
Dohody
s „přáteli“

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

 Ministr vnitra 
 Radko KASKA 
 (1970 - 1973) 

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

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

 Předseda KGB 
 Vladimir Alexandrovič KRJuČKoV 
 (1988 – 1991) 

 Ministr vnitra 
 František Kincl 
 (1988 – 1989) 

Československý bezpečnostní aparát vznikal od dubna 1945 pod silným sovět-

ským vlivem, který posilovala systematická kádrová práce komunistické stra-

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

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

ní bezpečnosti, obranného zpravodajství i zpravodajského aparátu ve spojení 

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

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

procesů.

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

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

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

ti v poradních orgánech ministerstva národní bezpečnosti i ministerstva vnit-

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

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

tovali i při vyšetřování.

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

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

jich pravomoc přímo rozhodovat byla výrazně oslabena dohodami z konce roku 

1958. Sovětská centrála změnila formu řízení satelitních bezpečnostních složek 

a na základě bilaterálních dohod přenesla zodpovědnost na představitele čes-

koslovenského ministerstva vnitra.  

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

drobným jednáním o rozvědné a kontrarozvědné spolupráci v Československu 

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

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

ní priority. 

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

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

podílel na přípravách okupace Československa v srpnu 1968. 

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

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

slovenských bezpečnostních složek, kontrolovalo agenturně-operativní činnost, 

využívalo nejdůležitějších informačních zdrojů, realizovalo společné operace. 

Sovětskou pozici pochopitelně výrazně posílila přítomnost Střední skupiny so-

větských vojsk v Československu i příslušných státněbezpečnostních útvarů 

podřízených zvláštnímu odboru KGB se sídlem v Milovicích.

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

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

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

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

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

vnitra z února 1990 již nebyla naplněna.  

Sovětští poradci u útvarů FMV a SnB v roce 1989

Hodnost a jméno Útvar

genmjr. Valentin Borisovič lvov Federální ministerstvo vnitra

plk. Genadij Alexandrovič Salin Hlavní správa rozvědky SnB

plk. nikolaj ivanovič nedorezov Hlavní správa rozvědky SnB

pplk. nikolaj Porfirevič Averjanov Hlavní správa rozvědky SnB

pplk. Viktor ivanovič Kopytin Hlavní správa rozvědky SnB

mjr. Sergej Alexandrovič Generalov Hlavní správa rozvědky SnB

plk. Vadim Viktorovič Kosolapov Hlavní správa kontrarozvědky SnB

plk. Vladimir Alexejevič Korotkov Hlavní správa kontrarozvědky SnB

plk. Petr Vasiljevič Romaněnko Hlavní správa kontrarozvědky SnB

pplk. Jurij Petrovič ožiganov Hlavní správa kontrarozvědky SnB

mjr. Sergej Fjodorovič logunov Hlavní správa kontrarozvědky SnB

genmjr. Jurij ivanovič Vetoškin Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SnB

genmjr. Vladimir Vladimirovič chromych Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SnB

mjr. Dmitrij Jurjevič Anastasjev Správa zpravodajské techniky SnB

plk. Anatolij ivanovič Povšeďuk Správa kontrarozvědky SnB v Bratislavě

genpor. Genadij P. Teslenko Federální správa Veřejné bezpečnosti

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

 Ministr vnitra 
 Vratislav VAJnAR 
 (1983 – 1988) 

 Ministr vnitra 
 lubomír ŠTRouGAl 
 (1961 – 1965) 

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

 Předseda KGB 
 Jurij Vladimirovič AnDRoPoV 
 (1967 – 1982) 


