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R o Z K A Z 

ministra vnitra CSSR 

)... .. tV>-.{ ~ !.llI ' es Sll ,. ~ř!tC;;t/!. 
K \ajištění jednotného postupu v činnosti 

vánI ve StAtot bezpečnosti 

1. vydávám 

útvarll sled 0-

služební předpis A-oper-IV-2 "Směrnice pro činnost útvarů' 
sledováni Státní bezpečnosti" ; 

2. II k 1 á d á ID \ 

náčelníku IV. správy FMV a HS StB v SSR· a nátelnlkům 
správ StB v krajích 
_ proškoUt směrnice v potřebném rozsahu s podřIzenými 

příslušnlky IV. správy FMV a 4. odborů. S StB, 
_ zabezpečit jejich důsledné dodržováni, 
_ provádět soustavnou kontrolu plněni těchto směrnic a 

provádět opatřenI ke zkvalitňováni práce na úseku 
sledovánL 
Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem 1. února 1973. 

RMV ČSSR č. 58/1972. 

V Praze dne 28. prosince 1972. 

Ministr vnitra ČSSR: 
Ing. Rad k o K A S K A, CSc. , v. r. 
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Cást první 

Základní ustanoveni 
• 

Cl. 1 

Směrnice pro činnost útvaro. sledováni Státni bezpečnosti 
(dále jen "útvary s ledování") stanov i zásady pro jednotný 
systém v práci útvaril sledování, jednotný postup při zpra~ 
cování písemností ze sledovacich akci, zásady analytické 
činnosti, ziskávánf, registraci a styk s dílvěrnlky pro základ
ni sledování, ziskává ní a evidenci opěrných bedo. a zák la
den, pou2íváni zpravodajské techniky, využitI vľtulnikl1 ve 
sledováni, uskutečňováni a dodržování zásad radioprovozu 
a konspirace Otva1'O sledovánf. 

Cl. 2 

Veškeré skutečnosti t9kajíci se organizace, obsahu, me
tod a forem práce a zabezpečeni činnosti útvani sledováni 
JSOll utajovanými skutečnosťmi. Stupei'\ uta jenI je stanoven 
seznamem utajovanS;ch skutečnost( v oboru pOsobnosti fede~ 
rálniho ministerstva vnitra . 

CAst druhá 

Formy a metody sledovAní 

Cl. 3 

Sledováni je důležit9m operativnfm prostredkem orgánl1 
Státní bezpečnosti použivan9m v kontrarozvědné práci. Pred~ 
stavuje tajn9 způsob ziskávánt zpráv převážně vizuálnim po~ 
zorovánlm. Zeměřuje se na chováni rozpracovan9ch osob a 
ostatních osob zajimav9ch ze státně bezpečnostního hlediska. 
Cilem sledováni Je odhaleni jejich trestné činnosti. 
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Čl. 4 

SledovánI se využívá k ziskávání pf'edevšlm takových in
formací o sledované osobě (dále jen "objekt" ), které se Ji
nými způsoby zisk Avají obUžně a nebo nelze je vůbec získat. 
Materiály zfskané sledová nim se považujI z operativnfho hle
diska za hodnověrně, protože se získávají metodou ta jného 
pozorováni prováděného speciálně školenými přfslušnlky Stát
ní bezpečnosti. Sledován! nent zpravidla jednorázovým aktem, 
ale po urč itou dobu pr obíhajfcím skryt9ID procesem, pr! 
kterém se použfvá zvláštn!ch taktických postupů a opera
tivně technických prostředků. 

Cl. 5 

K operativně technickým prostředkům používaným prl 
sledování patři zejména: 

aj spojovací prostředky ( přenosné a automobilové sta
nice) ; 

bl prostfledky pozorování (optické přfstroje, televizní 
aparatura apod.); 

cl dokumentačn[ prostředky (fotoaparatura, klnoapara-
tura, magnetofonové přistroje); 

dl maskovaci prostředky; 
al dopravni prostředky; 
fl aktlvačn i prostředky. 

Čl. 6 

Základnfm úkolem k dalšlmu sledován! je konsplrativnt 
záchyt objel<tu pf! odchodu z bydliště či zaměstnánI. K to
muto účelu se vyh ledává vhodně místo, ze kterého pracov
níci (.tvaI'Ci s ledování (dále jen "sledovači" ) prováděj! pozo
rován! a zachyceni objektu, pozoruji jeho činnost a z!skávaj! 
do kumentárn i materiál (dále jen "stojka") . Stojka je použí
vána v různých sHuactch a je součásri každé metody sledo
vánl. Podle charakteru akce a prostředf jsou pro stojku ur
čovány maskovac! prostředky a použfvány vhodně legendy. 
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Cl. 7 

/lJ Sledování se uskutečňuje dvěma základními taktický-
mi postupy, a to: -

a/ doprovodným sledováním, 
bJ vstřícným sledováním. 

J2/ Každý ze zák ladn!ch post upCi zahrnuje v sobě několik 
dílčích metod. 

ČL 8 

Do pro vod n é s 1 e d o v á n f je kontrola činnosti ob
jekht při pohybu za nIm. Objekt dopl'Ovázeji sledovači za 
jeho pohybu po veřejných mfstech. Doprovodné sledováni se 
uskutečnuje těmito dUčími metodami: 

al sledováním řetězem \ 
Metoda sledování řetězem je používána při pěšlm i vozo
vém sledováni. VoU se v takových případech, kdy se objekt 
pohybuje .v málo frekventovaných ulicích mě~ta po při
mé dlouhé trase hlavními třidam1. Postup spoclvli v tom, 
že první sledovač (motorové vozidlo) se pohybuje za ob
jektem. Ostatní sledovači (motorová vozidla) JSOU roz
místěni v ulici v řetězu za prvnlm sledovačelll. Vzdále
nost mezi sebou přizpůsobuji okamžité situaci v pro
středí; 

bl sledováním vidlici 
Tato metoda se pou:Uvá jen při pěšim sledovánI. Jeji pod
stata spočívá v tom, že první sledovač se pohy\;lUje v při
měřené vzdálenosti za objektem, druhý sledovač pozoruje 
objekt z protějšího chodniku ulice, třeti a další sledova
či jdou za prvním. Za pohyb a činnost objektu ručí první 
sledovač. Druhý sledovač pozoruj(Cí objekt z protějšího 
chodníku ulice plně přeblrá odpovědnost za objekt, který 
zajde do příčné ulice, kam prvý sledovač nemOže vidět 
dříve, nežli dojde na úroveň odbočení objektu. Výhodou 
této metody je, že objekt I po odbočeni zo.stává pod sou
stavnou kontrolou sledo va'čl\j 

9 

, 



cl sledováním paralelnlm 
Tuto metodu lze použít při pěším i vozovém sledováni. 
Je ji podstata spočívá v tom, 2e jeden, popřípadě dva sle 
dovači nebo s lužební vozidlo se pohybuji za objek tem 
v téže ulici a os ta tn! sledovači či slu2ebni vozid la sou
běžnými ulicemi. Úkolem souběžně se pohybujícich sle
dovačt1 je kontrolovat objekt po jeho odbočeni do po
stran nf ulice. Tuto metodu sledování lze použit v mís tech , 
kde je h ustá pravidelná síť so uběžných a př[čn~'ch uli c, 
které zpravidla vyúsťují na hlavní (výpadovo u) komuni
kaci; 

dl sledování m obklíčením 

1. Při pěšlm sledování podstata této metody spočívá 
v tom, že sledovač! obklopují objekt a přlbližují se 
k němu podle potřeby a možné situace. Tohoto zpÍlso
bll lze převážně použit v místech, kde je soustředěno 
většl množstv! lid!, např. při různých masových sllro
mážděnkh, oslavách či sportovních utkáních, dále na 
frekventovaných ulicích při dopravních špičkách apod. 
V takových případech se sledovači přibližuj! k objektu 
na minlmálnf vzdálenostI podrobně postihuji jeho čin
nost i chován! a zabraňují ztrátě objektu. 

2. Při pěšfm sledovánl na volných nefrekventovaných 
prostranslvIch (v lese, parcích J provád i se sledováni 
obkličením na max imá lní vzdálenost zrakové kontro
ly, aby bylo zabráněno dekonspiracl s l edovaČÍl př~d 
ob jektem. 

3. Ten lo zpusob s ledování lze voli t i při vozových ak
cich. Zfls lavI-lI se objekt ve volném pros lranstvi ob
sazu ji se v patřičné vzdálenosti veškeré komunikace , 
klCH'9ml by objekt mohl opustit místo svého zastaveni 
bez vědomí sledovaČo.. Jeden ze sledovačů se přlbHž í 
na dohled k objektu, kontroluje jeho činnost v pro
storu a hlásl směr jeho odjezdu z místa zastavenI. 

Čl. 9 

V s t ř! C 11 é sl e d o v á n í je kontrolou činnosti objektu 
v těch mistech, která se nacházej! před ním ve směru jeho 
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pohybu. Vstřicné sledováni může být pohyblivé [sledováni 
objektu se provádí po trase] a nepohyblivé (statické), které 
se provádí ze stálých mlst (odkrytých I utajených), nebo se 
sledování předsunuje dopfedu na známá mista, která objekt 
navštěvuje. Oproti klasickým metodám doprovodného sledo
váni dovolu;e vstřícné s ledováni plnit úkoly maximálně kon
spi rativně aj zabezpe~lIje dllkladnou kontrolu objektu na ur
čitém úseku. Vstřícné sledování se uskutečňuje těmito dil

čími metodami: 

al trasovým sledováním 
Tato metoda sledování se použIvá hlavně při vozovém 
sledováni, kdy sledovači obsazuji předpokládaná mista 
na komunikacích, kterými se bude objek t pravděp~dobně 
pohybovat, kde bude odbočovat, či kde bude vyviJet zá
jmovou činnost (kupřikladu restaurace, motoresty, mista 
v blízkosti silnic vhodná pro odpočinek a ta mista, kde se 
objekt již di' íve zdržoval J; 

bl etapovým sledováním 
Podstata etapového sledováni spoč!vá v tom, že trasa 
předpokládaného pohybu je rozdělena na jednotlivé úse
ky a konkrétně se stanovl, na kterém úseku bude Objek~ 
pod kontrolou a na kterých místech se od sledovám 
upustí. Tohoto zpo.sobu sledováni se použ[vá v pi'ipadech, 
kdy objekt (kádrový rozvědčik kapitalistického zastup~
telského úřadu) jede mimo město po obvyklých kom um
kac1ch; 

c/ prostorovým sledovánim 
]e druhem vstřlcného sledováni, které je organizováno 
'/ určitém vymezeném prostot'u. Sledovači jsou rozmistěni 
tak, aby bez zjevného po~}'bu mohli zachytit příchod ob
jektu, jakož i jeho člnnost v mlstech, kde se nacházi vo
jenský či jiný dfiležitý prostor. Zpo.sob tohoto sledováni 
se používá i v tzv. hluchých prostorech, které poskytuji 
výhody pro uskutečněni konsplrativn[ scht1zky nebo mo
hou sloužit pro vybráni či naplněni mrtvé schránky apod. 

Cl. 10 

V praxi se obou základntch způsobO. !vsWoného i dopro
vodného sledovánt) použlvá komplexně s rllznou kombinací 
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jejIch metod. Charakteris tiCkým rysem taktiky sledováni je 
využivat nejrozmanitějšich způsobů a metodických postupů 
v závislosti na konkrétních podmlnkách. 

Cást t řetI 

Organizace sledování 

Cl. 11 
• 

Jedním z hlavnich a neJdúležltěJších opatření přl s ledo
vlin! je jeho organizační příprava. Touto přípravou jSou po
věřováni zkušen! funkcionáři útvarů sledovánI. Podle cha
rakterů akce a podmfnek v místě prováděného sledováni se 
pro sledováni objektu určuje potřebný počet sledovačl1 roz
dělených do skupin. V čele skupin jsou náčelníci skupin, 
ktel'i jsou odpovědní za provedení a splnění uloženého úko
lu. Za Hm účelem je každé pracovni skupině přidělen po
třebný počet dopravnfch prostředků a operativní techniky. 

Cl. 12 

Instruktáž pracovnfch skupin před zahájenim sledování 
provádí náčel nlk oddělení útvaru sledováni (dále jen "náčel
ník odděleni") nebo lehq zástupce. PřI plněni naročných 
úkclú provádí instruktáž náčelník odboru sledovánI. 

Čl. 13 

Tajné poznání objektu provádí náčelnik oddělení, jeho zá
stupce Jna S StB náčelnik odboru) nebo pověřený zkušený 
sledovac, s dostatečným odstupem času před zahájením sle
dovánL V mimořádných pfipadech se seznámen! může usku
tečnit i v den zahájeni sledovánI. 

Cl. 14 

Tajné poznání objektu se provádf: 
al pOdle fotografie, 
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bl podle poplsu, 
cl konspirativnl návštěvou v bytě objektu, 
dl prostřednictv[m operativního pracovnika - pomocí jím 

řízeného tajného spolupracovníka nebo pozváním objek
lu na státnI nebo veřejný úřad, 

e/ předánlm doprovázejfc!mí sledovači, 
fl jin}'m vhodným zpo.sobem. 

, 
Cl. 15 

Sledovat, který zná objekt a předává jej pracovn! skupi
ně, je povinen zůstat na stojce do doby, kdy se pi'esvědči, že 
objekt byl dobře poznán náčelnikem této skupiny. Náčelník 
skupiny ~9nsplrativně v co nejkratší době předá objekt všem 
sledovačům své skupiny. 

Cl. 16 

Střídáni nebo obměňováni sledovačů v prí'lběhu sledová
ní, jakož i předáni objektu následujici směně musi být pro
váděno konspirativně. Intervaly střidánI sledovačO jsou zá
vislé na charakteru akce. osobě objektu, prostředf, kde se 
sledováni provád!', délce trvání akce a na prO běhu sledováni. 
Z konsplraUvntch dl1vodl1 není sledovačl1m dovoleno, aby se 
v průběhu sledováni a v době střídáni scházeli ve skupin
kách. Za konspirativnt provedeni akce odpovídá především 
určený náčelnl'k skupiny. 

Cl. 17 

SledovánI' se provádi ve všech místech veřejně přístup
ných a v hromadných dopravnfch prostředcich. V m(stech 
omezeného přistupu veřejnosti (státni úřady, obchodni in
stituce apod.) je prováděno operativnl'm způsobem pod vhod
nou legendou, za pomoci vybraných pracovnIkl1 těchto úřadl1 
a instituci. Musí být prováděno přísně konspirativně, a to 
jak před sledolianou osobou, tak i bezprostřednim okolím, a 
proto všechny formy a metody, které použivají sledovači, vy~ 
cházejí z principu do.sledné konspirace. 
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Cást č t v rt á 

Spisový pOřádek a zpracováni dokumentace 

Cl. 18 

Podk ladem k zavedení sledováni je "Návrh na sledování" 
schválený přis !ušn ým funkcionářem. 

Cl. 19 

"Návrhy na sledování" se zapisují do přísně tajného pro
tokolu v pořadí jak došl y. Sloupce Č. 9, 10 a 11 jednacíh.::> 
protokolu se pro Očely sledováni slučujI v jeden sloupec a 
uvádí se zde, z kterého dne byla odes lána svodka sledováni 
dožadujícímu útvaru StB a kolik obsahuje IistO (např. 
17.9./1-4; znamená, že se odesfla ze dne 17. 9. jedna svod-
ka o čty ře ch lis tech J. . 

Cl. .0 

I II K získáni dokonalého přeh l ed u o došlých návrzich na 
sledováni [o objektech) a o osobách, které se s objek tem 
setkaly 10 stycích J. se vede a b ecedně řaze ný rejstřík ve for
mě jmenné IIs tkovn ice. Za tím účel em se vede také abeced· 
ně řazený rejs třík adres [majitelO bytu ], které objekt navští. 
vll. Tato evidence se vede o dděleně ocl rejstřlku objektu a 
Jej ich s tyk 0.. 

121 K vedení lístko(lnice se používá tiskop isu MV č. sk l. 27. 

CI. 21 

Jednotlivé ka rty se vypli'luj! podle p~ed tisk u s Um ·rozdl
lem, že vedle místa narozeni se uvád í s tátrú přislušnost evi
dované osoby. Ve spadni části vlevo se uváĎ! čis lo Jednacl 
a vpravo úda j, že se jedná o sledováni, styk sledováni _ 
adresa, krycf název akce. pro který útvar StB, ke kterému 
čj., Jm éno l'eferenta, důvod s ledováni, datum provedeni zá
pisu (na př. sledováni pro II. správu FMV v akci AP OLL O 

1 

, 

I 

I 
• 

k čj. OS-005/71/72 mjr . Mládek, nepřátelská činnost, 4. 2. 
HI72; nebo styk s ledování ... J. 

Cl. 22 

Jsou-li na objekt dffve evidované poznatky (objekt sle
dovánI, styk s ledovánI, adresa apod.l. provede evidenčll[ pra
covn[k o tom záznam na návrhu na sledováni s uvedenl:m, 
klerému útvaru StB a ke kterému č J . byly prislušné poznat
ky zaslány. Zaevidovaný návrh na sledováni s pNpadně dff
ve za loženými pisemnostmi se předává náčel níku IV. správy 
FMV (na KSSNB náčelníku 4. odboru S StB), který rozhodne 
o provedenI: sledovaci akce. 

Cl. 23 

Po rozhodnuti o provedeni siedovaci akce · se zavede spi
sový svazek, do kterého se vloží návrh na sledovánI. Svazek 
se na přední straně označí číslem jednacím a krycím názvem 
akce. Do svazku se potom uk láda jí dalšl za sebou vzniklé 
písemnosti až do ukončeni sledovací akce. Svazek vede po 
dobu akce náčelník odděleni (Itvaru s ledování nebo jhu ur
čený pracovník. 

Cl. 24 

DOjde-li na stejnou osobu od operativniho útvaru nový 
návrh na sledování, zaev iduje se v jednacIm protokole pod 
nové číslo jednacf. V takovém ·případě se návrh na sledování 
přikládá k dřive za loženému svazku, na jehož p ředni stl'aně 
se škrtne dřivěJšl číslo jednacI a nahradí novým. Toto spo
jenI pisemnostl se v protokole vyznačí II předcházejfclho 
čIsla jednacího ve sloupci "značka svazku" tak, že se napiše 
ke kterému čJ. bylo připojeno a současně se šj<:rtá původně 
uvedený vytřidovací znak a uschovací 1hOta. 

Cl. 25 

;1/ Lustrace pro operativni útvary StB ve spisovém rejstN
ku je prováděna pouze na základě lustračního listu nebo 

15 

• 



seznamu schváleného náčelníkem oddělení operativního útva~ 
ru StB. 

12/ Pracovnlk provádějIcí lustraci vyznačí na lustračním 
listu čj. útvaru StB, pro který bylo sledování prováděno, 
jméno refel'enta a odkáže žadatele na tento útvar. 

Čl. 26 

j1i PracovnícI, kteřl mají sledovací akci provádět, vypra~ 
covávaji po předchozlm průzkumu plán sledováni, grafický 
plán místa bydliště a zaměstnání objektu a záznam o zlskání 
opěrného bodu neho základn y. 

12/ Po zpracování plánu sledování se náčelník odpovída
jlcí za řízení akce osobně přesvědčí, zda navrhovaná opatře~ 
ní od povídafí dané situaci v mlstě bydliště a zaměstnání 
objektu. 

PI Plány akci závažného charakteru vypracovává náčel~ 
ník oddělení, popřípadě náčelnfk odboru, 

Čl. 27 

Plán s ledovacl akce obsahuje: 
al přijmení, jméno, datum a místo narození objektu, jak 

dlouhú se mil sledováni provádět, krycí jméno akce; 
bl zvláštní poznéltky, kterými jsou zejména poznatky dOle

žité pro sledování, které nejsou uvedeny v návrhu na 
sledGvliní a byly získány náčelníkem oddělení tltvaru 
sl~dování od operativního pracovnlka přI projednáváni 
příp,'avy akce, cíl, kterého má být sledováním dosaženo, 
a úko ly pro s l edova ěe směřujicí ke splněni tohoto cíle; 

cl charakteristiku místa bydliště objektu, zejména popis si
tuace v mlstě bydliště podle poznatko. zjištěných pro.zku~ 
me m, kde a ve které budově objekt bydU, ve kterém po~ 
schoúi je jeho byt, do Inerých ulic směřuj í okna jeho 
bytu, kolik je z budovy východů. a do kterých směrů vy~ 
ús(uJí, jakož i další skutečnosti , které se vztahují k si· 
tuacl v blízkém okoli bydliš tě a jsou díl.ležlté pro opera~ 
tivn! a konspirativní sledováni objektu; 

dl clwraktel'lstlku místa zaměstnání s lIvedenlm všech po~ 
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znatkú zjištěných prOzkumem obdobně jako u místa by~ 
dliště a údaje o pracovní době objektu; 

el organ1zaci sledováni, ve které se uvede: 
způsob poznáni objektu a jeho předáni sledovací sku~ 
plně (kde, kým bude vystaven a poznán), 
organizace práce při záchytu a za pohybu objektu, 
mlsta zřízení opěrného bodu nebo základny a zpOsob 
jejich konspirativního využitr; 

fl použití technických prostředků a druh technIckých pro~ 
středkO, které budou v akci použity; 

81 seznam a podpisy sle'dovačO, kteří budou na akci pra~ 
covat; 

h/ podpis pracovníka, který plán sledován! zpracoval a pod
pis nadřízeného náčelníka oddělenI. 

Čl. 28 

K vypracovanému planu sledováni se připojUje grafický 
plán mlsta bydliště a mista zaměstnáni objektu, V grafickém 
plánu musí být vyznačena: 
a/ poloha budovy, ve které objekt bydli a pracuje; 

• bl poloha ostatnich budov nebo bloků domO, prOchody 
v nich, sady, parky, ulice a obchody, které jsOU v nej~ 
bližším okolt bydlIště nebo zaměstnáni objektu; 

cl mlsta stanice elektrických drah, trolejbusO, autobusů, po~ 
případě nádraží, s tanoviště autotaxi a nejblIžší telefonní 
automat V pNpadě, že některá mista zájmu nemohou být 
v plánku zachycena, naznač! se zde jen jejich směr a 
vzdálenost; 

dl rozmístěni sledovačů, služebnfch vozO a opěrné body; 
el náhradní stanoviště sledovaČo., služebnlch vozů a opěr~ 

ně body, 

Čl. 29 
• 

Pro záchyt objekll1 v místech, kterých tyto trvale použí
vají pro ubytování, zaměstnáni nebo služební Jednání (hote~ 
ly, ZÚ kapitalistických států, pO,dniky zahraničnlho obcho~ 
dUJ. se zpracovávaj! centrá ln! plán,y ~ledován1. K zajlštěn( 
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maximální konspirace práce musf centrální plán obsahovat 
několik variant záchyt6 objekt6 a rozmIs těnf stanovišt, vozů, 
event. kombinovaných stojek . 

Čl. 30 

j1f Plán sledování schvaluje náčel nik odboru sledovánL 
Plány na dOležité akce a centrální plány schvaluje pro IV. 
správu FMV náčelník IV. správy FMV a pro 4. odbory S StB 
náče l ník 4. odboru S StB. 

/'ll Je-Ii nutno v pro.běhu akce změ nit organizaci sledo
vtiní, vypracovává se o změně pisemný zAznam a po jeho 
schvi11ení se přlk ládA k základnImu plánu sledovánI. 

Cl. 31 

Provádí-ll se sledovací akce přednostně jako "BLESK", vy
pracovává se plán v průběhu akce. Na akce do dvou dnů se 
zpracovává pouze záznam o organ izaci sledováni, který 
schvaluje náče ln fk odděleni. V záznamu se uvede, jak sle
dování bylo organizováno (o rga nizace s tojek, způsob pozná
ni objektu). použití technických prosti'edků a jména sledo
vačů, kteřf prováděli s ledování. 

Cl. 32 

Sledovač. který prováděl poznání a předání objektu ke 
5ledovúní, vypracuje o· tom záznam, v němž uvede: 

- clen, hodinu a způsob poznání, 
- misto a způsob pl'edání sledovaci skupině. 

Cl. 33 

1'/. O/.. prúběhu s letlování vypracovává náčeln ík skupiny 
spo]ecnl1 5e sledovacI skupinou pracovní svodku, která se 
zakládá dů svazku. 

;Z) Pracovní svodky mllsf vykazovat dokona lSi přehled o 
činnost! objektu a dělí S~ na Il'i části: 

1e • 

L část 

al pop!::> tinnosti objektu od zahájení do skončeni s ledováni : 
- kde a v kolik hodin bylo započato se záchytem a 

v kolik hodin bylo vlastni sledov4ní zahájeno, 
oblečení. objektu, co nesl v rukou a jak se chova l 
v okamžIku, kdy opustil bvdliště nebo zaměstnání 

• • 
- chová~í za pOhybu a v místech jeho zájmu. V blízkosti 

ob~ektu zvláštní dliležitosti se zpřesňuje popis chováni 
objektu a zpětně se ověřUje, co moh l v těchto mistech 
zjistit či pozorovat; 

. 
bl při použili dopravniho prostředk·u jeho označeni a směr 

jízdy. chováni objektu při nastupováni, za Jízdy a přI vy
stupování: 

při vstupu do ně.kterého domu (popisné a orientační 
čislo), jak se choval, koho zde navštívil, zda něco 
zanechal a co nesl , kd yž z domu vycházel, 
setkal-U se s jinou osobou, jak na setkání reagoval, . 
měl-Ii radost, byl-li překvapen nebo se snažil setkání 
vyhnout. Bylo-li zf'ejmě, že setká ni bylo smluvené čl 
náhodné, jak se choval při rozhovoru ( důvěrně, přá
telsky, zdržfmlivě), jak hovor dlouho trva l, zda sl něco 
pr;edaly a jakým způsobem se loučily. Výrazné změny 
v chování objektu před uskutečněním styku a po roz
loučení se s touto osobou (dále jen "styk" ). U styku 
se uvede krycí jméno, pod J,terým bude dále ve svod
kách uváděn až do jeho zjiš těni, 

záliby objektu, čemu věnoval největši pozornost při 
pohybu v ulicích a jinýCh mistech, jaké typy žen [mu
žCt] vyhledával, 
zda a jákým způsobem se snažil odhalit sledováni; 
:lvýrazni se ~n ísta kontroly a charak ter izu je, zda š lo 
o vlastní kontrolu [Sk l'yto u či zjevnou] nebo o kon
tl'as ledování ; • 

cl v této eá&ti pracovni svodky musí bSit zaznamenán, časo
vě označen a do všech podl·obnosU I'ozveden veškerý po
hy b a činnost objektu; 

dl při popisu či nnosti objektu se uvád í, kdy byl pod kontro
lou sledovače [adresa, veřejná m(stnost, park apod.], 
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stručný a věcný popis situace a poČasí, za kterého byla 
akce provAděna; 

el na levé straně svodky se uvádí časy, ve kterých objekt 
měnil činnost. Mista, která navštěvoval nebo mohl využít 
pro eventuální zájmovou činnost, se v pracovní svodce 
podtrhávajL 

II. část 

Zhodnocení činnosti sledovaČo.: 
_ chovánI objektu po dobu sledováni a zajímavé okol

nosti; zdůvodní se skutečnosti, kdy objekt nebyl pod 
kontrolou sledovačů, 
zda byl předpoklad s tyku nebo Jině činnosti objektu 
v nekontrolovaných prostorech, 
zda bylo ohledáno místo, kde se objekt zdržoval, vý
sledek obhlidky a znak sledovače, který obhlidku pro
váděl , 

kolikrát a kde byla provedena fotodokumentace, kdo 
jl provedl; nebyla-li provedena, uvádl se přfčiny, 

popis svršků, které sledovačí v průběhu sledování ke 
své obměně zevnějšku použilt, 

_ volací znaky a oblečení jednotlivých sledovačů, kteří 
prO\ád/§li kontrolu objek tu na adresách, vefejných 
mfstnostech nebo prostorech, 

_ tovární značka, barva a SPZ použitých vozidel, pro
středky použité k jP.jich změně a počet ujetých kUo
metrli, 

- kontroly náčelník 0., zjištěné závady a zásahy do orga
nizace práce skupiny, 
použit( opěrného bodu nebo základny (konkré tně, kte
rý opěrný bod nebo 'základna byla použita), jména 
slcdovačů (značky), čas použití, 

_ vznikU! výlohy Jednotlivých pracovníků v akci (do 
ollslnl razrtka), 
pracovní svodka se op.:ltří v této čiisti podpisy všech 
pracovníku skupiny. 

III. část 
Vyhc-dnocení akce: 
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Tuto část pracovní svodky zpracovává náčelník oddělenI 
útvaru sledování [zástupce)- po zhodnocenI akce s pra
covní skupinou. Zde kvalUikovaně ujednotí názor pracov
nI skupiny a podle potřeby sjednot[ názor několika sku
pin. Dále zvýraznI ty momenty v pro.běhu sledovánI ob
jektu, kterým je Dutno v opakovaném sledováni věnovat 
zvýšenou l?ozornost a opatři svým pudpisem_ 

CI. 34 

/1/ Z prvÉ části pracovní svodky se zpracovává svodka 
pr,) operalivnlho pracovníka. Z druhé části svodky se po
přIpad~ provede výpis pro něho zajímavých okolnosti. Druhá 
a třetí tást sloužt pracovním účehlm útvaró sledováni. 

/2/ Ve svodce sledování pro operativního pracovnlka se 
vypisuje pro.běh akce za uplynulý den chronologicky za 
sebou. • 

PI Na svodkách sledování se uvádí kryci jméno, pod 
kterým jl'! akce prováděna. V úvodu prvé svodky se dále 
uvedou poznatky zjištěné v evidenci útvarů sledováni, které 
pracovník provádějící lustraci uvedl na návrhu sledovánL 
Pravé příjmeni a jméno a datum narozeni objektu se ve 
svodce z hlediska utajeni neuváději. 

/4/ Administrativnl pracovník opatřl pracovnI svodku sle
dováni v závěru doložkou s uveden(m data pořlzení svodky, 
svým jménem a podpisem. Svodku sledováni podepiSuje s vý
jimkou ustanoveni č l. 73 služebnfho předpis.u MV-adm-I-1 
náčelník odděleni (na S StB náčelník odboru). 

CI. 35 

/11 Na každý styk objektu zpracovává svodku sledovač , 
který jeho s ledováni a zjištěni prováděL 

/2/ Ve svodce se uvede popis, pohyb ,\ chovánI styku od 
okamžiku rozchodu s objektem až do skcJnčen( jeho sledo
váni. Po zjištění jeho to tožnosti se uvedú u data jeho naro
zenI, jméno, pi'íjmení, mlsto narození, národnost, státní pi'I
slušnost, školní vzdělán.!, stav, povoláni, adresa zaměstna
vatele a bydliště, způsob jeho zjištění, či~lo evidenčního 
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listkll olJtanského průkazu nebo (.t)stovníh:J pasu. Je-Ii pro
V~dCi\O zjišWní pOJJloc:i příslušníka VB, uvádí se legenda, 
pod kU'roll byla kontrola ob~é1.nského [Jrllkazu provedena a 
[[sic, služeunlho průkazu pNslušníka Ve, krerý prováděl kon
trolu občanského průkazu. Na kr:n~ .. svodky sledovač uvede 
s\'é oblečeni a svodku podepisc . 

Pl Je-li styk za účelem z jištěni a ověření sledován v[ce
krát, dopinl slc:dovač svodku průběhem každého tohoto sle
dování s uvedením data a hodiny. 

;-1/ V případě. že styk byl odsledován, avšak jeho totol-
110St nebyl .. i ověřena [např. dům otevřel vlastním klíčem, 
ale v dom~ Hebydli), uvede sledovač do SVOdky, co podnikl 
za účelel~J jeh .... zjištěni a výsledek š~třenL 

/5/ Pro potřebu opflrativního pracovníka se cesta styku 
S uvedeníl:! popisu uvádí v závěru svodky objektu. 

/6/ p) zjištěni a ověření styku se napíše ustanovka pro 
operativní útvar StB, pro kter9 je sledovací akce prováděna. 
lasíJú se prostřednictvlm pracovníka pověřeného vedením 
jednacíhLJ pro tokolu. Ten provede lustraci v evidenci a 
neni-li n~ s tyk založena kar ta, tuto založí a provede přl
slušný záznam. Je-li karta založena, doplní JI záznamem a 
dříve uVC:.dené poznatky napíše na druhou s.tranu ustanovky 
(ne.Jo du svodky pod podpis náčelníka), uvede datum a zá
znam p( deplšp.. 

Pi Je-II s tyk zjištěn a ověřen ještě před napsánim svod
ky pro operativníllO pracovníka, uvedou se údaje o něm do 
svcdky ZA podpI~ a cestu styku. V takovém případě se usta
no\'l<a na styk neplše. 

Čl. 36 

/ 1/ Dů l ež i tým dokladem o či nnosti objektu je provedená 
fotodok umen tace. Je-li vice osob na fotografii, označl se zna
mé nkem na spoclnfm bilém okrajl. Na druhé straně se pod 
týmž zna ménkem uvede o koho se jedná, dále den, hodina, 
mislo pořfzení dokumentace a číslo jednací, pod kter9m je 
akce prováděna. Jeclnotlivé fotogra fie se za pořadovým čís
lem protokolu označuji pOi'adovým číslem tak, jak vznikají 
a jsou odesílány operatlvnlmu útvaru StB ( např. SI-0050-1/ 
02-S-72, 5I-0050-2/02-5-72 atd.). 
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. /2/ ,Záznamy na fotO?Okumentact ' určené pro operatJvnlho 
pucO\nlka se prováděli obyčejnou tužkou na ostatoi foto -
dokumentaci perem. ' 

13/ Do~u~en~ace pOřízená filmovací kamerou [videofo
nem) a Jejl pred~ni operattvnimu pl'acovníkťl se eV iduje 
v protokole pod čislem jednacím [např. 7 m filmu se zázmt
mem schůzky objektu DUNAJ dne ... j. 

CI. 37 

(l /~ ,~e každé s ledovací akcl se zavádl "Pi'ehled fota a ne
gah.vu . Do přehledu se zapisuj! odesllané fotografie a foto
kopie zadržené korespondence, negativy a fotografie uklá
dané do svazku. Ukládané nega tivy se vyznačuji v přehledu 
formou ~lomkll (např. 1/4 znamená, že se ukládá 1 negativ, 
na kterem JSou 4 snfmky; 1/2 zna mená 1 negativ o dvou 
~~lrmclch . apod. ). Ukládané snímlíy se označ! pořadovými 
Cl~ly a Čj. akce a _ v přehledu se vyznačí poče t uložen9ch 
fo,ografii podle poradových čísel [např. 1-20 znamená že 
ve svaZku" je uloženo 20 snímků od čfsla 1 do čis l a 20). 
Byla-U pCdzena do! umentace filmovací kamero u (video[o
nem), :namená se. co ll. s jal.::ým výsledkem bylo nafilmová
no a predáno operativnímu pracovn íku. 

/2/ V přehledu se rovněž poznamenává zapújčení foto
grafl~ sledovučům. Zápis se provádí podle evidenčních čísel 
t ~apr. 1. 3, 5 zna men8, že byly zapú jčeny fotografie uvede- " 
~ycb ČrSel). Zapůjčeni potvrdí sledovač svým podpIsem. Je
jich vrácení pak stvrzuje svým podpisem pracovnik, ktel'é 
mu by ly vráceny. 

• 
Čl. 38 

.,'lI DOjde-ii v průběhu sledování ke ztrá tě nebo projItI 
objektu nebo ztl'átě styku, je skupina, u n:iž ke ztrátě došlo, 
povInna po vypracování pracovní svodky napsat záznam 
v němž uvede za jak9ch pOdminek ke ztrátě došlo a všichni 
záznam podepIšL Náčelník skupiny uvede závěrem své sta
novisko. 

12/ Náčelník odpovídaJicí za provedení akce provede 
s prncovnIky rozbor situace, za niž došlo ke ztrátě objektu 
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či styku, zhodnotí práci skupiny v době ztráty a 
projednáni s učiněnými závěry uvede do záznamu 

výsledek 
o ztrátě. 

CI. 39 

o výdajich vzniklých v akci se vede pi~ehl.ed na evlden
čn[rn listu výdajů. Na něm se souhrnně e\'ldu)e veškeré vy
dánI ce lkovvmi částkami jednotlivých svodek. Zapsaná sou
hrnná částka musí souhlasit s rozpisem na jednotlivých pra
covních svodkách. 

Čl. 40 

Po skončenI sledovací akce se všechny písemnosti so~-
s lředi , sel'adí a zašijí do spisového svazku v tomto pořadl: 
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O. Zad ol strana svazku - obálka s fotodokumentaci 
1. Seznam uložených pisernnosti [tiskopis MV č. skl. 15) 
2. Evidenční list výdajů [tiskopis MV č. skl. 107 ) 
3. Přehled fota a negativú 
4. Návrh na sledováni 
5. Plán sledováni (organizace sledování), grafický -iPlá'~ 

byd liště a zaměstnání a návrh k získáni a pouz v Ol 
opěrného bodu 

6. Záznam o poznánI a předání objektu ke sledování 
7. Pracovní svodky o sledováni 
8. Svodky o sledováni styku a seznam navšUvených adres 
9. Záznam o ztrátě a projiti objektu . -

10. Záznam o ztrátě s tyku 
ll. Vyhodnoceni akce: 

adresy navšUvené objektem, 
_ zjištěné styky, jejich krycí i pravá jména , osobní 

data, bydliště a pracoviště, 
místa, kde se objekt pohybova l opakovaně , 

_ jeho pravidelné trasy , 
SPZ a ty py vozů, l{terě používal nebo měly sou
vislost s akcí, 

_ dílležitá mista, kde nebyl pod kontrolou, 

, 

- zda byla zjištěna kon trola objektem a její zpl1sob, 
- nezjlštěné styky a místa ztrát objektu a stykl1 

12. Poznatky od operativního pracovnfka (k odhalení sle
dováni, stIžnost objektu na sledovani apod.), závěry a 
další pfsemnosti související s akcL 

ČI. 41 

j lJ Jednotlivě pisemnosti se pořadově očíslUji a zapíší po
dle druhu s uvedenim po čtu listO. do seznamu uložených pi
semnostL Přísl ušný náčelník oddělení v seznamu uložených 
písemnosti vyznačl pod pos lednim zápisem návrh na uloženl 
svazku, vyřazovaci znak a uschovací IhMu a podepfše Jej. 
NA-vrh na uloženi svazku schvaluje náčelnik odboru. 

Pi Poté se svazek uloží ve spisovně. Uloženi svazkl1 se 
pro\'ádí podle jednotl1vých čj. za sebou. 

Čl. 42 

Svazky se uschovávají ve spisovně nejméně po dobu 
15 let. Svazky neprovedených sledovacfch akci se uschová
vaji 1 rok a svazky z cvičných akcí po dobu 10 let. Vyřazo
VálJí písemnosti se provádí podle služebnlho předpisu 
MV-adm-I-5. 

CI. 43 

J1/ Zapo.jčování svazkl1 nebo jednotlivých písemnosti 
z nich se uskutečihl je pouze na vyžádáni náčelnika oddě
leni útvaru sledovánI (jeho zás~upce) a nadřizených náčel
níkl1. Zapt'i j čován í se vyznačuje v zá po.jčl1[ knize . 

pj Svazky mohou být dále zapůjčeny k nahlédnuti ope
rativnímu pracovníku, pl"O něhož se akce prováděla, jeho 
nad řízeným náče l n I kt'im nebo zvlášť k tomu zmocněným pra
covnikl1m MV. 
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Cást pátá 

Zásady analytické činnosti 

Cl. 44 

Analytickou činností u útvarO sle~ováni rozumí'.fie čin· 
nost zaměřenou na soustřeďován i, studIUm, oceňovám a roz· 
bor operatlvnich Informac i o chování a činnosti objektů, ja
kož i sledovačl1. Cílem této analytické činnosti je: 
al studium metod a zpOsobO práce protivnfka , které umož

filljl stanovit v jakém směru je třeba se sous tředit na 
odhalováni jeho činnosti, jaké taktické způsoby a metody 
práce pouUvat k úspěšnému odha lován í jeho nepřátelské 
čin nost!· • 

bl s tudium organizace, řízeni a konspirace práce umožňujI
ci stanovit pozitivni a ncgativnf rysy taktiky 'sledováni, 
přfčiny nedosta tkCt a chyb v práci sledovačů a opatřeni 
pro zkvalitněni práce; 

cl využití zlskaných úda jO ke stanoveni objektlvnfch a účin
ných metod řízení procesu sledování na jednot1iv)'ch pra
covnich úsecich. 

Č l. 45 

Analyti cký pracovník vychází pfi zpracováni zprávy z ná
sledujlcfch pramenů: 

al z informaci zlskaných č innosti útvarů s ledování, který
mi jsou: 
- svodky s ledovánI a dalš! poznatky o činnosti nepřítele, 
- rano! hlášeni o prúběhu akci, 

měs!čo! statistický výkaz o prováděných akcích, 
materilily zp l'acované útvary sledováni na dožádá ni 
centl'á lni analýzy IV. správy F'tv1V, 

- svazky uzavřených akcí; 

bl z jiných ma tel'iálll: 
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- poznetky českoslove nské rozvědky a kontrarozvědky 
a S StB. 

Cl. 46 

Soustředěné materiály pracovnlk analýzy správně a od
povědně ohodnott a zařadL Podle charakteru informaci a 
technických možností se uživ! knižního, kartotečnlho, gra
fického a strojového způsobu soustřeďováni operativnich In
formací. 

Cl. 47 

Jl! Konečným stadiem analytické práce je oceněni 
analýza operat1vnlch informact. Analýza musl spli''iovat po
žadavky účelnosti, věrohodnosti a operativno~ tI . . 

PI Požadavek účelnosti spočlvá v tom, že každá ana lýza 
operativní informace je prováděna s určitým cflem a must 
p řesně odpovidat na kladeno u otázku. 

J31 Věrohodnost se dosahUje Um, že jsou využívány pro
věřované Informace v celém rozsahu, který je k určitému 
objektu či problematice k . dispozici. 

• 

141 Operativnost spoč[vá v tom, že analýza mus[ být pl'O
vedena ihned po ziskáni operatlvni informace, pokud tento 
poznatek je operativně využitelný a aktlláln i. 

Cl. 48 

Na zákl adě uvedených l'ozborů analýza zpracovává a po-
dává informace formou: 

týdennich svodek, 
podrobných rozboru k jednotlivým problérnllm, které JSou 
stanoveny -p lánem práce, 

_ signálntch zpráv ukazujlcich narůstání některých nedo
statků v práci útvarů Sledováni, 

_ podkladů pro vyhodnocení plánu práce. 

C1. 49 

Jl! Výsledky práce analýzy slouži z vnitf'n!ho hlediska pro 
vlastni práci a potřebu útvarů sledováni. 
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/2/ Zprávy k jednotlivým hodnoceným problémům s kon
krétními závěry a návrhy na opatření JSOU pi'edkládány ná
čelníku útvaru s ledování, popi'lpadě příslušného operativnr· 
ho útvaru k provedeni dalších opatřeni a k hodnocení pod
řfzených pracovníků při plněni úkolů. 

Část šestá 

Získáváni, registrace a styk 
s důvěrníky pro základní sledo vání 

Cl. 50 

Útvary sledování využ{vajf v základnfm sledovánI též 
spclupracovnfky - dOvěrn!ky, Zásady pro získáván!, regis~ 
traci, řízen! a výchovu se řídí s lužebnfm předpisem A~oper-I-3 
"Směrnice pro eráci s ta jný mi spolupracovnfky českosloven
ské kontrarozvědky", 

Cl. 51 

Při základnfm s ledováni jsou v prácI s dÍlvěrnfky uplat
ňm'ány některé odchylky od směrnic pro práCi s ta jnými 
spťlupracovnfky čs. kontrarozvědky, a to: 
al styk s do.věrnfky je pravidelný, uskutečňovaný v terénu 

a ve výjImečných přfpadec,h v místě bydl1ště; 

bl důvěrnlk podává dflčí poznatky z prostor o. určených mu 
operativnlm pracovníkem a ve vzájemně dohodnutém ča
sovém období; 

cl charak ter práce v jednotlivých prostorech vyžaduje vzá
jemnou spolupráCi mez i dúvěrn lky a tudlž i vzájemné 
jejich poznáni. Tento styk duvěrníkll je uskutečňován 

konspirativně a pod vhodnou legendou; 
dl za spolupráci jsou pr'avldelně odměňováni. VyúčtovánI 

odměn se provádI na evidenčním listu výdaj"O. pro každou 
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akci a na evidenčním listu výdajl1 jednotlivých důvěr
níků' , 

el důvěrn[Ci zpravidla nejsou evidováni v operativní evi
dencI. 

Část sedmá 

Získáváni, evidence a použiváni opěrných bodů a základen 

Cl. 52 

ZískávánI, evidence a využ(váni opěrných Dodll a zák la
den pro potřeby útvaro. sledování se řldi s lužebním před
pisem A-oper+3 "Směrnice pro práci s tajnými spolupra
co\-ntky československé kontrarozvědky", 

Cl. 53 

v 2.rácl útvarů sledováni jSou uplatňovány některé od
chylky od směrnic pro práci s tajnými spolupracovnfky čs, 
kontrarozvědky. a to: 
al opěrné body a základny Jsou budovány výhradně pro po

třeby útvarů sledováni ve sledovacích akclch; 
bl svazky se zakládajf jen na stálé opěrně body a základ

ny, Pro krátkodobé použiti k jednotlivým sledovacím ak
cím se návrh na zřízení opěrného bodu nebo základny 
stává součást{ pláIJ.u sledováni a zakládá se do spisového 
svazku (mapky sledováni); 

cl opěrně body a základny zlskává, eviduje, vybavuje, zpro
středkovává a provádí úhrady za použlvánf náčelníkem 
určený pracovník; 

dl každé použit( opěrného bodu nebo základny v akci se 
zaznamenává do druhé částl svodky sledovánI; 

el po zrušenI stá lých opěrných bodll a zák laden se svazky 
ukládaji na dobu 5 let a poté se rušl ; 

II při předáni stálého opěrného bodu neb'o základny jiného 
útvaru MV se svazek ruši a materiály potřetmé k d'al~ 
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šímu vedeni bodu nebo základny předává evidenční pra
covnIk s plsemným návrhem příslušnému operativnimu 
útvaru. 

Část osmá 

Používání zpravodajské techniky 

Cl. 54 • 

Používáni zpravodajské techniky při sledování se řídí 
služebnim pferlpisem A-oper-VI-l. Dohodou mezi IV. sprá
vou FMV a VI. správou FMV jsou stanoveny zásady, zpOsob 
a pollminky, za kterých mohou útvary sledováni samostatně 
používat prostředky zpravodajské techniky. 

Část devátá 

Využití vrtulníku ve s ledováni 

Čl. 55 

JIJ K zajištěni (Ikolu s ledování mohou útvary sledováni 
ve zvlášť důležitých akclch [Jol1živat ve své práci vrtulníku 
leteckého oddUu FMV v Praze a Bratislavě. Zvlášf důležitý
mi akcemi jsou takové opel'atlvni akce, kde je mimořádný 
zájem na sledováni, kde se předpokládá činnost nebo styky 
protistátniho charak teru, kdy akce ne ni předem narušena a 
kde nehroz( nebezpečl dekonspirace tohoto mimořádného 
prostředku sledovánL 

PI Důležitým činitelem při nasazení vrtulníku je mira 
objektivních Informací k objektu, jeho záměrům a cestě . 
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Čl. 56 

_ Nasazení vrtulníku do sledovací akce navrhuji po pečli
vem zvážení náčelníci odborů a schvaluje je pro útvary sle
dování v Praze náčeln[k IV. správy FMV, na S StB náčelník 
správy Státnl bezpečnosti se souhlasem náčelnlka IV. sprá
vy FMV. 

Cl. 57 

Na základě schvá leného návrhu posoudí náče lník letec
kěho oddllu FMV možnost nasazení vrtulnlku z hlediska 
technického stavu, povětrnostntch podminek, předpokláda
né trasy a situace souvisejfcí s povolením letu. Po prozkou
mání všech hledisek rozhodne o nasazeni vrtulníku do s le
dovaci akce. 

, Čl. 5B 

Ve sledovacich akcích za pomoci vrtulníku je nutno dbát 
pi'edevšhn na konspiraci s ledováni. Proto se vl'tulniku vy
užívá h lavně pro vlastni sledováni objektu na trase v úse
cich nebezpečných ~ro služebn( vozy, předp·okládaných mís
tech konkr.ětnl nepřátelské činnosti objektu, k fotodokumen
taci jeh~ činnosti v tzv. hluchých prostorech a pro přesun 
sledovačů při vstřicném sledováni. Nasazen! vrtulnlku ve 
sledováni Le nutno přerušit při sebemenšlm náznak u de
konspirace. 

Čl. 59 

Připravou a řízením akce s použitím vl"tuln1ku se určují 
schopni a zdravotně zpúsobilt příslušníc i , ktel'i prodělali od
bornou připrav u sledování vrtulnlkem. 4. odbory S StB v CSR 
při sledovacich akcích za použiti vrtuln íku žádají Q spolu
práci a pomoc IV. správu FMV; 4. odbory S StB v SSR od
bor sledování HS StB v SSR. Vrtulníku pro sledován[ nelze 
pc:užÚ z důvodů nedostatečné časové přrpravy před letem 
pro akce ·"BLESK" a v prostorech státních hranic L:SSR. 
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tást desátá 

Zásady radioprovozu 

Cl. 60 

R.fidlový provoz VKV uskutečňovaný IV. správou FMV 
a 4_ odbory S StB se řídí " Předpisem pro rádiový provoz" 
MV-spoj- IV-3 . 

Část jedenáctá 

Konspirace útvarů sledováni 

Cl. 61 

Otvary sledování jsou umfstěny v zakonspirovaných bu
dovách, vedených pod vhodnou legendou civilního podniku. 
Do zakonsp irovaných budov mají přístu p kromě př[slušníků 
útvarů sledování min istr vnitra ČSSR, jeho náměstci. oso
by v jej ich doprovodu a v doprovodu náčelníka a zástupce 
náčelníka útvaru sledování. Náčeln ik KSSNB a náčelník S StB 
mají přístu p do zakonspirovaných budov v rámci příslušné 
KSSNB. Do těchto budov mají dále přístup pracovnici MV, 
kteřf plní úkoly spojené s údržbou a oprava mi budova pro
střed kll. Výjimky povoluje ministr vnitra ČSSR. 

Cl. 62 

V konspl račn[ch budovách a pracovištích je dovo leno 
Likládat písemný ma teriá l tajného a p řfsně tajného charak
teru, zbraně, součástky výstroje a výzbroJe, prostředky zpra
vr,dajsuké techniky jen za p~edpokladu , že jsou řádně za
bezpeceny. 

Cl. 63 

/11 P řfs ! ušnfci t.1tvarll sledováni jSou povinni přísně za
chováva t konspirac I budov, prostředkll a osobní konspiraci. 

(1/ Zásady osobnl konspirace pracovníků útvarll sledová
ni stanoví náčelnik fV. správy FMV. 
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