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PANEL 4

KGB and StB’s
joint efforts
Specific cases of successful operative cooperation abroad include
the agency utilisation of Karel and Hana Köchers. Based on the
surviving documents, K. Köcher first offered his cooperation
to the II. Administration of the MoI in 1961 – 1962; he was on
records only from February 1963 at the 1st (American) department of the counter-intelligence administration as a confidential
collaborator with the “Pedro” cover name (later “Tulian”). He
successfully fulfilled his tasks among the staff of the US Embassy
in Prague, actors, and intellectuals. After a suitable legend was
created and his wife Hana (on files as “Hanka”, later “Adrid”) informed of his tasks, the couple took a special intelligence training
in 1964, focusing on confidential communication, photographing,
tracking, and methods of overcoming the lie detector.
Prior to embarking on their mission, the Köcher couple signed
the oath of duty in September 1965, were informed about the depositing of their monthly financial remuneration, and “Pedro” applied for membership in the Communist Party of Czechoslovakia.
The KGB centre must have been informed about their mission no
later than at this time. From the outset, their tasks were meant to
focus on penetrating the US intelligence community. After their
arrival in the US, the occupation of Czechoslovakia interrupted
their cooperation with the intelligence administration that assumed their management in August 1968.
Following a thorough analysis and consultations with the I. Main
Administration of KGB, the intelligence connection was renewed
in relation to Köcher’s work at Zbigniew Brzezinski’s Institute,
evaluation of the eastern bloc press for Pentagon, and work at an
office evaluating telephone call tapping for the CIA since 1973.
The Soviet intelligence service participated in the management of
the “Rino” case in a prominent manner in the mid-1970’s; it built
dead drops for the agent as well as participating in directing him
non-personally. Unlike the Prague centre, the I. Main Administration of KGB was able to evaluate the information and documents
provided. In appreciation of the successful cooperation, information on collaborators, technical actions in Africa, Asia and
Bogotá, Colombia (A. Ogorodnik affair), Chairman of KGB Yuri V.
Andropov released USD 20,000 for both agents and the amount
was handed to them on 7 January 1976.
However, the distrustful main intelligence administration of the
Federal Ministry of Interior organised complicated transfer of the
couple to Czechoslovakia in 1976, where they were exploited in
the assistance of the head of the administration General Miloš
Hladík and General Oleg Kalugin from the Soviet intelligence
service.
The conflict put an end to the cooperation and the regular payments, the Communist Pary membership was ended formally, and
the Köcher couple were even included in a list of unwanted persons. Two years later, cooperation was renewed through “Adrid”
but it did not yield the expected results.
The Federal Bureau of Investigation (FBI) arrested the couple
before their departure from the US on 15 November 1984. Four
months later, the Köchers were exchanged for Soviet dissident
Natan Shcharansky and transferred to the Czechoslovakian
authorities.
We can document the cooperation on the agency efforts concerning writer Alexander I. Solzhenitsyn, deported from the USSR. At
the end of January 1975, Prague hosted a meeting of the members
of the counter-intelligence administration for combating inner
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enemy (X. Administration of the FMoI) led by Lt-Col Oldřich Pilát,
with participants Col A. V. Baranov of the Main Administration of
Intelligence of the FMoI, and Lt-Col V. S. Sironin and V. F. Kuryski
from the V. Administration of KGB (dissent, ideological subversion), which focused on the Pauk (“Spider”) project – work on
Alexander I. Solzhenitsyn in Switzerland.
Subsequently, V. Administration of KGB prepared a proposal of
joint measures intended to isolate the writer from Czech and
Soviet visitors, obtain information for discrediting him, and document his “antisocialist” activities.
Agent of the I. Administration of FMoI “Repo” (Tomáš Řezáč),
whose reports were immediately forwarded to KGB, was also
used for a propaganda campaign against the Spider after his
return to Czechoslovakia.
It was only in May 1975 that 1LT Jan Tecl from the 2nd Department of the X. Administration of the FMoI started the proper
personal file to collect agency records and other documents
mapping the “active work” on the writer. Based on the information obtained, A. Solzhenitsyn tried to “create a channel through
Czechoslovakia to the USSR in order to distribute documents and
draw on new information.”
A delegation from the V. Administration of KGB including E. D.
Kubyshkin, N. N. Romanov, and S. S. Shirochin visited Prague in
July 1975 to reassess, together with the members of the X. Administration of the FMoI, the individual measures in projects titled
“Revisionist”, “Traveller”, and “Spider”.
This was a response of the V. Administration of KGB to the document from the X. Administration of the FMoI “List of the Agency
with Personal and Business Contacts in the USSR”. The Soviet
state security then announced its intention to use a number of
Czechoslovak StB agents under cover names “Oliver”, “Severin”,
“Hamlet”, “Mirka”, “Alexey”, “Vanyushka”, “Karel”, “Vladek”,
“Gashna”, “Sigort”, “Zdenek”, “Líla”, “Moravets”, “Tonda”, “Tůma”,
“Mlynář”, “Tomáš“, “Emil” and “Jaromír” for its projects. The practice of utilising satellite state security services did not change
even after the “Spider” project was discontinued once the writer
had moved to Canada.

01 Deported Soviet writer, Alexander Solzhenitsyn, handing
out autographs at a station in Basel on his way from Germany to
Zurich, Switzerland
02 Selected documents on the cooperation of the X. and I. Administrations of the FMoI with V. Administration of KGB on the
“Pauk” project
03 Selected documents from the “Rino” agency file
04 Photographic evidence from the conspirative meeting at the
Čtyřkoly facility with the members of the I. Administration of the
FMoI and General Oleg Kalugin (September 1976)

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.

Fotodokumentace z konspirativní
schůzky v objektu Čtyřkoly s příslušníky
I. správy FMV a gen. Olegem Kaluginem
(září 1976)

