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Správa rozviedky bola po auguste 1968 
kritizovaná za pozitívne prijatie re-
formných postojov Pražskej jari, za 
snahu vyčleniť rozviedku z potlačo-
vacieho aparátu (teda zo štruktúr ŠtB 
a ministerstva vnútra), za úmysel 
redukovať jej úlohy len na politicko-
-hospodárske spravodajstvo a za ne-
gatívny postoj voči invázii vojsk Var-
šavskej zmluvy v  auguste 1968.2 
Systematickú snahu o reformu roz-
viedky – o zmenu jej postavenia v štát-
nom aparáte i o zmenu vnútornej 
štruktúry – možno datovať už na za-
čiatok roku 1968. Tento príspevok 
preto predstavuje organizačnú štruk-
túru rozviedky v roku 1968, vtedajšie 
návrhy jej útvarov na vykonanie or-
ganizačných zmien a nakoniec zmenu 
jej organizačnej štruktúry v roku 1969.

ORGANIZÁCIA ROZVIEDKY  
V ROKU 1968

V roku 1968 sa Správa rozviedky  
(I. správa MV) členila na 15 odborov, 
4 samostatné oddelenia a 4 ďalšie 
útvary, ktoré spadali buď priamo pod 

náčelníka rozviedky alebo pod jedné-
ho z jeho troch zástupcov. 

Náčelník rozviedky plk. Josef Houska 
priamo riadil 5. odbor (vedecko-tech-
nická rozviedka), 14. odbor (kádrový 
a školský), 16. odbor (hospodársky),  
17. odbor (šifrový), finančné oddelenie, 
vnútorné oddelenie, oddelenie diploma-
tických kuriérov, analytickú skupinu 
a útvar pre koordináciu so socialistic-
kými rozviedkami.

Pod I. zástupcu náčelníka rozvied-
ky pplk. Jana Paclíka – „Nováka“ spa-
dal 6. odbor (zahraničná kontraroz-
viedka), 8. odbor (aktívne opatrenia 
a dezinformácie), 9. odbor (študijný 
a informačný), 15. odbor (mechanická 
evidencia a archív), útvar pre koordi-
náciu s Hlavnými správami ŠtB ČSR 
a SSR a útvar pre riadenie 1. odborov 
krajských správ Zboru národnej bez-
pečnosti (KS ZNB). Odbory politickej 
rozviedky spadali pod zástupcu ná-
čelníka rozviedky mjr. Miloslava 
Čecha – „Čadu“, šlo o 1. odbor (americ-
ký), 2. odbor (nemecký), 3. odbor (eu-
rópsky) a 4. odbor (afro-ázijský). 
Ďalší zástupca náčelníka rozviedky 

plk. Zdeněk Žlábek – „Žemla“ riadil 
útvary nelegálnej rozviedky: 10. odbor 
(dokumentačný), 11. odbor (výber a prí-
prava kandidátov), 12. odbor (opera-
tívny), 13. odbor (spojovací a technic-
ký), analyticko-obranné oddelenie 
nelegálnej rozviedky a 7. odbor (Služ-
ba zvláštneho určenia). Okrem týchto 
útvarov riadil Žlábek aj útvar pre 
koordináciu so Spravodajskou správou 
Generálneho štábu Československej 
ľudovej armády (vojenská rozviedka).3

Úlohu rozviednych útvarov na úze-
mí Československa vykonávali 1. od-
bo ry KS ZNB. Vznikali postupne od 
19. novembra 1954 na ôsmich vybra-
ných, od 1. apríla 1955 boli zriadené 
na zvyšných dvoch KS ZNB a na sprá-
ve MV Jáchymov. Úlohou 1. odborov 
bolo vykonávať výber a vysielanie 
agentov do kapitalistických štátov, 
vytvárať nelegálne kanály pre vysie-
lanie agentov a odhaľovať, kontrolovať 
a likvidovať kanály cudzích rozviedok 
na území Československa.4

V podriadenosti odborov centrály 
rozviedky pod jednotlivých predsta-
viteľov jej vedenia bol jasný systém 

Reorganizácia rozviedky 
v roku 1969 

V roku 1969 sa uskutočnila zásadná zmena v organizačnej štruktúre 
československej rozviedky. Dovtedajšia Správa rozviedky 1 bola reorganizovaná 
a „povýšená“ na Hlavnú správu rozviedky. Organizačná zmena sa dotkla nielen 
centrály, ale aj rozviednych útvarov umiestnených v krajských mestách. 

1  K vývoju rozviedky v rokoch 1954 – 1968 pozri KOUDELKA, František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období 
Pražského jara 1968 (leden – srpen 1968). Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970, díl 7. ÚSD AV ČR – Doplněk, Brno 1996, 
s. 67–73.

2  Archiv bezpečnostních složek (ďalej len ABS), fond (ďalej len f.) Hlavní správa rozvědky (ďalej len I. S-SNB), krabica (ďalej len kr.) 014, 
Vývoj situace od ledna 1968 na čs. rozvědce (nedatované). 

3  ABS, f. I. S-SNB, kr. 0568, Informace o organisační struktuře čs. rozvědky, 17. 4. 1968.
4  ŽÁČEK, Pavel: Menší sestra I. Vznik a vývoj První správy ministerstva vnitra 1953–1959. Prius, Brno 2004, s. 153–155.
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5  ABS, f. I. S-SNB, kr. 0568, Akční program československé rozvědky. 
6  V nižšie citovaných dokumentoch navrhovali jednotlivé útvary rozviedky zmeniť ju na samostatnú spravodajskú službu pri vláde ČSSR 

podriadenú jej predsedníctvu. 
7  ABS, f. I. S-SNB, kr. 0567, Podklady k problémům společenského a právního postavení čs. rozvědky, 1. 3. 1968.
8  Tamže, Postavení rozvědky v čs. aparátu – rozbor, 4. 3. 1968.

organizácie spočívajúci v dvoch od-
borných líniách – politickej rozvied-
ke a nelegálnej rozviedke, podriade-
ných dvom zástupcom náčelníka 
rozviedky, a v ďalších samostatných 
útvaroch (odboroch, oddeleniach, 
skupinách), ktoré spadali buď pod 
náčelníka rozviedky alebo pod jeho 
prvého zástupcu. Teritoriálny princíp 
je prítomný len na úrovni odborov 
v prípade politickej rozviedky. Z roku 
1968 sa zachovali viaceré návrhy na 
budúcu možnú reorganizáciu rozvied-
ky s rozličným dôrazom na použitie 
či už líniového alebo teritoriálneho 
princípu.

PREDSTAVY O REORGANIZÁCII 

Jednotlivé odbory vtedajšej Správy 
rozviedky sa začiatkom roka 1968 pí-
somne vyjadrili k návrhu akčného 
programu rozviedky.5 Šlo predovšet-
kým o názory na postavenie rozviedky 
v štátnom aparáte,6 väčšina odborov 
rozviedky však vyjadrila aj svoje pred-
stavy o možnej zmene jej vnútornej 
organizácie. V návrhoch sú viditeľné 
aj rôzne predstavy o názve rozviedky 
– spomína sa všeobecný termín „roz-

viedka“, „Hlavná správa rozviedky“, či 
„Čs. spravodajská služba“. 

2. odbor (nemecký) navrhol budovať 
rozviedku na prísnom a dôslednom 
teritoriálnom princípe pri zachovaní 
špecifík líniovej práce a zvýraznení 
úlohy informačných a analytických 
častí rozviedneho aparátu ako objek-
tívnych orgánov vedenia správy.  „Ob-
jektívne orgány“ mali spadať buď pod 
náčelníka rozviedky alebo jeho prvého 
zástupcu a tvoriť ich mali informačno-
-analytický odbor (vytvorený z vtedaj-
ších informačných a analytických 
úsekov jednotlivých operatívnych 
odborov), odbor aktívnych opatrení 
a bližšie nešpecifikovaný odbor zovše-
obecňujúci metodiku líniovej práce 
v rámci teritoriálnych odborov. Ďalšie-
mu zástupcovi náčelníka rozviedky by 
podliehali personálny odbor (zlúčený 
11. a 14. odbor), odbor spojenia (vtedaj-
ší 13. odbor, šifra a kuriéri), odbor 
dokumentácie (vtedajší 10. odbor), 
hospodársko-finančný odbor a opera-
tívna evidencia (vtedajší 15. odbor).  
2. odborom preferovaný teritoriálny 
princíp mal byť tvorený štyrmi odbor-
mi, ktorých záber by kopíroval vtedaj-
šie odbory politickej rozviedky (ame-

rický, nemecký, európsky, rozvojové 
krajiny). V rámci týchto teritoriálne 
organizovaných odborov by ďalej pre-
biehala špecializácia po stránke jed-
notlivých línií rozviedky (politická, 
vedecko-technická, nelegálna, zahra-
ničná kontrarozviedka). Toto riešenie 
malo podľa predstáv 2. odboru pod-
statne uľahčiť koordináciu riadenia 
v centrále, pomôcť pri odstránení 
konfliktov na rezidentúrach a v práci 
na spoločných bázach a koncentrovať 
riadenie podľa jednotlivých teritórií.7 

Teritoriálny princíp preferoval  
aj 4. odbor (afro-ázijský), podľa kto-
rého prax súbežného pôsobenia nie-
koľkých špecializovaných úsekov 
rozviedky v rámci jedného teritória 
znamenala absenciu účinnej koordi-
nácie, vzájomnej výmeny skúseností 
a jasnej zodpovednosti za výkon roz-
viednej činnosti. 4. odbor vnímal lí-
niový princíp ako odôvodnený v prí-
pade vedecko-technickej rozviedky 
a  čiastočne v  prípade nelegálnej 
rozviedky (čo sa týka prípravy agen-
túry a dokumentácie). Do teritoriál-
neho členenia však mala byť v plnej 
miere začlenená zahraničná kontra-
rozviedka.8 

Pplk. Jan Paclík – „Novák“, 1. zástupca náčelníka HSR, plk. Zdeněk Žlábek – „Žemla“, náčelník „Správy D“a pplk. Miloslav Čech – „Čada“, náčelník 
„Správy A“ Foto: ABS
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5. odbor (vedecko-technická rozvied-
ka) navrhoval vnútornú štruktúru 
rozviedky rozdeliť do štyroch líniových 
smerov (politická, vedecko-technická, 
nelegálna rozviedka a zahraničná 
kontrarozviedka). Jednotlivé líniové 
smery mali mať vlastné informačné 
úseky. Pre objektivizáciu analytické-
ho a kontrolného systému malo byť 
u náčelníka rozviedky zriadené ana-
lytické a kontrolné oddelenie previa-
zané s obdobnými útvarmi na jednot-
livých líniách. Pod náčelníka roz viedky 
mali spadať tylové zložky: osobné, fi-
nančné, hospodárske a operatívno-
-technické oddelenia, šifra a kuriérna 
služba. Zástupca náčelníka rozviedky 
nemal byť viazaný na jednotlivé spra-
vodajské línie, okrem faktickej funk-
cie zástupcu náčelníka mal byť pove-
rený koncepčnými a koordinačnými 
otázkami.9

6. odbor (zahraničná kontrarozvied-
ka) navrhol prijatie teritoriálneho 
systému v operatívnej činnosti a línio-
vého systému v analytickej činnosti. 

Podľa tejto predstavy mala vzniknúť 
Hlavná správa rozviedky (alebo Čes-
koslovenská spravodajská služba) 
s troma operatívnymi správami – ger-
mánska, európska a americká (vráta-
ne rozvojových krajín). Operatívne 
správy by sa delili na odbory špeciali-
zované na určité štáty, oblasti, či kon-
tinenty, a až v rámci odborov sa malo 
pristúpiť k deľbe podľa spravodajských 
línií. Operatívne správy mali spadať 
pod zástupcu náčelníka rozviedky pre 
operatívu. Vytvorená mala byť aj sa-
mostatná správa pre analýzu, doku-
mentáciu a  informácie, vytvorená 
z vtedajšieho informačného odboru, 
odboru aktívnych opatrení a analytic-
kých úsekov vedecko-technickej roz-
viedky a zahraničnej kontrarozviedky. 
Túto správu by viedol ďalší zástupca 
náčelníka rozviedky, ktorý by bol po-
verený aj všetkými rozhodujúcimi 
koordinačnými úlohami a vzťah mi 
s ministerstvami a kontrarozviedkou. 
Pod náčelníka štábu Hlavnej správy 
rozviedky (HSR) by spadali tylové úse-

ky: kádrový a školský odbor legálnej 
rozviedky, kádrový a školský odbor 
nelegálnej rozviedky, odbor operatívnej 
techniky, odbor evidencií, hospodársky 
odbor, odbor legálneho spojenia a odbor 
nelegálneho spojenia. Pri náčelníkovi 
HSR by vznikol sekretariát s inšpekč-
nými a kontrolnými orgánmi.10

7. odbor (Služba zvláštneho určenia) 
ponúkol dve alternatívy vnú tornej 
organizácie rozviedky. Podľa prvej by 
vznikli:

1) taktická línia s troma sektormi: 
politická rozviedka s informačným 
odborom a aktívnymi opatreniami, 
vedecko-technická rozviedka a zahra-
ničná kontrarozviedka,

2) strategická línia,  ktorú by tvo-
rili odbory nelegálnej rozviedky 
a Služba zvláštneho určenia,

3) štáb s úsekmi: plánovania a kon-
trolný, analytický, koordinačný, mo-
bilizačný, administratívny a prípadne 
personálny a

4) úsek služieb zahrnujúci evidencie, 
hospodársky, finančný a plánovací 

9  Tamže, Některé poznámky k organizační struktuře rozvědky, vazbám na státní aparát a její podřízenosti, 24. 2. 1968.
10  Tamže, Názory na začlenení a organisaci čs. rozvědky, 26. 2. 1968.

PR – politická rozviedka     
NR – nelegálna rozviedka     
KS ZNB – krajská správa 
Zboru národnej bezpečnosti     
ZS/GŠ – Spravodajská správa 
Generálneho štábu

ORganizačná štRuktúRa SpRávy ROzviedky k 7. 4. 1968

náčelník

 i. zástupca náčelníka

5. odbor
vedecko-technická rozviedka

14. odbor
kádrový a školský

16. odbor
hospodársky

17. odbor
šifrový 

Finančné oddelenie

vnútorné oddelenie

Odd. diplomatických 
kuriérov

analytická skupina

koordinácia so 
socialistickými rozviedkami

7. odbor
služba zvláštneho určenia

10. odbor
dokumentačný NR 

11. odbor
výber a príprava kandidátov NR

12. odbor
operatívny NR

13. odbor
spojovací a technický NR 

analyticko-obranné  
oddelenie nR

koordinácia so zS/gš 

zástupca náčelníka zástupca náčelníka

6. odbor
  zahraničná kontrarozviedka

8. odbor  
aktívne opatrenia a dezinformácie

9. odbor
študijný a informačný

15. odbor
mechanická evidencia a archív

koordinácia s HS štB  
a riadenie 1. odborov kS znB 

1. odbor
americký PR

2. odbor
nemecký PR

3. odbor
európsky PR

4. odbor
afro-ázijský PR
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odbor, technický odbor, šifru a kuriér-
nu službu. 

Strategickú a taktickú líniu i úsek 
služieb mali viesť zástupcovia náčel-
níka HSR, štáb naopak prvý zástupca 
náčelníka HSR. Podľa druhej alterna-
tívy by sa rozviedka delila na:

a) legálnu líniu s troma sektormi: 
politická rozviedka, vedecko-technic-
ká rozviedka a zvláštne odbory (vte-
dajšie odbory 6., 7. a 8.) a

b) nelegálnu líniu, do ktorej by boli 
zaradené vtedajšie odbory nelegálnej 
rozviedky. 

Štruktúru rozviedky mal doplniť štáb 
a úsek služieb podľa prvej alternatívy.11

Vítězslav Litera – „Lučan“, náčelník 

11. odboru (výber a príprava kandidá-
tov nelegálnej rozviedky), navrhol 
vytvoriť tri základné línie: legálnu 
rozviedku, nelegálnu rozviedku a úsek 
služieb. Každá by podliehala jednému 
zo zástupcov náčelníka rozviedky. 
Každý zástupca náčelníka mal mať 
k dispozícii vlastnú analytickú a štu-
dijnú skupinu, ktorá by riešila úlohy 
spojené s riadením, koordináciou, 
kontrolou a pracovným zameraním 
tej-ktorej línie. Pod 1. zástupcu náčel-
níka rozviedky mali spadať útvary 
vedenia rozviedky: sekretariát, ana-
lytická a študijná skupina, útvar pre 
koordináciu, personálna skupina 
a inšpekčná skupina.12 

12. odbor (operatívny nelegálnej 
rozviedky) navrhol rozdeliť HSR na  
5 operatívnych správ a na ďalšie sa-
mostatné oddelenia. Náčelník HSR 
by priamo riadil oddelenia analytic-
ké, f inančné a kádrové, zástupca 
náčelníka rozviedky vnútorné odde-
lenie (mobilizácia, medzinárodné 
vzťahy, výprava kuriérnej pošty, 
sekretariát), dovtedajšie 1. odbory KS 
ZNB, informačný a hospodársky od-
bor (správa budov, technické pro-
striedky, autopark). Operatívnymi 
správami mali byť: 

a) politická rozviedka (vtedajší 1., 
2., 3. a 4. odbor), 

b) nelegálna rozviedka (vtedajší 10., 

Hlavná SpRáva ROzviedky k 1. 6. 1969

Návrh 13. odboru Správy rozviedky MV z roku 1968 na vnútornú organizáciu rozviedky podľa línie taktickej a strategickej a návrh 12. odboru 
Správy rozviedky MV z roku 1968 na vnútornú organizáciu rozviedky podľa štyroch spravodajských línií.  Zdroj: ABS

11  Tamže, Nemenovaný dokument 7. odboru, 24. 2. 1968.
12  Tamže, Nemenovaný a nedatovaný dokument podpísaný mjr. „Lučanom“.

náčelník HSR

Sekretariát 

Odbor „S”
informačný

Odbor „R”
kádrový a školský 

zvláštna záloha

Hlavný výbor kSč

i. zástupca náčelníka HSR

Správa „F“
pobočka HSR v Bratislave 

oblastné odbory
Praha
Plzeň

Ústí nad Labem
Hradec Králové

České Budějovice
Brno

Ostrava
Bratislava

Banská Bystrica
Košice

 Správa „d”
Nelegálna rozviedka

1. odbor
dokumentačný

2. odbor
výber a príprava kandidátov

3. odbor
operatívny

4. odbor
technický 

analytické a obranné  
oddelenie

 Správa „e”
Vnútorná správa

1. odbor
operatívna mechanizovaná evidencia 

2. odbor
hospodársky

3. odbor
spojenie

vnútorné oddelenie

Finančné a plánovacie  
oddelenie

 Správa „C”
Vedecko-technická rozviedka

1. odbor
americký 

2. odbor
ostatné štáty

3. odbor
dezinformácie a aktívne opatrenia 

 Správa „B”
Zahraničná kontrarozviedka

analytické oddelenie HSR

1. odbor
inšpekcia a obrana

2. odbor
kontrarozviedny

 Správa „a”
Politická rozviedka

1. odbor
germánsky

2. odbor
európsky

3. odbor
afro-ázijský

4. odbor
americký 
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11., 12. odbor a analyticko-obranné 
oddelenie),

c) vedecko-technická rozviedka,
d) kontrarozviedka a aktívne opa-

trenia (vtedajší 6., 7. a 8. odbor),
e) spojovacia správa, do ktorej mal 

byť zahrnutý 13. odbor, šifra, kuriér-
na služba a oddelenie zo VI. správy 
(správa spravodajskej techniky), kto-
ré spracovávalo tajnopis a spojovacie 
prostriedky.13

13. odbor (spojovací a technický 
nelegálnej rozviedky) navrhoval za-
tiaľ nemeniť teritoriálne a odborné 
členenie rozviedky, vykonať rozbor 
práce na všetkých úsekoch, riešiť len 
otázku vnútornej koordinácie a von-
kajšie vzťahy rozviedky. Aj napriek 
tomu predostreli návrh na možné 
členenie rozviedky – podobne ako  
7. od bor – na taktickú a strategickú. 
Taktickú rozviedku by tvorili odbory 
politickej a vedecko-technickej roz-
viedky a niektoré časti zahraničnej 
kontrarozviedky, strategickú odbory 
nelegálnej rozviedky a Služba zvlášt-
neho určenia. Štruktúru by dopĺňala 
novovytvorená skupina techniky, 
ktorá v sebe združovala spojenie, 
operatívnu techniku, tajnopis a ma-
teriálno-technické zásobovanie. Útvar 
služieb rozviedky by zahrnoval hos-
podárenie, financie, školstvo, zdra-
votníctvo a ostatné tylové útvary. 
Vytvorený by mal byť aj štábny útvar 
náčelníka rozviedky, ktorý by plnil 
koordinačné funkcie dovnútra i na-
vonok, plánovanie a kontrolu plánu, 
vypracovával rozbory, vykonával 
analýzu, pripravoval podklady pre 
koncepčné otázky, riešil personálne 
otázky (vtedajší 14. odbor) a zahrnoval 
informačný odbor, ktorý by spraco-
vával produkciu celej rozviedky. Štáb-
ne útvary náčelníkov sektorov by 
riešili podobné úlohy. Štábny útvar 
náčelníka taktickej rozviedky by ob-
sahoval aj aktívne opatrenia. Náčel-
níkovi rozviedky by priamo podlieha-

la inšpekčná skupina a mobilizačná 
skupina. Otáznym zostalo zaradenie 
mechanickej evidencie a šifry.14

Vnútorný odbor navrhol vytvoriť 
HSR s troma operatívnymi správami 
a niekoľkými  samostatnými odbormi, 
oddeleniami a skupinami. Vytvorenie 
troch operatívnych správ malo zodpo-
vedať nielen vtedajšiemu stavu, ale aj 
perspektívnemu vývoju českosloven-
skej rozviedky. Správu politickej roz-
viedky mali tvoriť dovtedajšie odbory 
politickej rozviedky a odbor zahra-
ničnej kontrarozviedky, prípadne 
informačný odbor. Správa nelegálnej 
rozviedky by pozostávala z jej dovte-
dajších odborov a analyticko-obran-
ného oddelenia. Na rozdiel od iných 
návrhov nezaraďuje k nelegálnej roz-
viedke i Službu zvláštneho určenia 
a jej budúce možné postavenie bližšie 
neuvádza. Správu vedecko-technickej 
rozviedky mali tvoriť odbory vytvore-
né z oddelení dovtedajšieho 5. odboru. 
Náčelníkovi HSR mali priamo podlie-
hať kádrový a hospodársky odbor, 
f inančné a plánovanie oddelenie, 
analytická a inšpekčná skupina. Zá-
stupca náčelníka mal riadiť vnútorný 
a informačný odbor (keby nebol zara-
dený pod správu politickej rozviedky), 
odbor aktívnych opatrení a dezinfor-
mácií, odbor mechanickej evidencie, 
šifrový odbor i skupinu mobilizačnej 
a bojovej prípravy. Vnú torný odbor mal 
zahrnovať sekretariát náčelníka HSR, 
oddelenie administratívno-technické 
(pre administratívu, ochranu štátne-
ho tajomstva, výpravu zahraničných 
zásielok, vnútornej kuriérnej služ-
by, rozmnožovania a fotografovania), 
koordinačné oddelenie (spolupráca so 
socialistickými rozviedkami, s 1. od-
bormi KS MV a s kontrarozviedkou) 
a zahraničné kuriérne oddelenie v le-
galizácii na ministerstve zahraničných 
vecí.15

V návrhoch jednotlivých odborov 
možno vidieť najmä snahu upevniť 

pozíciu vlastného odboru alebo vlast-
nej spravodajskej línie. V tomto zmys-
le teritoriálny princíp preferovala 
už v tom čase na ňom postavená po-
litická rozviedka, vrátane svojho 
posilnenia o zahraničnú kontraroz-
viedku. Zahraničná kontrarozviedka 
jej vychádzala v ústrety a podľa vlast-
ného návrhu na zásadný teritoriálny 
princíp by v budúcnosti pôsobila pod 
úrovňou odboru. Naopak dôsledný 
líniový princíp, v ktorom by si zacho-
vali svoje silné postavenie, presadzo-
vali vedecko-technická a najmä nele-
gálna rozviedka. V povýšení vte daj- 
 šieho odboru vedecko-technickej roz-
viedky na samostatnú spravodajskú 
líniu panovala – s výnimkou odborov 
politickej rozviedky – zhoda.

HLAVNÁ SPRÁVA ROZVIEDKY  
(1969 – 1971)

Podľa dokumentu Nová organisace čs. 
rozvědky 16 z 10. januára 1969 vtedajšia 
organizačná štruktúra a systém ria-
denia rozviedky neposkytovali záruky 
efektívneho a konšpiratívneho plnenia 
úloh. Z tohto dôvodu sa pripravoval 
nový model rozviedky, čas jeho spra-
covania a zavedenia sa odhadoval na 
obdobie asi dvoch rokov. Podľa uvede-
ného dokumentu si vnútorné riadenie 
rozviedky vyžadovalo nové rozdelenie 
právomocí a rozviedka mala mať zod-
povedajúce zaradenie v hierarchii 
bezpečnostných zložiek. Obe požiadav-
ky sa mali dosiahnuť zmenou Správy 
rozviedky na Hlavnú správu rozviedky, 
čo by ju funkčne i organizačne odlíši-
lo od ostatných samostatných správ 
ministerstva vnútra a postavilo ju na 
úroveň Hlavnej správy kontrarozvied-
ky. Organizačná štruktúra rozviedky 
mala byť upravená aj z dôvodu federa-
lizácie Československa, výsledkom 
čoho bolo zriadenie pobočky centrály 
rozviedky v Bratislave. Ako špecifický 
dôvod zmien v organizácii rozviedky 

13  Tamže, Vysvětlivky k návrhu, 24. 2. 1968.
14  Tamže, Náměty k otázkám (nedatované).
15  Tamže, Náměty k nové organisaci československé rozvědky (nedatované).
16  ABS, f. I. S-SNB, kr. 014, Nová organisace čs. rozvědky, 10. 1. 1969.  
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17  Problematike defektorov (emigrovaných príslušníkov rozviedky) sa venoval P. Tomek. Spomedzi ním uvádzaných defektorov prichádzajú 
v roku 1968 do úvahy Ladislav Bittman a Václav Marouš. Pozri TOMEK, Prokop: Josef Frolík – muž na nepravém místě. Securitas Imperii, 
2001, č. 8, s. 188 ad.

18  Federálna správa spravodajskej služby bola jedným z výkonných útvarov Federálneho ministerstva vnútra ČSSR. Tvorili ju: Hlavná 
správa rozviedky, Hlavná správa kontrarozviedky (II. správa), Správa vojenskej kontrarozviedky (III. správa), Správa spravodajskej 
techniky (VI. správa) a Správa sledovania (IV. správa). Pozri ŽÁČEK, Pavel: Nástroj triedneho štátu. Organizácia ministerstiev vnútra 
a bezpečnostných zborov 1953 – 1990. ÚPN, Bratislava 2005, s. 93–94.

19  ABS, f. I. S-SNB, kr. 271, Prozatimní statut Hlavní správy rozvědky, 15. 3. 1969.
20  FROLÍK, Josef: Špión vypovídá. Orbis, Praha 1990, s. 314–322.    
21  Uvedený prehľad organizačnej štruktúry je spracovaný podľa nasledovných dokumentov: ABS, f. I. S-SNB, kr. 014, Nová organisace čs. 

rozvědky, 10. 1. 1969; tamže, kr. 271, Prozatimní statut Hlavní správy rozvědky, 15. 4. 1969; ABS, f. I. S-SNB, Kádrový rozkaz náčelníka 
I. správy MV č. 53 z 24. 6. 1969; tamže, Kádrový rozkaz náčelníka I. správy MV č. 54 z 25. 6. 1969.

sa v dokumente uvádza aj zrada dvoch 
príslušníkov rozviedky.17

Z vyššie uvedených dôvodov už  
k 1. marcu 1969 vznikla Hlavná sprá-
va rozviedky (HSR). V dôsledku po-
tlačenia Pražskej jari neboli prijaté 
reformné návrhy na zmenu postavenia 
rozviedky. Zostala súčasťou minister-
stva vnútra, spolu s ďalšími zložkami 
ŠtB tvorila Federálnu správu spravo-
dajskej služby. HSR zostal zachovaný 
krycí názov „I. správa“.18 

Čo sa týka jej vnútornej organizácie, 
z návrhov zmien organizačnej štruk-
túry bol zrealizovaný prísny líniový 
princíp, na ktorom stála aj rozviedka 
KGB. Teritoriálny princíp bol odsunu-
tý až na nižšiu úroveň odborov v rám-
ci politickej a vedecko-technickej 
rozviedky, respektíve až na úroveň 
oddelení v zahraničnej kontrarozvied-
ke a v nelegálnej rozviedke. 

V Dočasnom štatúte HSR z 15. marca 
196919 sú uvedené len základné úlohy 

jej jednotlivých správ. Štruktúru HSR 
a úlohy jej útvarov (správ, odborov, 
oddelení) bližšie popísal Josef Frolík 
v publikácii Špion vypovídá.20 Vo svo-
jom popise však zabudol uviesť nie-
koľko útvarov rozviedky. Taktiež ním 
uvádzané personálne obsadenie vedú-
cich funkcií útvarov rozviedky, dato-
vané k 15. júnu 1969, v niektorých 
prípadoch nie je v súlade so zachova-
nými kádrovými materiálmi bývalých 
príslušníkov HSR.

Podľa Dočasného štatútu rozviedku 
tvorili: centrála, rezidentúry, oblastné 
odbory, odborové strediská a dlhodo-
bo samostatne pôsobiaci príslušníci 
v zahraničí. Centrála HSR sa delila na 
vedenie s priamo riadenými odborný-
mi útvarmi, štyri operatívne správy, 
vnútornú správu a pobočku v Bratisla-
ve. Zmeny v  organizačnej štruk-  
túre sa nedotkli len centrály, ale aj 
útvarov rozviedky umiestnených 
v krajských mestách.21

Náčelník HSR plk. Čestmír Podzem-
ný priamo riadil svoj sekretariát, in-
formačný odbor (odbor „S“), kádrový 
a školský odbor (odbor „R“) a zvláštnu 
zálohu náčelníka HSR. Pod I. zástupcu 
náčelníka HSR pplk. Jana Paclíka – 
„Nováka“ spadal náčelník pobočky 
v Bratislave a oblastné odbory HSR 
v krajských mestách. 

Operatívna „Správa A“ – politická 
rozviedka – si udržala svoje predchá-
dzajúce postavenie samostatnej opera-
tívnej línie. Tvorili ju štyri odbory poli-
tickej rozviedky z dovtedajšej štruk túry 
Správy rozviedky, po novom: 1. odbor 
(A/1) – germánsky, 2. odbor (A/2) – eu-
rópsky, 3. odbor (A/3) – afro-ázijský  
a 4. odbor (A/4) – americký. „Správa A“ 
zodpovedala za vykonávanie politickej 
a politicko-ekonomickej rozviedky a po-
dieľala sa na navrhovaní a uskutočňo-
vaní aktívnych a psychologických 
opatrení. Za jej náčelníka bol vymeno-
vaný pplk. Miloslav Čech – „Čada“.

Plk. Čestmír Podzemný, náčelník HSR, pplk. Josef Kostka, náčelník „Správy E“ a pplk. Milan Michel – „Mozr“, náčelník „Správy B“ Foto: ABS
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Operatívna „Správa B“ – zahraničná 
kontrarozviedka – zodpovedala za boj 
proti nepriateľským rozviedkám a kon-
trarozviedkám a za vykonávanie ak-
tívnych a psychologických opatrení. 
Bola zložená z novozriadeného 1. odbo-
ru (B/1) – inšpekcia a obrana, z 2. odbo-
ru (B/2) – kontrarozviedneho (bývalého 
6. odboru), z 3. odboru (B/3) – dezinfor-
mácie a aktívne opatrenia (zlučoval 
bývalý 7. a 8. odbor) a z Analytického 
oddelenia HSR (bývalá Analytická sku-
pina). Od 15. júna 1969 „Správu B“ viedol 
pplk. Milan Michel – „Mozr“.

Operatívna „Správa C“ – vedecko-
-technická rozviedka – bola vytvorená 
z bývalého 5. odboru, tvorili ju: 1. odbor 
(C/1) – americký a 2. odbor (C/2) – ostat-
né krajiny. Oproti predchádzajúcemu 
obdobiu bola vedecko-technická roz-
viedka povýšená z odboru na samo-
statnú líniu, túto pozíciu si popri poli-
tickej a nelegálnej rozviedke udržala 
až do zániku ŠtB. Za náčelníka „Sprá-
vy C“ bol od 1. septembra 1969 vyme-
novaný mjr. Věroslav Sobek – „Šedivý“.

Operatívnu „Správu D“ – nelegálnu 
rozviedku – tvorili: 1. odbor (D/1) – do-
kumentačný, 2. odbor (D/2) – výber 
a príprava kandidátov, 3. odbor (D/3) 
– operatívny, 4. odbor (D/4) – technický. 
Do „Správy D“ patrilo aj vlastné ana-
lytické a obranné oddelenie nelegálnej 

rozviedky. Za jej náčelníka bol vyme-
novaný plk. Zdeněk Žlábek – „Žemla“. 

„Správa E“ – vnútorná správa – zod-
povedala za administratívnu, archív-
nu, evi den č  nú, spojovaciu, finančnú 
a hospodársku službu a za zaisťovanie 
sociálnej a nemocenskej starostlivos-
ti v rozviedke. Tvorili ju tri odbory 
a dve samostatné oddelenia: 1. odbor 
(E/1) – operatívna a mechanizovaná 
evidencia, 2. odbor (E/2) – hospodár-
sky, 3. odbor (E/3) – spojenie, finanč-
né a plánovacie oddelenie a vnútorné 
oddelenie. „Správu E“ viedol pplk. 
Josef Kostka.

 „Správa F“ – pobočka centrály HSR 
v Bratislave – sa podieľala na opera-
tívnej činnosti jednotlivých operatív-
nych správ centrály (A, B, C, D), na 
výbere a zaškoľovaní príslušníkov 
rozviedky. Zaisťovala napojenie infor-
mačného systému rozviedky na stra-
nícke a štátne orgány Slovenskej  
socialistickej republiky (SSR) a spra-
vodajstvo pre určených štátnych 
a straníckych činiteľov SSR v špeci-
fických otázkach slovenského záujmu 
(naprík lad „slovenský separatizmus“, 
emigrácia, Vatikán). Zaisťovala styk 
a súčinnosť s pracovníkmi rozvied-  
ky Maďarskej ľudovej republiky.22  
K 1. de  cembru 1969 prevzala úlohy 
a príslušníkov zrušeného Oblastného 

odboru Bratislava, pri ďalšej reorga-
nizácii bola k 1. aprílu 1971 zrušená 
a bol znovuzriadený Oblastný odbor 
Bratislava. Náčelníkom „Správy F“ sa 
stal pplk. Eduard Pafčo.

HSR priamo do svojej štruktúry 
prevzala teritoriálne útvary rozvied-
ky, ktoré dovtedy organizačne spada-
li pod KS ZNB (ich 1. odbory). Novo-
zriadené oblastné odbory pôsobili ako 
výkonné operatívne útvary rozviedky 
v jednotlivých krajoch Českosloven-
ska. Po personálnej stránke ich tvo-
rili náčelník oblastného odboru, jeho 
zástupca, operatívni pracovníci a pra-
covníci prevádzkového zabezpečenia 
(administratívni pracovníci a vodiči).

Oblastné odbory plnili úlohy zadané 
operatívnymi odbormi centrály rozvied-
ky – vyhľadávali a získavali nových 
príslušníkov a tajných spolupracovní-
kov rozviedky, podieľali sa na ich prí-
prave a vysielaní do zahraničia, odo-
vzdávali centrále rozviedky získané 
informácie od tajných spolupracovníkov 
alebo informácie získané vlastnou ope-
ratívnou prácou svojich príslušníkov, 
navrhovali aktívne a účinné opatrenia 
a zúčastňovali sa na ich vykonávaní, 
plnili úlohy podľa smerníc a plánov 
práce nelegálnej rozviedky.23

V rámci novej organizačnej štruktú-
ry sa v rokoch 1970 a 1971 uskutočnila 

22  ABS, f. I. S-SNB, kr. 3B, Predbežné smernice pre činnosť Pobočky HSR v Bratislave, 21. 5. 1969.
23  ABS, f. I. S-SNB, kr. 048, Organizačný poriadok Oblastných odborov I. správy FMV, 1972.

Pplk. František Garay – „Lukáč“, náčelník „Správy F“, mjr. Věroslav Sobek – „Šedivý“, náčelník „Správy C“ a mjr. Jiří Vojta – „Voborník“, náčelník „Správy C“
  Foto: ABS
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NáčelNíci útvarov HSr v rokocH 1969 – 1971

 Náčelník HSR plk. Čestmír Podzemný  1. 3. 1969 – 30. 12. 1970

 Náčelník HSR plk. Miloš Hladík 1. 1. 1971 – 20. 2. 1981

 1. zást. náč. HSR pplk. Jan Paclík „Novák” 1. 3. 1969 – 30. 4. 1969

 1. zást. náč. HSR plk. Ján Pobeha 1. 5. 1969 – 7. 3. 1971

 zást. náč. HSR plk. Josef Jindřich „Janouš” 1. 3. 1969 – 7. 3. 1971

 Sekretariát pplk. Vlastislav Kroupa 1. 2. 1969 – 30. 6. 1969

 Sekretariát mjr. Vítězslav Litera „Lučan” 30. 6. 1969 – 7. 3. 1971

 Odbor „S” pplk. Slavoj Frous „Farkač” 1. 6. 1969 – 31. 5. 1970

 Odbor „S” pplk. Luděk Tomek „Rivet”  1. 6. 1970 – 7. 3. 1971

 Odbor „R” mjr. Ladislav Svoboda 1. 6. 1969 – 31. 8. 1969

 Odbor „R” pplk. Ladislav Kouba „Soukup” 1. 7. 1969 – 31. 3. 1971

 Zvláštna záloha pplk. Václav Králik „Kareš” 1. 6. 1969 – 29. 1. 1970

 HV KSČ mjr. Jiří Brůna „Bradáč” 1. 6. 1969 – 7. 3. 1971

 Správa A pplk. Miloslav Čech „Čada” 1. 3. 1969 – 31. 7. 1969

 Správa A mjr. Erhard Salomon „Seidl” 15. 6. 1969 – 7. 3. 1971

 A/1 mjr. Miroslav Burgr „Bareš” 1. 6. 1969 – 7. 3. 1971

 A/2 pplk. Jan Paclík „Novák” 1. 5. 1969 – 31. 3. 1970

 A/2 pplk. František Šulc „Resler” 24. 8. 1970 – 30. 11. 1970

 A/3 pplk. Luděk Tomek „Rivet”  1. 7. 1969 – 31. 5. 1970

 A/3 mjr. Miloslav Matějů „Mach” 1 .6. 1970 – 7. 3. 1971

 A/4 mjr. Miroslav Chytrý „Chládek”  8. 10. 1969 – 7. 3. 1971

 Správa B pplk. Milan Michel „Mozr” 15. 6. 1969 – 7. 3. 1971

 B/1 mjr. Vilém Koziorek „Pavliš” 1. 6. 1969 – 31. 8. 1969

 B/1 mjr. René Kraus „Kinský” 1. 9. 1969 – 7. 3. 1971

 B/2 pplk. Zdeněk Jodas „Juran” 1. 6. 1969 – 15. 6. 1969

 B/2 pplk. František Šulc „Resler” 15. 6. 1969 – 23. 8. 1970

 B/2 plk. Jan Příhoda „Pražský” 30. 9. 1970 – 14. 10. 1970

 B/2 pplk. František Šulc „Resler” 1. 12. 1970 – 31. 3. 1971

 B/3 pplk. Jan Ondrovčák „Ostrovský” 1. 6. 1969 –  7. 3. 1971

 B/6 (AO)  pplk. Miloslav Novák „Nerad” 1. 6. 1969 – 7. 3. 1971

 Správa C mjr. Jiří Vojta „Voborník” 1. 3. 1969 – 31. 8. 1969

 Správa C mjr. Věroslav Sobek „Šedivý” 1. 9. 1969 – 7. 3. 1971

 C/1 mjr. Jaroslav Bečka „Bendl” 1. 10. 1969 – 7. 3. 1971

 C/2 mjr. Svatopluk Běláček „Brynych” 1. 1. 1970 – 31. 12. 1970

 C/2 pplk. Václav Pospíšil „Petránek” 1. 12. 1970 – 7. 3. 1971

 Správa D plk. Zdeněk Žlábek „Žemla” 1. 3. 1969 – 7. 3. 1971

 D/1 pplk. Antonín Brych „Vojan” 1. 6. 1969 – 31. 3. 1971

 D/2 mjr. Vítězslav Litera „Lučan” 1. 6. 1969 – 30. 6. 1969

 D/2 pplk. Josef Sládek „Staněk” 1. 7. 1969 – 31. 8. 1970

 D/2 mjr. Štěpán Meixner „Mráz” 1. 9. 1970 – 7. 3. 1971

 D/3 mjr. Štěpán Meixner „Mráz” 1. 6. 1969 – 31. 8. 1970

 D/3 mjr. Zdeněk Paukner „Plachý” 1. 9. 1970 – 7. 3. 1971

 D/4 mjr. Zdeněk Paukner „Plachý” 1. 6. 1969 – 31. 8. 1970

 D/6 (AOO) pplk. Václav Urban „Korda” 1. 6. 1969 – 31. 3. 1971

 Správa E pplk. Josef Kostka  16. 4. 1969 – 7. 3. 1971

 E/1 mjr. Milan Vokurka „Vyhlíd” 1. 6. 1969 – 31. 8. 1969

 E/1 mjr. Viliam Dobrik „Dostál” 1. 9. 1969 – 15. 4. 1970

 E/1 mjr. Lubomír Bureš „Balvín” 15. 4. 1970 – 31. 3. 1971

 E/2 mjr. Jiří Listopad „Lesný” 1. 6. 1969 – 31. 3. 1971

 E/3 mjr. Jaroslav Myšík „Císařík” 16. 4. 1969 – 7. 3. 1971

 E/6 (FPO) mjr. Zdeněk Skála „Orlický” 1. 6. 1969 – 31. 3. 1971

 VO mjr. Blahoslav Sláma „Svatoš” 1. 6. 1969 – 14. 12. 1969

 Správa F pplk. Eduard Pafčo  1. 3. 1969 – 31. 3. 1970

 Správa F pplk. František Garay „Lukáč” 1. 6. 1970 – 7. 3. 1971

 OO Praha mjr. František Hylmar „Herben” 1. 6. 1969 – 31. 5. 1970,  
   1. 10. 1970 – 31. 3. 1971

 OO Plzeň mjr. František Čech 1. 6. 1969 – 31. 3. 1971

 OO Ústí nad L. mjr. Václav Váňa 1. 6. 1969 – 31. 3. 1971

 OO H. Králové pplk. Josef Čermák „Máček” 1. 6. 1969 – 31. 12. 1969

 OO H. Králové mjr. Josef Vrba „Vranský” 1. 2. 1970 – 31. 3. 1971

 OO Č. Budějovice mjr. Josef Škopek 1. 6. 1969 – 31. 3. 1971

 OO Brno pplk. Antonín Burda 1. 6. 1969 – 1. 2. 1971

 OO Ostrava pplk. Oldřich Goj „Gilar” 1. 6. 1969 – 31. 5. 1970,  
   20. 9. 1970 – 31. 3. 1971

 OO Bratislava mjr. Karol Nasadil „Nižňaský” 1. 6. 1969 – 30. 11. 1969

 OO B. Bystrica pplk. František Uhrín „Urban” 1. 6. 1969 – 31. 1. 1970

 OO B. Bystrica kpt. Robert Graus „Golonka” 1. 11. 1969 – 31. 3. 1971

 OO Košice mjr. Pavol Sklenár „Sládek” 1. 6. 1969 – 31. 3. 1971

 ÚtvAR MENo A pRiEzviSko oBDoBiE  ÚtvAR MENo A pRiEzviSko oBDoBiE

významná personálna čistka v HSR, 
ktorej výsledkom bolo odstránenie 
príslušníkov (vrátane vedúcich pracov-
níkov) rozviedky sympatizujú cich 
s reformným procesom Pražskej jari. 

Reorganizácia rozviedky z roku 
1969 trvala len krátko. Po necelých 
dvoch rokoch sa uskutočnila ďalšia 
zásadná reorganizácia HSR. V tomto 
prípade šlo o prejav nastupujúcej 

normalizácie, následok obmeny ve-
denia mnohých útvarov rozviedky, 
ale už aj zmienenej dekonšpirácie 
organizačnej štruktúry HSR Josefom 
Frolíkom.
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