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Řízení čs. špičkové agentury sovětskou rozvědkou, 1973–1976

V polovině sedmdesátých let minulého století vyvrcholila spolupráce Hlavní sprá‑
vy rozvědky (I. správa) FMV s karlem a Hanou köcherovými,1 agenty vysazenými 
v září 1965 československou Státní bezpečností do zahraničí s úkolem infiltrovat 
americký zpravodajský aparát. Příběh kontroverzního manželského páru ale není 
zajímavý pouze díky jejich relativnímu úspěchu ve Spojených státech, neschopnosti  
čs. rozvědky je dlouhodobě kontinuálně řídit, zadržení FBI koncem listopadu 1984 
či výměně za sovětského disidenta (a budoucího izraelského ministra) natana Šaran‑
ského.2 díky dochovanému agenturnímu svazku (reg. č. 44503) je možné i bez zna‑
losti sovětské svazkové agendy poměrně podrobně analyzovat podíl centrály Hlavní 
správy rozvědky kGB při radě ministrů SSSr (I. HS ‑kGB) na řízení špičkové agentu‑
ry satelitní zpravodajské služby a také opravit některé tradované nepřesnosti.3

Obnovení spolupráce

V listopadu 1972, pár měsíců po dočasném pověření pplk. Jiřího Švestky – „Šimoviče“ 
výkonem funkce náčelníka 52. odboru, zpracoval tento operativní odbor zaměřený na 
uSa a latinskou ameriku analýzu případu „tulian“, kterou předložil vedení I. správy.4 
Čs. rozvědka již v září 1971 se jmenovaným agentem v důsledku jeho odmítnutí návra‑

1 karel köcher (nar. 21. 9. 1934) byl nejprve od 6. 4. 1960 rozpracován III. správou MV v evidenčním 
svazku (reg. č. 20123); po předání akce 29. 12. 1962 zavedl 1. odbor II. správy MV o měsíc později 
agenturní svazek „Pedro“ (reg. č. 22272), který 27. 7. 1966 již pod krycím jménem „tulian“ převzala 
do řízení I. správa MV (reg. č. 44503). návrh na jeho vysazení do zahraničí s manželkou Hanou, roz. 
Pardamcovou (nar. 8. 1. 1944), byl 1. odborem II. správy MV zpracován 25. 6. 1965 ve spolupráci  
s 1. odborem I. správy MV. Srov. ABS, f. agenturní svazky – centrála, svazek a. č. 816105 MV.

2 Srov. Pacner, karel: Československo ve zvláštních službách, 1961–1989. díl IV. themis, Praha 2002,  
s. 562–578; PaleČek, Pavel: Podivný případ komunistických špionů Hany a karla köchrových.  
In: ČeloVSkÝ, Bořivoj (ed.): Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB. tilia, Šenov u ostravy 2005,  
s. 40–76. nejnověji k jejich životním osudům viz ŠeVela, Vladimír: Český krtek v CIA. Cesta Karla 
Köchera z StB přes americké tajné služby do Prognostického ústavu. Prostor, Praha 2015 anebo dokumentární 
film Jakuba Wagnera Rino. Příběh špiona (2016) – viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/10887416174‑
rino ‑pribeh ‑spiona/21556227025/ (citováno k 8. 11. 2016).

3 Podařilo se upřesnit köcherovy informace o aktivitách cIa v Bogotě, ale i dalších místech ve světě 
a zásadně rozšířit počet osob dotčených jeho agenturními zprávami. k dosavadní intepretaci srov. 
andreW, christopher – MItrocHIn, Vasilij: Neznámé špionážní operace KGB. Mitrochinův archiv. aca‑
demia, Praha 2001, s. 214–216; keSSler, ronald: Spy vs. Spy. Stalking Soviet Spies in America. charles 
Scribner’s Sons, new york 1988, s. 52–63; ŠeVela, Vladimír: Český krtek v CIA.

4 ABS, f. Hlavní správa rozvědky – agenturní svazky (I.S‑4), sv. č. 44503/013, „tulIan“ – návrh na kon‑
takt v uSa, 11. 5. 1973.
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tu do ČSSr přerušila styk.5 Podle přesvědčení centrály musel „tulian“ žít v domnění, 
že je jako spolupracovník v uSa po tak dlouhém přerušení odepsán.6

Počátkem roku 1973 rozvědka zjistila kontrolou korespondence s příbuznými 
v Praze, že köcher získal ve Washingtonu, d. c., pracovní místo polodiplomatického 
charakteru, přičemž se s manželkou chystal služebně vyjet do evropy. na základě této 
informace dospělo vedení 52. odboru k názoru, že bude užitečné s ním opět navázat 
spojení. náčelník odboru pplk. Švestka konzultoval případ se sovětskými přáteli, kteří 
vyslovili názor, že kontakt by byl vhodný.7

V dubnu 1973 zpracoval 52. odbor návrh na provedení kontaktu „tuliana“, který 
byl poskytnut rezidentuře new york k vyjádření a doplnění. rezidentura Washington 
mezitím provedla prověrku a obhlídku jeho bydliště v hlavním městě uSa.8

V návrhu z 11. května 1973, schváleném zástupcem náčelníka I. správy pplk. Fran‑
tiškem Vlčkem – „Petřinou“, uvedl náčelník 52. odboru na základě hloubkové analýzy, 
že případ je „čistý“ a je nutno využít vzniklé situace. evidentně na základě konzultace 
s kolegy z I. hlavní správy kGB byl prezentován názor, že každá zpravodajská služba by 
využila vzniklé situace a šla na styk s agentem TULIANOVA postavení, považovaného za 
„vyškoleného“ spolupracovníka v objektu.

existovalo sice teoretické riziko, že agent zradil, což by vedlo buď k bezprostřed‑
nímu ohrožení řídícího důstojníka, či po jistou dobu k riziku spolupráce s podstavem 
(tj. podstrčeným agentem). avšak pouze krátká schůzka v místě agentova bydliště by 
mohla přinést potřebné informace o charakteru jeho zaměstnání, respektive umožnit 
odhad jeho aktuálních rozvědných možností.9

dne 13. července 1973, po zvážení všech nebezpečných okolností, potvrdil I. zástupce 
náčelníka I. správy plk. Phdr. Zdeněk Žlábek – „Žemla“ svým podpisem, že míra rizi‑
ka je adekvátní vyslání rezidenta pplk. Václava králíka – „kareše“ a referenta reziden‑
tury new york npor. richarda Zítka – „Hořejšího“ k provedení kontaktu.10

krátce po kontaktu obdržela centrála telegram, že akce „tulian“ z 25. červen‑
ce 1973 proběhla úspěšně. Pplk. králík informoval, že agent od února 1973 pracuje 
na ministerstvu obrany (u.S. department of defense) v oddělení výzkumu a analýz 
se zaměřením na problematiku SSSr a dalších zemí socialistického tábora, kam byl 
přijat jako specialista na dvouletý kontrakt.11

o něco později do Prahy diplomatickou poštou dorazila magnetofonová nahráv‑
ka ze schůzky, na níž köcher prohlašoval, že sedí v Pentagonu u šéfa oddělení, plukov‑
níka Brauera.12 V průběhu kontaktu pplk. králíkovi potvrdil svou ochotu spolupra‑
covat i nadále, což bylo zadokumentováno nahrávací technikou.

5 tamtéž, „Petr“ – návrh na kontakt v uSa, nedatováno.
6 tamtéž, akce „Petr“, 10. 9. 1973.
7 tamtéž, „tulIan“ – návrh na kontakt v uSa, 11. 5. 1973.
8 tamtéž, tulIan – žádost o souhlas k provedení akce v new yorku, 27. 4. 1973.
9 tamtéž, „tulIan“ – návrh na kontakt v uSa, 11. 5. 1973.
10 tamtéž, tulIan – příloha k návrhu na kontakt v uSa, 12. 7. 1973. rezident i jeho kolega byli legali‑

zováni jako 1., resp. 3. tajemník Čs. stálé mise při oSn.
11 ABS, I.S‑4, sv. č. 44503/025, šifrovka č. 6223 z rezidentury new york, 27. 7. 1973.
12 tamtéž, Přepis magnetofonové pásky ze schůzky s tulianem z 25. 7. 1973; srov. keSSler, ronald: Spy 

vs. Spy, s. 58.
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v new yorku. centrála společně s vedením správy spolupracovníka s novým krycím 
jménem „Petr“ znovu přehodnocovala. opět proběhla konzultace s představitelem  
I. HS ‑kGB při hlavní správě rozvědky, který souhlasil s názorem, že se jedná o případ 
se značnou mírou rizika, další styk s ním však doporučil. Čs. rozvědka si uvědomova‑
la, že žádného agenta v takovém postavení na území uSa dosud neměla, a proto jeho 
umístění v Pentagonu považovala z hlediska obrany zájmů ČSSR, SSSR a celého socialistic‑
kého tábora za vysoce atraktivní.13

dne 31. července 1973 byla rezidentura new york informována, že centrála při 
vědomí rizika souhlasí s navrženou schůzkou. cílem mělo být vytěžení agenta k obsa‑
hu jeho práce, s jakými materiály manipuluje a jak jsou klasifikovány. kdyby rezident 
zjistil, že köcher má přístup k materiálům vztahujícím se k bezpečnosti Sovětského 
svazu, Československa nebo dalších zemí socialistického tábora, měl zvážit vhodnost 
okamžitého úkolování tímto směrem.14

náměstek ministra vnitra ČSSr genmjr. Ján Hanuliak však schůzku den před je‑
jím konáním neschválil.15 Ještě 22. srpna 1973 centrála objasňovala rezidentuře v new 
yorku, že je vzhledem k charakteru objektu, ve kterém agent „sedí“, postavena před 
řadu otázek, jež bylo nutné zodpovědně posoudit. V tomto stadiu jsme konzultovali 
i s přáteli, kteří jsou toho názoru, že případ je velmi riskantní, což je rovněž názor centrály. 
Protože s „Petrem“ nebyla dohodnuta žádná další forma spojení (např. pevné schůz‑
ky), ztratila s ním rozvědka kontakt.16

Agent „Rino“

dne 18. října 1973 centrála informovala rezidenturu, že agentovi změnila krycí jméno 
na „rino“. Současně uvedla, že se připravuje analýza a prověrka případu se sovětskou 
rozvědkou. Přislíbeny byly detailní pokyny k provedení nového kontaktu. Pro infor‑
maci: návrh předpokládá, že kontakt bude proveden tímtéž způsobem jako v červenci, zajištění 
provede jednak s. Hořejší, centrála jedná o zajištění ještě [s] přáteli.17

Hlavní správa rozvědky se až do března 1974 zabývala otázkou, jak agenta bez‑
pečně kontaktovat. Ze sdělení rezidentuře navíc vyplývá, že stále neobdržela výsle‑
dek prověrky I. HS ‑kGB, kterou měl sovětský rozvědný aparát provádět v objektu, 
kde RINO pracuje.18 dne 1. dubna 1974 pplk. Švestka předložil 1. zástupci náčelníka  
I. správy plk. Žlábkovi návrh na obnovení spojení s köcherem prostřednictvím jeho 
manželky Hany.19

13 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/013, „Petr“ – návrh na kontakt v uSa, nedatováno.
14 tamtéž, sv. č. 44503/025, Výpis ze zprávy (radiem) pro new york, 31. 7. 1973.
15 tamtéž, sv. č. 44503/013, „Petr“ – návrh na kontakt v uSa, nedatováno.
16 tamtéž, sv. č. 44503/025, lk/Za, 22. 8. 1973.
17 tamtéž, lk/Za, 18. 10. 1973.
18 tamtéž, lk/Za, 21. 3. 1974.
19 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/013, rIno – návrh na kontakt manželky, 1. 4. 1974.
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Z kontroly korespondence rodinných příslušníků v ČSSr nakonec vyplynulo, že 
köcherovi plánují v srpnu 1974 cestu za příbuznými do Švýcarska. Ještě než se centrála 
definitivně rozhodla pro bezpečnější variantu navázání kontaktu, konzultovala rezi‑
dentura Bern tuto možnost s tamním rezidentem I. HS ‑kGB. Závěr zněl: početně slabá 
sledovací služba švýcarské kontrarozvědné služby nemůže uvažovanou akci ohrozit.

dne 2. července 1974 schválil náčelník I. správy FMV genmjr. rSdr. Miloš Hladík 
záměr vyslat do Švýcarska náčelníka 57. odboru (asie) pplk. králíka, a to především 
z toho důvodu, že byl jediným příslušníkem centrály, kterého znal köcher osobně. 
Staronový řídící orgán (řo) ho měl důkladně vytěžit k pracovišti, zjistit, na jaké pro‑
blematice konkrétně pracuje, zda má přístup ke klasifikovaným materiálům, zazna‑
menat styky v objektu a další perspektivu jeho kontraktu.20

Po kontaktu na letišti v curychu se pplk. králík na dvou schůzkách ve dnech  
20. a 22. srpna 1974 dozvěděl, že „rino“ do září 1973 pracoval jako občanský zaměst‑
nanec v Pentagonu. Pod vedením plk. Jerryho Brauera měl analyticky zpracovávat 
zprávy z Rudého práva, Práce a některých dalších čs. periodik, někdy i ze sovětského 
tisku, zaměřené na politickou a vojensko ‑strategickou oblast, především nová zaříze‑
ní důležitá z hlediska vojenského, jako elektrárny, plynárny, plynovody, doprava apod.

köcher tvrdil, že někdy v září 1973 ho pozval Walter raymond, šéf úseku pro 
zvláštní operace (department d) v sovětském bloku central Intelligence agency 
(cIa), na pohovor. kromě toho uvedl, že byl právě přijat do jednoho z pracovišť cIa 
krytých Pentagonem, asi se stovkou zaměstnanců, vyhodnocujícího záznamy z odpo‑
slechů na velvyslanectvích sovětského bloku, obchodních odděleních a v bytech jejich 
personálu. Skupinu vedl američan jugoslávského původu Miloš Vukasin. Z dalších 
zaměstnanců si pplk. králík zaznamenal osoby ruského původu – Michaila Griwské‑
ho, manžele kozlovovy a jakéhosi antona.

Již na této dvojschůzce „rino“ informoval, že v dubnu 1974 osobně zpracovával 
odposlechy čtyř linek sovětského diplomatického a obchodního zastoupení v kolum‑
bijském hlavním městě Bogota. CIA prý připravuje v Bogotě verbovku někoho ze sovětského 
personálu. Pramen nemohl zjistit, konkrétně koho. Popsal však zástupce šéfa stanice cIa 
z Bogoty, bývalého pilota z Vietnamu, který se zajímal o podrobnosti z nahraných 
pásek. Pramen dále sdělil, že z odposlechů celkově nic „neteče“, protože pracovníci SSSR jsou 
velmi ukáznění. Ve srovnání s nimi byli prý zaměstnanci čs. zastupitelského úřadu 
v ghanské akkře nevybíraví ve výrazech, až sprostí a hodně „ukecaní“. V neposlední řadě 
předal podrobné informace o odposlechu sovětského rezidenta v libanonském Bej‑
rútu, jistého nikiforova.

Pracovníci tohoto utajovaného pracoviště se nesměli znát příjmeními, vedle ang‑
ličtiny a jiných jazyků měli ovládat některý ze slovanských jazyků; převážná většina 
z nich se zabývala Sovětským svazem. Podle Vukasina prý byla americká zpravodaj‑
ská služba přesvědčena, že dosud nedošlo k obnovení spolupráce mezi sovětskou  
a čs. rozvědkou, která by odpovídala úrovni před rokem 1968. Po zradách pracovníků 
čs. rozvědky prý se sovětská rozvědka začala více spoléhat na sebe a CIA už proti čs. rozvědce 
nepracuje v takové šíři jako dříve.

20 tamtéž, agent „rIno“ – návrh na kontakt ve Švýcarsku, 2. 7. 1974.
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I. správy FMV šlo o nenapravitelnou chybu, když po kontaktu v létě 1973 celý rok nebyl 
dán souhlas k obnově spojení. Vyčítalo si zejména, že nemohlo ovlivnit agenta, aby 
z odposlechového pracoviště neodcházel. Doporučuji ihned předat tuto informaci přáte‑
lům a poprosit je o stanovisko, které nutně potřebujeme, zejména z hlediska prověrky.21

V podrobnější zprávě o schůzce, již si vyžádal genmjr. Hladík, se zdůrazňovalo, 
že köcher pracuje na operativně ‑technickém pracovišti cIa, jehož hlavní zaměření je 
orientováno na rezidentury sovětských přátel. Během schůzky prozradil konkrétní údaje 
o opatřeních připravovaných proti I. HS ‑kGB. další postup a prověrková opatření 
proto musely být konzultovány se sovětskými představiteli.22

Zároveň byla náčelníkem 52. odboru pplk. Švestkou 10. září 1974 vypravena k ru‑
kám představitele I. HS ‑kGB zpráva s poznatky získanými během schůzky v cury‑
chu. Vzhledem k operativní náročnosti obsluhy a prověrky agenta RINO žádáme o urychlené 
prověření jím uvedených informací. Protože se většina získaných informací týká činnosti CIA 
proti SSSR, může v současné etapě vývoje podstatnou měrou přispět Vaše pomoc při prověrce 
A – RINO a dalšího řízení celého případu.23

KGB versus CIA

Hlavní správa rozvědky kGB tak byla oficiálně informována o charakteru pracoviš‑
tě, do něhož se köcher dostal, včetně podrobností o jeho ruskojazyčném personálu. 
Griwski byl charakterizován jako schopný a perspektivní kádr, který pracuje na speci‑
álních věcech, s vyhlídkou výjezdu do zahraničí, kozlov byl označen za bývalého vla‑
sovce, stejně jako anton, jehož se prý již měla sovětská rezidentura pokusit zaverbovat.

operativní úseky I. HS ‑kGB, zejména latinskoamerický a blízkovýchodní, musely 
s uspokojením přijmout konkrétní informace o agilní činnosti cIa v Bogotě. Odpo‑
slouchávají se aktivně čtyři linky – Z[astupitelský] Ú[řad], obchodní oddělení, konsulát a asi 
šéf obchodního oddělení doma. […] Na přípravě verbovky aktivně pracuje jistý diplomatický pra‑
covník z US ZÚ z Bogoty, který je zástupcem rezidenta CIA v Bogotě. neméně konkrétní 
byly informace o Bejrútu, kde jistá Kaťa měla odposlouchávat jak sovětský zastupitel‑
ský úřad, tak byty a telefony jeho personálu. Hlavní pozornost cIa byla zaměřena na 
sovětského „diplomata“, vedoucího pracovníka rezidentury nikiforova. NIKIFOROV 
má prý doslova pod odposlechem celý byt a výsledky z odposlechu jsou prý velmi dobré v těchto 
směrech: a) přijímá doma agenturu, b) z těchto rozhovorů mají něco na páscích. Podle „rina“ 
na něj americká zpravodajská služba soustředila svoji pozornost a chtěla vůči němu 
zjevně podnikat nějaké akce. O všechny nahrávky z Bejrútu projevuje operativa CIA velký zá‑
jem. okrajově se informace týkala i odposlechu čs. vojenské mise v Západním Berlíně.

köcher také prozradil adresu svého pracoviště v arlingtonu ve Virginii, které 
se nacházelo v sedmém patře budovy na adrese 200 north Glebe road, kryté jako  
US Army, Foreign Procurement Analysis Office; zároveň stručně popsal vnitřní režim v ob‑

21 tamtéž, Zpráva o průběhu akce rIno, 26. 8. 1974. Veškeré citace jsou z uvedeného dokumentu.
22 tamtéž, agent „rIno“ – zpráva o provedeném kontaktu ve Švýcarsku, 10. 9. 1974.
23 ABS, I.S‑4, sv. č. 44503/050, agent rIno – sdělení poznatků – žádost o prověrku, 10. 9. 1974.
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jektu. Vukasinovu skupinu nepovažoval za jedinou, která měla pro cIa zpracovávat 
odposlechy, podle něj šlo o „první síto“. Pro některé zaměstnance znamenala pře‑
stupní stanici do operativy. Výkonnost skupiny však označil za slabou a neefektivní.24

V návrhu na obsazení „pevné“ schůzky pplk. Švestka zdůraznil, že si centrála 
uvědomuje složitost případu. Za negativní rys označil zejména fakt, že nebylo jak 
z jiných pramenů ověřit „rinovy“ poznatky o Pentagonu a činnosti cIa proti kGB. 
Přesto vedení správy, jak zástupci náčelníka plk. Žlábek a plk. ondrej dovina, tak 
náčelník genmjr. Hladík, souhlasilo s názorem, že možná rizika jsou úměrná […] spojení 
s agentem, který pracuje byť na okrajovém pracovišti jednoho z hlavních objektů H[lavního] 
N[epřítele].25

dne 5. října 1974 nejprve köcherova manželka – spojka „Hanka“ – informovala 
npor. Zítka na schůzce v new yorku o činnosti „rinova“ pracoviště proti sovětským 
zájmům v afghánistánu. S ohledem na aktuálnost a důležitost sdělení byl obratem 
vyrozuměn rezident I. HS ‑kGB v new yorku genmjr. Boris alexandrovič Solomatin.26 
až o tři dny později na předávací schůzce převzala rezidentura strojopisnou zprávu 
agenta a fotokopie služebních předpisů cIa k akci aePHoenIX, týkající se doku‑
mentace činnosti pracovníků sovětských zahraničních zastoupení, jejichž kopii ne‑
prodleně dostal sovětský rezident.27

Mezitím 7. října 1974 také náčelník 52. odboru pplk. Švestka upozornil sovět‑
ského představitele I. HS ‑kGB při hlavní správě rozvědky, že v new yorku proběhla 
schůzka se spojkou, která předala závažné informace o činnosti operativně ‑technické 
skupiny cIa. Podle informací A – RINO je sovětský ZÚ v Afghánistánu pod intenzivním 
odposlechem – údajně celý úřad a byty pracovníků. Z odposlechů získává CIA velmi dobré 
poznatky – údajně proto, že pracovníci ZÚ SSSR jsou zřejmě přesvědčeni, že odposlechy na ZÚ 
a v bytech pracovníků nejsou instalovány. Závěrem dodal, že genmjr. Solomatin v new 
yorku již tuto zprávu obdržel.28

teprve za této situace, dne 14. října 1974, přeložila kpt. anna kaušková – „dibel‑
ková“ ze sekretariátu I. správy FMV pět dní starou reakci centrály I. HS ‑kGB na čs. 
dotazy. Sovětská rozvědka konstatovala, že „rinovy“ informace mají mimořádný vý‑
znam a částečně byly potvrzeny již dříve získanými poznatky. Pozitivně reagovala na jména 
Griveckého (Griwského) i kozlova a potvrdila, že v úřadu vojenského přidělence v li‑
banonu pracuje nikiforov. I. HS ‑kGB považovala köchera za agenta se značnými roz‑
vědnými možnostmi a chtěla, aby mu na dalších schůzkách byly položeny tyto otázky:

‑ Jak se dostal k CIA,
‑ Kdo ho doporučil, jak dlouho ho prověřovali, čeho se prověrky týkaly,
‑ Přesný název odboru, kde pracuje,

24 tamtéž, Poznatky předané agentem rIno v srpnu 1974. Veškeré citace jsou z uvedeného dokumentu.
25 ABS, I.S‑4, sv. č. 44503/013, agent „rIno“ – návrh na provedení pevné schůzky, 25. 9. 1974.
26 ke služební kariéře genmjr. Borise aleksandroviče Solomatina (1924–2005), od roku 1971 do poloviny 

roku 1975 rezidenta I. HS ‑kGB v new yorku, viz kolPakIdI, aleksandr – ProcHoroV, dmitrij: 
Vněšňaja rozvedka Rossiji. Izdatělskij dom „něva“ – „olMa–PreSS“, Petrohrad – Moskva 2001, s. 132.

27 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/013, agent „rIno“ – návrh na provedení instruktážní schůzky, 15. 10. 1974.
28 tamtéž, sv. č. 44503/050, agent rIno – sdělení poznatků, 7. 10. 1974.
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‑ Jaký má plat,
‑ Struktura a personální obsazení odboru,
‑ Má informace o struktuře CIA a Správy, jejíž součástí je odbor, kde „RINO“ pracuje,
‑ Funkční rozdělení povinností v rámci odboru,
‑ Možnosti získání a předání dokumentů z odboru, kde pracuje,
‑ Poznatky na pracovníky CIA, které „RINO“ zná: jméno, adresa, služební a soukromý 

telefon, funkce, charakteristiky těchto osob, zvláště pak těch, které pocházejí ze SSSR a ostatních 
socialistických států, zda mají v těchto zemích příbuzné,

‑ Podrobné informace, které „RINO“ získal o radiotechnických prostředcích, s jejichž pomocí 
CIA rozpracovává úřady a byty konkrétních sovětských občanů,

‑ Kdo z pracovníků odboru zpracovává získané poznatky.29

Sovětská centrála se zároveň dotazovala, pod jakou legendou a kam jezdí agent 
na schůzky a jaká byla přijata opatření k zajištění jeho bezpečnosti. I. HS ‑kGB byla 
ochotna poskytnout čs. kolegům potřebnou pomoc při jeho prověrce i zajišťovat bez‑
pečnost schůzek. Prověrka köcherových zpráv prostřednictvím sovětských agentur‑
ních pramenů měla umožnit posouzení spolehlivosti agenta a šíři jeho rozvědných 
možností. Vzhledem k mimořádné závažnosti informací získávaných od „RINO“ a týkajících 
se činnosti CIA proti SSSR, psala sovětská centrála, Vás prosíme o co možná nejpodrobnější 
informace týkající se této problematiky.

na základě uvedené informace, spíše však požadavku, nařídil I. zástupce náčelní‑
ka I. správy FMV plk. Žlábek náčelníkovi 52. odboru zpracovat po dojití zprávy z N.Y. 
o schůzce návrhy na další opatření za pomoci sov[ětských] přátel. V odpovědi centrále  
I. HS ‑kGB mělo být uvedeno, jak byl köcher vysazen a že nejde o kádrového přísluš‑
níka čs. rozvědky.30

Již následujícího dne, 15. října 1974, aniž se čekalo na leteckou zásilku z rezi‑
dentury new york, obdrželo vedení I. správy FMV návrh na další postup v případu 
„rino“. Pplk. Švestka v dokumentu opakovaně zdůrazňoval mimořádný zájem sovět‑
ských přátel i nabídku jejich pomoci.

Předpokládalo se, že po konzultaci se zástupci I. HS ‑kGB budou na schůzce 6. lis‑
topadu 1974 prostřednictvím „Hanky“ zaslány „rinovi“ úkoly k doplnění a rozšíření 
již předaných poznatků. Protože pražská centrála stále ještě neznala obsah písemné 
agenturní zprávy z předchozí schůzky, měla rezidentura new york porovnat úkoly se 
získanými materiály a podle nich upravit jejich konkrétní znění.

S pomocí manželky Hany se mělo působit na köchera, aby kontrakt s cIa pro‑
dloužil a neztratil své rozvědné možnosti. Jako podpůrný argument schválil genmjr. 
Hladík příslib fixního měsíčního platu. npor. Zítko měl také „Hance“ předat coby 
motivační faktor 5000 dolarů.31

29 tamtéž, Překlad z ruštiny, Vyhotoveno 1x, 9. 10. 1974.
30 tamtéž.
31 ABS, I.S‑4, sv. č. 44503/013, agent „rIno“ – návrh na provedení instruktážní schůzky, 15. 10. 1974.
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Transcriber’s Unit

V první dekádě listopadu 1974 dorazila do centrály „rinova“ obsáhlá zpráva, která 
s předstihem zčásti odpovídala na otázky položené I. HS ‑kGB. osmistránkový, hustě 
napsaný strojopis obsahoval aktuální úkoly a personální obsazení pracoviště transcri‑
ber’s unit (tu), organizačně zařazeného do Soviet Bloc division pod zástupce ředitele 
cIa pro operace (deputy director for operations). Jeho pracovní náplň charakteri‑
zoval jako přepis telefonních hovorů a prostorových odposlechů zástupců socialistic‑
kých zemí monitorovaných cIa mimo území sovětského bloku (a mimo uSa).

I přes vysokou úroveň konspirace na pracovišti se agentovi podařilo zjistit, že 
cIa odposlouchávala sovětská velvyslanectví či vyslanectví a obchodní mise v ko‑
lumbii, Bolívii, Venezuele, Maroku, Čadu, Brazílii, libanonu, alžírsku, Mexiku, 
lucembursku, Belgii, afghánistánu, tunisku a Ghaně. dále tu analyzovalo asi pa‑
desát magnetofonových pásků s audionahrávkami z čs. vyslanectví v Ghaně, něko‑
lik dalších s českými hovory ze Západního Berlína a telefonní rozhovory polského 
vyslanectví v Bolívii.

Za nejcennější dle köchera tu považoval záznamy telefonních rozhovorů sovět‑
ského velvyslanectví a afilace technoexportu v kábulu. Podle Vukasina byly nahrány 
bez spolupráce s afghánci a vyplývalo z nich, že Sověti nepovažovali za možné jaké‑
koliv své monitorování ze strany cIa. „rino“ si dokonce neodpustil komentář: Sověti 
v Afganistanu skutečně mluví do telefonu příliš volně a bylo by žádoucí je nějakým způsobem 
varovat. Jinak se však domníval, že materiály, které zkoumal, neměly pro cIa příliš vel‑
kou cenu, ale zdůraznil, že nejsou využívány pouze k monitorování činnosti a operací 
socialistických zastupitelských úřadů, nýbrž i ke zpracování psychologických profilů 
jejich pracovníků a výběru vhodných objektů k verbovkám. a opět se vrátil k Bogotě: 
Pramenu je například známo, že v létě se CIA pokusila o verbovku v Bogotě, v Colombii, ale 
není mu známo, který pracovník sovětského vyslanectví nebo obchodní mise byl terčem této akce.

o většině zaměstnanců tu köcher napsal, že jsou ruského či ukrajinského půvo‑
du, což odpovídalo množství materiálů v ruském jazyce, s nimiž se pracovalo. dával 
to do souvislosti se současnou politikou CIA vůči socialistickým zemím, totiž zaměřovat se 
prakticky výlučně na Sovětský svaz a ignorovat ostatní země socialistického tábora.

Seznam, který předložil, zdaleka nepovažoval za úplný, nicméně zahrnoval téměř 
všechny zaměstnance momentálně působící na domácí základně v arlingtonu. uvedl 
v něm stručné charakteristiky minimálně dvaceti kolegů ruského původu, po dvou 
ukrajinského a arménského a jednoho původu rusínského. Jeho pozornosti tak unik‑
li pouze pracovníci, kteří se nacházeli na trvalých či krátkodobých pobytech v zahra‑
ničí. Menší skupina zaměstnanců tu byla přeložena do ústředí cIa v langley, kde se 
podílela na zvláštním projektu, pravděpodobně na vkládání kódovaných poznatků 
o vybraných pracovnících sovětských zastupitelských úřadů do počítače. nevyloučil, 
že to souviselo s projektem aePHoenIX, v jehož rámci se cIa snažila zobecňovat 
poznatky o sovětských představitelích v zahraničí.
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vedl rozvědku na Sergeje kazakova,32 s nímž se spřátelil při práci v jedné kanceláři. 
uvedl, že jeho kolega má kritický postoj k uSa i cIa a projevuje prý značný smysl 
pro realistické hodnocení světových událostí. Pramen má dojem, že Kazakov by mohl 
kladně reagovat na nabídku spolupráce se sovětskou rozvědkou, za předpokladu, že by byl kla‑
den důraz na jeho osobní důstojnost; mohlo by to dát jeho životu cíl, který nyní postrádá. Bylo 
by ovšem třeba nějakým způsobem se vyrovnat s faktem, že jeho otec byl vězněn v době kultu 
osobnosti. udal dokonce i jeho adresu.33

dne 12. listopadu 1974 byly hlášení o průběhu říjnové schůzky, kopie agentur‑
ní zprávy i fotokopie služebních předpisů cIa postoupeny zástupcem náčelníka  
52. odboru pplk. Judr. karlem Fiřtem – „Fidlerem“ prostřednictvím představitele 
I. HS ‑kGB do Moskvy. Shora uvedené materiály postupujeme k Vašemu využití. Žádáme 
o jejich prověření podle Vašich možností a pramenů, včetně expertizy textu materiálů k akci 
AEPHOENIX, zda se jedná o tajný služební dokument CIA.34

Mezitím 6. listopadu 1974 proběhla další schůzka se spojkou „Hankou“ v new 
yorku, kterou zajišťovala rezidentura I. správy FMV za pomoci rezidentury I. HS‑
‑kGB.35 o dva týdny později 52. odbor informoval rezidenturu, že probíhají přípravy 
k realizaci lednové schůzky. Centrála tento měsíc zpracuje zprávu o vývoji případu pro přá‑
tele. Materiály získané na schůzce 5. a 8. 10. byly postoupeny přátelům s žádostí o prověrku 
a expertizu z jejich pramenů a za využití jejich možností. V rámci komplexní prověrky se ve 
spolupráci s rezidenturou I. HS ‑kGB v new yorku počítalo s možností alespoň čás‑
tečné kontroly bydliště Hany köcherové, jejího sledování po schůzce apod. rezident 
byl pověřen průběžně se sovětskými přáteli v new yorku konzultovat jejich zkušenosti 
s řízením složitých agenturních případů, s prováděním prověrek agentury v New Yorku a navr‑
hovat vhodnou aplikaci těchto zkušeností v akci RINO.36

dne 3. prosince 1974 konečně obdržel sekretariát I. správy FMV od sovětské roz‑
vědky dlouho očekávané „hodnocení“ akce. Ministr vnitra ČSSr Jaromír obzina, 
který s ním byl seznámen, požadoval zařazení jeho překladu do denní svodky hlavní 
správy rozvědky.37 Stručné vyjádření centrály I. HS ‑kGB ovšem nemohlo splnit očeká‑
vání partnerské služby. ocenila sice vysoce výsledky spolupráce v akci „rino“, ba do‑
konce vyjádřila poděkování za včasné informování o průniku čs. agenta do specslužby 
hlavního nepřítele, ale to bylo vše. Zmínku o navázání aktivního spojení mezi oběma 
rozvědnými centry, potažmo mezi rezidenty v new yorku, což prý umožnilo opera‑
tivně řešit základní otázky vztahující se k praktickému organizování práce s agen‑

32 Ve svazku uváděn též jako kosakov, kasakov; v tomto textu je přechylování jména sjednoceno na kazakov.
33 ABS, I.S‑4, sv. č. 44503/026, tranScrIBerS’ unIt (SoVIet Bloc dIVISIon), 3. 10. 1974.
34 tamtéž, sv. č. 44503/050, agent „rIno“ – sdělení poznatků, 12. 11. 1974.
35 tamtéž, sv. č. 44503/013, agent „rIno“ – návrh na provedení instruktážní schůzky, 19. 12. 1974.
36 tamtéž, sv. č. 44503/026, lk/Za, 21. 11. 1974.
37 tamtéž, Přípis sekretariátu I. S FMV, 3. 12. 1974 a Požiadavka o prevedenie prekladu hodnotenia 

akcie „rIno“ sovietskymi priateľmi, 5. 12. 1974. Podle poznámky na ruském originálu ministr  
obzina zprávu obdržel 29. 11. 1974. ABS, I.S‑4, sv. č. 44503/050, Spravka; Hodnocení akce „rIno“, 
čj. a‑001097/12‑ZS‑74.
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tem, nešlo považovat za důkladné zhodnocení případu. Sovětská rozvědka věří, […] že 
koordinace našich akcí a sjednocení úsilí provádění opatření k proniknutí do speciálních služeb 
hlavního nepřítele bude mít i nadále kladné výsledky.38 Český překlad sovětského „hodno‑
cení“ byl 17. odborem I. správy FMV zařazen dne 9. prosince 1974 do denní svodky 
ministrovi.39

dne 6. a 9. ledna 1975 byl představitel I. HS ‑kGB informován náčelníkem 52. od‑
boru, že ještě koncem roku 1974 nebyla jasná perspektiva agentova dalšího kontraktu 
s cIa. Vánoční svátky a nový rok tak museli manželé köcherovi trávit ve Washingto‑
nu, a nikoliv s přáteli na Floridě.40 V případě zjištění dalších poznatků Vás budeme informo‑
vat.41 dne 9. ledna 1975 navíc 52. odbor nechal sovětské centrále postoupit „stručný“, 
sedmnáctistránkový rozbor vývoje akce „rino“.42 teprve o devět dní později odešla do 
Moskvy kopie služebního dokumentu cIa s pokyny k užívání telefonních přístrojů, 
která dorazila prosincovou poštou z rezidentury new york.43

Odposlechy CIA

V souvislosti s nadcházející schůzkou požádala rezidentura I. HS ‑kGB v new yor‑
ku prostřednictvím čs. rozvědky köchera o zodpovězení řady konkrétních otázek.44 
Sovětské zpravodajce především zajímalo, jak je to s jeho zaměstnáním, zda požádal 
o prodloužení kontraktu a jaká byla přijata opatření k upevnění jeho postavení v cIa. 
Pokud mu kontrakt v tu skončí, existuje nějaká perspektiva výjezdu na rezidenturu 
cIa v zahraničí? a mohl mu v tomto směru pomoci šéf tu Vukasin, nebo dokonce 
ředitel odboru zvláštních operací raymond? dále měl být požádán o údaje a cha‑
rakteristiky k zájmovým osobám anatolu Berestovi, Sergeji kazakovovi a Viktoru 
Ziminovi; kromě osobních údajů, popisu, bydliště, ženách či manželkách a autech 
měl zjistit také informace o příbuzných v SSSr, co dělali během druhé světové války  
či nakolik byli jejich příbuzní postiženi represemi.

Sověti se také chtěli ujistit, zda „rinem“ zmíněná Katia [káťa] F… není náhodou 
Jekatěrina Fairchildová, v minulosti nasazená v kábulu; zajímal je rovněž pracovník 
centrály William lofgren, k němuž chtěli zjistit charakteristické údaje, politické názory, 
vztah k soc. štátom, psychologické črty – síla vole, výdrž, služebné postavenie, perspektiva práce 
v CIA. V neposlední řadě se vrátili k Bogotě: či bol prevedený verbovočný podchod k soviet‑
skému spolupracovníkovi v Bogote, alebo sa iba planoval, reakcia pracovníka (ak bol podchod) 
i jeho meno, ak je známe R[inovi]. Či R. nevie meno zastupcu CIA rezidenta v Bogote.

další požadavky – údaje o vedoucích analytického a evropského odboru cIa, 
případně filiálky cIa v new yorku, telefonní spojení tu a dalších oddělení v rámci 

38 ABS, I.S‑4, sv. č. 44503/026, Zpráva od sovětských přátel ze dne 6. 12. 1974. Hodnocení akce „rIno“, 
239/I.

39 tamtéž, Hodnocení akce „rIno“ – vrácení, 10. 12. 1974.
40 ABS, I.S‑4, sv. č. 44503/050, rIno – informace, 6. 1. 1975.
41 tamtéž, rIno – informace, 9. 1. 1975.
42 tamtéž, rIno – vývoj případu, 9. 1. 1975.
43 tamtéž, rIno – informace, 18. 1. 1975.
44 Srov. tamtéž. Voprosy k vstreče s „rIno“, nedatováno.
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se I. HS ‑kGB ptala i na profesora kolumbijské univerzity George l. klineho, který 
mu pomohl dostat se do uSa a k němuž chtěla uvést celé jméno, věk, místo narození 
bydliště atd.45

npor. Zítko se podle pokynů rezidenta již od počátku ledna v new yorku při‑
pravoval na kontakt s „Hankou“. Schůzka 22. ledna 1975 proběhla ve spolupráci se 
sovětskými přáteli bez problémů. kromě poděkování za jejich práci a přání do nové‑
ho roku řídící důstojník tlumočil stanovisko, že čs. rozvědka má zájem na zachování 
agentova kontraktu s cIa, a to případně i v zahraničí. dozvěděl se přitom, že „rino“ 
již rezolutně odmítl výjezd, protože se mu nechtělo do žádné z rozvojových zemí 
afriky či asie.

Ještě než Hana köcherová obdržela nové úkoly, aniž věděla, že pocházejí od  
I. HS ‑kGB, pochlubila se, že tu před Vánocemi uspořádal pro své zaměstnance party 
v hotelu. R. byl prý požádán, aby udělal nějaké fotky, a má kopie i pro nás. R. má tak téměř 
všechny své spolupracovníky na fotkách, k nimž je přiložen i komentář. Fotografie slíbila při‑
nést na únorovou předávací schůzku. Zároveň dodala, že se „rinovi“ nepodařilo nic 
zjistit k technologii odposlechu a způsobu pronikání do objektů. Sám měl aktuálně 
pracovat na páscích z čs. zastupitelského úřadu v turecku.46

dne 24. ledna 1975 rezident mjr. emanuel Havlík – „Hlavsa“ zpravil centrálu, že 
köcherův kontrakt u cIa byl prodloužen do konce července. Informoval o „Hančině“ 
březnové cestě do evropy a sjednání mimořádné schůzky ve Vídni. Zopakovány úkoly 
z minulé I[nstruktážní] S[chůzky] a doplněny o úkoly sovětských přátel předané v New Yorku. 
Má splnit na únorové předávce.47

také předávací schůzka 18. února 1975 proběhla v pořádku. Čs. rezident nejprve 
převzaté materiály konzultoval s genmjr. Solomatinem.48 V dalším radiogramu pak 
informoval, že zástupcem ředitele cIa pro koordinaci spolupráce s ostatními zpravo‑
dajskými službami byl jmenován někdejší vojenský přidělenec v Moskvě generálporu‑
čík Wilson. Soviet Bloc division cIa byla zároveň přejmenována na Soviet east euro‑
pean division (Sed) a na místo jejího dosavadního šéfa Williama Hortona nastoupil 
jistý Pogart, bývalý Station chief v Buenos aires a Saigonu, který si jako nového šéfa 
operací přivedl jistého Hathawaye.49 Jako třetí v pořadí mjr. Havlík bleskem zaslal pře‑
hled sovětských zastupitelských úřadů a rezidencí, které měla cIa odposlouchávat: 
akkra, kinshasa, Bamako, Monrovia, ndžamena, tunis, rabat, casablanca, atény, 
Bejrút, Istanbul, ankara, Bogota, la Paz, Panama, Quito, Brasilia, karáčí, Islámábád 
a kábul. Odposlouchávání se děje ve většině případů telefonicky, hovor je slyšet, i když je slu‑
chátko zavěšeno.50

45 ABS, I.S‑4, sv. č. 44503/026, doterajšie ukolovanie, nedatováno. k prof. G. F. klinemu (1921–2014) srov. 
ŽÁČek, Pavel: akce „tomis III“ a ideologická diverze. Václav Havel v dokumentech Státní bezpečnosti, 
1965–1968. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 1, s. 71–72; ŠeVela, Vladimír: Český krtek v CIA, s. 67 ad.

46 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/026, lk ‑Za/2/75 new york. Záznam ze schůzky, 23. 1. 1975.
47 tamtéž, kc č. 700 z ny pro 52. odbor, 24. 1. 1975.
48 tamtéž, kc č. 1582 z ny pro 52. odbor, 18. 2. 1975.
49 tamtéž, kc č. 1725 z ny pro 52. odbor, 21. 2. 1975.
50 tamtéž, kc č. 1727 z ny pro 52., 17. a 21. odbor, 18. 2. 1975.
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Ve dvanáctistránkové, hustě strojem psané zprávě „rino“ zpracoval úplný seznam 
svých pětačtyřiceti kolegů z tu v arlingtonu, jednotky nazývané ae/Screen, včet‑
ně dostupných údajů (ve třinácti případech doplnil jejich domácí adresy a v patnácti 
poznávací značky aut). na předložených fotografiích z vánočního večírku označil pět‑
atřicet z nich a v některých případech identifikoval i jejich rodinné příslušníky.

Při formulování odpovědí na sovětské dotazy označil Beresta za bývalého vlasov‑
ce, jenž nenávidí vše sovětské, a Zimina jako jednoho z mála pracovníků tu, který 
měl oprávnění ke vstupu do ústředí cIa v langley. Pramen považuje za vyloučené, že by 
mohli být pohnuti ke spolupráci s námi nebo Sověty. oproti tomu kazakova prezentoval 
jako nespokojence, v rozhovoru často ostře kritizujícího svého zaměstnavatele za dis‑
kriminaci, s tajnými sympatiemi k Sovětům. Je ruský vlastenec, v dobrém slova smyslu, 
a má značně kritický názor na USA. […] Zde je situace jiná než u Beresta nebo Zimina. Pra‑
men je přesvědčen, že kdyby byl zvolen správný přístup, Kazakov by spolupracoval. Pramen se 
však domnívá, že jedině pro Sověty – značnou roli by zde jistě hrál Kazakovův patriotismus.

köcher ve zprávě připomenul, že zjišťovat jména orgánů cIa působících v Jižní 
americe je porušením zásady „need to know“. ani na otázku, jak dopadla verbovka 
v Bogotě, nedokázal odpovědět; považoval nicméně za nepochybné, že k ní v létě 1974 
došlo. Jestliže žádný Sovět v Bogotě neoznámil příslušným kontrarozvědným orgánům [kGB], 
že byl učiněn pokus ho naverbovat, pak z toho plyne, že se Američanům verbovka podařila.51

Již při první analýze předaných dokumentů na rezidentuře new york npor. Zítko 
zpracoval přehled úkolů, které „rino“ nesplnil: nedodal data náčelníků analytického 
a evropského odboru cIa ani expozitury v new yorku, dostupné údaje k lofgrenovi, 
služební telefony tu a dalších součástí cIa, informace o odposlechové technice a for‑
mě průniků do objektů, neobjasnil, k jakým dokumentům má vlastně přístup, mani‑
pulaci s nimi v rámci tu, včetně možnosti vynést je z objektu za účelem přefocení.52

V polovině března 1975 do Prahy dorazilo dvaatřicet skupinových fotografií za‑
městnanců ae/Screen. náčelník odboru 52 pplk. Švestka je představiteli I. HS ‑kGB 
přiložil ke stručné informaci o personálních změnách v cIa: jmenování brigádního 
generála Samuela V. Wilsona novým zástupcem ředitele cIa, ředitelem Soviet east 
european division thomase Polgara a šéfem operací Sed Gardnera r. Hathawaye.53

Stažení do ČSSR

dne 7. března 1975 schválil genmjr. Hladík realizaci mimořádné schůzky ve Vídni, 
respektive převoz „Hanky“ diplomatickým vozidlem rezidentury I. správy FMV přes 
železnou oponu a její přechodné konspirativní ubytování ve Znojmě. Celá akce pro‑
běhla podle plánu, až na jednu podstatnou změnu: RINO se rozhodl přijet do Vídně společně 
s Hankou. Považoval za nutné s námi osobně projednat všechny otázky přímo. […] Protože 
jsme byli připraveni i na případný příjezd RINA, proběhla celá akce za účasti obou.54

51 tamtéž, nové poznatky od poslední zprávy, nedatováno.
52 tamtéž, lk ‑Za/2/75 new york. dodatek k záznamu rIno, 24. 2. 1975.
53 ABS, I.S‑4, sv. č. 44503/050, rIno – doplňující poznatky, 17. 3. 1975.
54 tamtéž, sv. č. 44503/013, Zpráva o průběhu akce rIno ve dnech 23.–27. 3. 1975, 2. 4. 1975.
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níka 52. odboru pplk. Fiřt, který se 25. března 1975 vypravil do Znojma společně se 
sovětským poradcem u hlavní správy rozvědky plk. Pavlem Jefimovičem nědoseki‑
nem.55 V jedné z místností okresního oddělení Státní bezpečnosti byl zřízen štáb celé 
akce, do níž byla svedena zpravodajská technika z prostor, kde se odehrávaly schůzky 
a vytěžování. Průběh schůzky jsem částečně překládal soudruhu poradci, s kterým jsem na 
místě ihned konsultoval další opatření. S řídícím orgánem pplk. králíkem – od 1. dub‑
na 1975 také zástupcem náčelníka 52. odboru – pak projednávali další postup, směr 
vytěžování atd. o dva dny později, po návratu agentů do Vídně, děkovali soudruzi  
z I. správy náčelníkovi krajské správy SnB Brno plk. Bohumilu Štěpánkovi za dobré 
zajištění celé akce ze strany odboru operativní techniky, sledovačky i oblastního od‑
boru. teprve s jistým časovým odstupem pplk. Švestka na záznam napsal: Technika 
pracovala špatně – viz nahrané pásky.56

Vedení 52. odboru konstatovalo, že „rino“ opět předal mimořádné údaje, zejména 
další informace o svém působišti, včetně jmen pracovníků tu, kteří vyjeli do atén, 
Paříže, Vídně aj. Odpovídal na naše doplňující otázky. Sdělil např. konkrétní údaje k našemu 
diplomatu v Akkře – I. taj. RUČKA Karel, který je podle všech znaků rozpracováván pracovní‑
kem CIA, a rozšířil poznatky, které zajímají přátele k BOGOTĚ. Po přečtení hlášení náčel‑
ník správy genmjr. Hladík rozkázal: Podrobně informovat sov. přátele.57

dne 9. dubna 1975 proběhlo v Moskvě osobní jednání genmjr. Hladíka s náčelní‑
kem I. HS ‑kGB genpor. Vladimirem alexandrovičem krjučkovem pouze za přítom‑
nosti náčelníka 11. odboru (koordinace s bezpečnostními složkami socialistických 
zemí) genmjr. Vladimira Pavloviče Burdina. První ze čtyř projednávaných agenturně‑
‑operativních akcí byl i případ „rino“.58

dne 21. dubna 1975 konečně plk. nědosekin obdržel čtyřiadvacetistránkovou 
analýzu, v níž byl obsah odposlechů nahraných ve Znojmě zkompilován s předchozí‑
mi poznatky. Pplk. Švestka zároveň požádal o další konzultace na téma neosobního 
spojení (köcher vyslovil souhlas s možností komunikovat prostřednictvím mrtvých 
schránek), dále schůzky v druhé polovině srpna, kdy již měla být vyjasněna otázka jeho 
další kariéry v cIa, a rozpracování I. tajemníka čs. zastupitelského úřadu v Ghaně.59

Ze zprávy vyplývá, že „rino“ ve Znojmě objasnil systém vysílání zaměstnanců tu 
(ae/Screen) do zahraničí, popsal měsíční až čtyřměsíční krátkodobé pobyty (tdy) 
a dvou‑ až pětileté jako dlouhodobé (PcS, Permanent change of Station). Z celkové‑
ho počtu asi stovky zaměstnanců bylo šedesát na dlouhodobých služebních cestách 
a krátké pobyty muselo zvládat stálé osazenstvo pracoviště v arlingtonu (asi třicet lidí).

55 ke služební kariéře zástupce hlavního představitele kGB při rM SSSr u FMV ČSSr plk. Pavla Jefi‑
moviče nědosekina, v letech 1953–1955 člena rezidentury I. HS kGB v etiopii a následně 1955–1957 
pravděpodobně rezidenta v Sýrii, viz kolPakIdI, aleksandrov – ProcHoroV, dmitrij: Vněšňaja 
rozvedka Rossiji, s. 304.

56 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/031, akce rIno – zajištění, 1. 4. 1975.
57 tamtéž, sv. č. 44503/013, Zpráva o průběhu akce rIno ve dnech 23.–27. 3. 1975, 2. 4. 1975.
58 ABS, f. Sekretariát ministra vnitra III. díl (a 2/3), inv. j. 775, Zpráva o jednání delegace I. správy FMV 

ČSSr s vedením I. HS VSB v Moskvě, 29. 4. 1975.
59 tamtéž, f. I.S‑4, sv. č. 44503/050, akce rIno – zaslání poznatků, 21. 4. 1975.
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Mezi nejcitlivější údaje pochopitelně patřily osobní a pracovní informace o šéfovi 
M. Vukasinovi a ostatních spoluzaměstnancích – Fairchildové, kozlovovi, kazakovo‑
vi, lofgrenovi a dalších.

Příslušníky I. správy FMV zajímaly především nové informace o odposleších 
v akkře, z nichž vyplynula naprostá komunikační nekázeň čs. diplomatického per‑
sonálu, neboť podrobnosti kolem šifrových relací, a dokonce i samotné depeše pro 
Prahu někteří diplomaté diktovali do telefonu, včetně jejich změn.

nejvíce ovšem I. HS ‑kGB musely zajímat informace o odposleších v latinské 
americe. V Brasilii měla proběhnout rozsáhlá akce zaměřená na korespondenta sovět‑
ské tiskové kanceláře taSS, do níž američané hodně investovali. Přestože ho zvali na 
různá jednání, v jejichž průběhu vynakládali velké množství finančních prostředků, 
proslýchalo se v tu, že nebyl ochoten nechat se získat ke spolupráci. Podle vyjádření 
pramene je doslova vodil za nos. Snad jednou poznamenal, že četl knížku Doktor Živágo a že ví 
o Solženicynovi. Jinak žádné informace nedal a vypadá to tak, že si z Američanů dělá legraci.

nejrozsáhlejší informace podal „rino“ k rozpracování sovětského velvyslanectví 
v Bogotě. Podle jeho sdělení měly být odposlouchávány telefony politické sekce, ob‑
chodního oddělení a bytu diplomata Viktora V. Fedjanina. Mimo jmenovaného byl také 
zájem o Sašu AGARÓNIKA [alexandr ogorodnik],60 který pracuje ve funkci tajemníka. 
Podle názoru pramene může pracovat i jako rezident. Byl členem nějakého klubu ve městě 
a k dispozici měl vlastní vůz. Bylo zřejmé, že také o peníze neměl nouzi. Hlavními zájmový‑
mi objekty cIa podle něj byli ogorodnik, Fedjanin a dále již odvolaný konzul tara‑
ruchin, jehož manželka v kolumbii zastupovala Sovexportfilm. Podle názoru pramene 
CIA pravděpodobně měla zájem o verbovku TARARUCHINA, protože na něm dlouho praco‑
val KAZAKOV, který k němu napsal velké množství materiálů. oba manžele však hodnotil 
jako oddané bolševiky, již by na verbovku v žádném případě nepřistoupili. Spolupráci 
s cIa by podle něj odmítl i rázný korespondent taSS urbincev. Také pramen před‑
pokládá, že ohledně verbovky by s CIA nejednal [ani] AGARÓNIK. nejslušnější, a tudíž 
nejpoddajnější se mu jevil Fedjanin.

analýza dále obsahovala informaci o tom, že köcher byl informován o návrhu na vy‑
znamenání medailí k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, což prý 
přijal s velkým potěšením. Pravděpodobně i touto formou měl být motivován k tomu, 
aby setrval v americké zpravodajské službě, kterou měl opustit 5. srpna 1975. V zájmu čs. 
i sovětské strany pochopitelně bylo, aby v cIa zůstal. kdyby se mu to nepodařilo, měl hle‑
dat zaměstnání u Zbigniewa Brzezinského na columbia university, ve State departmen‑
tu, Pentagonu, Hudson Institutu či jinde. Do Evropy může odejít pouze v krajním případě do 
předem připravených pozic [cIa, u.S. Information agency atd.] jen s naším souhlasem.

60 k případu sovětského diplomata alexandra dmitrijeviče ogorodnika (1939–1977) srov. Barron, 
John: KGB Today. The Hidden Hand. reader’s digest Press, new york 1983, s. 428–430; keSSler, 
ronald: Spy vs. Spy, s. 59–60 ad.; kaluGIn, oleg – MountaIGne, Fen: The First Directorate.  
St. Martin’s Press, new york 1994, s. 187–188; PeretrucHIn, Igor: Agenturnaja klička – TRIANON. 
Vospominanija kontrarozvedčika. centrpoligraf, Moskva 2000; earley, Pete: CIA versus KGB. Odhalení 
špiona Amese. themis, Praha 2001, s. 70–73 a 83–90; SokoloV, aleksandr a.: Anatomija predateľstva: 
Superkrot CRU v KGB: 35 let špionaža generala Olega Kalugina. Proekt lubjanka, Moskva 2005; ŠeVela, 
Vladimír: Český krtek v CIA, s. 251–256.
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městnanců tu. köcher uvedl, že byl zaměstnanci požádán, aby nechal z pořízeného 
filmu (negativu) zhotovit fotografie, což se souhlasem Vukasina udělal, a jednotliví 
pracovníci si u něj objednávali příslušný počet. Zjevně netušili, že jedna sada zamíří 
do Prahy, respektive do Moskvy. Pro případ ohrožení bezpečnosti RINA a HANY (nebezpe‑
čí z provalu) byla s RINEM řešena otázka jejich stažení a otázka signalizace pro rychlý styk.61

Zprávu o vytěžení köchera v ČSSr dostal 22. dubna 1975 plk. dovina, jenž byl 
informován, že analýza magnetofonových pásek byla zaměřena na doplnění a objas‑
nění otázek, které před schůzkou zformulovali sovětští přátelé. I. zástupce náčelníka 
správy seznámil s jejím obsahem ministra vnitra ČSSr.62

téhož dne předala köcherová v new yorku novou informaci: Po návratu z evropy 
sdělil kazakov mezi řečí jejímu manželovi, jak v roce 1972 během pobytu v teheránu 
zjistil, že s cIa spolupracuje jako agent příslušník sovětské rozvědky. kazakov, který 
jej jednou zahlédl, když přišel do konspirativního objektu cIa, tvrdil, že šlo o kyrgyze 
mladšího třiceti let. npor. Zítko se snažil získat od „Hanky“ další údaje, ale nic dal‑
šího nevěděla. Zasílám tuto informaci […] proto, že může klidně jít o součást prověrky RINO 
a vzhledem k tomu je nutno zachovat přísnou konspiraci.63

Z konspirativních důvodů – genmjr. Solomatin se t. č. nacházel v Moskvě –  
mjr. Havlík tuto informaci nepředal v new yorku sovětským přátelům. S ohledem na 
její charakter byla určena pouze náčelníkovi a zástupci náčelníka 52. odboru.

doporučoval podrobit zprávu ve spolupráci s I. HS ‑kGB pečlivé analýze, neboť se 
mohlo jednat o dezinformaci nepřítele s účelem prověření „rina“ nebo důvěry čs. roz‑
vědky v jeho serióznost či likvidaci inkriminovaného sovětského diplomata. kdyby 
se kGB rozhodla kolem něj organizovat nezbytná opatření, bude cIa jasné, kdo byl 
informátorem. druhá varianta vycházela z úvahy, že köcher byl řízeným dublařem. 
Zjistí    ‑li, že přátelé dělají opatření, bude to pro ně prověrkou a potvrzením toho, že RINOVI 
věříme, a povedou dále hru; v opačném případě bude jasné, že máme vůči RINOVI podezření, 
což by znamenalo, že hru nebudou dále rozvíjet, případně ji ukončí provokací apod. Jako po‑
slední možnost rezident uváděl, že by se mohlo jednat o sovětského rozvědčíka, který 
byl cIa nějak nepohodlný.

V každém případě mjr. Havlík prosazoval velmi opatrný a vysoce konspirativní postup. 
Prosil, aby jeho poznámky byly brány pouze jako úvaha nad neúplnou agenturní zprá‑
vou, stejně jako obdobná informace o provedené verbovce v Bogotě. […] Navíc uvedením 
jména Kazakova jako informátora nám – nebo i sovět. přátelům přímo – může být Kazakov 
ještě více „nabízen“ jako typ na přímé rozpracování.64 Počítal s tím, že konečně převezme 
köchera do osobního řízení, mj. proto, aby byla zajištěna přísná konspirace případu na 
rezidentuře. S npor. Zítkem se chtěl společně připravit i na alternativu neosobního 
spojení; zaslání návrhů na místo pro mrtvé schránky a typy kontejnerů sliboval v dal‑
ším hlášení.65

61 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/050, Příloha k čj. a‑00375/52‑2‑75.
62 tamtéž, sv. č. 44503/027, agent rIno – zpráva z pobytu v ČSSr, 22. 4. 1975.
63 tamtéž, sv. č. 44503/026, lk‑5/1975, dodatek k záznamu rIno, 23. 4. 1975.
64 tamtéž, Poznámka k dodatku k záznamu rIno, 29. 4. 1975.
65 tamtéž, Poznámky k záznamu s. Hořejšího rIno, 29. 4. 1975.
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o dva týdny později pplk. Švestka předal agenturní zprávu I. HS ‑kGB s doporuče‑
ním nakládat s ní mimořádně obezřetně, protože nešlo vyloučit, že sdělená informace 
je prověrkou agenta. Dále RINO vzkazuje, že na současném pracovišti končí. VUKASIN mu 
však sdělil, že v době, kdy RINO byl nepřítomen, projevili z ústředí CIA o RINA zájem a hod‑
lají s ním dělat nějaké interview. Zatím se však nikdo neozval a RINO sám přílišnou iniciativu 
nechtěl projevovat.66

Odchod z CIA

Po pečlivé přípravě proběhla 26. května 1975 za spolupráce se sovětskou rezidenturou 
new york další schůzka s Hanou köcherovou (nově „adrid“).67 V agenturní zprá‑
vě „rino“ napsal, že se jeho působení v ae/Screen naneštěstí chýlí ke konci, a proto 
se v mezích svých možností snaží maximálně vytěžovat své zdroje. V této souvislosti 
zaznamenal kazakovovu zmínku o služebním pobytu v teheránu v roce 1972, kdy 
překládal asi třicetistránkový dotazník, který vyplnil sovětský rozvědčík naverbovaný 
cIa, snad orgán vojenské zpravodajské služby Gru. dotyčnému tehdy bylo asi 29–30 
let, pocházel ze Střední asie, pravděpodobně šlo o kyrgyze. Dále pramen vyvíjel snahu 
dozvědět se něco víc o verbovce, o kterou se pokusily orgány CIA mezi sovětským personálem 
v Bogotě loni v létě. nic konkrétního sice nezjistil, ale doporučoval blíže prověřit Fedja‑
nina. Pramen, a to je třeba zdůraznit, nikdy neslyšel F. říci něco, co by ho mohlo uvést v pode‑
zření, [např.] že je ochoten pracovat pro CIA (a pramen se ho věru naposlouchal hodně). Při 
své úvaze vycházel z mentality pracovníků cIa, kteří se na něj mohli zaměřit, protože 
působil na citlivém místě velvyslancova tajemníka a neměl diplomatický status. cIa 
prý věděla o tom, že se ucházel o přijetí do kGB a byl odmítnut. Pramen pak sám zjistil, 
že CIA začala v létě odposlouchávat rozhovory po telefonu do a z Fedjaninova bytu, což svědčí 
o tom, že F. se z nějakého důvodu stal „cílem“ operací. Pramen by ale velmi nerad uvedl do 
podezření nevinného člověka a zdůrazňuje, že konkrétnější informace nemá.

na poslední chvíli ještě köcher stačil informovat o nově přijatých zaměstnancích 
nebo osobách přeřazených do tu z ústředí v langley. kromě toho uvedl, kdo právě 
odjel do etiopie, kdo působí v Belgii, lucembursku, turecku a že Fairchildová se 
vrátila z chartúmu. nově informoval o odposleších kanceláří aeroflotu v teheránu. 
Zprávu znovu zakončil „soudružskými“ pozdravy.68

„rino“ ke zprávě přiložil část magnetofonového pásku, kterou vystřihl přímo 
z originálního záznamu telefonních rozhovorů čs. zastupitelského úřadu v Ghaně. 
V rozhovoru mezi úředníkem Melichnou a vyslaneckým radou Beránkem mělo dojít 
k uřeknutí, z něhož vyplývalo, že Beránek má hodnost plukovníka. Pramen […] zabrá‑
nil tomu, aby se tato informace dostala CIA do rukou tím, že prostě celou pasáž ze záznamu 
vystřihl. Záznam pak ještě na několika místech potrhal, aby vznikl dojem, že přišel potrhaný 
již z Akkry.69

66 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/050, akce „rIno“, 6. 5. 1975.
67 tamtéž, sv. č. 44503/026, lk ‑Za/6/75, Záznam z předávací schůzky, 27. 5. 1975.
68 tamtéž, sv. č. 44503/027, Vlastnoručná správa od rIna predaná na schôdzke 26. 5. 1975.
69 tamtéž, sv. č. 44503/050, Přiložený magnetofonový pásek.
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správy plk. doviny představiteli I. HS ‑kGB poznatky získané během schůzky s „ad‑
rid“. nezapomněl uvést, že o jejich obsahu již rezident mjr. Havlík informoval sovět‑
skou rezidenturu v new yorku.70

Během předávací schůzky s köcherovou 23. června 1975 obdržela čs. rozvědka 
další „rinovu“ agenturní zprávu. ten mimo jiné uvedl, že kazakov začátkem července 
nastupuje dvouletý služební pobyt v Indonésii. V djakartě měl působit „under pri‑
vate cover“, tj. bez oficiálních styků s americkým velvyslanectvím. Identifikoval navíc 
rose Serafimoviče jako pracovníka ae/Screen v tunisku. V rozhovoru s pramenem  
S[erafimovič] udělal zajímavou zmínku o účinnosti AESCREEN: v roce 1973 některý z „tran‑
scribers“ v AESCREEN si povšiml, že ze sovětského ZÚ v Tunisu vychází poměrně velké množ‑
ství telefonních rozhovorů na tuniské ministerstvo plánování, ačkoli Sověti nemají s tímto mini‑
sterstvem žádný oficiální styk. Tato informace byla postoupena tuniské kontrarozvědné službě, 
osoby, kterým bylo telefonováno ze sovětského ZÚ, byly sledovány, a to nakonec vedlo k zatčení 
tuniských vládních úředníků, kteří pracovali pro Sověty, a vypovězení několika Sovětů.71 opis 
zprávy byl 8. července 1975 spolu s fotokopií instruktáže pro výcvik operativních or‑
gánů cIa (Gift givings to Soviet and eastern european targets, Soviet theme no. 17, 
april 1975) prostřednictvím plk. doviny poskytnut I. HS ‑kGB.72

následujícího dne schválil genmjr. Hladík přípravy 52. odboru na nadcházející 
srpnovou schůzku s köcherem v Ženevě včetně obligátního doporučení informovat 
sovětské přátele a zjistit jejich požadavky na dotěžení.73

centrála byla 22. července 1975 bleskovou šifrou z new yorku informována o tom, 
že poslední předávací schůzka s „adrid“ proběhla pod sovětskou kontrolou bez pro‑
blémů.74 „rino“ tentokrát zpracoval dvě strojopisné zprávy, jednu v češtině a druhou 
v angličtině. V první z nich popsal personální změny na pracovišti, nicméně soustře‑
dil se na svoji kariéru. Pramenovo naléhání nyní přineslo ten výsledek, že Vukasin zavedl 
pramen [do langley] k zástupci vedoucího PRO, který vede politický výzkum orientovaný 
na SSSR a Východní Evropu. Šlo asi o rok a půl starý útvar, jehož hlavním úkolem měl 
být výzkum politického vývoje v různých oblastech, nejen v socialistických zemích, 
ale i v západní evropě, asii a v mezinárodních organizacích. Sovětskému bloku se 
věnovalo celkem třináct lidí, z nichž jedenáct bylo specializováno na SSSr a zbylí dva 
na ostatní socialistické státy. Hlavním tématem výzkumu je proces politického rozhodování 
v SSSR, jeho mechanismus a podstata a má poskytovat CIA podklady pro analýzu a předpověď 
politických rozhodnutí v SSSR. V anglicky psané části svého hlášení köcher sesumíroval 
veškeré informace o kazakovovi a Fairchildové; lofgren mu měl sdělit, že se ho Sověti 
v Bejrútu snažili zaverbovat, přičemž mu nabízeli 50 000 dolarů.75 dne 8. srpna 1975 
předal genmjr. Hladík zprávu od „rina“ sovětské rozvědce.76

70 tamtéž, akce rIno – zaslání poznatků, 11. 6. 1975.
71 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/027, Přiložený materiál, 22. 6. 1975.
72 tamtéž, sv. č. 44503/050, akce rIno – zaslání poznatků, 8. 7. 1975.
73 tamtéž, sv. č. 44503/013, a – rIno – návrh na obsazení IS, 9. 7. 1975.
74 tamtéž, sv. č. 44503/027, kc č. 7172 z ny pro 52. odbor, 22. 7. 1975.
75 tamtéž, termín IS plně vyhovuje, S. kaSakoV, 20. 7. 1975.
76 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/050, akce rIno, 8. 8. 1975.
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77 tamtéž, sv. č. 44503/013, rIno – záznam o provedení IS dne 13. 8. 1975 v Ženevě, 25. 8. 1975.
78 tamtéž, sv. č. 44053/037, doslovný opis zprávy rIno, který napsal na schůzce v ŽeneVĚ  

dne 13. 8. 1975.
79 tamtéž, sv. č. 44503/013, rIno – záznam o provedení IS dne 13. 8. 1975 v Ženevě, 25. 8. 1975.
80 tamtéž, sv. č. 44503/050, Zaprotokolovat. Potom do svazku rIna, 1. 9. 1975, čj. a‑00862/52‑75.

krátce nato, 13. srpna 1975, došlo ke schůzce mezi pplk. králíkem a „rinem“ 
v Ženevě. köcher podrobně informoval, že se mu podařilo získat další kontrakt,  
a že i nadále bude tedy pro nás v USA pracovat. Činovníci cIa před ním dokonce zmínili 
i možnost, že by se v budoucnu mohl stát řádným pracovníkem americké zpravodaj‑
ské služby.

„rino“ neplánovaně přinesl dvanáct fotografií některých pracovníků tu z mejda‑
nu koncem července, které nechal vyvolat až ve Švýcarsku. kromě toho předal seznam 
českých jmen, jenž obdržel koncem července z ústředí cIa, o němž však nevěděl nic 
bližšího. Při dotazu na kazakova ho opět jednoznačně označil za verbovatelného. ří‑
dící důstojník se s ním dohodl, že na příští schůzce dodá seznam, kde přesně označí 
lidi, u nichž lze předpokládat, že je možné získat je ke spolupráci.77

na výzvu popsal köcher své perspektivy v Policy research office (Pro) písemně. 
Z osobních, společenských i pracovních důvodů předložil ke zvážení myšlenku, že by 
mu I. správa FMV zakoupila domek, jenž by byl formálně jeho a který by po odchodu 
z uSa prodal a peníze vrátil. Pokud vím, je vlastní domek v pozici, kterou budu mít, nezbyt‑
ností. Je zde ovšem problém finanční – domky ve Virginii i v (širším) okolí Langley, kde má sídlo 
CIA, jsou značně drahé. Zdůraznil přitom, že jeho koupě není požadavek, ale myšlenka, 
která by věci značně prospěla.78

Pplk. králík si pochvaloval, že se agentovi podařilo udržet v okruhu zájmu cIa 
a v říjnu 1975 podepíše kontrakt na půl roku za 10 000 dolarů, přičemž bude zpraco‑
vávat jedno z témat výzkumu politiky SSSr a socialistických zemí východní evropy. 
Existuje reálná naděje, že RINO se v příštích letech stane kádrovým pracovníkem CIA na výše 
uvedeném výzkumném úseku. Vyplývala z toho potřeba vyšší úrovně konspirace, pře‑
chodu na neosobní spojení (mrtvé schránky), schůzky s ním organizovat výhradně ve 
třetích zemích v delším intervalu (jeden až dva roky), případně se stažením do ČSSr.

Zároveň v zásadě doporučil podpořit návrh, aby centrála pokryla výdaje na koupi 
domku v okolí langley ve Virginii, které mohly činit 50 až 100 tisíc uSd. nezbytnou 
podmínkou však bylo důsledné zlegalizování celé částky, tj. její prověřitelnost.

na další říjnové schůzce ve Vídni měl být köcher důkladně dotěžen k některým 
předaným informacím a dokumentům podle požadavků I. HS ‑kGB (možná verbo‑
vatelnost lidí z objektu, přeprava materiálů a jejich zpracovávání v zahraničí, krytí 
pracovníků cIa atd.), co vše ví k úseku Pro, k organizaci cIa apod.

V neposlední řadě se pochopitelně předpokládalo informování přátel v plném roz‑
sahu a konzultace ve všech směrech.79

centrála I. HS ‑kGB za stávající situace příliš nedoporučovala agentův výjezd 
z uSa. Zároveň projevila ochotu podpořit „rina“ materiálně.80
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dne 19. září 1975 náčelník 52. odboru pplk. Švestka informoval vedení I. správy FMV 
o tom, že ve dnech 24.–26. září 1975 proběhne v Praze konzultace k akci „rino“ se 
zástupcem centrály I. HS ‑kGB.81 o tři dny později genmjr. Hladík postoupil plk. ně‑
dosekinovi šest kusů fotografií od köchera. Pod fotografiemi je provedena identifikace osob 
ze speciální jednotky. V příloze zároveň předal kopii záznamu ze schůzky s „rinem“ 
v Ženevě, aby sovětská rozvědka mohla provést širší posouzení případu.82

Genmjr. Hladík 23. září 1975 schválil návrh programu pobytu Viktora a. Černy‑
ševa, náčelníka 1. odboru (verbování a řízení důstojníků amerických zpravodajských 
služeb)83 zahraniční kontrarozvědky I. HS ‑kGB v ČSSr, a rozhodl o jeho ubytování ve 
vile I. správy FMV na Zátorce. Jednání na odborech 52 a 47 (afrika, Střední a dálný vý‑
chod) v objektu centrály v Praze‑kobylisích zvaném „chalupa“ se měli zúčastnit V. a. 
Černyšev, plk. nědosekin a za čs. stranu plk. Žlábek, náčelník 52. odboru pplk. Švest‑
ka, jeho zástupce pplk. králík a náčelník 47. odboru pplk. Miroslav Jánský – „Jarolím“.

Podle programu měl být Černyšev 24. září 1975 dopoledne uvítán na letišti ru‑
zyně a po obědě s plk. nědosekinem zamířit do centrály v Praze ‑kobylisích na se‑
tkání s plk. Žlábkem. druhého dne měl představitel I. HS ‑kGB navštívit oba opera‑
tivní odbory. na 26. září 1975 bylo naplánováno nejprve přijetí u náčelníka správy  
genmjr. Hladíka a následně společný oběd v objektu FMV.84

Ještě před zahájením konzultací náčelník 52. odboru pplk. Švestka předložil vede‑
ní správy program schůzky s köcherem na 1. října 1975 ve Vídni. Program a instruktáž 
bude konzultována se soudruhem ČERNYŠEVEM. Genmjr. Hladík k návrhu poznamenal, 
že osobně informoval ministra vnitra ČSSr.85

na základě sovětské žádosti měl být „rino“ opětně vytěžen k předaným doku‑
mentům, k tezím své analytické práce pro cIa i pořízení druhé várky snímků kolegů 
z tu. Podrobně všechny okolnosti kolem fotografování. Z čí iniciativy, při jaké příležitosti. 
Vytěžit blíže k novým pracovníkům a znovu využít z hlediska možné zranitelnosti RINA při 
podobných akcích. dalším tématem měl být Pro: souhrnně všechny poznatky k objektu – 
situace, kádrové obsazení, organizace. Zájem byl i o zjištění, kde jsou v zahraničí místa 
zpracovávání odposlechů (úřady, soukromé byty atd.). Jak je uskutečňován styk s rezi‑
denturou; jak je organizováno převážení zpracovaných materiálů. nové informace ke kaza‑
kovovi – adresa v Djakartě – píše si s někým? – a Fairchildové. V neposlední řadě centrálu 
zajímaly podrobnosti o pěti nových zaměstnancích tu (ale také obou Vukasinových 
sekretářkách), pobytech konkrétních pracovníků tu v etiopii, Ghaně, Belgii, lucem‑
bursku, turecku, Brazílii, Súdánu, tunisku a motivy jejich možného rozpracování.86

81 tamtéž, sv. č. 44503/013, rIno – návrh na obsazení IS ve Vídni, 19. 9. 1975.
82 tamtéž, sv. č. 44503/050, Pro sovětské přátele, 22. 9. 1975.
83 Srov. PaWlIkoWIcZ, leszek: Aparat centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji global‑

nej strategii Kremla 1954–1991. Bellona – officyna Wydawnicza rytM, Warszawa 2013, s. 185.
84 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/013, Program pobytu a jednání náčelníka odboru sovětské rozvědky soudru‑

ha V. a. ČernyŠeVa v ČSSr ve dnech 24.–26. 9. 1975, 23. 9. 1975.
85 tamtéž, agent rIno – program IS ve Vídni, 24. 9. 1975.
86 tamtéž, Program IS s rIneM ve Vídni, 24. 9. 1975.

SI_29/2016.indb   208 14.12.16   12:35



Případ „Rino“: náš člověk v CIA

209

se
cu

ri
ta

s 
im

p
er

ii
S

T
U

D
IE

dne 24. září 1975 V. a. Černyšev tlumočil u zástupce náčelníka plk. Žlábka podě‑
kování vedení I. HS ‑kGB za všechny informace, zprávy a dokumenty, které čs. rozvěd‑
ka získala přes „rina“. celý případ byl vysoce hodnocen, což podtrhl fakt, že předseda 
kGB při rM SSSr Jurij Vladimirovič andropov rozhodl o uvolnění částky 20 000 
uSd, s nimiž bylo možné počítat například při nákupu domku. řada materiálů, kte‑
ré köcher předal, umožnila I. HS ‑kGB zpracovat „návodky“ na jednotlivé pracovníky 
cIa.87 k některým z nich sovětská rozvědka již dokonce provedla příslušná agenturně‑
‑operativní opatření. Za velmi cenné Černyšev označil informace o rozpracování sovět‑
ských občanů v Bogotě. Vyplynuly z nich zatím tři případy, jeden se dokonce týkal již 
propuštěného kádrového příslušníka, a na dalších se dále kontrarozvědně pracovalo.

obdobně sovětská centrála hodnotila signál o sovětských občanech z íránu, na 
základě předaných informací zúžili pátrání na jednu osobu, o níž se domnívali, že 
je předmětem rozpracování cIa. také fotodokumentace, kterou „rino“ dodal k ně‑
kterým pracovníkům cIa, jim velmi pomohla. Významným způsobem posloužily 
informace o tunisu, odkud byli vyhoštěni dva pracovníci rezidentury I. HS ‑kGB. 
Informace RINA pomohla sovětské centrále rozebrat se v této otázce důsledně, jak mohlo do‑
jít k provalu jejich K[ádrového] P[říslušníka]. na základě jeho zprávy vyslala sovětská 
centrála do afghánistánu na zastupitelský úřad komisi, jež přijala příslušná opatření 
k zamezení dekonspirujících telefonátů.

Čs. strana byla informována, že se chystají agenturně ‑operativní opatření na Ka‑
zakova. centrála I. HS ‑kGB dosud neměla poznatky o Pro, kde by měl köcher v bu‑
doucnu pracovat. Informace přátel o celkové tendenci amerického výzkumu nepřímo potvr‑
zují, že tento útvar v rámci CIA skutečně existuje a že práce zadaná RINOVI je plně v souladu 
s hlavním zaměřením CIA vůči SSSR.

Černyšev během přijetí u náčelníka I. správy FMV genmjr. Hladíka prohlásil, že 
i jejich centrála se zabývala otázkou čestnosti a důvěry v agenta. Byl nicméně pověřen 
sdělit mu, že většina informací od „rina“ byla ověřena jako věrohodná a pravdivá.88

V následujících dnech pokračovala výměna názorů mezi plk. Žlábkem, pplk. 
Švestkou, pplk. králíkem, plk. nědosekinem a V. a. Černyševem. Program nadcháze‑
jící schůzky s „rinem“ se rozšířil o následující body:

‑ provést důkladné vytěžení k útvaru Pro, neboť I. HS ‑kGB dosud o této složce 
cIa nemá žádné poznatky,

‑ probrat znovu veškeré informace o kazakovovi (a Fairchildové); proč si myslí, že 
je verbovatelný, vrátit se k materiálům z Bogoty a znovu probrat všechny podrobnosti,

‑ vysvětlit mu, proč rozvědka potřebuje znát všechny tyto podrobnosti – protože 
se z nich vychází při dalších operativních opatřeních,

‑ probrat jeho styky na Izraelce, jakou úlohu sehráli Židé při jeho vstupu do cIa. 
V té souvislosti též vyjasnit všechny jeho kanály na Izraelce a objasnit otázku, jak se ADRID 
dostala k Židovi – majiteli obchodu s diamanty.89 Sehráli v tom úlohu též Židé?

87 návodka byla souhrnem zjištěných osobních údajů, které měly umožnit verbovku zájmové osoby.  
Z 30 osob označených „rinem“ za pracovníky americké zpravodajské služby jich I. HS ‑kGB znala 18.

88 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/013, Záznam o jednání se s. ČernyŠeVem k akci rIno, 30. 9. 1975.
89 Hana köcherová v new yorku pracovala ve firmě Josepha Saviona – Savion diamonds.
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z USA v případě nebezpečí,
‑ kromě rozebrání jeho aktuální finanční situace se měl řo zaměřit na případnou 

koupi domu; „rino“ měl pochopit, že nejsou proti,
‑ opět zdůraznit, že nesmí z objektu vynášet žádné dokumenty ani si pořizovat 

žádné výpisky; vše měl zachycovat pouze ve své paměti,
I. HS ‑kGB vycházela z předpokladu, pokud köcher uspěje a dostane se do cen‑

trály cIa, dostane top clearence90 a bude mít přístup k důležitým dokumentům. Spojení 
s ním mělo být rozšířeno o použití mrtvé schránky, kterou by založil u řeky Poto‑
mac. Schránka bude vybrána sovětskými soudruhy. Bude použita od RINA k nám jednou, 
maximálně 2x. Při založení schránky v březnu příštího roku dají sovětští soudruzi RINOVI 
do schránky dokumentaci k novým schránkám v prostoru Washingtonu. Kdo bude schránky 
vybírat a naplňovat, nebude přirozeně RINOVI řečeno. […] Už na schůzce dostane pokyn, aby 
do této oblasti občas zašel a vytvářel si tak přirozenou legendu, že tam chodí s manželkou na 
weekendové procházky.91

Po odjezdu V. a. Černyševa vykázal pplk. Švestka výdaje na jeho návštěvu v Praze 
v celkové výši 2149,55 kčs, které byly vynaloženy převážně na obědy a večeře v hotelu 
Intercontinental, ve vinárně u Zlatého jelena, v restauracích Prazdroj či Plzeňský dvůr 
(dvakrát), ale také v lucerna baru.92

Schůzka ve Vídni

dne 1. října 1975, první den schůzky ve Vídni, předal köcher zástupci náčelníka  
52. odboru pplk. králíkovi osmistránkovou agenturní zprávu k tu, Policy Research 
Office, a teze studie, kterou měl připravit pro cIa. Člen sledovací skupiny z rezidentu‑
ry dokumenty ihned odvezl do bezpečí na ZÚ.93

Ve své zprávě zpracované zjevně zčásti z otevřených zdrojů popisoval, jak je cIa 
v čele s ústředním ředitelem (director of central Intelligence) rozdělena na „direk‑
toráty“ (directorates), vedenými náměstky ústředního ředitele (deputy directors). 
Součástí „direktorátu operací“ (directorate of operations), v čele s náměstkem pro 
operace (ddo), byla Se division (Soviet ‑east european), ale také západoevropská, 
africká, jihoamerická atd. Se division se dále dělila teritoriálně na „větve“ (Branches). 
V rámci jednotlivých divizí direktorátu operací existovaly i skupiny zabývající se aktiv‑
ní podvratnou činností (na rozdíl od činnosti čistě rozvědné), které se nazývaly Special 
activities (Sa). do Se division patřila také transcription Branch (tB), zabývající se 
zpracováváním zachycené korespondence a hovorů, jejíž jednou složkou byla také 
„rinova“ skupina.

90 nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky pro vybrané federální úřady, včetně cIa.
91 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/013, Záznam o jednání se s. ČernyŠeVem k přípravě IS s agentem rIno, 

30. 9. 1975.
92 tamtéž, sv. č. 44503/031, Vyúčtování výloh spojených s pobytem náčelníka odboru sovětské rozvědky, 

6. 10. 1975.
93 tamtéž, sv. č. 44503/013, Záznam ze schůzky s agentem rIneM a spojkou adrId ve Vídni, 

16. 10. 1975.
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Útvary cIa měly kromě svého pracovního názvu ještě navíc krycí názvy, jimiž se 
označovaly v tajné korespondenci. u všech jednotek pracujících na stejné problema‑
tice byla první písmena stejná, proti SSSr například začínala písmeny ae (aePHo‑
enIX, aeScreen). VUKASIN se na jaře 1975 zmínil, že jeho jednotka se bude brzy na‑
zývat PD SCREEN; není tedy vyloučeno, že místo AE se bude brzy […] užíva[t] písmen PD 
jako označení jednotky zaměřené proti SSSR. Je také možné, že PD má označovat jednotku 
zaměřenou proti celému socialistickému táboru…94

druhá část schůzky proběhla 2. října 1975 pod odposlechem v donauparku a ne‑
daleké restauraci ve věži. Zajišťující pracovníci rezidentury ihned nahrané pásky odvá‑
želi do bezpečí.95 nejprve se pplk. králík (řo) v diskusi s „rinem“ (r) vrátil k objektu 
Pro a posléze obrátil pozornost k dalším otázkám. u pasáží vztahujících se k Sergeji 
kazakovovi či k situaci v Bogotě je zachycen doslovný průběh vytěžování, z něhož je 
patrný rozsah köcherovy zrady:

řo: […] kazakov, on je teď v tý djakartě? nevíš nějaký další podrobnosti? ne‑
šlo by nějak zjistit to jeho bydliště tam? kdyby ses k tomu nějak vyjádřil.

r: no to je veliký problém. on je totiž uzavřená povaha, kterej se s nikým v tý 
jednotce nepřátelí. Všichni se na něho dívají jako na podivína. on je velmi vzděla‑
ný člověk, to oni uznávají, ale takový ty vlastnosti mezi sebou, když se spolu někde 
sežrali nebo jeden druhýmu vysvětlovali, jak co dělaj, do toho on se nikdy neplet. 
nota bene on sám do tý vlasovský party nepatřil, takže byl mimo. takže on si 
s ním nikdo nepíše. nikdo o něm nic neví. Já jsem snad jedinej člověk, kterej s ním 
rozmlouval a přátelil se, ale přece jenom, když jsem se snažil to nějak rozšířit, aby 
přišel na návštěvu a dostat ho z toho prostoru pracoviště a to, tak to on jednou 
přišel po velmi dlouhém přemlouvání, ale už nepřišel podruhý, on se cítí velmi 
nesvůj na návštěvách a hlavně on nemůže návštěvu oplatit, on neměl pořádně 
zařízenej byt. […]

no já jsem během doby, když jsem přišel do tý jednotky, tak jsem seděl s ním 
v jedný místnosti, postupem doby vznikla jakási… více méně přátelské pouto. 
dost neobvyklý pro kazakova, že jsme si začali povídat víc a víc a on tak zdržen‑
livě a pozvolna. Skutečně bylo jasný, že ze mě netahá žádný rozumy. Začal mi 
říkat, jak se cítí vlastně nešťastnej, jak je dost brutálně využívanej, jak mu nedaj 
žádnou možnost postupu, prostě mi naznačil, že se na ně dívá značně kriticky 
a že si tedy myslí, že mu křivdí. oni mu taky křivdí, to je všecko pravda. to není 
nějakej komplex. on je velmi vzdělaný člověk, on ba i učil nějakou dobu na col‑ 
lege, on téměř udělal doktorát atd. no oni s ním jednaj jako s každým jiným, on 
se cítí velmi trpce. navíc já bych řekl, oni ho nějak moc dobře neplatěj. Jeho žena 
teď nevydělávala, učila se dva roky, nebo já nevím, jak dlouho to trvá, takže ona 
ani neměla moc peněz, takže jistě měl pocit, že je tak trochu v tom odstrčenej, 

94 tamtéž, sv. č. 44503/027, Přepis vlastnoruční zprávy rIna (předal na schůzce ve Vídni 1. 10. 1975), 
6. 10. 1975.

95 tamtéž, sv. č. 44503/013, Záznam ze schůzky s agentem rIneM a spojkou adrId ve Vídni, 
16. 10. 1975.
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o Spojených státech, o životě ve Spojených státech jako takových, ovšem oprávně‑
ný, není to nějakej fanatismus, on prostě vidí, že se ta společnost rozpadá, že toho 
je si plně vědom, že to žádnou budoucnost nemá, a tak jeho postoj, tak hergot co 
už mám dělat, když nějak se uživit musím a tady jsem do toho spad a už se z toho 
nevyhrabu. Je to smutný, ale to už je. ale je vidět, že je z toho často až depresivní. 
ne nějak chorobně, ale že opravdu, několikrát už prostě vytknul VukaSInoVI, 
když se vrátil ze služební cesty, že se s ním zacházelo sprostě. to znamená, řekně‑
me, aby to bylo přesně řečeno v Malajsku, v Singapuru nebo kde mu skutečně dali 
nějakou místnost bez klimatizace vedle záchodu a takový, že prostě s ním jednali 
skutečně jako se zvířetem. a on když se mnou o tom mluvil později, řekl, že je to 
běžný, že se na něj američani v cIa dívaj skutečně jako na podlidi, že se v tom 
moc nelišej od nacistů, což je teda mimochodem pravda. to zase si nevymejšlí. 
a prostě jestli někdo má tady ten postoj k cIa a ke Spojeným státům, tak patrně 
uvítá příležitost, jak nabýt svý lidský důstojnosti, dělá, ono se mu to tam nelíbí 
nějakým způsobem, aktivně proti tomu něco udělat. on navíc je v nejlepším slova 
smyslu ruskej vlastenec. on je neobyčejně sečtělej v ruský literatuře, jak v klasický, 
tak i moderní sovětský. on má ba i obdiv k těm Sovětům, který na těch páskách 
poslouchal. on mi několikrát zcela nekompromisně řekl, aniž by ze mě tahal ro‑
zumy, prostě mi sdělil, že podle jeho názoru jsou v podstatě daleko lepší než jejich 
američtí kolegové ve stejným místě, že to dělaj opravdu šikovně, a tak o nich mluvil 
s takovou vřelou sympatií, jako abych tak řekl ke krajanům, on se skutečně cítil, 
když my se oblíkáme americky, on má řekl bych takový silný nacionální pouto. 
on zřejmě přišel k tomu jako slepej k houslím, snad se octnul v německu jako asi 
15letej kluk a matka zřejmě určovala jeho osud do tý doby, pak odešel do ameriky 
a v americe nikdy nedostal příležitost. Slušnou, nebo nikdy se s ním nejednalo 
tak, jak by si jeho talent nebo schopnosti zasloužily. on potřebuje zachránit svou 
důstojnost nebo naplnit svůj život něčím, co má smysl, protože on teď vidí, že ten 
jeho život nejenom nemá smysl, ale že dělá něco, s čím by nesouhlasil.

řo: tak, ta druhá otázka. k tý Bogotě. na těch materiálech jsi dělal, kdyby sis 
vzpomněl, kdo tam z těch lidí, víš, že uvažuješ, kdo by to tam mohl být, kdybys 
mohl ještě k tomuto.

r: no, to je těžká otázka. Mně se žádný z těch Sovětů odbouratelný [zboura‑
telný] nezdá. opravdu ne, jak jsem poslouchal ty rozhovory, měl jsem příležitost 
udělat si velmi dobrou představu o jejich povahách. Mně se zdáli být docela dobrý 
lidi, schopní profesionálně i tak. nikdy jsem neslyšel, ale jo, nějaká ta pletka, tam 
někdy se vyskytla mezi dvěma lidma, to jo, ale jinak tam nebylo ani pomlouvání 
nějakých moc mezi lidma, ani nějaký zášti nebo nenávisti, prostě dobře fungující 
zastupitelský úřad a obchodní oddělení.

takže opravdu sám jsem nemohl mít na nikoho podezření. Já vím, že dělali ně‑
jakou akci na Fedjanina, že nějak odposlouchávali telefon, ale to mohlo být proto, 
protože byl vyslancův tajemník, anebo to mohlo souviset s tím, že ho podezřívali, 
že pracuje pro kGB, anebo ovšem taky proto, že ho chtěli bourat. to je těžko říct, 
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Agenturní odměna

dne 16. října 1975 byl se zprávou o průběhu jednání ve Vídni seznámen genmjr. 
Hladík. náčelník 52. odboru k záznamu přiložil hlášení pro ministra obzinu a ná‑
vrh dopisu určený centrále I. HS ‑kGB. Zároveň náčelníkovi správy připomněl, že by 
mohl ministrovi sdělit obsah sovětské pochvaly „rinovy“ infoprodukce a informovat 
o společné dohodě na budoucím neosobním spojení s tímto agentem.97 Pplk. králík 
navíc köchera charakterizoval slovy: je doslova nabit informacemi, které jsou pro nás cen‑
né. Odpovídal na zadané otázky bezprostředně, otevřeně, bylo vidět, že chce dát vyčerpávající 
odpovědi na mé otázky. nebylo divu, že navrhoval pomoci mu se sovětskými přáteli při 
zpracování práce pro cIa. Podobně jako jsme řešili spojení, požádat přátele o společné řešení 
bezpečnosti RINA a ADRID v případě ohrožení.98

Pravděpodobně ještě předtím, než byl 27. října 1975 informován ministr obzina, 
obdržel představitel I. HS ‑kGB kopii záznamu o jednání s oběma agenty ve Vídni, 
fotokopie tezí analytické práce (1 list), přepis vlastnoruční zprávy „rina“ k objektu 
cIa (8 listů), vytěžení nahraných pásků (67 listů) a dokumentaci k mrtvé schránce 
(MS) „Most“ (2 listy).99 Federální ministr vnitra byl seznámen s faktem, že předseda 
kGB při rM SSSr se rozhodl pro agenta uvolnit 20 000 uSd; od náčelníka správy si 
půjčil přepis agenturní zprávy. Vedle této písemné zprávy byl [rino] ještě k této problemati‑
ce dotěžen. Celý tento souhrn informací představuje cenný přehledný komplex nových poznatků 
jak pro nás, tak i pro přátele.100

ale Fedjanin se mi nezdál být bouratelnej. Zdál se mi být takovej opravdu sovětskej 
člověk. Že by je asi poslal do hajzlu, že by to ohlásil. ovšem na někoho oni to mu‑
seli udělat, protože to chystali. opravdu je mi to záhada.

řo: ty jsi o tom už psal, nějaké ty momenty, když jsi to četl nebo když jsi to 
poslouchal, který by i nepřímo svědčily o tom, na koho se chystali, kdyby sis vzpo‑
mněl nebo zachytil, nepřímo, která by mohla pomoci.

r: no nevím, jestli to zahlásili, jejich pokus normálně, kdybych se snažil uva‑
žovat jako oni, by bylo asi zkusit agorodnika [ogorodnik], kterej, jak to vyplývalo 
z pásků, byl sov. rezident, nebo aspoň jeho zástupce. to byl můj dojem. Z toho, 
jakým způsobem se pohyboval, nebo jaký měl styky nebo něco takovýho. Já ho 
osobně neznám, ale za agarodnika bych dával ruku do ohně, to je prostě oprav‑
du frajer. Věděl si s tím dobře poradit. ale bylo by logický, že se o něj pokoušeli, 
protože ten byl pro ně maximálně zajímavý. on byl členem, já nevím, tenisovýho 
klubu nebo plaveckýho klubu, chodil na všechny koktejly, byl takový šarmantní, 
ženským se líbil, měl auto, prostě byl nejvíc na styku s těma američanama.96

96 tamtéž, sv. č. 44503/027, Vytěžení pásek rIno – Vídeň 2. 10. 1975. Páska č. 1, 2.
97 tamtéž, sv. č. 44503/013, akce rIno, 16. 10. 1975.
98 tamtéž, Záznam ze schůzky s agentem rIneM a spojkou adrId ve Vídni, 16. 10. 1975.
99 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/050, Pro sovětské přátele, 15. 10. 1975.
100 tamtéž, sv. č. 44503/013, dopis genmjr. M. Hladíka ministrovi vnitra ČSSr, 16. 10. 1975.
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schránky 5. prosince 1975 proběhlo bez problémů. Převzatý materiál sovětští přá‑
telé prostudovali a o měsíc později spolu s komentářem101 předali v kopii.102 uvedli 
zároveň, že „rino“ dostal příslib kontraktu, a pokud bude jeho práce vyhodnocena 
pozitivně, zůstane i nadále v cIa.

köcher dále sděloval, že zahájil jednání o koupi bytu v new yorku. Po zvážení 
a rozboru situace 52. odbor navrhoval dát mu k tomu souhlas, stejně jako k zajištění 
malého bytu ve Virginii nedaleko ústředny cIa. Pplk. Švestka předpokládal, že fi‑
nanční náročnost operace dosáhne během čtyř let částky okolo 60 000 dolarů. V pod‑
statě ihned navrhoval uvolnit oněch 20 000 uSd tak, aby byly „adrid“ pro „rina“ 
předány počátkem ledna 1976.

kromě toho měly být köcherové sděleny pokyny pro únorové naplnění mrtvé 
schránky, jejíž vybrání podle společného plánu chystali příslušníci sovětské reziden‑
tury, dále pro březnovou a květnovou předávací schůzku v new yorku. V létě 1976 se 
uvažovalo o zorganizování setkání v evropě, buď na území ČSSr, nebo v rakousku 
mimo Vídeň. Po zvážení všech pro a proti a po zkušenostech z již provedených akcí navrhu‑
jeme dát souhlas k provedení této schůzky na území ČSSR. Genmjr. Hladík si 16. prosin‑
ce 1975 vyžádal nový návrh.103

o dva dny později náčelník I. správy FMV postoupil představiteli I. HS ‑kGB po‑
děkování a informaci, že 7. ledna 1976 proběhne v new yorku schůzka se spojkou 
„adrid“, na níž obdrží 20 000 uSd pro „rina“. upozorňoval zároveň, že spojení přes 
mrtvou schránku 20. února 1976 zajišťuje rezidentura sovětské služby.104

Ve zprávě pro köchera čs. rozvědka poděkovala za „mikulášskou nadílku“ a do 
nového roku popřála zdraví, štěstí a spokojenost. kromě již uvolněných 20 000 uSd 
mohl počítat s dalšími 10 000 dolary „na splátky“ v následujících dvou letech. do‑
pis dále obsahoval seznam sovětské literatury pro jeho studii a požadavek týkající 
se zpracování zprávy k situaci v cIa po nástupu nového ředitele. Plánujeme setkání 
s vámi v Evropě (Rakousko nebo doma) v období 20.–30. 6., vyjádři se. V březnu a v květnu 
upřesníme čas a místo setkání. […] Piš v angličtině. Na léto se připrav na důkladné projednání 
Tvých zajímavých styků.105

Plk. Žlábek 26. února 1976 předal 52. odboru dvě informace postoupené z cent‑
rály I. HS ‑kGB. Jedna se týkala podrobností o zprávě z MS „Most“, druhá obsahovala 
sdělení, že na základě „rinových“ návodek byli ustanoveni pracovníci cIa v Indonésii, 
Spolkové republice německo i Ghaně a bylo zahájeno jejich aktivní rozpracování.106

101 obsah jedné ze dvou zpráv byl 27. 12. 1975 projednán u zástupce náčelníka správy plk. o. doviny 
s náčelníkem 52. odboru, jeho zástupcem a plk. P. J. nědosekinem. tamtéž, sv. č. 44503/050, Spravka. 
Sov. sekretno. ekz. jedinstv.

102 Srov. tamtéž, sv. č. 44503/027, kopija. Přišlo od s. doviny 6. 1. 1976.
103 tamtéž, sv. č. 44503/013, návrh na provedení schůzky se spojkou adrId v akci rIno, 16. 12. 1975.
104 tamtéž, sv. č. 44503/050, akce rIno, 18. 12. 1975.
105 tamtéž, akce „rIno“, 13. 4. 1976. Příloha k čj. a‑00385/52‑76.
106 tamtéž, Spravka o sveděnijach, polučenych ot „rIno“; Spravka o perspektivach raboty s „rino“,  

čj. a‑00232/52‑76, čj. a‑00233/52‑76.
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dne 4. března 1976 proběhla v new yorku za spolupráce obou rezidentur náhrad‑
ní předávací schůzka s köcherovou. Její konání se posunulo, protože v řádném termí‑
nu signalizovali sovětští kontrasledovači akci místní policie. Mjr. Havlík musel ještě 
odpoledne před schůzkou s rezidentem genmjr. Jurijem Ivanovičem drozdovem107 
probrat některé části kontrolní trasy.108

„adrid“ na schůzce předala „rinovo“ hlášení o situaci v cIa a dále zprávu firmy 
Science applications Inc. týkající se ochrany jaderných materiálů, která byla v únoru 
avizována v mrtvé schránce „Most“. centrále I. správy FMV nebylo jasné, proč „rino“ 
nereagoval na některé uložené úkoly týkající se především jeho osoby. K otázce jeho 
rozvědných styků je nutno konstatovat, že RINO dostal pokyn, aby se připravil na projednání 
otázky své stykové základny na schůzku do Evropy letos v létě.109

Mjr. Havlík na schůzku přinesl nové pokyny, v nichž se rozvědka snažila přeložit 
schůzku s köcherem v evropě až na rok 1977. Jako důvody uvedla potřebu posílit 
jeho bezpečnost, neboť se zvýšila aktivita západních tajných služeb a také považova‑
la cestování přes oceán za nákladné. V písemných zprávách ukládaných do mrtvých 
schránek se měl soustředit na důležité aspekty osobní situace, perspektivy své práce, 
charakteristiky nových styků atd. V malém dámském zrcátku od sovětského reziden‑
ta se nacházely instrukce k obsluze MS na 23. dubna 1976.110

Spolupráce se sovětskou rezidenturou

rezident byl centrálou před schůzkou informován, že se mění místo pro mrtvou 
schránku; v zásilce stálo, že sovětská rezidentura v new yorku dostala obdobný po‑
kyn. až při konzultaci s „přáteli“ se ukázalo, že ještě žádný pokyn z Moskvy nemají. 
Jelikož ale již měli místo pro MS připraveno, dotázali se v Moskvě, zda vše mohou předat 
dle naší žádosti, k čemuž dostali obratem souhlas.111 Ještě v polovině března genmjr. Hla‑
dík žádal centrálu I. HS ‑kGB, aby zaslala své rezidentuře podklady pro nové mrtvé 
schránky před plánovanou předávací schůzkou v květnu 1976. Zároveň sděloval, že 
schůzka v evropě nebyla dohodnuta a čs. strana počítá se schůzkou ve třetí zemi až 
v roce 1977. Příloha obsahovala stručnou informaci o situaci v cIa (2 listy), zprávu 
o ochraně jaderných materiálů (186 listů) a výpis telegramu z rezidentury v akkře 
z 18. února 1976, který potvrzoval „rinovu“ zprávu o intenzivním rozpracování ma‑
ďarského zastupitelského úřadu ze strany cIa.112

Mjr. Havlík koncem března 1976 upřesnil, že rezidentura I. HS ‑kGB z konspirač‑
ních důvodů použije k předávce mrtvou schránku pouze jednou. Sovětští přátelé počítají 

107 ke služební kariéře genmjr. Jurije Ivanoviče drozdova (nar. 1925), od srpna 1975 do října 1979 rezi‑
denta I. HS ‑kGB v new yorku, viz kolPakIdI, aleksandr – ProcHoroV, dmitrij: Vněšňaja rozvedka 
Rossiji, s. 133.

108 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/029, lk Za/4‑76 new york. rIno – doplnění záznamu z 3. a 4. března 1976, 
29. 3. 1976.

109 tamtéž, sv. č. 44503/050, akce rIno, 15. 3. 1976.
110 tamtéž, sv. č. 44503/029, lk/Za/4/76 new york. rIno.
111 tamtéž, lk Za/4‑76 new york. rIno – doplnění záznamu z 3. a 4. března 1976, 29. 3. 1976.
112 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/050, akce rIno, 15. 3. 1976.
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ně i obsluze nabídl pomoc – dle sdělení přátel prý nebude zapotřebí, budou provádět sami.113

krátce poté pplk. Švestka upozornil náčelníka správy, že je nutné urychleně roz‑
hodnout, zda uskutečnit schůzky s manžely köcherovými v evropě, či nikoliv. navr‑
hoval přitom využít jejich letního pobytu (srpen–září) v rakousku a sejít se s nimi 
v nějaké tamní turistické oblasti. V kladném případě měla být zahájena společně  
s I. HS ‑kGB a 37. odborem jejich příprava.114

dne 9. dubna 1976 navrhla I. HS ‑kGB změnu komunikace s „rinem“ na území 
uSa; žádala o souhlas s přípravou obousměrného spojení s pomocí mrtvých schrá‑
nek. Po souhlasu Prahy měly sovětské rezidentury ve Washingtonu a new yorku za‑
hájit konkrétní přípravy.115

centrála I. správy FMV se dostala do časové tísně. kurýr s instrukcemi pro květ‑
novou předávací schůzku měl odletět do Spojených států koncem dubna. Genmjr. 
Hladík proto 13. dubna 1976 žádal představitele I. HS ‑kGB o urychlené posouzení čs. 
návrhů. RINO pracuje jako „independent conctractor“, informoval, na výzkumném projektu 
PRAGMATIC AND IDEOLOGICAL FACTORS IN SOVIET DECISION MAKING, který 
má v létě skončit. RINO předpokládá, že dostane další kontrakt a bude pro CIA dále pracovat.

dne 5. května 1976 měla být s „adrid“ dohodnuta další předávací schůzka (na 
7. července), kterou čs. centrála považovala za nutnou z důvodu převzetí písemných 
materiálů od „rina“, především jeho studie pro cIa. dále měl dostat kompletní plán 
spojení přes mrtvé schránky na léta 1976–1977. náčelník správy vyjádřil naprostý 
souhlas s přechodem na obousměrný systém mrtvých schránek. Doporučuji, abyste dali 
pokyn Vaší rezidentuře v New Yorku připravit toto spojení. navrhl zároveň, aby v září, pro‑
sinci, březnu a červnu plnil mrtvou schránku „rino“ a v listopadu, únoru a květnu 
sovětská rezidentura v new yorku.

technická stránka akce měla probíhat plně v režii I. HS ‑kGB, včetně volby taj‑
nopisu, kontejneru apod. Obsahovou stránku (instruktáže, pokyny, úkolování apod.) bude 
zajišťovat naše rezidentura v New Yorku na základě pokynů naší centrály, která úzce spolupra‑
cuje s Vaší centrálou. Genmjr. Hladík navíc doporučoval naplňování schránek po dvou 
měsících, a nikoli po měsíci, jak prosazovala I. HS ‑kGB, a to z důvodu, aby obě cent‑
rály měly čas provést důkladné vyhodnocení a připravit další úkolování. Vítáme Váš ná‑
vrh, ve kterém nabízíte pomoc při zpracování celého systému mrtvých schránek, míst pro signály 
a vše pro případ, že bude hrozit určité nebezpečí, signály pro nutnost přeložení některých akcí 
a vyvolání mimořádných schůzek. I nadále doporučoval pokračovat v úzké spolupráci 
obou rezidentur v new yorku, které již přes „adrid“ s „rinem“ dohodly možnost 
oboustranného vyvolání mimořádné schůzky. V neposlední řadě byla centrála I. HS‑
‑kGB informována o variantě uskutečnit v létě s köcherem osobní setkání.116

113 tamtéž, sv. č. 44503/029, lk Za/4‑76 new york, rIno – doplnění záznamu z 3. a 4. března 1976, 
29. 3. 1976.

114 tamtéž, sv. č. 44503/013, Instruktážní schůzka s rIno v roce 1976 – žádost o rozhodnutí, 7. 4. 1976.
115 tamtéž, sv. č. 44503/050, Predloženie o dalnějšej rabotě s „rIno“ i „adrId“, 9. 4. 1976.
116 tamtéž, akce „rIno“, 13. 4. 1976. Veškeré citace jsou z uvedeného dokumentu.
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V polovině dubna 1976 sdělovala centrála I. HS ‑kGB, že pro „adrid“ jsou při‑
praveny dvě mrtvé schránky pro new york (č. 106 a 107) a další dvě pro Washington 
(„alpha“ a „delta“).117 další zpráva z 23. dubna 1976 obsahovala požadavek dopravit 
„rinovi“ novou sérii otázek.118

Mezitím se ozvala köcherová, jež projížděla evropou v rámci pracovní cesty (ná‑
kupu diamantů) do Indie, a v terminologii rozvědky vyvolala mimořádnou schůzku, kte‑
rá proběhla 23. dubna 1976 ve Vídni. kpt. Zítek se dozvěděl, že köcherovi se zabydleli 
v novém bytě na Manhattanu v new yorku, který je stál zhruba 40 000 dolarů, z čehož 
polovinu zaplatili v hotovosti. tlumočil poděkování z Prahy za jejich společnou práci 
a podtrhl přitom fakt, že centrála je považovala za nedílný celek a jeden bez druhého by 
nebyli schopni celou operaci realizovat. V reakci na to spojka uvedla, jak velkou radost 
měl „rino“ z „metálu“, který dostal.

„adrid“ požadovala, aby společná schůzka proběhla na podzim. Vážným důvo‑
dem pro jejich cestu do evropy měl být manželův zdravotní stav a tento argument 
použila v žádosti o umožnění návštěvy ČSSr, kde by proběhla jeho celková zdra‑
votní prohlídka. domnívala se, že je to důsledek mimořádného psychického vypětí 
v předchozím roce, köcher byl již celou Amerikou značně vyčerpán, unaven a deprimován 
a každá cesta do Evropy pro něho znamená novou sílu pro další práci v USA. cesta do evropy 
a návštěva Československa by byla jistou renovací jeho psychických sil a [dodala by mu] 
chuti do další práce…

kpt. Zítek zadal „adrid“ další dotazy pro „rIna“, měl především sdělit, jaká je 
jeho perspektiva, konzultovat otázku dalšího kontraktu nebo jiné práce v agentuře. 
Požadoval permanentní předávání informací o situaci v cIa po jmenování George 
Herberta Walkera Bushe jejím ředitelem119 (případně dalších zpravodajských agen‑
tur), včetně tipovacích údajů na osoby, s nimiž se sešel. ADRID slíbila, že si všechny tyto 
úkoly zapamatuje a sdělí je RINOVI.120

o tři dny později proběhla u genmjr. Hladíka porada, které se zúčastnil i plk. nědo‑
sekin a na níž byly aktualizovány nové úkoly pro köchera, jež měly být 5. května 1976 
předány v new yorku jeho manželce. centrála přistoupila na agentovu argumentaci, 
zrušila pokyn nejezdit do evropy a potvrdila zájem využít situace k setkání v rakous‑
kém Gmundenu (v termínu 7. či 8. září). Počítej asi s týdnem na jednání. avizovaná mož‑
nost „návštěvy ČSSr“ byla škrtnuta s vysvětlením, že se o „řešení“ rozhodne až na místě.

do červencové předávací schůzky měl „rino“ zjistit reakci cIa na aktuální aféry 
Pavla Minaříka a bulharského rozvědčíka z radia Svobodná evropa,121 včetně při‑
jatých bezpečnostních opatření, další poznatky ke svému pracovišti a cIa celkově.  

117 tamtéž, Spravka o peredače „adrId“ opisanija tajnikov dlja „rIno“, 14. 4. 1976.
118 tamtéž, Spravka o vstrečach s „adrId“ i „rIno“, 23. 4. 1976.
119 Srov. WeIner, tim: Dějiny CIA. V zajetí vlastních iluzí. argo, Praha 2010, s. 352.
120 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/050, Záznam ze schůzky, 3. 5. 1976. Veškeré citace jsou z uvedeného dokumentu.
121 Ve stejné době jako Pavel Minařík (agent „Pley“) byl stažen z radia Svoboda spolupracovník I. HS‑

‑kGB Jurij Michailovič Marin. Srov. toMek, Prokop: „Objekt ALFA“. Československé bezpečnostní slož‑
ky proti Rádiu svobodná Evropa. ÚdV, Praha 2006, s. 140–143; ŽÁČek, Pavel – kalouS, Jan: Případ 
„PLEY“. Infiltrace československé redakce Radia Svobodná Evropa po roce 1968 – viz http://minulost.cz/cs/
pripad ‑pley (citováno k 14. 11. 2016).
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popsat typ tajných materiálů, se kterými pracuje. Sděl, zda již máš informace o poboč‑
kách, lidech CIA v New Yorku.

Z rozhodnutí náčelníka správy měl být rezident v new yorku informován, že 
s centrálou I. HS ‑kGB již byl dohodnut celý systém spojení na léta 1976–1977. doku‑
mentace k mrtvé schránce měla být „adrid“ předána až v říjnu po návratu z evropy. 
Sděl přátelům, že toto je definitivní rozhodnutí.122

I. zástupce náčelníka I. S FMV plk. dovina osobně předal 30. dubna 1976 sekre‑
tariátu sovětského představitele písemnou zprávu o posledním vývoji případu, obsa‑
hující informaci o klíčových momentech mimořádné schůzky ve Vídni. köcherová 
potvrdila, jak předaný seznam sovětské literatury „rinovi“ pomohl, nicméně ten se 
i nadále domníval, že pomoc centrály mohla být účinnější včetně poskytnutí některých 
originálních myšlenek. Přesto byl přesvědčen, že jeho práce obstojí, a předpokládal, že 
s ním bude uzavřen nový kontrakt. Pokud se týká připomínky RINA k naší pomoci při 
zpracování jeho analytické práce, zůstáváme u našeho původního stanoviska a nehodláme do 
jeho práce jakkoliv zasahovat.

nejdůležitější část sdělení se ovšem týkala agentova zhoršeného zdravotního sta‑
vu. RINO je nemocen (žaludeční, revmatické a nervové potíže) a prosí po 12 letech v zahraničí 
o důkladné lékařské vyšetření v ČSSR. Rovněž ADRID by přivítala po této době lékařské vy‑
šetření. Čs. rozvědka připomněla jeho předchozí zdravotní potíže, které – jak uvedla 
köcherová – se odrážely i na rodinných vztazích.

Vedení I. správy FMV sice tento požadavek vnímalo jako velmi důležitý problém, 
s ohledem na závažnost případu nicméně preferovalo uvážlivé řešení, zohledňující 
principy konspirace a míru rizika při stažení obou agentů do ČSSr. Nemůžeme dát 
dnes plnou garanci v tom smyslu, že se nám podaří legalizovat asi 10 denní pobyt RINA a AD‑
RID (rovněž ani jednoho z nich). Považuji proto míru rizika za neodpovídající důležitosti 
celého případu. Hodláme proto uskutečnit s RINEM jednání v září na území Rakouska, kde 
RINOVI nemožnost příjezdu do ČSSR bude vysvětlena (podtrženo v originále – pozn. aut.) 
bezpečnostní situací, významem naší společné práce apod. Protože jim nebylo možné odpo‑
vědět jinak, chtěli köcherovi doporučit vyšetření a případné léčení u lékařů v evropě 
(rakousko, Švýcarsko) s tím, že čs. strana uhradí případné finanční náklady.

centrála I. HS ‑kGB zároveň dostala informaci, proč nebyla 23. dubna 1976 napl‑
něna mrtvá schránka, i to, že její úkoly se dostaly do instruktáže pro „rina“, kterou 
„adrid“ měla obdržet v new yorku na nadcházející předávací schůzce. do Moskvy 
navíc zamířil požadavek informovat sovětskou rezidenturu o předání komplexního 
systému spojení pomocí mrtvých schránek až po jejich návratu z evropy v listopadu. 
Rovněž prosíme, aby spolupráce mezi našimi rezidenturami v akci RINO byla soustředěna vý‑
hradně na naši rezidenturu v New Yorku. Pokud to bude nutné, aby některé schránkové operace 
prováděla Vaše rezidentura ve Washingtonu, navrhuji přímé spojení našich rezidentur v New 
Yorku. Naše rezidentura ve Washingtonu není o akci RINO informována a ani v budoucnu 
nehodláme akci RINO před naší washingtonskou rezidenturou odkrývat.123

122 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/029, návrhy kc – new york, 26.–27. 4. 1976.
123 tamtéž, sv. č. 44503/050, akce „rIno“, 30. 4. 1976.
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dne 4. května 1976 genmjr. Hladík konečně předal sovětským přátelům dvaceti‑
stránkový podrobný záznam o schůzce s köcherovou ve Vídni.124

Mjr. Havlík mezitím s novým řídícím orgánem spojky „adrid“, starším referentem 
rezidentury kpt. Janem Filou – „Šturmou“, podrobně konzultoval u genmjr. drozdova 
(„Saša“) přípravu předávací schůzky, trasu, dvojí signalizaci bezpečnosti i veškerá kon‑
trasledovací opatření. Přestože jednání se „Sašou“ probíhala v zajištěné místnosti rezi‑
dentury I. HS ‑kGB v budově Stálé mise SSSr při oSn,125 nepadlo mezi nimi o časových 
údajích či jménech ani slovo; všechno podstatné bylo sdělováno tužkou na kusu papíru.

Zároveň čs. rezident informoval genmjr. drozdova o nové organizaci spojení 
s agentem. ten však zatím žádnou instrukci z Moskvy nedostal. Poslední platný po‑
kyn nařizoval vložit do připraveného kontejneru instruktáž s plánky čtyř mrtvých 
schránek střídavě obsluhovaných ve Washingtonu a new yorku pro měsíce září, listo‑
pad a prosinec 1976 a únor 1977. až 4. května 1976 potvrdila centrála I. HS ‑kGB pře‑
dání instruktáže na listopadové schůzce. „Saša“ recipročně sdělil, že materiál z pře‑
dávky v náhradním termínu byl předchozího dne odeslán do Moskvy.126

Po náročné přípravě ve večerních hodinách 5. května 1976 realizoval kpt. Fila pře‑
dávací schůzku. Podezřelé osoby a vozy jsem postupně vyloučil a získal pocit, že jsem „čistý“, 
uklidňujícím způsobem ještě umocněný technickou pomocí přátel. Úkoly pro „rina“ ukryté 
v krabičce cigaret dunhill převzala „adrid“ bez problémů.127

V polovině téhož měsíce centrála I. HS ‑kGB podala zprávu o obsahu mrtvé 
schránky naplněné a vybrané 30. dubna 1976.128

dne 19. května 1976 dospěl pplk. Švestka k závěru, že bude nezbytné vyřešit další 
köcherovo působení na schůzce v létě. Zůstává otázkou, zda tento cíl může splnit schůzka 
mimo území ČSSR, kam bude vyslán ŘO, který by mohl být těžko pověřen pravomocí s ko‑
nečnou platností otázku jeho perspektivy vyřešit […] a vyřízení věci by si vyžádalo delšího času, 
konzultací v centrále a pak i schůzek v obtížném A[genturně] O[perativním] P[rostředí] 
v USA. náčelník 52. odboru evidentně preferoval schůzku v ČSSr, která by – ve spolu‑
práci s I. HS ‑kGB – umožnila důkladné širší kolektivní posouzení na základě autentického 
záznamu z jednání.

Po přečtení písemnosti genmjr. Hladík vytkl náčelníkovi odboru subjektivní přístup 
při hodnocení situace i osoby Rina, který prý vůbec neodpovídal obsahu a charakteru jeho 
zprávy ani květnové předávce [přes] MS.129 následujícího dne náčelník správy postou‑
pil představiteli I. HS ‑kGB kopii agenturní zprávy,130 v níž „rino“ centrálu zjevně 
připravoval i na variantu, že v cIa nezůstane. I když [pramen] napíše přijatelnou práci, 

124 tamtéž, akce „rIno“, 4. 5. 1976.
125 dalším místem pravidelných konzultací se stal objekt „přátel“ v riverdale. ABS, f. Hlavní správa 

rozvědky – osobní svazky kádrových příslušníků (I.S‑3), reg. č. 39434, Průběžná zpráva o činnosti  
s. mjr. e. HlaVSy na rezidentuře new york po linii odboru 52, 16. 8. 1976.

126 tamtéž, f. I.S‑4, sv. č. 44503/029, lk – Za/5 1976 new york, rIno – záznam z jednání s přáteli.
127 tamtéž, lk/Za/5/76/new york, adrId, Záznam z PeS a PS, 5. 5. 1976.
128 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/050, Spravka o tajnikovoj operacii po polučeniju matěrialov ot „rIno“, 

14. 5. 1976.
129 tamtéž, sv. č. 44503/013, akce rIno, 19. 5. 1976. Veškeré citace jsou z uvedeného dokumentu.
130 tamtéž, sv. č. 44503/050, akce „rIno“, 20. 5. 1976.
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dostane novou smlouvu na novou teoretickou práci s omezeným přístupem k materiálům, které 
nejsou nijak zajímavé, a v této situaci bude trčet a trčet a trčet.

köcher se přiznal, že vyčerpal všechny možnosti, a aby mohl ve svém úsilí po‑
kračovat, navrhoval vnést do situace nějaký nový moment. Vyjádřil přesvědčení, že má 
i nadále plnou důvěru cIa, která předpokládá, že je skrz naskrz oddán myšlence a praxi 
amerického způsobu života. Žádal proto „Ústřednu“, aby mu pomohla nějakou kombi‑
nací, třeba i tím, že by Praha projevila o pramen [tj. „rina“] zájem, aniž by ho to ovšem 
před cIa uvedlo do podezření, že s ní ve skutečnosti spolupracuje. agent při svém 
uvažování o budoucnosti vycházel z přesvědčení, že ho spolupráce s cIa kompro‑
mitovala natolik, že bylo zcela vyloučeno, aby získal profesorské místo na jakékoli 
slušnější americké univerzitě.131

koncem května 1976 zpracoval 52. odbor čtrnáctistránkový kritický rozbor ně‑
kterých aspektů spolupráce s „rinem“ a navrhl postoupit jej sovětským přátelům 
k doplnění jejich znalostí o případu.132

Za závažný dekonspirující faktor považovala analýza fakt, že v uplynulých jede‑
nácti letech se na řízení agenta v centrále i v zahraničí podílelo nejméně 18 příslušní‑
ků (a další tři neosobně). kritickým momentem se staly čistky po srpnu 1968, během 
nichž polovina těchto řídících orgánů opustila bezpečnostní aparát. Jako negativní 
aspekt případu byla vnímána i nedostatečná možnost prověrky manželského špio‑
nážního páru. Produkce, kterou RINO od obnovení spolupráce v roce 1974 do dnešní doby 
předal a která byla kompletně předána sovětským přátelům, dokazuje jeho solidní přístup ke 
spolupráci. Pravdivost RINOVÝCH zpráv, dokumentů, byla v praxi potvrzena jak naší služ‑
bou, tak i přáteli, kteří vysoce oceňují jeho práci. Přesto 52. odbor navrhoval na jednáních 
se zástupci I. HS ‑kGB posoudit další vhodné formy prověrek manželské dvojice včet‑
ně kontroly jejich bydliště. Od sovětských přátel bychom uvítali zajištění možnosti agenturní 
prověrky; my zatím tyto možnosti nemáme.133

dne 7. června 1976 centrála I. HS ‑kGB postoupila sedmistránkový originál agen‑
turní zprávy, kterou „rino“ vložil do mrtvé schránky 30. dubna.134

V polovině června 1976 předložil 52. odbor dokument, jenž navazoval na rozhod‑
nutí náčelníka správy z 26. dubna 1976. S ohledem na náročnost akce navrhoval pplk. 
Švestka zahájit přípravy na zářijovou schůzku, především doporučoval rozhodnout 
o místě konání. Při variantě stažení obou agentů za železnou oponu operativní od‑
bor počítal s pobytem „rina“ a „adrid“ v ČSSr maximálně v délce jednoho týdne. 
Zároveň doporučoval ve druhé polovině srpna pozvat do Prahy zástupce I. HS ‑kGB 
k projednání a upřesnění programu schůzky.135

131 tamtéž, sv. č. 44503/029, k perspektivě pramene; předáno adrId na PS 5. 5. 1976 v n.y.
132 tamtéž, rIno, 31. 5. 1976.
133 tamtéž, „rIno“ – rozbor některých aspektů spolupráce, 31. 5. 1976.
134 tamtéž, sv. č. 44503/050, Spravka po dělu „rIno“, 7. 6. 1976.
135 tamtéž, sv. č. 44503/013, akce „rIno“ – návrh na provedení schůzky, 14. 6. 1976.
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na základě pokynu centrály a vzhledem k operativní situaci byla přípravě věnována 
náležitá pozornost ve spolupráci se s. rezidentem a za vydatné technické pomoci 
a konsultace se sov. přáteli, kteří se tentokráte zúčastnili i kontrasledováním. […] 
operativní situace a snaha o efektivní a spolehlivý průběh dne schůzky vyžaduje 
v současné době několikadenní náročnou přípravu trasy a přizpůsobování denní‑
ho režimu jejím potřebám, různé kombinace odchodu z bydliště a návraty domů, 
podobný pohyb po new yorku i v jiné dny a měsíce, výběr trasy po kontrole před 
sledováním, aby nedošlo ke „shození“, spojů a míst, kde je prováděna účinná kont‑
rola, a další opatření psychologického a technického charakteru. Za současné ope‑
rativní situace považuji tento složitý, časově a technicky náročný postup za jedině 
možný. Vytváření podmínek pro úspěšný průběh trasy (která je fyzicky náročná 
a vyžaduje vzhledem k signálům a nyní i vzhledem ke kontrasledování dosti přes‑
nou časovou synchronizaci) před dnem schůzky vyžaduje dosti času, takže zajištění 
schůzky není jednorázovou záležitostí. […]

Vzhledem k náročnosti akce jsem připravil trasu, která procházela Manhatta‑
nem, Bronxem, Queensem, Brooklynem a newarkem v new Jersey. trasa byla na 
dvou místech proložena signálem bezpečnosti od přátel. Po 4 ½ hodinách byl do 
trasy vložen 25 minutový úsek kontrasledování, který připravila a zajišťovala re‑
zidentura přátel. celá trasa byla pokryta přáteli technicky. trasa trvala 12 hodin 
v dynamickém tempu s obměnou různých druhů dopravy, charakteru prostředí 
a s řadou kontrolních bodů na odhalení pěšího i automobilového sledování. (Velký 
počet přestupů, trasy autobusů mezi Bronxem a Queensem a autobusy v Brookly‑
nu projíždějící trasami k odhalení vozů, řada kontrolních bodů nutících k proje‑
vení vozů i osob, atp. Sestava a délka trasy byla velmi kladně hodnocena i přáteli.) 
Po dobu pohybu na trase jsem postupně vyloučil podezřelé osoby a vozy, neza‑
znamenal jsem pěší sledování ani sledování vozy. Prováděná technická kontrola 
a kontrasledování přátel rovněž nezaznamenaly sledování nebo podezřelé okolnos‑
ti. […] tato akce však zároveň slouží rozvoji poznání aoP v new yorku a prakticky 
prokazuje efektivnost a výhodnost spolupráce s přáteli.136

136 tamtéž, sv. č. 44503/029, lk/Za/8/76/new york, adrId: Záznam z PeS a PS, 8. 7. 1976.
137 Zmíněna byla složitá agenturně operativní situace ve světě v roce 1973, kterou zásadním způsobem ovliv‑

nila likvidace rezidentury I. HS ‑kGB v londýně a vypovězení sovětských rozvědčíků z Velké Británie.

kpt. Fila ve svém záznamu podrobně popsal podíl rezidentury I. HS ‑kGB v new 
yorku na přípravách a průběhu schůzky dne 7. července 1976:

Příprava ke stažení

Mezitím 22. odbor (odbor analýzy a plánování) zpracoval podrobný rozbor případu 
se zaměřením na posouzení výslednosti od roku 1973137 do května 1976. celý případ 
„rino“ byl považován za maximálně problematický. Z prostudovaných materiálů výrazně 
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řízení, výslednosti do r. 1973, nedisciplinovanosti RINO), ale objevují se i prvky, které by toto 
vyvracely (zde jde o zásadní posouzení, zda by US služba obětovala informace a materiály, které 
nám RINO předal) pro upevnění jeho důvěry. Přes dodání řady vysoce zajímavých poznat‑
ků a materiálů neodpovídalo podle analýzy jejich množství délce agentova působení 
v oddělení tu. týkaly se navíc omezeného okruhu otázek a všechny osoby, které udal, 
byly pod kontrolou cIa; prakticky se vyhnul informacím o kádrových pracovnících. 
Posuzujeme    ‑li předané informace z hlediska zájmů CIA o získání naší naprosté důvěry v RINO 
a jeho možné perspektivy, tak mohli obětovat i některé domnělé známé akce (Tunis, Akkra, 
Bogota apod.). Po zvážení, že již dali dost pro upevnění důvěry RINO, vyvádí jej od zdroje in‑
formací a zaměstnávají jako externího spolupracovníka na úseku politického výzkumu.

nedostatečná prověrková opatření v posledních čtyřech až pěti letech neumožňo‑
vala jednoznačně konstatovat, že köcher je „čistý“ a […] bez operativního rizika, a tudíž 
se připouštěla možnost, že může být určitým způsobem […] na nás řízen. I. správa FMV 
prý musela při řízení agenta „rinova“ typu s jeho vztahem k objektu CIA […] počítat 
s eventuálním podstavem. Při kvalitě a agresivnosti stylu práce amerických speciálních služeb by 
bylo nelogické a operativně hazardní nebrat v úvahu celou řadu signálů z minula, které musely 
vzbudit zájem FBI o osobu RINO.

autor analýzy z 22. odboru hodnotil při zvážení všech uvedených skutečností 
vztah agenta k čs. rozvědce jako neupřímný a deklarativní. Z profesionálního hlediska do‑
poručoval vycházet z toho, že „rino“ je na nás úkolován s cílem proniknout do aparátu čs. 
rozvědky. S cílem prověření jeho skutečného vztahu k I. správě FMV a odhalení případných 
dalších záměrů CIA doporučil 7. září 1976 uskutečnit schůzku v rakousku, na níž se 
měl köcher dozvědět, že centrála bere v plném rozsahu do úvahy zprávu o tom, že 
jeho dosavadní možnosti k objektu cIa jsou vyčerpány. na přání absolvovat zdra‑
votní prohlídku a návštěvu matky navrhoval reagovat pouze odpovědí, že se počítá 
s jeho stažením do ČSSr v průběhu následujících pěti až šesti měsíců.138 Čtvrtý výtisk 
uvedeného rozboru byl z rozhodnutí genmjr. Hladíka určen pro I. HS ‑kGB.139

dne 27. července 1976 konečně 52. odbor obdržel desetistránkové vyjádření cent‑
rály I. HS ‑kGB, na jehož záhlaví náčelník správy napsal: S. Dovina. 1) Pečlivě prostudovat 
a konfrontovat s výsledky naší analýzy. 2) Připravit naše návrhy pro konzultaci s přáteli. ana‑
lýza, jež ze sovětské strany nejpodrobněji shrnovala celou historii köcherovy agen‑
turní spolupráce se Státní bezpečností, v závěru opakovaně upozorňovala na některé 
podezřelé aspekty a potřebu hloubkové prověrky. nepodařilo se například prověřit 
odposlech vojenského atašé v libanonu, rezidentura v Bogotě odhalila pouze poru‑
šení některých norem, jež mohly být využity k verbovečným podchodům k sovětským 
občanům (tj. na zverbovaného agenta zatím kGB nepřišla), obdobně se nenašla ope‑
rativní technika na zastupitelském úřadě v kábulu (mohlo ovšem dojít k zachycení 
radiotelefonické komunikace sovětských expertů). Vnitřní instrukce cIa, fotografie 
a charakteristiky 36 pracovníků cIa byly jednoznačně označeny za operativní zájem 
sovětské služby. na základě návodek bylo ve čtyřech případech zahájeno rozpraco‑

138 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/029, rozbor případu rIno, nedatováno.
139 tamtéž, sv. č. 44503/014, rozbor případu rIno. Příloha k čj. a‑00336/22‑76.
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vání, které se mělo úspěšně rozvíjet. Informace o verbovce v íránu vedla k pravděpo‑
dobné identifikaci jedné osoby, jež byla vzata do aktivního agenturně ‑operativního 
rozpracování.

Sovětská centrála došla k závěru, že stále nelze udělat jednoznačný závěr o „rino‑
vě“ poctivosti. Pochybovala však o tom, že by americká specslužba předávala informace 
o personálním složení svých podřízených jednotek a prováděných zpravodajských 
operacích. nevysvětlitelná byla zejména komunikace obou agentů s příbuznými 
v ČSSr i ve Švýcarsku (ba dokonce návštěva rodičů v new yorku) a jejich pravidel‑
né cesty do evropy. FBI o tom podle sovětského vyjádření nemohla nevědět. I přes 
řadu nejasností šlo o cenné informace vážného operativního zájmu; potřebovaly by 
však hloubkovou prověrku, která ovšem v řadě případů nebyla možná (mj. protože by 
mohla vést k odhalení agenta).

I. HS ‑kGB zkrátka pochybovala, že by cIa v případě podstavu předávala tak zá‑
važné materiály, ohrožující americké zájmy. Podpořila proto názor vyjít vstříc agen‑
tům a zorganizovat schůzku na území ČSSr. Za účelem koordinace práce a pomoci 
čs. rozvědce avizovali Sověti na přelomu srpna a září vyslání vlastního operrabotnika 
do Prahy. Bylo doporučeno také zdokumentovat skrytou kamerou celou schůzku 
s „rinem“ a „adrid“, především pasáže zaměřené na konkrétní činnost proti SSSr 
a zemím socialistického tábora.140

téhož dne plk. Žlábek seznámil náčelníka 52. odboru pplk. Švestku se stanovis‑
kem genmjr. Hladíka realizovat agenturní schůzku v ČSSr. do stanoveného termínu 
měla být zpracována podrobná analýza případu a konzultována se sovětskými přáteli, 
u nichž se navíc předpokládalo, že se pravděpodobně schůzky zúčastní. náčelník sprá‑
vy přikázal, aby se o dalším zaměření „rinovy“ práce rozhodlo ještě před stažením  
do ČSSr, na schůzce počítal pouze s dotěžením či upřesněním.141

Zároveň si zástupce náčelníka správy k sobě povolal kpt. Zítka, aby projednal vy‑
brané body připravované schůzky v ČSSr. oba agenti měli být v rámci oficiálního 
přijetí představeni buď náčelníkovi správy genmjr. Hladíkovi, nebo jeho zástupcům 
dovinovi či Žlábkovi. Bude rozhodnuto o tom, zda budou vystupovat jako náměstkové MV, 
nebo jako představitelé čs. rozvědky. Předpokládalo se vyznamenání köchera medailí  
Za službu vlasti a köcherové předání odznaku SnB. V případě dotazu na finanční 
hotovost za dosavadní spolupráci byla zjištěna výše jejich úložky – 128 000 kčs.142

dne 28. července 1976 informoval 52. odbor písemně vedení I. správy FMV o ver‑
bálním sdělení centrály I. HS ‑kGB, že v Indonésii došlo k neúspěšnému pokusu 
o kontakt kazakova, který byl následně přemístěn patrně zpět do uSa. V reakci na to 
pplk. Švestka navrhoval, aby „rino“ byl z bezpečnostních důvodů o této skutečnosti 
na schůzce v new yorku informován. Formulaci kryjící sovětské aktivity, jež měla být 
tlumočena agentovi, za náčelníka správy schválil plk. dovina: K osobe Kazakova sme 
previedzali z našej strany opatrenia bez úspechu. Bližšie při osobnom styku v září.143 den před 

140 tamtéž, sv. č. 44503/050, Spravka, čj. a‑00869/12‑ZS‑76, nedatováno.
141 tamtéž, sv. č. 44503/029, Záznam, pplk. Jiří Šimovič, 19. 7. 1976.
142 tamtéž, sv. č. 44503/051, Záznam, kpt. Hořejší, 5. 8. 1976.
143 tamtéž, sv. č. 44503/029, rIno – schválení informace pro rIna, 28. 7. 1976.
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den pokus o kontakt K., […] ale neúspěšný. […] ADRID sděl ústně, že se jedná o KAZAKOVA.144

o předávací schůzce ze 4. srpna 1976 kpt. Fila hlásil, že byla připravena se sovět‑
skými přáteli, kteří prováděli její technické zajištění dvojím bezpečnostním signálem 
v polovině a v závěru trasy. Trasa trvala 12 hodin v dynamickém tempu…145

dne 12. srpna 1976 pplk. Švestka zajistil u náčelníka správy využití tajné vily v obci 
Čtyřkoly na břehu Sázavy.146 o šest dnů později vznikla první verze programu pra‑
covní části schůzky. Stanoveným úkolem schůzky, plánované od 9. do 13. září 1976, 
bylo zajištění další perspektivy köcherovy práce, tj. stabilizace jeho situace, udržení 
současného postavení v cIa a maximální úsilí, vedoucí k dalšímu upevnění pracovní 
pozice. Vývoj však ukazuje, že situace se nevyvíjí tak přímočaře, jak RINO předpokládal. 
RINO sice práci napsal, ale do odjezdu do Evropy neví, co s ním bude dál… Za reálné varianty 
52. odbor považoval podpis kontraktu s Policy research office, umístění na pobočku 
cIa v new yorku nebo vyslání do evropy, patrně k jednotce cIa v Mnichově. do šir‑
šího výčtu však zahrnul i krajní možnost, že další kontrakt nezíská.

dokument předpokládal, že „rino“ se bude snažit prosadit přemístění do evropy. 
Bude nutné důsledně trvat na našich úkolech […] – jde o základní úkol čs. rozvědky pokračovat 
v práci [proti] USA […]. Detailní argumentace bude připravena. Vyřešena měla být – po‑
chopitelně ve spolupráci s přáteli – i schůzka ve třetí zemi, navrženo bylo Finsko či 
Maroko. Za nejvhodnější dobu pro oficiální přijetí byl považován závěr pracovní části 
schůzky, kdy bude provedeno komplexní zhodnocení výsledků dosavadní spolupráce, 
jeho další perspektiva a význam práce pro země socialistického společenství. Během 
setkání s vedením správy se chystala společná fotodokumentace kvůli kompromitaci 
obou agentů.147

I. HS ‑kGB v rámci příprav na schůzku postoupila do Prahy seznam šestnácti otá‑
zek, doplněný o dalších osm dotazů. Pochopitelně si chtěli ujasnit „rinovu“ perspek‑
tivu, možnost zaměstnání v Mnichově či ve Vídni, získat další údaje k pracovníkům 
cIa, včetně bývalých kolegů z tu, informace o pobočce cIa v new yorku a ustano‑
vující data k novým stykům. Zajímali se i o svou investici: R. získal byt v N. Y., aby mohl 
přijímat hosty a zvát známé. Koho už pozvali, kdo u nich byl na návštěvě. co u něj tak náhle 
vyvolalo pocit bezperspektivnosti a myšlenky na návrat do ČSSr? Jedna z otázek se 
týkala Brzezinského, zda se s ním „rino“ stýká; jakou má podle něj možnost práce 
u Jimmyho cartera.148

144 tamtéž, sv. č. 44503/051, Výpis ze šifry č. 33, zaslané dne 3. 8. 1976 radIeM – BleSk, IHned Pře‑
dat na rezidenturu new york, 3. 8. 1976.

145 tamtéž, sv. č. 44503/031, lk/Za 8/76 new york, adrId: Záznam z PeS a PS, 5. 8. 1976.
146 tamtéž, sv. č. 44503/051, rIno – objekt na realizaci schůzky – žádost, 12. 8. 1976.
147 tamtéž, teze programu pracovní části IS s a – rIno a adrId, 18. 8. 1976.
148 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/050, Voprosy k vstreče s „rino“ 8 sentjabrja s. g.; dopolnitělnyje voprosy 

k „rino“, nedatováno.
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Čtyřkoly: konec spolupráce

do Prahy zamířil náčelník zahraniční kontrarozvědky I. HS ‑kGB genmjr. oleg dani‑
lovič kalugin,149 přesvědčený, že v případě „rina“ jde o dvojitého agenta, doprovázený 
jedním ze svých podřízených abdulchalikem Gadžijevem. Podle Gadžijevova svědec‑
tví došlo během schůzky u hlavního sovětského představitele při FMV genmjr. Jeliseje 
tichonoviče Sinicyna150 a plk. nědosekina ke kontroverzi. Sinicyn tlumočil příkaz 
náčelníka I. HS ‑kGB genpor. krjučkova nekontaktovat osobně agenta, který ovšem 
kalugin odmítl splnit.151

dne 7. září 1976 byli manželé köcherovi kontaktováni ve Vídni a dalšího dne s vy‑
užitím falešných diplomatických pasů dopraveni do ČSSr. Reakce ADRID byla spon‑
tánní a projevovala zjevnou radost. Rovněž při přechodu hranic ADRID byla dojata. RINO 
zůstal zcela chladným.152 cílem pobytu v ČSSr mělo být hloubkové vytěžení k cIa 
a „rinově“ práci, prověrka jeho serióznosti a „čestnosti“, posouzení věrohodnosti 
předaných materiálů a vyjasnění další perspektivy.153 oba agenti byli převezeni do 
tajného objektu Čtyřkoly, kde bylo 9. září 1976 dopoledne zahájeno jejich vytěžování. 
„rino“ mj. uvedl, že neví, zda nějaký nový kontrakt v rámci cIa získá; v podstatě vylou‑
čil, že by mu mohlo být nabídnuto místo staff member v Policy research office. V 15.45 až 
17.50 hod. poprvé vilu za doprovodu plk. Žlábka navštívil genmjr. kalugin.

„rino“ i před „alexem“ (kalugin) rozvíjel nápady, jak se udělat před cIa zajíma‑
vým, mj. fabuloval, že by mu mohli podstavit například nějakého diplomata nebo 
jiného Čecha, na něhož by měl kontakt. Dále navrhoval začít v USA publicistickou kariéru 
tím, že by začal psát kritické články o CIA v USA.

dne 10. září 1976 přijel genmjr. kalugin do vily ve 14.40 hod., aby pokračoval 
v osobním rozhovoru s agentem.154 Během debaty prý köcher nedokázal popsat své 
předchozí pracoviště v Pentagonu ani zástupce Pro, ačkoliv se s ním měl setkat.155 
Podle pozdější analýzy se však nejzajímavější pasáž týkala kazakova. Je možné, že úče‑
lem rozhovoru nebylo varovat RINA před KAZAKOVEM (který styk s přáteli odmítl), ale 
provést odpoutání pozornosti RINA od [jeho] osoby, […] když se přátelům podařilo navázat 
s KAZAKOVEM užší vztah.156 V 19. hod. zasedli sovětský generál, plk. Žlábek, kpt. Zít‑
ko, „rino“ i „adrid“ ke společné večeři.157 kalugin, který köcherovy odpovědi označil 

149 V textu nesprávně označen jako kulagin. ke služební kariéře genmjr. olega daniloviče kalugina (nar. 
1934), od března 1973 do 15. 11. 1979 náčelníka správy „k“ (zahraniční kontrarozvědka) I. HS ‑kGB, 
viz kaluGIn, oleg – MountaIGne, Fen: The First Directorate.

150 ke služební kariéře genmjr. Jeliseje tichonoviče Sinicyna (1909–1995), který byl v letech 1970–1981 
hlavním představitelem kGB při FMV ČSSr, srov. kolPakIdI, aleksandr – ProcHoroV, dmitrij: 
Vněšňaja rozvedka Rossiji, s. 353–355.

151 GadŽIJeV, abdulchalik: Česť imeju! Zapiski diplomata i razvedčika. Časť pervaja. Izdateľstvo „Jupiter“, 
Machačkala 2003, s. 274–275.

152 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/051, Záznam z akce rIno. kontakt a instruktážní schůzka ve Vídni, 27. 10. 1976.
153 tamtéž, návrh na další postup v akci rIno, 13. 9. 1976.
154 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/052, Přehled nahrávek, 30. 11. 1976.
155 tamtéž, Záznam z instruktážní schůzky s agenty rIno a adrId, 24. 11. 1976.
156 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/106, analýza agenturního případu rIno provedená v souvislosti s realizací 

agentů rIno a adrId FBI dne 27. 11. 1984 a návrh opatření, 8. 1. 1985.
157 tamtéž, sv. č. 44503/052, Záznam z instruktážní schůzky s agenty rIno a adrId, 24. 11. 1976.
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cIa, a radil genmjr. Hladíkovi a plk. Žemlovi ukončit s ním spolupráci.158

Po dvou dnech vytěžování, instruktáže, zdravotních prohlídek, ale také návštěvy 
Prahy, Ještědu i Máchova jezera pravděpodobně kpt. Zítko zpracoval návrh na další 
postup. nabízelo se buď umožnit „rinovi“ návrat do uSa a nadále s ním spolupra‑
covat, nebo ho ponechat v ČSSr a provést s ním aktivní opatření proti cIa. V prvním 
případě bylo možné pokračovat v hloubkové prověrce, tím spíše kdyby byl přemístěn 
do evropy. kdyby šlo o podstav ze strany cIa, bylo by možné rozvinout zpravodajskou 
hru. Pro vyloučení rizika se předpokládalo pouze oboustranné neosobní spojení.  
Na osobní styk půjdeme, jen získá    ‑li agent umístění v objektu CIA, a to ještě ve třetí zemi.

druhá varianta umožňovala, po zvážení politické účelnosti, provést akci ke kom‑
promitaci cIa v uSa i dalších kapitalistických a rozvojových zemích. kromě malého 
množství propagandisticky využitelných materiálů panovala obava z možné ostré re‑
akce cIa a následného zhoršení agenturně operativní situace v uSa pro čs. i sovět‑
skou rozvědku. Za negativní byl považován fakt, že by agent zůstal v ČSSr, aniž by 
se podařilo plně objasnit pozadí případu, přičemž by byl ztracen operativní dotyk na 
cIa. Nelze ani vyloučit, že bychom nahráli k splnění perspektivního záměru CIA, tj. dlouho‑
době agenta usadit v ČSSR.

Poslední možností bylo vyhoštění köchera a jeho manželky z ČSSr jako agentů 
CIA, kteří se snažili vetřít do důvěry našich orgánů. Pokud jde o agenty cIa, psal autor 
návrhu, čs. rozvědka by mohla předejít opatřením nepřítele a využít získané materiály 
ke kompromitaci cIa. Vážnou slabinou tohoto opatření však je, pokračoval ve své úvaze, 
nejde    ‑li o podstav ze strany CIA, budeme iniciátory jejich vyšetřování a získání kompromitují‑
cích materiálů proti čs. rozvědce i s možným dopadem […] proti sovětským přátelům. doporu‑
čoval proto řešit situaci podle první nastíněné varianty.159

Večer proběhla u náčelníka správy genmjr. Hladíka porada za účasti plk. doviny, 
plk. Žlábka a kpt. Zítka, během níž shrnuli dosavadní poznatky a projednali taktiku 
pro následující den.160

V 11.15 hod. 14. září 1976 začala oficiální část schůzky. Genmjr. Hladík předal 
manželům köcherovým propůjčená vyznamenání Za službu vlasti. Po obědě nejprve 
náčelník správy pronesl ideologicky motivovaný proslov, zaměřený na údajné ekono‑
mické úspěchy ČSSr, a pak prohlásil:

158 kaluGIn, oleg – MountaIGne, Fen: The First Directorate, s. 188; GadŽIJeV, abdulchalik: Česť 
imeju!, s. 275–276.

159 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/051, návrh na další postup v akci rIno, 13. 9. 1976.
160 tamtéž, sv. č. 44503/052, Záznam z instruktážní schůzky s agenty rIno a adrId, 24. 11. 1976.

H: Prováděli jsme předběžné hodnocení současné situace. tak jaký je stav, jak 
hodnotíme stav? […] Zpravodajská výslednost v té základní oblasti, kterou potřebu‑
jeme, je v posledním období velmi slabá. to je nám oběma jasné. Zřejmě jsme ne‑
dostatečně odhadli možnosti na posledním pracovišti. […] My jsme ovšem počítali 
s tím, že v průběhu [psaní] té práce bude umožněn přístup k určitým utajovaným 
materiálům, které by mohly představovat náš zájem. V tom jsme nedostatečně od‑
hadli možnosti. […] Protože nás zajímaly jejich taje o Sovětském svazu. […] Já myslím, 
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161 tamtéž, sv. č. 44503/051, Páska č. 6.

to je úplně jasné. […] Myslím, že to už můj sovětský kolega při vašem setkání tady 
řekl stanovisko přátel. Podle mínění našich specialistů práce má dobrou úroveň. […] 
ovšem přesto, jak ukázaly vaše několikahodinové rozhovory tady, mně z toho, co 
jsem se mohl dovědět, se zdá, že zatím ta práce nevytvořila předpoklady pro jasnou 
další perspektivu. tu máme plně v mlhách a jsme vystaveni na libovůli štěstí, nebo 
štěstěny […], to je výchozí situace pro nás k rozhodování. […] Že práce ve Státech 
představuje pro nás i pro vás veliká rizika, to si uvědomujeme. Možná my víc než vy. 
[…] Přitom berte v úvahu, že my jsme za vás zodpovědni, za vaši práci a za vaše životy. 
[…] tak pro nás samozřejmě ta práce představuje velká rizika politická. […] My tam 
máme i operativní rizika, mimo těch politických, že tedy tam může z toho být znovu 
skandál, který bude silně zneužit a znovu zmaří předpokládané dohody, které by 
mohly být uzavřeny. Pro vás osobně z toho taky kouká nebezpečí. […]

karle, já to říkám proto, že teď byla doba určité výslednosti, teď máme dobu ur‑
čité stagnace, očekávání a přitom nevíme, jak z toho ven. nevíme, kam zaměřit síly, 
a nutně si proto musíme stavět otázku, jestli to riziko podnikáme rozumně a od‑
povědně. […] Vycházeje z této situace, budeme dnes po našem rozhovoru ve vedení 
rozhodovat o dalším postupu. Máme dvě varianty připravené. […] Varianta první 
je, abyste se už vůbec nevraceli zpět do Států, abyste tu prostě zůstali. to je pro nás 
varianta, já se přiznám, snazší, která vás i nás zbavuje jakýchkoli rizik a samozřejmě 
ne tak, že tu budete obrůstat mechem. Vyrozuměl jsem, že jste měl zájem o nějakou 
ostrou akci proti američanům. My bychom byli schopni v několika týdnech spolu 
s vámi, […] byl byste tam jako nasazen v hlavní roli, připravit ostrou akci k odhalení 
některých směrů činnosti a konkrétních faktů z činnosti cIa. […] Zřejmě by tu byla 
politická kritéria k momentu času. Protože v předvolební kampani bychom muse‑
li velice vážit, komu ta akce pomůže a koho poškodí, jestli vládní administrativu 
dnešní, nebo budoucí. […]

Máme o tom představu takovou, že by to byla rozsáhlá akce ve sděl. prostřed‑
cích, v televizi, v zahraničním vysílání, ve všech kanálech, kde máme venku naše 
možnosti vlivové, kde bychom mohli tyto věci uplatnit, a nemáme jich málo, po‑
mohli by tu přátelé samozřejmě svými vlivovými možnostmi. […] ke škodě byste 
nepřišli. to upozorňuji, k žádné škodě byste nepřišli. […] Varianta druhá je po‑
kračovat v práci s vědomím všech rizik atd. a s vědomím všech těch nejasností. 
Pokračovat v práci můžeme při splnění základní jedné podmínky. Získat buď dlou‑
hodobý kontrakt, nebo stálé místo v cIa. Protože ten váš pobyt tam nepředstavuje 
žádnou rozvědnou hodnotu. Pro vás rizika, pro nás rizika a nic jiného a nic z toho. 
nám nejde, znovu opakuji, o nějaký dolar. ale […] teď když mluvíme o kontraktu 
nebo stálé práci, tak mám na mysli i to území Států, centrálu i evropu. Přičemž ra‑
kousko nebo německo by nás skutečně mimořádně zajímalo, nám by to v mnoha 
směrech ulehčilo práci, protože se nám přece jen dík evropskému klimatu pracuje 
lépe v rakousku i německu než ve Státech, kde i ty otázky spojení a všeho, každá 
změna vyvolává nepředstavitelné organizační potíže. […] Je to hlavolam, vy to sami 
chápete. My máme ten nejlepší úmysl. Buď pokračovat v práci a získat z toho ma‑
ximum, anebo nehazardovat s dobrým jménem republiky a s vaší bezpečností.161
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jezdu funkcionářů I. správy FMV do Prahy zůstali zaraženi. Tento stav postupně během 
odpoledne přecházel v otevřenou nervozitu a podrážděnost. Ve večerních hodinách […] došlo ze 
strany RINO k emotivnímu bouřlivému výstupu… do druhého dne se psychické rozpolo‑
žení manželů ještě zhoršilo. RINO a ADRID ve svých rozhovorech došli až tak daleko, že 
prý jim čs. rozvědka zničila iluze a poznamenala celý život. […] RINO komentoval alternativu, 
aby zůstali v ČSSR jako neuvážené rozhodnutí na poslední chvíli, se kterým by Sověti, kdyby 
znali pravý stav věci, nemohli nikdy souhlasit. V této souvislosti říkal, že nejlepší bude hledat 
cestu k Sovětům, ti že mají větší zkušenosti z rozvědné práce.162

Večer proběhla další porada u náčelníka správy, po níž byl kpt. Zítko vyslán do 
Čtyřkol zjistit reakci obou agentů. köcher prohlásil, že návrhy považuje za zásadně 
nesprávné a zbrklé. Velmi ostře, těmi nejvulgárnějšími výrazy, zaútočil na vedení čs. 
rozvědky, které mu za jedenáct let nedokázalo v ničem poradit ani vytvořit lepší před‑
poklady v jeho kariéře, na ministerstvo vnitra pak za podíl na jeho pronásledování 
v mládí, genmjr. Hladíka za formu komunikace při obědě a nakonec i na řídícího 
důstojníka. otřel se i o „alexe“, nicméně jeho komentoval pozitivně, neboť on jediný 
ho pochopil, že od počátku chce pracovat se Sověty.

köcher podle záznamu projevil hlubokou nedůvěru ke spolupráci s orgány minis‑
terstva vnitra. Prověrka prý splnila svůj cíl: Zřetelně ukázala, že RINO ani ADRID nemají 
nejmenší zájem provést zamýšlená opatření čs. rozvědky, čímž ukázali svůj vztah k vlasti a čs. 
rozvědce. RINO se projevil jako silný individualista, přehlížející kolektivní rozum, a oba jako 
maloměšťáci, kterým přirostl západ mnohem více k srdci a který nechtějí ztratit…

ráno 5. září 1976 se vedení I. správy FMV radilo, jak dál. řešení situace nabídl 
„rino“, jenž v poledne s „adrid“ písemně rezignoval na spolupráci s čs. rozvědkou. 
Po půl hodině sice rezignaci stáhli, nicméně na večerní poradě u genmjr. Hladíka byla 
přijata. Plk. Žlábek následně oběma agentům sdělil, že vedení čs. rozvědky akcepto‑
valo rezignaci, neboť je zklamala jejich reakce, podezírání a neserióznost, „rinovy“ mož‑
nosti se ukázaly jako velmi malé. Zástupce náčelníka správy přesto oběma manželům 
poděkoval za práci, kterou odvedli, a oznámil jim, že mohou odjet na Západ. Vyslovil 
však podmínku, že se nebudou nikdy pokoušet navázat spojení, a doprovodil ji va‑
rováním: kdyby se rozhodli podniknout něco proti čs. rozvědce, mají ve svých rukou 
dostatek důkazů, aby poznali americké věznice. köcher obdržel proti podpisu 1000 
dolarů na cestu.163

následujícího dne před odletem z Prahy do Vídně ještě signovali prohlášení, že 
jejich spolupráce s federálním ministerstvem vnitra skončila, včetně upozornění na 
možné důsledky jejího vyzrazení. Svým podpisem stvrdili, že se nepokusí s čs. orgány 
navázat jakýkoliv styk.164

kpt. Zítko při hodnocení závěrů schůzky konstatoval: RINO předal značný počet 
zpravodajských informací a materiály, z nichž větší část se potvrdila jako pravdivá a přáteli byly 
označeny jako cenné. RINO v průběhu schůzky potvrdil znalost k objektu TU a o některých 

162 tamtéž, Záznam z akce rIno, 29. 10. 1976.
163 tamtéž.
164 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/031, Prohlášení, 16. 9. 1976.
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osobách. Na druhé straně především v rozhovoru s gen. KALUGINEM a při pokusu o RINOVO 
prohlášení se ukázalo, že elementární informace, které předal, zapomněl, i když v průběhu 
schůzky znovu připomněl svoji geniální paměť. […] Připočteme    ‑li k výčtu těchto faktů i ne‑ 
úspěch v případě KAZAKOVA a vezmeme    ‑li v úvahu uváděné RINOVY kvality, jsou tato fakta 
podezřelá. V závěru navrhl po ukončení spolupráce připravit svazky a ‑rIna k archi‑
vaci.165 Ještě koncem prosince 1976 si nechal plk. Žlábkem potvrdit úkol zpracovat 
stručnou a výstižnou závěrečnou zprávu o případu „rino“, určenou také k předání  
I. HS ‑kGB, a uzavřít tak spolupráci.166

Závěrem

V polovině března 1977 zpracoval 22. odbor závěrečnou zprávu, v níž se poměrně 
účelově snažil interpretovat köcherovo chování během jednání ve Čtyřkolech: Vulgár‑
ně podceňuje CIA a kádrové pracovníky CIA (nazývá je skauty) s tím, že spolknou každý jeho 
výmysl. Po rozhovorech s genmjr. HLADÍKEM a gen. KALUGINEM si uvědomuje, že situace 
se vyvíjí v jeho neprospěch, okamžitě přehodnocuje své možnosti a jde do takových extrémů, že 
se přirovnává k SORGEMU,167 hovoří, že bude pracovat v Evropě, nabízí čs. rozvědce k využití 
pro konspirační schůzky s agenturou dům, který by za pomoci strýce a peněz čs. rozvědky 
koupil v Rakousku. Přesto byl náčelník odboru pplk. karel Šimůnek – „Šener“ nucen 
konstatovat, že se během akce nepodařilo získat jednoznačné důkazy, které by potvr‑
dily, že „rino“ pracoval pro cIa, i když z problematického průběhu spolupráce šlo 
dedukovat jeho možnou vědomou spolupráci s americkým protivníkem. Bylo však 
možné naprosto jasně konstatovat, jeho neserioznost, kariérismus, velikášství a hochštaplerství 
a naprosté politické a morální odcizení RINO i ADRID vůči ČSSR a že jde o našeho třídního 
nepřítele.168 Po schválení závěrečné zprávy genmjr. Hladíkem a plk. dovinou byla jedna 
její kopie předána sovětským přátelům.169

Mohlo by se zdát, že příběh byl u konce. Československá i sovětská rozvědka však 
případ „rino“ po čase znovu přehodnotily a obnovily s ním spolupráci.170 Po zatče‑
ní manželů köcherových v listopadu 1984 nový rozbor konstatoval, že centrála byla 
v září 1976 ovlivněna analýzou 22. odboru, která nepostihla řadu podstatných okol‑
ností. Subjektivně předpokládala, že RINO je CIA úkolován k rozpracování čs. rozvědky, 

165 tamtéž, sv. č. 44503/051, Záznam z akce rIno, 29. 10. 1976.
166 tamtéž, sv. č. 44503/052, ke zprávě o provedení o výsledcích schůzky s rIneM a adrId v ČSSr 

v září t. r., 27. 12. 1986.
167 richard Sorge (1895–1944), německý a sovětský komunista, 1927–1929 pracovník kominterny, 1929–

1933 příslušník sovětské vojenské rozvědky Gru, 1933–1941 rezident nelegální rozvědky v tokiu, 
1941 v Japonsku zatčen a popraven. Hrdina SSSr (1964). Srov. např. GaVrIloV, V. a. (ed.): Vojennaja 
razvedka informirujet. Dokumenty razvedupravlenija Krasnoj armiji, janvar 1939 – ijun 1941 g. Meždunarod‑
nyj fond „demokratija“, Moskva 2008.

168 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/014, Závěrečná zpráva k případu rIno, 17. 3. 1977.
169 tamtéž, sv. č. 44503/102, Závěrečná zpráva k případu rIno, 17. 3. 1977. Svazek „rinat“ byl archivo‑

ván i I. HS ‑kGB. GadŽIJeV, abdulchalik: Česť imeju!, s. 276–277.
170 V prosinci 1981 bylo rozhodnuto o obnovení spolupráce s „rinem“, která nicméně až do zatčení obou 

agentů FBI dne 27. 11. 1984 nedosáhla předchozí úrovně. Srov. PaleČek, Pavel: Podivný případ komu‑
nistických špionů Hany a Karla Köchrových, s. 47–71.
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v ČSSR, kdy byla nedisciplinovanost a záporné povahové vlastnosti TS opět zaměněny se zra‑
dou, což vedlo k přerušení spolupráce.171

Zachovaná operativní dokumentace k případům „rino“ a „adrid“ umožnila 
v tomto konkrétním případě zrekonstruovat spolupráci čs. a sovětské rozvědky jak 
na centrální úrovni, prostřednictvím aparátu styčného důstojníka I. HS ‑kGB plk. P. J. 
nědosekina, tak na území uSa na úrovni rezidentur v new yorku. Podařilo se potvrdit 
nerovnost vztahu mezi oběma rozvědnými orgány, konkrétně dokumentovat formu 
řízení a úkolování vedení I. správy FMV, její centrály, rezidentur v zemi hlavního nepří‑
tele, ba dokonce i konkrétních agentů. Podrobná analýza organizace rozvědné činnosti 
a informační produkce „rina“ navíc otevírá cestu k posouzení plné šíře jeho zrady 
Spojených států a problematizuje dosud známé souvislosti této komplikované kauzy.

171 ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/106, analýza agenturního případu rIno provedená v souvislosti s realizací 
agentů rIno a adrId FBI dne 27. 11. 1984 a návrh opatření, 8. 1. 1985.

Budova na adrese 200 north Glebe road v arlingtonu, v níž bylo umístěno tajné pracoviště ae/Screen  
Zdroj: ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/117
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Služební hierarchie KGB při RM SSSR a FMV ČSSR při řízení „Rina“ a „Adrid“
Jméno a příjmení Služební funkce Ve funkci od Ve funkci do

Jurij Vladimirovič andropov předseda kGB 18. 5. 1967 26. 5. 1982

Jaromír obzina ministr vnitra ČSSr 30. 3. 1973 20. 6. 1983

genpor. Vladimir aleksandrovič 
krjučkov

náčelník I. HS ‑kGB 13. 1. 1974 30. 9. 1988

plk./genmjr. Miloš Hladík náčelník I. správy FMV 1. 1. 1971 20. 2. 1980

plk./genmjr. Vladimir Pavlovič 
Burdin

náčelník 11. odboru I. HS ‑kGB 21. 1. 1967 červenec 1982

genmjr. Jelisej tichonovič Sinicyn
hlavní představitel kGB při  
rM SSSr u FMV

březen 1970 březen 1981

plk. Pavel Jefimovič nědosekin
zástupce hlavního představitele 
a zmocněnec u I. správy FMV

? ?

plk. ondrej dovina
I. zástupce náčelníka  
I. správy FMV

1. 7. 1974 30. 4. 1984

plk. Phdr. Zdeněk Žlábek – „Žemla“
zástupce náčelníka  
I. správy FMV

8. 3. 1971 14. 6. 1980

mjr. František Vlček – „Petřina“
zástupce náčelníka  
I. správy FMV

1. 8. 1972 11. 7. 1974

genmjr. oleg danilovič kalugin
náčelník zahraniční kontraroz‑
vědky I. HS ‑kGB

březen 1973 15. 11. 1979

Viktor a. Černyšev
náčelník 1. odboru zahraniční 
kontrarozvědky I. HS ‑kGB

? ?

pplk. Jiří Švestka – „Šimovič“
náčelník 52. odboru  
I. správy FMV

1. 7. 1972 9. 7. 1977

pplk. Judr. karel Fiřt – „Fidler“
zástupce náčelníka 52. odboru  
I. správy FMV

27. 4. 1974 14. 5. 1976

pplk. Václav králík – „kareš“
zástupce náčelníka 52. odboru  
I. správy FMV

1. 4. 1975 30. 11. 1977

genmjr. Boris alexandrovič  
Solomatin

náčelník rezidentury new york  
I. HS ‑kGB

1971 červen 1975

genmjr. Jurij Ivanovič drozdov
náčelník rezidentury new york 
I. HS ‑kGB

srpen 1975 říjen 1979

pplk. Václav králík – „kareš“
náčelník rezidentury new york 
I. správy FMV

1. 11. 1969 7. 9. 1973

mjr. emanuel Havlík – „Hlavsa“
náčelník rezidentury new york 
I. správy FMV

29. 12. 1973 9. 7. 1977

npor. richard Zítek – „Hořejší“
referent rezidentury new york 
I. správy FMV

29. 11. 1971 5. 8. 1975

kpt. Jan Fila – „Šturma“
starší referent rezidentury new 
york I. správy FMV

28. 8. 1975 22. 9. 1981
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agenti čs. rozvědky Hana a karel köcherovi. dole titíž na vánoční party tajného vytěžovacího a překlada‑
telského pracoviště ae/Screen, 1974. Čísly jsou označeni köcherovi kolegové.

Zdroj: ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/117
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kopie köcherovy služební průkazky, která ho opravňovala ke vstupu do tajného vytěžovacího  
a překladatelského pracoviště ae/Screen          Zdroj: ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/026
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Zpráva o vybrání mrtvé schránky „Most“ 5. prosince 1975 příslušníky rezidentury I. HS‑kGB v new yorku
Zdroj: ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/050
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Mapka a plánek Shopping center na Georgetown Square ve Washingtonu, d. c., připravené ve spolupráci 
se sovětskou rezidenturou ke kontaktu se spojkou „adrid“         Zdroj: ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/100
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V polovině května 1976 moskevská centrála I. HS‑kGB postoupila čs. rozvědce zprávu o předání materiálů 
od agenta „rino“ prostřednictvím mrtvé schránky

Zdroj: ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/050

SI_29/2016.indb   236 14.12.16   12:35



Případ „Rino“: náš člověk v CIA

237

se
cu

ri
ta

s 
im

p
er

ii
S

T
U

D
IE

koncem července 1976 konečně I. HS‑kGB předala do Prahy komplexní zprávu – memorandum o vývoji 
případu „rino“

Zdroj: ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/050
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Vyznamenání Za službu vlasti bylo karlu köcherovi propůjčeno již 25. února 1975
Zdroj: ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/052 

Propůjčení vyznamenání Za službu vlasti pro Hanu köcherovou signoval náčelník I. správy FMV genmjr. 
Miloš Hladík až 1. září 1976            Zdroj: ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/052
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dne 10. září 1976 vytěžoval karla köchera v tajném objektu Čtyřkoly osobně náčelník správy „k“ 
I. HS‑kGB genmjr. oleg danilevič kalugin           Zdroj: ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/117
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náčelník I. správy FMV genmjr. Miloš Hladík spolu se svým zástupcem plk. Zdeňkem Žlábkem oznamuje 
14. září 1976 v objektu Čtyřkoly manželům köcherovým propůjčení vyznamenání „Za službu vlasti“ 

Zdroj: ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/117

Před večeří se k „rinovi“ s genmjr. kaluginem přidala ještě „adrid“ a kpt. richard Zítek – „Hořejší“
Zdroj: ABS, f. I.S‑4, sv. č. 44503/117
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Zdeněk Žlábek – „Žemla“, 
zástupce náčelníka I. správy 
FMV 

karel Fiřt – „Fidler“, zástupce 
náčelníka 52. odboru I. správy 
FMV

Jiří Švestka – „Šimovič“, náčel‑
ník amerického 52. odboru  
I. správy FMV

ondrej dovina, zástupce 
náčelníka I. správy FMV

emanuel Havlík – „Hlavsa“, 
náčelník rezidentury new 
york I. správy FMV

František Vlček – „Petřina“, 
zástupce náčelníka I. správy 
FMV

Jan Fila – „Šturma“, druhý 
řídící důstojník Hany köche‑
rové („adrid“)

Zdroj: ABS, personální spisy a osobní evidenční karty bývalých příslušníků MV 

Václav králík – „kareš“,  
náčelník rezidentury new 
york a zástupce náčelníka  
52. odboru I. správy FMV

richard Zítek – „Hořejší“, 
řídící důstojník spojky Hany 
köcherové („Hanka“, „adrid“)
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alexandr dmitrijevič ogorodnik, 
sovětský diplomat získaný v Bogotě 
cIa ke spolupráci pod krycím jménem 
„trojúhelník“, který měl po zatčení 
kGB spáchat sebevraždu. Zodpověd‑
nost za jeho smrt je připisována karlu 
köcherovi.    
Repro: PERETRUCHIN, Igor: Agenturnaja 
klička – TRIANON

Genmjr. Miloš Hladík, náčelník I. správy FMV, hovoří na poradě představitelů spřátelených socialistických 
zpravodajských služeb, 1978                     Zdroj: ABS, f. I. správa ISF 052 
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