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Po roce 1956 se přímé řízení československých bezpečnostních složek pro-

střednictvím poradců při jednotlivých útvarech ministerstva vnitra stalo po-

litickým anachronismem. Vedení sovětské Státní bezpečnosti se nově snažilo 

vytvořit systém bilaterálních dohod, odvozených od jednání vedení Výboru 

státní bezpečnosti (KGB) a československého ministerstva vnitra. Během 

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

následně minimálně jednou do roka kontrolovalo. Funkcionáři jednotlivých 

organizačních celků na úrovni operativních správ upravovali podrobnosti ve 

svých dokumentech; některé podrobnosti vyřizovali například přímo náčel-

níci odborů.

Standardizovaná forma setkání vedení obou resortů byla zahájena v červ-

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

předsedy KGB Alexandra Nikolajeviče Šeljepina, náčelníka I. hlavní správy 

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

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

venské straně se vrcholného setkání zúčastnil místopředseda vlády a bývalý 

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

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

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

terstva vnitra plk. Vladimír Matoušek.

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

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

státům americkým a jejich spojencům. Dokumenty z jednání představitelů 

obou rozvědek podchytily úkoly při tzv. rozpracování amerických objektů 

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

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

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

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

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

Aktuálním úkolem „spřátelených“ kontrarozvědných správ se nadále stala 

kontrola zahraničních turistů, získávání tajných šifer a dokumentů včetně 

diplomatické pošty zahraničních zastupitelských úřadů. Operativní pozor-

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

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

využít agenturních sítí svých československých partnerů a s jejich pomocí 

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

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

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

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

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

dování. Hlavním tématem byla výměna zkušeností o sledování rozpracová-

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

telských úřadů, využívání speciální techniky, organizace ustanovky, využití 

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

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

nat jedenkrát ročně. 

O dva roky později zhodnotila vedení obou resortů pod vedením ministra 

vnitra Josefa Kudrny a předsedy KGB Vladimira Jefimoviče Semičastného pl-

nění dohody z července 1962. Dokumenty z jednání konstatovaly potřebu 

rozšiřovat a prohlubovat výměnu operativních informací, koordinaci agen-

turně-operativních akcí proti západním zpravodajským službám i centrům 

ideologické diverze, výměnu zkušeností, koordinaci výroby a zavádění nové 

operativní techniky. 

Oslabení internacionálních vazeb, destrukce Státní bezpečnosti v průběhu 

pražského jara a následná okupace rozvolnily vzájemné vztahy. Trvalo řadu 

měsíců než se spolupráce operativních a technických úseků ministerstva 

vnitra a Sboru národní bezpečnosti vrátila na původní úroveň.
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