “boje s vnitřním nepřítelem” a v roce 1977 byl již zástupcem náčelníka a rok poté náčelníkem příslušného odboru v Brně. V dubnu 1979 byl přeložen do pražské > centrály a jmenován náčelníkem 1. odboru X. správy SNB (politická opozice). V roce 1986 se stal zástupcem náčelníka tehdejší X. správy SNB (“vnitřní nepřítel”).
Vrcholu kariéry dosáhl v roce 1988, kdy byl pověřen vedením nově zřízené II. správy SNB (Hlavní správa kontrarozvědky). V hodnosti plukovníka byl od 1. ledna 1989 jmenován jejím náčelníkem – s nutným souhlasem předsednictva ÚV KSČ, takže se zařadil k nejvýznamnějším nomenklaturním kádrům v ČSSR. Za své dráhy vystudoval dálkově psychologii na filozofické fakultě brněnské univerzity (PhDr.), VUML a kursy pro náčelníky při VŠ KGB v Moskvě.
Vykypěl se během své kariéry v StB podílel na “rozpracování” řady opozičních skupin a osobností a řídil mnoho tajných spolupracovníků StB (mimo jiné i špičkového agenta NIKOLU v exkomunistické Obrodě). Jako zástupce náčelníka X. správy byl roku 1987 pověřen koordinací akcí v celostátním projektu StB KLÍN (> akce KLÍN).
Roku 1990 byl ze služebního poměru v SNB propuštěn. O rok později byl spolu s bývalým ministrem vnitra Františkem Kinclem a jeho náměstkem > A. Lorencem obžalován ze zneužívání pravomoci veřejného činitele (protizákonné zadržování členů politické opozice) a v prosinci 1992 odsouzen ke 3 letům vězení. Po odpykání poloviny trestu byl za dobré chování propuštěn.

VYMÝVÁNÍ MOZKŮ viz BRAINWASHING

VYPOVĚZENÍ viz VYHOŠTĚNÍ

VÝSLECH
V právní a policejní praxi trestně procesní úkon spočívající v kladení otázek zatčené a zadržené osobě. Z výslechu se pořizuje zápis, který musí podepsat vyslýchaný, vyslýchající a svědek a může sloužit jako důkazový materiál u soudu. Vyslýchat lze jak jednu, tak více osob současně, například při konfrontaci. Cílem každého výslechu je získat zákonným způsobem pravdivé a použitelné informace pro soudní řízení. Vyslýchaný musí být proto poučen o svých právech (“Vše, co řeknete, může být použito proti Vám,” zní známá formule v detektivkách z anglického a amerického prostředí). Výslech se obvykle skládá z připraveného interview (odpovídání na otázky), volného vyprávění vyslýchaného a závěrečného doplňujícího dotazování. O výslechu se pořizuje záznam (protokol), jehož správnost musí svým podpisem potvrdit vyslýchaný. 
Ve státech, v nichž je zpravodajská činnost oddělena od policejní, jak je to běžné ve většině demokratických států, nemohou zpravodajští pracovníci služby nikoho ani zadržovat, ani vyslýchat. Jinak tomu bylo v StB, jejíž pracovníci byli příslušníky > SNB, tedy vlastně policisty s výkonnými pravomocemi. I v tomto případě však musel být o výslechu zadrženého nebo předvolaného občana pořízen protokol. Na počátku komunistického režimu jej StB získávala často pomocí týrání a mučení.

VYTĚŽOVÁNÍ, též DEBRÍFING
Ve zpravodajské praxi termín označující získávání informací s vědomím a aktivní účastí dotazované osoby, obvykle spolupracovníka > zpravodajské služby. Cílem této činnosti je vydolovat z paměti osoby všechny podrobnosti důležité pro zpravodajskou činnost – například, kde a s kterými lidmi se v zahraničí setkala, jak vypadali, jak se představili, o co se zajímali atd. Vytěžování slouží k doplňování a upřesňování informací tajných služeb o osobách, objektech a prostorách zpravodajského zájmu. Specifické je vytěžování po > defekci pracovníků cizích služeb. To trvá obvykle řadu měsíců i let, aby bylo možno plně analyzovat poskytnuté poznatky a zároveň vyloučit, že jde o fingovanou defekci s cílem poskytnout připravené > dezinformace.
Získávají-li zpravodajské služby informace na oficiálních místech, například ve státních úřadech, používá se někdy termín dotazování.

VYVEDENÍ TAJNÉHO SPOLUPRACOVNÍKA
V terminologii StB šlo o vyvedení tajného spolupracovníka (TS) z případů > rozpracování. Jednalo se o složitou akci, jejímž cílem bylo zabránit dekonspiraci a postihu TS při trestní > realizaci případu.
Snahou bylo vyvést TS již v průběh rozpracování, a pokud to nebylo možné, tedy v průběhu vyšetřování. V tomto případě o tom musel rozhodnout příslušný náměstek federálního ministra vnitra. Nebylo-li možné zabránit vyšetřování TS, bylo cílem vyloučit ho z případu pro nedostatek důkazů, zavést na něj samostatný vyšetřovací spis pro méně významný delikt apod. Jako svědek mohl vystoupit před soudem jen ve výjimečných případech, a to rovněž po souhlasu náměstka ministra vnitra.
Ve výjimečných případech mohl být TS i odsouzen, obvykle k podmíněnému trestu. Ten se však zapisoval do trestního rejstříku, a proto TS musel se svým “odsouzením” souhlasit. To platilo i pro všechny ostatní postupy, pokud se TS nepodařilo z případu vyvést již během závěrečných fází realizace.

VYZVĚDAČ viz ŠPION, AGENT

VYZVĚDAČSTVÍ
Podle platného trestního řádu České republiky trestný čin proti bezpečnosti republiky; dopustí se ho ten, “kdo vyzvídá > státní tajemství nebo sbírá údaje obsahující státní tajemství s cílem vyzradit je cizí moci, nebo ten, kdo státní tajemství cizí moci úmyslně vyzradí”.
Usvědčení vyzvědači bývají odsuzováni k dlouholetým trestům odnětí svobody a někdy, především v totalitních státech, i k trestu smrti. Problémem bývá většinou nutný důkaz, že prováděná činnost byla ve spojení s cizí mocí. Proto jsou sledovaní > agenti cizích rozvědek většinou zadržováni v okamžiku předávání informací řídícímu důstojníkovi cizí služby (například na osobní schůzce při předávání tajných dokumentů nebo při rádiovém spojení – pak je ovšem třeba zajistit šifru či kódovací knihu). Špičkoví agenti z těchto důvodů většinou nekomunikují s rozvědnou službou přímo, nýbrž prostřednictvím > spojek, > mrtvých schránek apod. 

VYZVÍDÁNÍ
Zpravodajský termín pro získávání informací od osob, které – na rozdíl od vytěžování – nevědí, že jednají s příslušníkem, případně > agentem tajné služby. Vyzvídání slouží výhradně k získávání a doplňování zpravodajských informací. Získané poznatky pracovník nebo spolupracovník zpravodajské služby tajně nahrává nebo dodatečně písemně zpracovává. Proto cvičení paměti a schopnosti zapamatovat si podstatné věci jsou důležitou součástí > výchovy tajných spolupracovníků. 

WALKER John, americký špion pracující ve prospěch SSSR
Penzionovaný námořní důstojník a specialista na komunikace prováděl špionáž ve prospěch SSSR od konce roku 1968 do roku 1985. Vedl rodinnou špionážní skupinu, ve které byli jeho starší bratr Arthur a syn Michael, aktivní příslušníci amerického námořnictva. Bratr a syn předávali Johnovi dokumenty, a ten je pak prodával Sovětům.
Mezi nejvýznamnější zisky > KGB patřilo získání amerického námořního kódu, což si po odhalení Walkera vyžádalo nákladnou změnu systému. Podle některých informací dostali Walkerovi za 17 let své špionážní činnosti téměř milion dolarů. Zpravodajští důstojníci KGB na velvyslanectví ve Washingtonu byli nakonec určeni pouze k “obsluze” této špionážní rodiny. Odhalena byli víceméně náhodou, po indiskrétnosti Walkerovy manželky. Bratři byli v roce 1985 odsouzeni k doživotnímu vězení, syn Michael k trestu odnětí svobody na 25 let.

WALLIS Václav viz AFÉRA WALLIS

WALSINGHAM Francis sir, kolem 1530–1590, anglický diplomat, politik a zakladatel anglické tajné služby
Po cestách po Evropě a návratu do Anglie vstoupil Walsingham do státních služeb a od roku 1559 byl i členem parlamentu. Jako zcestovalý člověk dostal diplomatické poslání ve Francii a po návratu se věnoval organizaci tajné služby. Byl horlivým přívržencem královny Alžběty I. a odhalil řadu spiknutí, která usilovala o její život: roku 1569 spiknutí Ridolfiho a roku 1586 > A. Babingtona, do něhož byla zapletena i královnina sokyně Marie Stuartovna.
Hlavním soupeřem Anglie bylo v té době katolické Španělsko, které budovalo mohutné invazní loďstvo, aby zkrotilo “kacíře na ostrově”. Walsinghamovi se podařilo zjistit, že Španělé verbují lodní stavitele ve Skandinávii, a nasadil tam své agenty. Ti se dostali do španělských loděnic a do přísně střežené základny válečného loďstva v Cádizu. Právě na základě jejich zpráv o výstavbě loďstva a jeho rozmístění mohl proslulý korzár Francis Drake vniknout roku 1587 do cádizského přístavu a zničit tam část připraveného loďstva. Oddálil tak chystanou invazi na Britské ostrovy a poskytl Anglii čas, aby připravila vlastní loďstvo.
Invazní “nepřemožitelná armáda” byla sice rychle doplněna o nové koráby, ale připravení Angličané ji už čekali a zbytek práce za ně vykonala bouře, která zastihla španělské loďstvo obeplouvající Británii. Walsinghamovi agenti působili i na dvoře habsburského císaře Rudolfa II. (> J. Dee) a on sám neváhal odejet do Nizozemí, které kladlo úspěšný odpor Španělům na souši. Ne zcela vyjasněnou kapitolou Walsinghamovy agenturní sítě je > Ch. Marlowe. Na zpravodajské úspěchy sira Francise navázal jak Oliver Cromwell, tak král > Karel II.

WASHINGTON George, 1732–1799, velitel americké armády ve válce o nezávislost a první prezident USA
Virginský statkář a pak velitel americké armády v bojích za nezávislost USA nebyl sice zpravodajským esem, nicméně k vítězství amerických osadníků nad silnějšími Brity nemálo přispěla i špionáž za pomoci odhodlaných vlastenců. A právě její využívání patřilo k Washingtonovým přednostem.
Na počátku bylo zajištění dopisů jeho vojenského lékaře, které poskytovaly informace Britům přímo z hlavního štábu. Zrada chirurga znamenala pro Washingtona šok. Lékaře samozřejmě propustil z armády, ale rozhodl se také zvýšit celkovou bezpečnost armády prohloubením zpravodajské ochrany. Při ústupových bojích se pak odhodlal přejít k ofenzivní zpravodajské činnosti a požádal podřízené, aby vyhledali vhodného špiona, který by pracoval za britskými liniemi. Jako dobrovolník se přihlásil Nathan Hale, ale jeho nediskrétní chování (o svém poslání hovořil s příbuzným, který ho zradil) přimělo Washingtona ke klíčovému rozhodnutí – zřídit profesionální zpravodajskou službu. Informace sice i nadále získával od vlastenců a jedna z nich – o nedostatečné strážní službě nepřítele – mu zajistila jedno z jeho slavných vítězstvích v Trentonu roku 1776.
Když v roce 1777 Britové okupovali Filadelfii, získal Washington od své kontrarozvědné služby z města zprávu, ale pro nedostatek vojenských sil ji nemohl využít. Sám pro obranu proti silnějšímu nepříteli využil > dezinformace. V zimě své silně zdecimované jednotky “zamaskoval” tak, že umožnil britskému špionovi získat “zaručené”, ve skutečnosti však značně zveličené údaje o počtu, výzbroji, zásobách i morálce americké armády. Britové tuto dezinformaci rádi přijali, protože i jim se zdálo výhodnější přezimovat ve Filadelfii než podniknout riskantní zimní tažení.
Tyto úspěchy přiměly Washingtona k dalšímu využívání špionážní i kontrašpionážní sítě. S představiteli zpravodajské sítě vedl jednání osobně, odmítal však znát jejich jména, aby je nemohl omylem dekonspirovat. Zvláštní pozornost věnoval pečlivému šifrování zpráv. Mezi nejúspěšnější zpravodajské operace patřilo odlákání pozornosti Britů od místa, kde měl přistát francouzský pomocný kontingent. Fingovaný plán útoku Američanů na New York odpoutal britské síly od Newportu, kde se francouzský sbor v klidu vylodil.
Také závěrečné obklíčení Britů v Yorktownu bylo do značné míry výsledkem jednak > zpravodajské hry, v níž Britové dostali od svých špionů “zaručené” zprávy, že americké jednotky míří jinam, jednak důmyslného zamaskování jednotek pochodujících k Yorktownu.
Roku 1780 utrpěla Washingtonova špionáž překvapující neúspěch v důsledku zrady Benedicta Arnolda. Když aféra propukla, zaskočila Washingtona natolik, že musel prověřovat celou síť, která byla na Arnolda napojena, a souhlasil i s popravou majora > J. Andréa, což byl podstatný rozdíl od jeho jednání v případě zrady osobního lékaře.

WATERGATE viz AFÉRA WATERGATE

WELLINGTON Arthur Wellesley vévoda, 1769–1852, britský generál a šéf špionáže během napoleonských válek
Britský generál a později i ministerský předseda je znám především jako vítěz od Waterloo. Ale proti Francii, nejprve revoluční a poté napoleonské, bojoval už od roku 1793, a to v Nizozemí. Roku 1796 byl už plukovníkem a o tři roky později dosáhl v Indii hodnosti generálmajora.
Do Evropy se vrátil roku 1805, ale bojů se účastnil až o dva roky později. Jeho proslulost se však datuje od roku 1808, kdy byl poslán na Pyrenejský poloostrov, aby zde pomohl protinapoleonskému odboji. Wellington nebyl sice vojenský génius, ale měl potřebné vlastnosti vojevůdce: “energii, železnou vůli, rozvahu a cit pro situaci”. Tyto vlastnosti bohatě zužitkoval i při vedení a úkolování špionážní sítě. Tvrdí se, že právě Wellingtonem vymyšlený špionážní systém mu poskytl rozhodující výhodu při střetech s vynikajícími francouzskými generály, jako byli maršál Ney či Masséna.
Jeho agenti se rekrutovali převážně ze Španělů, kteří francouzské okupanty nenáviděli a vedeni vlasteneckým duchem nehleděli na osobní oběti, jen aby Britům dodali prvotřídní informace včetně krádeží dokumentů z francouzského velení. Wellington také nešetřil penězi pro případné dodavatele informací z řad Francouzů. Dalším zdrojem zpráv byla iniciativa Španělů, kteří číhali na francouzské kurýry.
Vévoda využíval i britských agentů, kteří tvořili součást jeho štábu. Jednomu z nich se dokonce podařilo zmocnit se Massénovy kódovací knihy, která umožnila Wellingtonovým kryptologům rozluštit číselný systém kódovaných zpráv Francouzů. Jiného vévodova agenta Francouzi polapili a drželi ve francouzském hlavním stanu. Přesto se mu díky španělským spojkám podařilo posílat spolehlivé informace britskému velení. Šéf Wellingtonovy špionáže, kapitán Henry Hardinge, hodnotil každý den vojenskou situaci na základě všech zpráv, které ze své rozsáhlé sítě obdržel. Právě jeho měl Wellington (od roku 1814 vévoda) u Waterloo v roce 1815 po svém boku. Hardinge prozkoumal pečlivě Napoleonovu strategii, což se ukázalo jako klíčový faktor pro vítězství v této rozhodující bitvě.

WEN HO LEE, * 1939, americký fyzik a pravděpodobně čínský špion
Na jaře 1999 neprošel rutinním testem na > detektoru lži americký fyzik původem z Tchaj-wanu Wen Ho Lee, který pracoval dvě desetiletí v americkém jaderném středisku National Laboratory v Los Alamos. Lee byl ihned propuštěn ze zaměstnání a > FBI zahájila vyšetřování s možnou verzí Leeho spolupráce s čínskými zpravodajskými orgány. Záhy poté byl Lee uvězněn a obviněn, že měl údajně v roce 1988 při své návštěvě Pekingu předat čínské straně informace o nejmodernějším americkém jaderném zbraňovém systému W-88. Všechny důkazy o Leeově špionáži jsou však zatím nepřímé (včetně chybějících počítačových pásků) a Lee obvinění odmítá.

WIESENTHAL Simon, * 1908, židovský publicista, pronásledovatel nacistických válečných zločinců
Pochází z rodiny obchodníka. Jeho otec padl roku 1915 na frontě v řadách rakousko-uherské armády. Po válce připadla rodná Buczacz Polsku, kde Wiesenthal vystudoval na lvovské technice architekturu a roku 1936 si otevřel praxi. Po německo-sovětské dohodě a rozdělení Polska připadl Lvov SSSR. Po vpádu německých armád do SSSR byl zatčen a většinu války prožil v nacistických koncentračních táborech. V roce 1945 byl spojeneckými vojsky osvobozen v Mauthausenu.
Hrůzné zkušenosti s nacistickými válečnými zločiny přiměly Wiesenthala k rozhodnutí přispět k jejich potrestání. Zprvu spolupracoval s americkými okupačními autoritami, v roce 1947 si otevřel v Linci Dokumentační středisko, kde shromažďoval informace o nacistických válečných zločincích včetně možných míst jejich pobytu. Informace z Dokumentačního střediska přispěly roku 1960 agentům > Mossadu k vypátrání Adolfa Eichmanna, vůdčí postavy nacistické vyhlazovací politiky. Agenti Mossadu Eichmanna unesli z Buenos Aires do Izraele, kde byl odsouzen k trestu smrti a roku 1962 popraven.
Od roku 1961 sídlí Wiesenthalovo Dokumentační středisko ve Vídni. Kromě konkrétních válečných zločinů proti židovskému národu se zabývá obecnou problematikou holocaustu a problematikou válečných zločinů proti dalším národním nebo etnickým skupinám.

WOLF Markus viz STASI

WOLLWEBER Ernst, 1898–1967, šéf východoněmecké špionáže
Pocházel z hornické rodiny z Porúří, od roku 1917 sloužil v císařském námořnictvu. V roce 1918 se účastnil vzpoury v kielském přístavu. Po válce odjel do sovětského Ruska, kde obdržel špionážní výcvik, a po návratu do vlasti budoval v Německu špionážní síť pod > krytím Mezinárodní námořnické unie.
Po nástupu Hitlera k moci působil v Dánsku, od roku 1940 pak ve Švédsku. Kromě “běžné” špionážní práce se jeho skupina zaměřovala především na sabotážní akce proti německému válečnému námořnictvu. V roce 1941 byl švédskou kontrarozvědkou zatčen spolu s většinou své sítě a odsouzen k třem letům vězení. Po skončení války se vrátil do Sověty okupované části Německa, kde pod krytím komisariátu dopravy vedl Sověty kontrolovanou špionážní agenturu.
V roce 1953 byl jmenován ministrem státní bezpečnosti NDR. Aktivita jeho služby se zaměřila především na budování špionážní a sabotážní sítě zaměřené především proti SRN. Přestože jeho postavením otřásla aféra s > W. Gramschem, který po řadu let pracoval v jeho blízkosti, zůstal v ministerském křesle až do druhé poloviny 50. let.

WU-TAI ČIN zvaný LARRY, 1923–1986, čínský agent dublér
Narodil se v Pekingu, v letech 1943–44 pracoval jako tlumočník a překladatel pro americkou armádu. Po univerzitních studiích, během nichž byl naverbován jako špion pro čínskou tajnou službu, pronikl na americký konzulát v Šanghaji a od roku 1952 začal pracovat v americké zpravodajské rozhlasové službě, kde monitoroval pro > CIA čínské rozhlasové vysílání.
Za korejské války shromáždil zprávy z výslechů čínských zajatců, které prováděli američtí důstojníci, a předal je pak Číňanům. Obdržel za ně 2 000 dolarů. Po roce 1952 pokračoval v monitorování čínského rozhlasového vysílání v Santa Rose v Kalifornii a poté ve Virginii. V roce 1965 se stal americkým občanem.
Když byla v roce 1986 odhalena jeho špionážní činnost pro čínskou tajnou službu, byl Wu-Tai Čin odsouzen k dvojnásobnému trestu doživotí a k peněžité pokutě přes 3 miliony dolarů. Na kontě v Hongkongu měl uloženo 200 000 dolarů a jeho osobní majetek činil 700 000 dolarů. Ve vězení spáchal sebevraždu.

YARDLEY Herbert Osborn, 1889–1958, americký kryptolog
Narodil se ve Worthigtonu ve státě Indiana. Po střední škole nastoupil jako telegrafista na železnici, později se stal telegrafistou a kodérem na ministerstvu zahraničí ve Washingtonu. I když neměl speciální školení, k údivu svých nadřízených rychle pronikl do tajemství ministerských kódů a dokázal je bez problémů rozluštit. Za 1. světové války byl proto povolán ke kryptologické sekci (> MI-8) armádního zpravodajství, kterou brzy pozvedl na vysokou úroveň.
Vytvořil nový kódovací systém, síť tajných kurýrů v zahraničí, vyvinul chemikálie pro tajné písmo a dešifroval řadu zahraničních kódů a šifer. Po válce se Yardleymu podařilo přeměnit MI-8 na šifrovací oddělení, které se stalo součástí divize vojenského zpravodajství. Toto oddělení dostalo název Americký černý kabinet. Yardleyho oddělení pracovalo pod > krytím civilní Společnosti pro kódování, která dosahovala slušných zisků také z výroby komerčních kódů.
Pro washingtonskou Konferenci o omezení výzbroje v letech 1921–22 připravil Yardley přesné podklady z dekódovaných japonských zpráv, takže Američané byli například přesně informováni o tonáži japonských válečných lodí. Ve 20. letech kódovací oddělení dešifrovalo na 45 000 telegramů z dvaceti zemí světa.
V roce 1929 ministr zahraničí USA Henry Stimson prohlásil osudné: “Džentlmeni nečtou cizí dopisy,” a Yardleyho oddělení bylo rozpuštěno. Yardley, nezaměstnaný a ve finanční tísni, napsal bestseller Americký černý kabinet. Ještě před vydáním své knihy prodal informace o svém oddělení Japoncům.
Napsal ještě další dva romány, natočil film a dva roky pracoval pro Čankajška. V roce 1940 odešel do Kanady, kde založil kryptologickou jednotku. Za války pracoval v Úřadu pro subvence a ještě před smrtí vydal knihu, kterou věnoval svému nejstaršímu koníčku, Výchova hráče pokeru.

YOSHIKAWA Takeo viz JOŠIKAVA Takeo

ZABEZPEČENÍ OBJEKTU
Termín používaný ve zpravodajské praxi pro ochranu objektu před násilným napadením, poškozením či zničením, eventuálně před vyzvídáním a vyzrazením utajovaných skutečností. Pokud se objektem rozumí i věc či osoba, má jejich zabezpečení bránit ztrátě, krádeži nebo únosu. Opatření pro zabezpečení objektů se liší podle stupně jejich důležitosti – jinak je chráněno režimové pracoviště, jinak vrátnice, kantýna či garáž. K základním metodám zabezpečení objektu patří kontrola pracovníků a návštěvníků (i řemeslníků) – kontrola jejich dokladů, monitorování vstupů do objektu, bezpečnostní osvětlení, detekční systémy atd.
Důležitá pracoviště > zpravodajských služeb a zejména jejich zahraniční > rezidentury mají před > odposlechem chránit potřebné prohlídky. V StB se nazývaly “obranná technická prohlídka” a měly krycí jména TO-433 (1972–80) a LUCERNA (1980–89).

ZABEZPEČENÍ OPERACE
Ve zpravodajské terminologii označení souhrnu všech operativních opatření (> spojení, > legenda, doklady atd.) podřízených zdárnému, přísně utajenému uskutečnění požadované operace. Její zabezpečení musí být pečlivě naplánováno, aby neztroskotala v důsledku banální náhody.
Klasickým příkladem takové náhody je legendární ANALÝZA (tajná technická prohlídka) bytu předního signatáře Charty 77 v 80. letech. Operace byla důkladně a dlouho plánována předem. “Rozpracovaný” chartista byl předvolán k výslechu, jeho manželku a děti vyzval lékař-agent k preventivní prohlídce. Když zůstal byt prázdný, nastoupila speciální skupina s cílem vyhledat v bytě “závadné tiskoviny”. Celá akce ztroskotala na opomenutí předběžné obhlídky bytu “objekta”. Rodina si totiž několik dní předtím pořídila kocoura. Ten po otevření dveří utekl z bytu a zbytek vymezeného času strávila skupina ANALÝZY honěním kocoura po nedalekém parku.

ZADRŽENÍ
Opatření, kterým se v policejní praxi rozumí omezení osobní svobody člověka, jenž se dopustil protiprávního činu nebo je ze spáchání takového činu důvodně podezřelý. Vlastní akt zadržení začíná sdělením, že osoba je zadržena, a končí jejím předáním orgánům činným v trestním řízení.
Zpravodajské služby v demokratických státech nemají obvykle policejní pravomoci a nemohou osoby zadržovat. To je naopak možné a běžné v totalitních státech. Československá StB jako složka > SNB se opírala o Zákon o SNB, který jí umožňoval zadržovat osoby na 24 až 48 hodin. Toho bohatě využívala proti disidentům i jiným občanům, které umísťovala v celách předběžného zadržení.

ZACHARSKI Maria, polský rozvědčík působící v USA
Byl to patrně nejúspěšnější pracovník polské komunistické rozvědky. Působil v USA pod krytím obchodní organizace a během své činnosti dokázal získat tak významné zbrojní dokumenty jako plány stíhačky F-15, popis radarového protiraketového systému, dokumenty o vylepšené raketě země-vzduch Hawk a o systémech Phoenix a Patriot a mnohé další. Pracoval ve skutečnosti pro > KGB, které získané dokumenty předával. Američané po jeho odhalení museli změnit obranné systémy plánované do roku 2010.
Zacharski byl po odhalení odsouzen na doživotí, ale časem byl vyměněn za americké rozvědčíky vězněné v komunistických zemích. Po návratu do Polska nastoupil v Úřadu na ochranu státu.

ZÁJMOVÁ OSOBA
V terminologii StB osoba spolupracující, rozpracovaná nebo státobezpečnostně jinak zajímavá. Osoby, na které byl z jakéhokoli důvodu zaveden osobní spis nebo svazek, byly automaticky zahrnuty do > evidence zájmových osob. Osoby, které se v souvislosti s vedením svazku ukázaly být zajímavé, mohly být podle uvážení rovněž do této evidence zahrnuty. Těm se pak v slangu říkalo “osoby procházející svazkem”.

ZÁJMOVÝ PROSTOR
Termín používaný především vojenskými zpravodajskými službami pro prostor, kde jsou buď umístěny síly protivníka (kasárna, výcvikový prostor, raketová základna apod.), nebo kde by bylo v budoucnosti možno mít vliv na plánované operace (především důležitá strategická místa – letiště, mosty a další uzlové body komunikací).
Obecně je zájmovým prostorem pro zpravodajskou službu každé místo, kde lze získat informace, kde dochází k předávání zpráv či ke schůzkám agentů, kde se schází extremistická skupina, kde může dojít k sabotážní akci atd. StB za zájmový prostor považovala rovněž města a oblasti, kde byly umístěny důležité objekty cizích zpravodajských služeb. Na tyto prostory se soustřeďovala mimo jiné > kontrola korespondence.

ZAKONSPIROVÁNÍ viz LEGALIZACE, LEGENDA

ZALOŽENÍ SVAZKU viz SVAZKY StB

ZAMEZOVÁNÍ
Předcházení a zamezování trestné činnosti patřilo podle různých směrnic a učebnic k předním úkolům > kontrarozvědky StB. V praxi to byly především akce proti aktivním nekonformním občanům (například věřícím) a disidentům a jejich seskupením. Cílem opatření bylo dosáhnout toho, aby “objekti” zamezování od svých záměrů upustili, jejich případné uskutečňování přerušili, nebo aby jim bylo uskutečnění znemožněno. Zamezovací opatření byla skrytá (agenturně operativní) a veřejná.
K oblíbeným skrytým opatřením patřilo působení vlivových agentů. Jejich úkolem bylo odvádět osoby a skupiny od plánovaných záměrů dezinformacemi (například šířením poplašných zpráv), vyvoláváním osobních a názorových rozporů, zpochybňováním účelnosti určitých akcí apod. Tímto způsobem například řada agentů celá léta udržovala Alexandra Dubčeka v jeho proslulé pasivitě a v létě 1988 mu rozmlouvala “nepřátelský” záměr vzít s sebou na cestu do Itálie manželku (i takové informace lze nalézt v zachovaných situačních zprávách StB). Dalším úkolem vlivových agentů bylo zaměřovat osoby a skupiny na jiné, operativci StB stanovené cíle a postoje. Od léta 1989 tak StB úspěšně mařila vytvoření jednotného koordinačního centra opozice.
Veřejná opatření byla administrativně právní a propagandistické povahy. Vydávání náboženské a disidentské literatury StB například zamezovala zabavováním rukopisů, rozmnožovacích zařízení a papíru při domovních prohlídkách, konání schůzek bylo mařeno zadržováním a výslechy jejich účastníků, vliv opozice ve veřejnosti byl podlamován jejím ostouzením ve veřejných sdělovacích prostředcích. Oblíbeným opatřením operativců bylo zveřejnit v předstihu datum a obsah plánovaných akcí opozice. To kromě jejich znemožnění vyvolalo v opozičních kruzích vzájemné podezírání.
Z uvedených příkladů je zřejmé, že StB se v “předcházení a zamezování” trestné činnosti neobešla bez > tajných spolupracovníků a > oficiálních styků. V posledních letech komunistického režimu k standardním omezovacím opatřením StB patřily oficiální výstrahy (SNB a prokurátorů) a zavírání známých disidentů do cel předběžného zadržení. To znemožňovalo organizaci akcí a zastrašovalo ostatní před účastí na nich.

ZÁSAH viz AKCE ZÁSAH

ZÁŠKODNICTVÍ, též DIVERZE
Označení organizované akce, jejímž “cílem je poškození budov, podniků, jejich vybavení, omezení výroby či zásobování. Cíle jsou vybírány tak, aby jejich poškozením byla nepříteli způsobena značná škoda či aby byl podpořen určitý politický cíl”. Na rozdíl od > sabotáže, kdy je akce provedena zaměstnanci podniku či organizace, která má být poškozena, přichází záškodník (diverzant) zvenčí a nemá většinou s cílem operace spojení.
Záškodnictví se užívá zejména za války – záškodnické akce odbojových skupin v okupované Evropě za 2. světové války (ovšem právě tehdy byly často spojeny se sabotáží) – v míru je provádějí zejména teroristické organizace a totalitní státy (> státní terorismus).

ZÁTOKA SVINÍ (Bay of Pigs) – neúspěšná invaze kubánské protikomunistické emigrace na Kubu vedená CIA
Prudce se zhoršující vztahy mezi Castrovou Kubou a USA přiměly prezidenta Dwighta Eisenhowera k podpoře kubánských emigrantů při jejich pokusu svrhnout komunistický režim na “ostrově svobody”. Nařídil proto řediteli CIA > A. Dullesovi připravit plán pro invazi na Kubu. Po nástupu Johna F. Kennedyho do úřadu prezidenta USA v roce 1961 přesvědčila CIA novou administrativu, že situace na Kubě je zralá pro protikomunistický převrat, a nový prezident původní plán potvrdil. CIA zásobila kubánské emigranty zbraněmi a vycvičila je na svých základnách.
Dne 17. dubna 1961 se v Zátoce sviní na jihu Kuby vylodilo na 1 500 kubánských “kontrarevolucionářů”. Prezident Kennedy však odmítl poskytnout kubánskému výsadku leteckou podporu a nevzniklo ani předpokládané lidové povstání na Kubě, takže invazní síly byly rychle zničeny.
Porážka invaze prudce zvýšila Castrovu osobní prestiž jako “bojovníka proti americkému imperialismu” a přivedla ho do spojenectví se SSSR. Na oplátku za sovětskou “pomoc” povolil tajné rozmístění sovětských raket na kubánském území. Jejich objevení Američany vedlo o rok později ke > kubánské krizi. Chybný odhad situace na Kubě ze strany CIA stál jejího ředitele A. Dullese místo.

ZAVEDENÍ TAJNÉHO SPOLUPRACOVNÍKA
Jeden ze způsobů > nasazení tajného spolupracovníka (TS) do rozpracovaného případu. Pojem zavedení je ovšem poněkud matoucí – StB nikoho nikam nezaváděla, nýbrž vysílala. Teorie StB přitom rozeznávala zavedení přímé a nepřímé.
Při přímém zavedení měl TS za úkol navázat s konkrétní rozpracovanou osobou styk sám. Využíval k tomu skutečnosti, že se s ní osobně znal. Při nepřímém zavedení k rozpracované osobě nebo osobám byl využíván prostředník. Buď to byl nic netušící známý nebo přítel rozpracovaného, s nímž se znal i TS, nebo to byl jiný spolupracovník StB.
V tomto druhém případě teorie rozeznávala tři možnosti: a) zavedení naslepo, kdy TS o své spolupráci s StB navzájem nevěděli; b) zavedení s jednostrannou > dekonspirací, kdy z obou TS byl o spolupráci druhého informován jen jeden; c) zavedení s oboustrannou dekonspirací, kdy o své spolupráci s StB byli informováni oba TS.
Taková byla nejen teorie, ale i praxe. A čtenář by si měl uvědomit, že tajní spolupracovníci zavádění StB do “rozpracovaných případů” se mezi námi stále pohybují. Kdyby tehdy někomu sdělili: “upsal jsem se jim,” byla by s nimi pro “zradu”, ale bez vážnějších následků spolupráce ihned ukončena (spolehlivost TS byla stále prověřována a řídící důstojník by se o “zradě” rychle dozvěděl). Dnešní tvrzení bývalých TS o vlastní nevinnosti jsou zcela nevěrohodná.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
V terminologii StB závěrečné vyhodnocení > svazku před jeho uložením do operativního archivu. V této zprávě byly uvedeny základní údaje ze svazku, které měly být zachovány i po jeho skartaci. Například ze svazku tajného spolupracovníka byly zachovány návrh na získání ke spolupráci a zpráva o tom, případně, pokud existoval, písemný závazek o spolupráci. Dále závěrečná zpráva shrnovala údaje o problematice, na které agent pracoval, jména jeho řídících pracovníků StB, kvalitu spolupráce, počet uskutečněných schůzek a předaných zpráv a celkové finanční vyjádření poskytnutých odměn, darů a pohoštění při schůzkách.
 
ZBYTEK Karel (Charles), † 1962, československý důstojník, pracovník CIO a agent rozvědky StB
Málokterý český špion se dostal do světových encyklopedií špionáže, navíc s přídomkem “český Philby”. Této pochybné cti dosáhl LIGHT, jak znělo Zbytkovo krycí jméno v příslušném svazku rozvědky StB, i když žádným “mistrem špionáže” nebyl.
Zbytek působil ve Velké Británii už za 2. světové války a po komunistickém převzetí moci v únoru 1948 sem znovu emigroval. V 50. letech se stal zaměstnancem > CIO a k neštěstí mnohých získal sice ne příliš efektní a výnosné, ale o to citlivější místo v ústřední evidenci. S rozvědkou StB začal spolupracovat v polovině 50. let z vlastní iniciativy, a to hlavně pro peníze, jichž se mu stále nedostávalo. Příznačné pro poměry v demokratickém státě je, že svou nabídku ke spolupráci poslal příslušnému pracovníkovi československého velvyslanectví v Londýně písemně. A hned v této písemné nabídce uvedl jména dvou československých spolupracovníků CIO. Ta od roku 1953 měla v ekonomické oblasti v Československu velmi kvalitní síť spolupracovníků.
Zbytkova nabídka byla spásná nejen pro rozvědku, ale i pro kontrarozvědku StB, která, jak říká interní publikace StB z roku 1983, “ve své vyhledávací činnosti tuto činnost MI-6 v podstatě nezachytila”. LIGHT prozradil celou agenturu, o níž věděl, a také řadu dalších důležitých údajů. Pro československé občany, kteří chtěli něco konat proti komunistickému režimu, to ovšem znamenalo pohromu. Už v roce 1956 byli dva zatčeni, odsouzeni a popraveni. Zmíněná publikace pak uvádí, že v dalších letech bylo na základě informací LIGHTa “realizováno cca 40 agentů MI-6 na území ČSSR”. Počátkem roku 1957 vyšel v Rudém právu na pokračování dezinformační článek, který měl zakrýt zdroj informací StB. Ale to již bylo ve Velké Británii zřejmé, že musí být uvnitř CIO, a organizace byla rozpuštěna. Zbytek si po propuštění ze služby pořídil hotel, ale majetku si dlouho neužíval a za pět let zemřel. 
Jeho úlohu odhalili až po roce 1968 defektoři > J. Frolík a > F. August, ale jejich údaje nemusí být zcela přesné. Svazek LIGHT je ovšem zachován a vlastní ho > ÚZSI. Zbytkův řídící důstojník z rozvědky StB v době psaní tohoto hesla stále žil...

ZDROJ
Často užívaný zpravodajský termín s více, ne zcela stejnými významy: 1. původce informace, buď osoba (styk, kontakt, oficiální osoba apod.), nebo i technický prostředek; 2. agent služby (tajný spolupracovník); 3. vyslýchaná, vytěžovaná osoba, ale i osoba, na kterou bylo uplatněno vyzvídání.
V praxi StB se častěji než termínu zdroj používal termín > pramen.

ZEMSKÝ ODBOR BEZPEČNOSTI (ZOB)
Též II. oddělení (ZOB II), konspirativní zpravodajský útvar bezpečnostního odboru Zemského národního výboru v Praze, vytvořený po zrušení > Komise pro vnitřní národní bezpečnost v roce 1945.
Úkolem ZOB II byl boj proti vnitřním a vnějším “nepřátelům lidově demokratického zřízení” a v tomto rámci vykonával: politické zpravodajství, a to ve všech oblastech života; obranné zpravodajství, jehož součástí byla i skupina na odhalování sítí cizích rozvědek mezi umělci a kulturními pracovníky (!); hospodářské zpravodajství na ochranu zestátněného průmyslu a proti hospodářským machinacím.
Na nižších úrovních existovala oblastní zpravodajská oddělení (OZO) a zpravodajská oddělení politického okresu.
ZOB II byl plně v rukou KSČ a v jeho prospěch pracovali > informátoři a > agenti ve státní a veřejné správě, podnicích, politických stranách a organizacích, tzv. černoši. V důsledku tlaku demokratických stran a tisku byl ZOB II na podzim 1947 zrušen a jeho pracovníci převedeni do zpravodajského > odboru “Z” Ministerstva vnitra a do teritoriálních útvarů tehdejší Státní bezpečnosti. ZOB II významnou měrou přispěl k ovládnutí bezpečnosti KSČ. V jeho čele stál komunistický funkcionář Emil Hršel.

ZIMMERMANNŮV TELEGRAM
Označení německé depeše, jejíž dekódování britskými kryptology přispělo ke vstupu USA do 1. světové války. Tajná služba Admirality zachytila 17. 1. 1917 kódovaný telegram německého ministra zahraničí Arthura Zimmermanna německému velvyslanci v dosud neutrálních Spojených státech. Analytici z pověstné místnosti č. 40 Admirality dekódovali obsah telegramu, který mělo německé velvyslanectví ve Washingtonu postoupit prezidentovi Mexika: “Od 1. března plánujeme začít neomezenou ponorkovou válku. Přesto se budeme snažit udržet USA neutrální. Pro případ, že by se to nepodařilo, navrhujeme Mexiku spojeneckou dohodu na následujících základech: Válčit společně, uzavřít mír společně, štědrá finanční podpora a porozumění z naší strany pro mexické znovupřipojení ztracených území v Texasu, Novém Mexiku a Arizoně...” Telegram se ještě zmiňoval o možném vtažení Japonska do této aliance.
Třetí rok války v Evropě a nejistý postoj USA ke konfliktu přiměl tak Berlín k poněkud kuriózní a dosti nereálné nabídce. To muselo být zřejmé i A. Zimmermannovi, jehož hlavním cílem byla patrně diplomatická příprava pro použití mexického pobřeží německými ponorkami pro případ vstupu USA do války.
Když britská vláda poznala význam telegramu, ihned jeho obsah předala do Washingtonu. Musela přitom vysvětlit, jak ho získala, aby vyvrátila případné podezření z podvrhu, a současně nedekonspirovala před nepřítelem možnosti vlastní tajné služby. Prezident Woodrow Wilson uznal pravost telegramu a 1. března 1917 ho dal k dispozici tisku. Mohutná vlna protiněmeckého pobouření pomohla pak přesvědčit Kongres k vyhlášení války Německu 6. dubna 1917. Ministra zahraničí Zimmermanna stála aféra místo.

ZÍSKÁVÁNÍ TAJNÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ, též VERBOVÁNÍ
Získávání nebo též verbování > tajných spolupracovníků (TS) zpravodajských služeb je dlouhodobější proces, který začíná > typováním vhodné osoby, pokračuje jejím prověřováním a zjišťováním možných motivů spolupráce a vrcholí vlastní > “verbovkou”. Získávání TS je záležitostí jeho budoucího řídícího důstojníka.
Typování mezi osobami, které mají nebo mohou mít vhodné “postavení”, to jest přístup k > zájmovým osobám a do zájmových objektů, spočívá v odhadování, zda některá z nich je schopna a ochotna plnit zpravodajské úkoly. Schopnost vyjadřují vlastnosti jako například spolehlivost, svědomitost, pohotovost, dobrá paměť, houževnatost atd., při typování ochoty se zjišťují možné > motivy spolupráce.
V následující fázi prověřování se zjišťují všechny dostupné životopisné údaje vytypované osoby a podstatné údaje o jejích příbuzných, přátelích a známých. Bližší informace o vytypované osobě se získávají také z agenturní sítě a prostřednictvím operativní techniky. To prohlubuje informace o schopnostech vytypované osoby a její možné motivaci.
Při verbování vstupuje > operativní pracovník zpravodajské služby v osobní styk s vytypovanou osobou. V kontrarozvědných útvarech StB se označovala jako > kandidát tajné spolupráce, v rozvědce StB jako > typ na TS. Operativec StB vystupoval jako její příslušník, ale pod > krycím jménem, které pak soustavně používal. Příslušník rozvědky StB mohl někdy vystupovat i > pod cizí vlajkou. 
Učebnice StB věnovaly získávání agentů velkou pozornost. V tomto procesu rozeznávaly metodu přesvědčovací a metodu donucovací (v níž hlavní roli hrálo použití kompromitujících skutečností). Forma získávání agentů byla jednorázová (kdy spolupráce byla nabídnuta na první schůzce) a postupná, která spočívala v postupném připoutávání budoucího agenta k řídícímu důstojníkovi dílčími, mnohdy nedůležitými informacemi. Proto někdy mezi založením > svazku kandidáta tajné spolupráce a získáním osoby, na níž byl založen, za TS, uplynula v kontrarozvědce i delší doba.
Vlastní “verbovka” byla schůzka, na níž “kandidát” nebo “typ” spolupráci přislíbil. To mohlo a často bylo stvrzeno podpisem získaného spolupracovníka, ale nebyla to nutnost – důležitá byla ochota spolupracovat. Předpisy rozvědky StB umožňovaly při metodě postupného získávání spolupracovníka získávací schůzku vůbec vypustit – důležitá byla ochota osoby podávat informace a jejich kvalita. Způsoby verbování rozvědky StB popisuje mimo jiné > J. Frolík v knize Špion vypovídá.

ZOB viz ZEMSKÝ ODBOR BEZPEČNOSTI

ZPRÁVA AGENTURNÍ viz AGENTURNÍ ZPRÁVA

ZPRAVODAJSKÁ HRA
Speciální zpravodajská operace, při které je protivník provokován k jednání prospívajícímu > zpravodajské službě, v jejíž režii se hra provádí. Častým prvkem zpravodajské hry je > podstava, agent nabízející se určité zpravodajské službě podle pokynů služby nepřátelské.
Cílem zpravodajských her je především zjistit, které cizí služby na nabídku podstav reagují, jaké jsou jejich hlavní zájmy, jakých prostředků spojení s agenty používají, kde mají > konspirační byty, jakých > šifer a > kódů používají apod. Pokud zpravodajská služba podstavu odhalí, může jejím prostřednictvím dodávat protivníkovi vhodné > dezinformace. Na tom často ztroskotaly zpravodajské hry StB – její dezinformační útvary nedokázaly získat významné a věrohodné informace politické, vojenské a ekonomické povahy, které by službu protivníka přesvědčily o serióznosti podstavy. Někdy se z této osoby stane > agent dublér, pracující pro obě služby současně, přičemž někdy je tento fakt oběma službám znám, takže je využíván podle principu “přestože vědí, že víme, že vědí”. Ale to je pak už skutečně jen hra. 
Cílem zpravodajských her někdy také je dodat nepříteli dezinformaci důležitého významu. Velmi úspěšnou zpravodajskou hru uskutečnila rozvědka nacistického Německa před 2. světovou válkou, kdy československé rozvědce dodala falešné informace o zradě maršála Tuchačevského a dalších sovětských generálů a prezident Beneš je pak předal Stalinovi. Důsledkem toho bylo zdecimování velitelského sboru Rudé armády, což výrazně ovlivnilo počátek německo-sovětské války. Za 2. světové války byly časté rádiové zpravodajské hry, při nichž hlavní roli hráli nepřítelem dopadení zpravodajci. Zajímavou zpravodajskou hru Spojenců popisuje heslo > operace Severní pól. 
Pojem zpravodajská hra se v polistopadovém tisku používá často nesprávně i pro nejrůznější úniky informací a pochybné intriky. Prozrazení totožnosti, bydliště a osobních vlastností rezidenta spřátelené > MI-6 v Praze koncem roku 1998 nebyla zpravodajská hra, ale naprostá neodpovědnost. Proto právem přišel ředitel > BIS Karel Vulterin o svoji funkci.

ZPRAVODAJSKÁ INFORMACE viz INFORMACE 

ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA
Obecné označení pro civilní a vojenské rozvědné a kontrarozvědné organizace. Zpravodajské služby podle svého zaměření shromažďují a vyhodnocují informace, které jsou z veřejných zdrojů nezjistitelné. Jejich základní metodou je konspirativní činnost a využívání > tajných spolupracovníků a operativní techniky. 
Ke zpravodajskýnm službám lze počítat i speciální policejní útvary, které se zabývají shromažďováním a analýzou informací zejména o organizovaném zločinu. 

ZPRAVODAJSKÁ SPRÁVA GENERÁLNÍHO ŠTÁBU ČSLA (ZS GŠ)
Tak se v komunistickém Československu nazývala československá > vojenská rozvědka. O její organizaci, početních stavech a náčelnících nebylo nic bližšího zveřejněno. Lze předpokládat, že úzce spolupracovala se sovětskou > GRU. V roce 1969 získala za svého spolupracovníka novináře, pro kterého však neměla využití. Ten později pod krycím jménem VLADIMÍR pracoval úspěšně proti “vnějšímu nepříteli” pro StB a využívala ho i KGB. ZS GŠ zanikla při rozpadu Československa. Její nástupkyní se v České republice stala Vojenská rozvědka Generálního štábu armády.

ZPRAVODAJSKÁ TECHNIKA
Obecné označení speciálních technických prostředků, které zpravodajské služby používají pro konspirativní úkony, jako je > odposlech, fotografování, filmování, > kontrola korespondence, kontrola radioprovozu, > sledování, > spojení, signalizace, výroba krycích dokladů atd. (v anglosaském světě se označuje jako > TECHINT). Do zpravodajské techniky se počítají i prostředky pro > vesmírnou špionáž. Protože používání zpravodajské techniky je třeba pečlivě utajovat, spočívá vývoj v této oblasti hlavně v miniaturizaci zpravodajských přístrojů a v současném zvyšování jejich výkonnosti, případně rozlišovací schopnosti.
Zpravodajské služby v demokratických státech, které nemají tolik finančních prostředků, aby si mohly dovolit vlastní vývoj, zadávají a nakupují zpravodajskou techniku od soukromých výrobců. Zpravodajské služby v komunistických státech si zřizovaly vlastní útvary pro vývoj zpravodajské techniky, ale od 50. let stále více zaostávaly a v mnoha případech nakupovaly zařízení na západních trzích.
Používání zpravodajské techniky vůči osobám je závažným zásahem do lidských svobod, a proto je v demokratických státech vázáno na souhlas příslušných justičních orgánů. Opačně je tomu v totalitních státech. V komunistickém Československu platily sice pro nasazování zpravodajské techniky přísné směrnice, ale schvalovacími osobami byli na základě podzákonných norem (směrnic vydávaných rozkazy ministra vnitra) funkcionáři Ministerstva vnitra (ministr a jeho pověření náměstci), případně funkcionáři StB. Nasazování zpravodajské techniky a používání jiných zpravodajsko-technických metod (tajná technická prohlídka) se ve směrnicích říkalo ZTÚ (zpravodajsko-technické úkony).
Využívání zpravodajské techniky bylo soustavně zaváděno hned po únoru 1948. Vedením příslušného sektoru na Ministerstvu vnitra (MV) byl pověřen příslušník > NKVD Karel Smíšek. V roce 1953 na reorganizovaném Ministerstvu zřízena pro tyto účely Technická správa MV, která měla krycí označení IX. správa MV. Na krajských správách existovaly 9. odbory. V roce 1964 při reorganizaci MV byla zřízena Správa operativní techniky MV s krycím označením VI. správa MV a na krajských správách SNB existovaly 6. odbory. Správa měla úsek operativní techniky, úsek speciální techniky a úsek výzkumu a vývoje. Pod krycím označením VI. správa MV (Federálního Ministerstva vnitra, SNB), ale pod různými názvy trvala až do zániku StB. V letech 1975–81 z ní byl pod názvem Technická správa FMV vyčleněn úsek výzkumu a vývoje. Správa měla na konci své existence na 1 200 příslušníků. Kromě krycích jmen ZTÚ, popsaných v příslušných heslech, VI. správa zabezpečovala ještě (v letech 1972–80 a 1980–89 pod různými krycími označeními) signalizační zabezpečení (TO-411, OBRAZ) a technické a signalizační zabezpečení (TO-422, OCEÁN). 
IX. a později VI. správa pracovala jak pro > rozvědku a > kontrarozvědku StB, tak pro > vojenskou rozvědku.
 
ZPRAVODAJSKÉ PROSTŘEDKY
Specifické prostředky užívané zpravodajskými rozvědnými a kontrarozvědnými službami ke konspirativní činnosti. Mezi základní patří: 1. > agenturní síť (osoby tajně spolupracující se službou; v anglosaském prostředí se označuje termínem > HUMINT); 2. > zpravodajská technika (zařízení na utajené odposlouchávání bytů a telefonů, tajné fotografování a nahrávání, utajené prohlížení korespondence, tajné prohlídky bytů a další); 3. skryté > sledování (osob a předmětů); 4. krycí doklady (osobní doklady, průkazy a další listiny sloužící k zakrytí příslušnosti zpravodajského pracovníka ke službě a k proniknutí do požadovaného prostředí).

ZPRAVODAJSKÉ ŠKOLENÍ
Termín, který zahrnuje dva základní pojmy – výcvik agenta a výcvik zpravodajského důstojníka.
Agent si má při výcviku, tj. v průběhu školení, osvojit všechny nutné znalosti a na jejich základě má obstát v sebesložitější situaci. Dovednosti a návyky lze rozdělit na: a) aktivity, které vedou ke skrytému ovlivňování protivníka (praktická aplikace psychologie); b) dovednosti navazování a upevňování kontaktů (praktická aplikace psychologie); c) návyky a dovednosti konspirativního styku s operativním pracovníkem (zásady > konspirace, > kontrasledování, ale i schopnost osvojit si používání > zpravodajské techniky: tajné > fotografování, > odposlechy, užití > šifer apod.); d) provádění prvotní analýzy získané informace; e) výcvik sebeobrany včetně nácviku střelby pro případy krajní (!) nouze. (James Bond tu ovšem není vhodným příkladem k následování – skutečným uměním je zůstat “neviditelný”, a nikoliv předvádět znalost kung-fu či pudové střelby.)
StB při školení svých agentů stavěla na první místo principy ideovosti, stranickosti a politické orientace, ale na praktické dovednosti nezapomínala.
Výcvik či školení obvykle probíhá po delší dobu a na utajovaném místě. Charakter školení určuje, zda se provádí individuálně (školení > agenta nelegála) či ve skupinách. Obvykle začíná teoretickým ústním výkladem, následují semináře (interakce školitele se školeným), pokračuje se demonstrací studovaného předmětu nebo akcí (například sledování), poté probíhá samostatné teoretické studium a provádění speciálních cvičení v terénu.
V případech výcviku (školení) zpravodajských důstojníků má cyklus obdobný rytmus. U obou platí, že zatímco výcvik má dlouhodobější a univerzálnější charakter, školení probíhá po kratší časový úsek a je specializovanější (na nové technické prostředky apod.).

ZPRAVODAJSKO-TECHNICKÉ ÚKONY viz ZPRAVODAJSKÁ TECHNIKA

ZPRAVODAJSKÝ DŮSTOJNÍK, též ZPRAVODAJEC
Příslušník > zpravodajské služby, který se přímo zabývá zpravodajskou prací. K ní se počítají činnosti operativní a činnosti analytické. Mezi zpravodajské důstojníky se obvykle nepočítají zaměstnanci týlových složek a pomocného personálu. Termín zpravodajský důstojník je reliktem historie, kdy se všechny zpravodajské služby zabývaly vojenskou špionáží a byly přičleněny k armádě či ministerstvu války. V dnešní době má řada zpravodajských služeb civilní charakter, neplatí v nich “nedílná velitelská pravomoc” a zpravodajci nemají vojenské hodnosti, jako tomu bylo v StB. Kupodivu to tak zůstalo v jejích nástupnických organizacích v polistopadovém Československu a v České republice.

ZPRAVODAJSTVÍ
Označení pro činnosti, které spočívají ve shromažďování, třídění a zpracování informací.
Zpravodajské (tajné) služby na rozdíl od otevřeného zpravodajství, například hromadných sdělovacích prostředků, postupují při těchto činnostech utajeně (konspirativně) a používají speciální zpravodajské prostředky. Jejich cílem je získat informace, které jsou legálními cestami nezjistitelné (tzv. utajované skutečnosti).
Zpravodajství je zahraniční (rozvědné, ofenzivní) a vnitrostátní (kontrarozvědné, defenzivní). Podle zaměření služby se rozlišuje zpravodajství civilní a vojenské. Podle předmětu se rozlišuje zpravodajství politické, ekonomické, vědeckotechnické.
Toto zpravodajství provozují až na vzácné výjimky státní organizace (zpravodajské služby). V určitých oborech (organizovaný zločin, praní špinavých peněz, terorismus) spolupracují více či méně úzce s příslušnými složkami policie.



Šéfové hlavních zpravodajských 
a bezpečnostních služeb


Sovětský svaz 

Čeka
1917–1922	Felix Edmundovič Dzeržinskij
GPU
1922–1923	Felix Edmundovič Dzeržinskij
OGPU
1922–1926	Felix Edmundovič Dzeržinskij
1923–1934	Vjačeslav Rudolfovič Menžinskij
1934	Genrich Grigorjevič Jagoda
NKVD
1934–1936	Genrich Grigorjevič Jagoda
1936–1938	Nikolaj Ivanovič Ježov
1938–1941	Lavrentij Pavlovič Berija
NKVD		NKGB
1941 	Lavrentij Pavlovič Berija	1941	Vsevolod Nikolajevič Merkulov
NKVD						
1941–1943	Lavrentij Pavlovič Berija
NKVD		NKGB
1943–1946	Lavrentij Pavlovič Berija	1943–1946	Vsevolod Nikolajevič Merkulov
MVD		MGB
1946–1953	Lavrentij Pavlovič Berija	1946–1951	Viktor Semjonovič Abakumov
		1951–1953	Semjon Děnisovič Ignatěv
MVD
1953	Lavrentij Pavlovič Berija
1953–1954	Sergej Nikiforovič Kruglov
KGB
1954–1958	Ivan Alexandrovič Serov
1958–1961	Alexandr Nikolajevič Šeljepin
1961–1967	Vladimir Jefimovič Semičastnyj
1967–1982	Jurij Vladimorovič Andropov
1982	Vitalij Vasiljevič Fedorčuk
1982–1988	Viktor Michajlovič Čebrikov
1988–1991	Vladimir Alexandrovič Krjučkov
1991	Vadim Viktorovič Bakatin
MSB
1991	Vadim Viktorovič Bakatin

Rusko

MB
1992–1993	Viktor Pavlovič Barannikov
1993	Nikolaj Michajlovič Goluško
FSK
1993–1994 	Nikolaj Michajlovič Goluško
1994–1995	Sergej Vadimovič Štěpašin
FSB
1995	Sergej Vadimovič Štěpašin
1995–1996	Michajl Ivanovič Barsukov
1996–1998	Nikolaj Dmitrijevič Kovaljov
1998–1999	Vladimir Vladimirovič Putin
od 1999	Nikolaj Platonovič Patrušev
SVR
1991–1996	Jevgenij Maximovič Primakov
od 1996	Vjačeslav Ivanovič Trubnikov

Spojené státy americké

BI
1908–1912	Stanley W. Finch
1912–1919	A. Bruce Bielaski
1919–1921	William J. Flynn
1921–1924	William J. Burns
1924–1935	John Edgar Hoover
FBI
1935–1972	John Edgar Hoover
1972–1973	L. Patrick Gray
1973	William Ruckleshaus
1973–1978	Clarence Kelley
1978–1987	William H. Webster
1987	John E. Otto
1987–1993	William Steele Sessions
1993	Floyd I. Clarke
od 1993	Louis J. Freeh

OSS
1942–1945	William J. Donovan

CIG
1946	Sidney W. Souers 
1946–1947	Hoyt S. Vandenberg 
CIA
1947–1950	Roscoe H. Hillenkoetter 
1950–1953	Walter Bedell Smith 
1953–1961	Allen W. Dulles 
1961–1965	John A. McCone 
1965–1966	William F. Raborn 
1966–1973	Richard Helms 
1973	James R. Schlesinger 
1973–1976	William E. Colby 
1976–1977	George Bush 
1977–1981	Stansfield Turner 
1981–1987	William J. Casey 
1987–1991	William H. Webster 
1991–1993	Robert M. Gates 
1993–1995	R. James Woolsey 
1995–1996	John M. Deutch 
od 1997	George J. Tenet

Velká Británie
MI-5
1909–1940	Vernon Kell
1940–1946	David Petrie
1946–1953	Percy Silitoe
1953–1956	Dick White			
1956–1965	Roger Hollis
1965–1972	Martin Furnival Jones		
1972–1979	Michael Hanley			
1979–1981	Howard Smith
1981–1985	John Jones			
1985–1988	Anthony Duff			
1988–1991	Patrick Walker			
1991–1996	Stella Rimmingtonová
od 1996		Stephen Lander

MI-6
1909–1923	Mansfield Cumming
1923–1939	Hugh Sinclair
1939–1952	Stewart Menzies
1953–1956	John Sinclair
1956–1968	Dick White
1968–1973	Sir John Rennie
1973–1978	Maurice Oldfield
1979–1982	Arthur Franks
1982–1985	Colin Figures
1985–1989	Christopher Curwe
1989–1994	Colin McColl
od 1994		David Spelling


Jmenný rejstřík

Osobnosti psané polotučně mají vlastní heslo. Jména psaná velkými písmeny jsou krycí jména agentů z registrů a spisů StB.
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