Společné rozpracování
akcí KGB a StB

Vybrané písemnosti
z agenturního svazku „Rino”

Vyhoštěný sovětský spisovatel
Alexander Solženicyn na cestě
ze Spolkové republiky Německo
do švýcarského Curychu rozdává
podpisy na nádraží v Basileji

Vybrané dokumenty o spolupráci
X. a I. správy FMV s V. správou KGB
při rozpracování akce „Pauk“

Mezi konkrétní případy úspěšné operativní spolupráce v zahraničí bezesporu
patří agenturní využívání manželů Karla a Hany Köcherových. Podle zachované
dokumentace se nejprve v letech 1961–1962 K. Köcher nabídl II. správě ministerstva vnitra ke spolupráci, evidován byl až v únoru 1963 1. (americkým) odborem kontrarozvědné správy jako tajný spolupracovník s krycím jménem „Pedro“
(později „Tulian“). Úspěšně plnil úkoly mezi pracovníky zastupitelského úřadu
USA v Praze, herci a intelektuály. Po vytvoření vhodné legendy a seznámení
manželky Hany (vedena jako „Hanka“, později „Adrid“) s jeho úkoly v roce 1964
byli oba podrobeni speciálnímu rozvědnému výcviku, který se týkal utajené komunikace, fotografování, sledování a způsobů, jak obelstít detektor lži.
Před svým vysláním podepsali manželé Köcherovi v září 1965 služební přísahu, obdrželi informaci o ukládání měsíční finanční odměny a „Pedro“ požádal
o vstup do Komunistické strany Československa. Nejpozději v této době musela
být o jejich poslání informována centrála KGB. Jejich úkolování mělo být od počátku zaměřeno na infiltraci americké zpravodajské komunity. Po příjezdu do
USA spolupráci se správou rozvědky, která je převzala do řízení, přerušila okupace Československu v srpnu 1968.
Zpravodajské spojení bylo po důkladném rozboru a konzultaci s I. hlavní správou KGB obnoveno v souvislosti s Köcherovým působením v Institutu Zbigniewa Brzezinského, vyhodnocováním tisku východního bloku pro Pentagon a od
roku 1973 s prací na pracovišti vyhodnocujícím odposlechy pro Ústřední zpravodajskou službu (CIA).
V polovině sedmdesátých let se do řízení případu „Rino“ výrazně vložila sovětská rozvědka, která nejenomže pro agenta vybudovala mrtvé schránky, ale podílela se i na jeho neosobním řízení. Na rozdíl od pražské centrály byla I. hlavní
správa KGB schopna předané informace a materiály vyhodnotit. Jako ocenění
úspěšné spolupráce, informací o spolupracovních, technických úkonech v Africe, Asii a zejména v kolumbijské Bogotě (aféra s A. Ogorodnikem), uvolnil
předseda KGB Jurij V. Andropov pro oba agenty 20 000 dolarů, které jim byly
předány 7. ledna 1976.
Nedůvěřivá hlavní správa rozvědky FMV však v září 1976 zorganizovala složité
stažení obou manželů do Československa, kde byli vytěžováni za asistence náčelníka správy gen. Miloše Hladíka a gen. Olega Kalugina ze sovětské rozvědky.
Vzájemný konflikt znamenal konec spolupráce a zastavení pravidelných výplat,
formální ukončení členství v komunistické straně, ba dokonce zařazení manželů Köcherových na index nežádoucích osob. O dva roky později sice byla přes
„Adrid“ spolupráce obnovena, avšak nepřinesla předpokládané výsledky. Před

odjezdem z USA zatkl 15. listopadu 1984 oba manžele Federální úřad vyšetřování (FBI). O čtyři měsíce později byli Köcherovi vyměněni za sovětského disidenta Natana Ščaranského a předáni československé straně.
Vzájemnou spolupráci můžeme dokumentovat na agenturním rozpracování spisovatele Alexandra I. Solženicyna, vyhoštěného ze Sovětského svazu. Koncem
ledna 1975 se v Praze uskutečnila porada s příslušníky správy kontrarozvědky
pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správa FMV) v čele s pplk. RSDr. Oldřichem
Pilátem, hlavní správy rozvědky FMV s plk. A. V. Baranovem, s pplk. V. S. Sironinem a V. F. Kurjským z V. správy KGB (disent, ideodiverze), která se týkala
akce „Pavouk“ (Pauk) – rozpracování Alexandra I. Solženicyna ve Švýcarsku.
Následně V. správa KGB zpracovala návrh společných opatření, která měla vést
k izolaci spisovatele od československých a sovětských návštěvníků, získávání
informací k jeho kompromitaci a dokumentaci jeho „protisocialistické činnosti“. Agent I. správy FMV „Repo“ (Tomáš Řezáč), jehož zprávy byly obratem předávány KGB, byl po návratu do Československa využit mj. k propagandistické
kampani proti „Pavoukovi“.
Teprve v květnu 1975 zavedl npor. Jan Tecl z 2. odboru X. správy FMV příslušný
osobní svazek, kde soustřeďoval agenturní záznamy a jiné doklady dokumentující spisovatelovo „aktivní rozpracování“. A. Solženicyn se podle získaných
informací snažil „o vytvoření kanálu přes ČSSR do SSSR s cílem distribuce materiálů a čerpání nových informací.“
V červenci 1975 navštívila delegace V. správy KGB ve složení E. D. Kubyškin,
N. N. Romanov a S. S. Širočin, kteří spolu s příslušníky X. správy FMV přehodnocovali jednotlivá opatření v akcích „Revisionista“, „Cestovatel“ a „Pavouk“. Šlo
o reakci V. správy KGB na dokument X. správy FMV „Seznam agentury, která má
osobní a pracovní styky v SSSR“. Sovětská Státní bezpečnost následně avizovala záměr využít pro své akce řadu agentů československé StB s krycími jmény
„Oliver“, „Severin“, „Hamlet“, „Mirka“, „Alexej“, „Váňuška“, „Karel“, „Vladek“,
„Gašna“, „Sigort“, „Zdeněk“, „Líla“, „Moravec“, „Tonda“, „Tůma“, „Mlynář“, „Tomáš“, „Emil“ a „Jaromír“. Na této praxi využívání satelitních státněbezpečnostních služeb nic nezměnilo ani ukončení akce „Pavouk“ po spisovatelově přestěhování do Kanady.
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