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Vliv pražského jara na činnost československých zpravodajských služeb předsta-
vuje mnohovrstevnatý příběh. Odehrával se v kulisách bezpečnostního aparátu, 
jenž měl být pevnou oporou komunistického režimu. 

Pro Státní bezpečnost byl rok 1968 nevídaným otřesem. A nevyhnul se ani zahra-
niční rozvědce neboli I. správě ministerstva vnitra. Pokus o reformu českoslo-
venské společnosti a následující okupace vyvolaly mezi příslušníky této služby 
nečekaně ostrý názorový rozkol. Hlavním podporovatelem reforem v rozvědce se 
stala generace poválečných, vysokoškolsky vzdělaných komunistů, jejichž vírou 
v sovětský model socialismu otřásla odhalení nezákonností a brutality stalinis-
tického režimu ve 40. a 50. letech. Reformátorům však chyběla reakce z ÚV KSČ, 
pro nějž měla proble matika rozvědky sekundární význam. Rovněž podpora ze 
strany ministra vnitra Josefa Pavla neměla žádoucí účinek. Zůstala tak zachována 
stávající struktura bezpečnostního aparátu, což invazním armádám Varšavské 
smlouvy napomohlo k rychlému obsazení Československa.

Po okupaci přišlo druhé dějství pokusu o reformu. Také rozvědka se stala cílem 
činnosti sovětských bezpečnostních složek, které dokázaly v jejích řadách  
vyhledat s pomocí kolaborantů ve vedení ministerstva vnitra osoby ochotné 
paralyzovat její chod. Pokusy o reformování StB a rozvědky definitivně skončily 
s nástupem normalizace. V důsledku nekompromisních opatření opustilo roz-
vědku více než dvě stě zpravodajských důstojníků. Ještě více zasáhly I. správu MV 
útěky několika příslušníků do zahraničí, kvůli nimž bylo vyzrazeno mnoho jejích 
zpravodajských důstojníků, tajných spolupracovníků a byly dekonspirovány me-
tody její práce. Pražské jaro se tak stalo pro československou rozvědku obdobím, 
z jehož důsledků se vzpamatovávala ještě řadu let.
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ÚVOD

Kniha, kterou představujeme, se zabývá dosud zcela neznámými skutečnostmi souvisejí-
cími s událostmi roku 1968 v Československu. Jedná se o informace a poznatky z prostředí 
rozvědky Státní bezpečnosti neboli I. správy MV. Zájemcům o  československé moderní 
dějiny se tak dostává do rukou sonda do nitra důležité části bezpečnostního aparátu, jejíž 
činnost po dlouhá léta ovlivňovala politická linie vedení KSČ za podpory a stálého dohle-
du I. hlavní správy KGB, sovětské rozvědky.  

Při studiu pramenů vycházel autorský tým nejen z archivních zdrojů uložených převáž-
ně v Archivu bezpečnostních složek a z dosud publikované odborné literatury, ale i z roz-
hovorů s pamětníky – přímými účastníky popisovaných událostí, kteří přispěli k osvětlení 
řady souvislostí a detailů. Ve výsledku přinesl několikaletý výzkum nový vhled jak do zá-
kulisí činnosti rozvědky, tak i na chování a jednání nejvyšších funkcionářů MV a předních 
československých politiků.  

První oddíl přibližuje  podobu československé rozvědky od počátku 60. let do roku 
1974. Popisuje peripetie postavení rozvědky v rámci Státní bezpečnosti, resp. v rámci mi-
nisterstva vnitra, a představuje rozhodující dohody o spolupráci s kontrarozvědkou StB 
i  s  ostatními rozvědkami „zemí socialistického tábora“ v  čele s  KGB. Přináší pohled na 
vývoj dochované organizační struktury, včetně personálního obsazení vedoucích funkcí. 
V neposlední řadě se zde čtenář může seznámit s přehledem hlavních objektů zpravodaj-
ského zájmu, s počty příslušníků rozvědky a s informacemi o působení v zahraničí. 

Druhý oddíl se zabývá obdobím od ledna do srpna 1968. Přibližuje postavení I. správy 
MV v bezpečnostní struktuře Československa, hodnotí vzájemné vztahy mezi rozvědkou 
a stranickým vedením KSČ i ovlivňování činnosti rozvědky prostřednictvím sovětských 
poradců dosazených z I. hlavní správy KGB. Věnuje se vlivu celospolečenského a politic-
kého uvolnění na atmosféru v rozvědce – někteří příslušníci začali zpochybňovat smysl 
dosavadního způsobu práce a zaměření pod kontrolou KGB a prosazovali přesměrování 
činnosti I. správy MV především na vlastní zájmy Československa. Diskuse, které vyústi-
ly v názorové střety mezi komunisty-reformátory a komunisty-konzervativci, pramenily 
i z generačních rozdílů, což autoři dokládají analýzou personálního složení rozvědky po-
dle profesního původu, stupně dosaženého vzdělání a věku. Studie se podrobně věnuje 
i navrhovanému zřízení Ústřední správy zpravodajské služby, popisuje okolnosti vzniku 
Akčního programu rozvědky a dalších zásadních dokumentů.  

Poslední, nejrozsáhlejší oddíl detailně analyzuje všechny politické, organizační i perso-
nální zvraty odehrávající se v československé rozvědce v době od srpna 1968 do roku 1971 
s přesahem do dalších let. Autoři provedli důslednou komparaci dochovaných archiválií 
I. správy MV, materiálů Inspekce ministra vnitra a  vzpomínek pamětníků. To umožnilo 
sestavit ucelenou mozaiku názorů a postojů vedení rozvědky i jeho podřízených v reakci 
na pražské jaro i okupaci Československa. Studie podrobně mapuje dění na I. správě MV 
v srpnových dnech, popisuje činnost příznivců i odpůrců reforem a aktivity stranických 
organizací rozvědky. Rozebírá průběh a důsledky personálních čistek a výměny na vedou-
cích postech. Představuje i případy defektorů, kteří odešli do zahraničí, ale i propuštěných 
příznivců reforem, jež sledovala Státní bezpečnost. Popisuje i přijatá protiopatření – zá-
sadní reorganizaci celé rozvědky a změny v podřízenosti jejího stranického aparátu. 
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Pro československou rozvědku, zajišťující v systému Státní bezpečnosti (StB)1 informa-
ce zahraničního původu, představovala šedesátá léta 20. století období intenzivního 

rozvoje. Stala se tehdy globálně působící službou, jež využívala zpravodajských skupin 
(rezidentur) v desítkách zemí světa. Zlepšily se metody její práce a rozšířilo se personál-
ní obsazení. Šlo o období rozsáhlých aktivit, jejichž hlavním mottem byly zejména „boj 
s  imperialistickými rozvědkami“, shromažďování informací o  vývoji na mezinárodní 
politické scéně, průmyslová špionáž a sledování československého exilu. Činnost česko-
slovenské rozvědky podléhala kontrole I. hlavní správy KGB, pro niž představovala jednu 
z nejdůležitějších satelitních služeb. 

V  červenci 1960 se uskutečnilo v  Moskvě jednání mezi zástupci Výboru státní bez-
pečnosti (KGB) při Radě ministrů SSSR a  Ministerstva vnitra (MV) ČSSR, které stanovi-
lo základní úkoly vzájemné spolupráce při rozvědné a  kontrarozvědné činnosti namí-
řené proti hlavním objektům zpravodajského zájmu. Ve dnech 26. až 30. června 1961 
proběhla v  Praze  další jednání,2 která zhodnotila výsledky spolupráce od roku 1960 
a  dohodla její rozšíření.3 „Po rozvědné linii“, tj. v  oblasti spolupráce I. správy MV   
a I. hlavní správy KGB, měla být zaměřena proti úřadům, organizacím a zejména zpravo-
dajským službám USA, proti politice USA i  jejich dalších spojenců; na „zvýšení obrany 
a podpory kubánské revoluce“, a  to na území Latinské Ameriky i v  jiných zemích; dále 
proti institucím a základnám NATO; proti vybraným objektům na území SRN4; proti Vati-
kánu a světovým církevním organizacím či proti „reakčním“ emigrantským organizacím 
a dalším objektům. Zároveň měly obě rozvědky (československá i sovětská) provádět ak-
tivní opatření5 na podporu tzv. pokrokových sil v zemích Afriky, Latinské Ameriky a Asie. 
Kontrarozvědné složky StB a KGB se měly zaměřit zejména na boj s agenturou rozvědek 
„hlavního protivníka“ na území ČSSR, který spočíval mimo jiné i v monitorování údajné 
„nepřátelské agentury“ působící v Československu, tj. západních turistů, obchodníků, za-
městnanců cestovních kanceláří z kapitalistických států apod. 

1  V popsaném časovém období používala československá rozvědka následující krycí názvy: I. správa Minis-
terstva vnitra (MV), I. správa Federální správy zpravodajských služeb (FSZS) a I. správa Federálního minis-
terstva vnitra (FMV).

2  Za sovětskou stranu se jednání zúčastnili předseda KGB Alexandr Nikolajevič Šelepin, náčelník I. hlavní 
správy Alexandr Michailovič Sacharovskij, náčelník 2. hlavní správy Oleg Michailovič Gribanov a hlavní 
poradce KGB v ČSSR Fotij Vasiljevič Pešechonov. Československou stranu zastupovali: místopředseda vlády 
ČSSR Rudolf Barák, ministr vnitra Lubomír Štrougal, náměstci MV Josef Kudrna a Karel Klíma, zástupce 
náčelníka I. správy MV Bohumír Molnár (krycí jméno „Drábek“) a náčelník II. správy MV Vladimír Matou-
šek. Viz Zápis z jednání mezi Výborem pro státní bezpečnost při Radě ministrů SSSR a MV ČSSR o výsled-
cích a dalším rozšíření spolupráce při koordinování rozvědných a kontrarozvědných opatření a o jejich 
společném provádění z roku 1961 – http://www.ustrcr.cz/data/pdf/projekty/mezinarodni-spoluprace/sssr/
spoluprace05.pdf (citováno k 28. 4. 2016). 

3  Celé znění tamtéž.
4  Autoři používají dnešní název „Spolková republika Německo“ a zkratku SRN namísto dobového „Němec-

ká spolková republika“, resp. zkratky NSR, které figurují v použitých dokumentech.
5  Aktivní opatření představovala typ zpravodajských operací, pomocí nichž byly za použití utajených metod 

v zahraničí nebo z území Československa šířeny dezinformace určené k dezorientaci „protivníka“ (např. 
NATO, exilových skupin) nebo naopak informace určené k podpoře politiky sovětského bloku. Podrobněj-
ší vysvětlení termínu a odkazy na relevantní studie a literaturu viz CAJTHAML, Petr: Politický úkol. Aktivní 
opatření v době krize komunistického režimu. Securitas imperii, 2010, č. 17, s. 80–105, konkrétně na s. 81–82.
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V důsledku přijatých opatření se československá rozvědka stala v rámci ministerstva 
vnitra koordinátorem společné akce I. a II. správy MV s krycím označením „Vizáž“, jejíž 
náplní byla vizuální rozvědka, tedy pozorování zájmových objektů na území SRN.6 Akci 
pod tímto krycím názvem vyhlásil 5. září 1961 I. náměstek MV plk. Josef Kudrna.7 Probí-
hala v období vrcholící tzv. berlínské a karibské krize v letech 1961 a 19628 a v českoslo-
venských podmínkách se stala jakýmsi předstupněm dalších opatření zpravodajských 
služeb „zemí socialistického tábora“ (ZST) v  čele se sovětskou KGB, která byla později 
(od roku 1983) označována jako program INN (Index nenadálého napadení).9 Jejich cí-
lem tehdy bylo sledovat tzv. příznaky nenadálého napadení zejména v  SRN,10 přičemž  
I. správa úkolovala ostatní správy MV včetně krajských.11 Konečným zpracováním in-
formací získaných v akci „Vizáž“ byla pověřena Zpravodajská správa generálního štábu  
(ZS GŠ) Československé lidové armády (ČSLA). Problematikou nenadálého napadení 
ČSSR a ZST se na I. správě MV zabýval 18. informační odbor, který v této věci úzce spolu-
pracoval s generálním štábem ČSLA.12

Počátek 60. let v rozvědce je spojen se změnami doprovázejícími pád ministra vnitra 
Rudolfa Baráka,13 kterého 23. června 1961 vystřídal Lubomír Štrougal.14 Dlouholetého ná-

6  ABS, f. Správa kontrarozvědky (II. správa) I. díl (1947) 1954–1990 (dále jen A 34), k. 345, inv. j. 1566, Akce 
„Vizáž“, společná akce I. a II. správy – získávání poznatků politického, vojenského a vědecko-technického 
charakteru o NSR z roku 1961 (blíže nedatováno).

7  Tamtéž, Rozkaz 1. náměstka J. Kudrny č. N/1-00158/32-61 z 5. 9. 1961.
8  K  mezinárodní situaci v  období řešení berlínské otázky (stavba Berlínské zdi od srpna 1961) i  karibské 

krize např. VEBER, Václav: Kubánská raketová krize 1962. Třináct dní, které otřásly světem. Paměť a dějiny  
2012, roč. 6, č. 3, s. 3–17.

9  Blíže k této problematice MIKLOVIČ, Michal: Index nenadálého napadení. Československá verze KGB ope-
race VRJAN. In: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989 II. 
ÚSTR, Praha 2009, s. 255–262.

10  Jako odůvodnění tohoto kroku bylo uvedeno, že západoněmecká zpravodajská služba BND (Bundes-
nachrichtendienst) kromě soustavného pronikání do politických, hospodářských a vojenských institucí 
v ČSSR využívá pro své účely čím dál více i československých občanů německé národnosti, kteří navště-
vovali rodiny svých příbuzných v SRN. BND měla tyto osoby úkolovat především k soustřeďování údajů 
vojenského charakteru s cílem pokrýt celé území ČSSR svou agenturní sítí pro případ vypuknutí válečného 
konfliktu. ABS, f. A 34, k. 345, inv. j. 1566, Akce „Vizáž“, společná akce I. a II. správy z roku 1961, vyhlášená roz-
kazem l. náměstka J. Kudrny dne 5. 9. 1961. Sama BND přitom hodnotila tento typ zpravodajských zdrojů 
v Československu velmi nízko – viz HILGER, Andreas – MÜLLER, Armin: „Das ist kein Gerücht, sondern echt“. 
Der BND und der „Prager Frühling“. Bundesnachrichtendienst, Marburg 2014, s. 33–35.

11  V srpnu 1961 byla k tomuto účelu zřízena u 9. odboru II. správy MV tříčlenná skupina, která centrálně řídila 
(kromě I. správy MV a I. odborů KS MV) využití vyjíždějící agentury všech součástí MV do zahraničí, resp. do 
SRN. ABS, f. A 34, k. 345, inv. j. 1566, Akce „Vizáž“, společná akce I. a II. správy z roku 1961, vyhlášená rozkazem 
l. náměstka J. Kudrny dne 5. 9. 1961.

12  Tamtéž, dokument nadepsaný Všem odborům II. správy z 26. 10. 1962 a podepsaný 1. náměstkem MV plk. 
Josefem Kudrnou a tehdejším náčelníkem II. správy MV pplk. Viktorem Hladným o zostření mezinárodní 
situace a přijatých opatřeních v rámci akce „Vizáž“. Rovněž tamtéž, dokument Akce „VIZÁŽ“ z 21. 9. 1962.

13  Rudolf Barák (1915–1995). Od března do září 1953 byl náměstkem předsedy vlády, poté se stal ministrem 
vnitra. Od června 1954 do února 1962 byl také členem politbyra ÚV KSČ a poslancem Národního shromáž-
dění. Měl velkou podporu Moskvy a v čele MV působil až do června 1961. Byl posledním ministrem vnitra, 
který byl současně členem předsednictva ÚV KSČ. Tohoto výjimečného postavení dokázal ve své funkci 
využívat důsledným obcházením stranického aparátu s cílem si jej podřídit. V únoru 1962 byl zbaven všech 
svých funkcí a zatčen pro nezákonné hospodaření se státními prostředky. V době jeho řízení ministerstva 
vnitra působili v  ČSSR sovětští poradci plk. Fotij V. Pešechonov a  Alexej S. Besčasnov. Byli ubytováni ve 
vilách v luxusní pražské čtvrti Trója a měli nárok na všechny požitky. Poradci na nižší úrovni, tzv. poradci – 
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specialisté, bydleli zdarma v pražských hotelích Splendid a Belveder, které byly pro ten účel vyčleněny ze 
sítě běžně přístupných hotelů. Později, v roce 1963, bylo pro sovětské poradce určeno pět vil a tři bytové 
jednotky v Bubenečské ulici v Praze 6. Blíže k němu TOMEK, Prokop: Život a doba ministra Baráka. Vyšehrad, 
Praha 2009; FROLÍK, Jan: Ještě k nástinu organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní 
bezpečnosti v letech 1948–1989. In: Sborník archivních prací, 2002, roč. 52, č. 2, s. 371–520 a ABS, f. Sekretariát 
náměstka MV plk. Jindřicha Kotala (A 5), inv. j. 304, Směrnice o materiálním zabezpečení sovětských po-
radců v MV ČSSR z ledna 1963.

14  Lubomír Štrougal (nar. 1924) byl ve funkci ministra vnitra od 23. 6. 1961 do 26. 4. 1965. Více k němu KALOUS, 
Jan a  kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v  letech 1948–1989. Ministři a  jejich náměstci. 
ÚSTR, Praha 2009, s. 174–177. 

15  Jaroslav Miller (1914–1979), původním příjmením Plešinger. K SNB nastoupil 6. 12. 1948. V letech 1951–1952 
vedl II. sektor velitelství StB a současně byl pověřen výkonem funkce 2. zástupce velitele StB. Od července 
1952 byl pověřen vedením Hlavní správy StB. Náčelníkem nově zřízené I. správy MV se stal od 1. 10. 1953. 
O rok později získal hodnost plukovníka. Po odchodu z I. správy byl zástupcem náčelníka Hlavní správy tis-
kového dohledu (HSTD). Dne 1. 12. 1962 byl zproštěn funkce, postaven mimo službu a pak propuštěn z dů-
vodů používání nezákonných a nesprávných metod v práci v letech 1949–1953. ŽÁČEK, Pavel: Menší sestra I. 
Vznik a vývoj První správy ministerstva vnitra 1953–1959 (edice dokumentů). Prius, Brno 2004; DVOŘÁKOVÁ, Ji-
řina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek. ÚDV, 
Praha 2007; FROLÍK, Jan: Několik příkladů využití písemností vzniklých z činnosti personálních útvarů Mi-
nisterstva národní bezpečnosti a Ministerstva vnitra při zkoumání jejich historického vývoje po roce 1945.  
In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra, 2006, č. 4. OASS MV ČR, Praha 2006, s. 221–249, konkrétně na s. 230.

16  ABS, f. I. správa SNB, k. 041, Kádrový odbor – přehled o plnění úkolů za I. čtvrtletí 1962 (nedatováno, z textu 
vyplývá, že zpracováno k 1. dubnu 1962).

17  Další dohody následovaly. O těch, které byly uzavřeny mezi I. správou SNB a I. správou KGB SSSR v letech 
1985–1989, pojednává příspěvek ŽÁČEK, Pavel: Za mír a  socialismus až do trpkého konce. Dokumenty  
o spolupráci československé a sovětské rozvědky, 1985–1989. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 6. 
ABS, Praha 2009, s. 325–366. Celé znění této dohody včetně dalších dohod z  let 1958–1989 je k dispozici 
na internetové stránce Ústav pro studium totalitních režimů – Projekty – Východní blok 1948–1989 – Svaz 
sovětských socialistických republik – viz http://www.ustrcr.cz/cs/mezinarodni-spoluprace-sssr (citováno 
k 28. 4. 2016). 

18  Podle dochovaného přehledu o  stycích se sovětskými rezidenturami probíhal před rokem 1962 tento 
styk v USA (v New Yorku), na Kubě, ve Francii, Itálii, Rakousku, tehdejší Německé demokratické republice 
(NDR), Turecku, Indonésii, Indii, Mali a v Guineji. Od roku 1962 byl zaveden v USA (ve Washingtonu), Brazí-
lii, Argentině, Chile, SRN (ve Frankfurtu), Egyptě, Japonsku, Íránu, Laosu, Ghaně a v Kongu. Roku 1963 začal 
probíhat také v Uruguayi, Mexiku, Tunisku, Alžírsku, Maroku a Libanonu. V Nigérii byl dohodnut kontakt, 
ale prozatím k němu nedošlo. Až do roku 1963 neexistoval žádný styk v Kanadě, Belgii, Švýcarsku, Dánsku, 

čelníka I. správy MV plk. Jaroslava Millera15 nahradil 22. listopadu 1961 plk. Josef Houska. 
K 1. dubnu 1962 měla československá rozvědka celkem (nepočítaje techniky) 854 pracov-
níků. Od začátku roku přišlo do rozvědky 18 nových lidí, z toho 15 bylo přemístěno z ji-
ných součástí a 3 přijati z civilu. Naopak z  I. správy tehdy odešlo 15 pracovníků, z toho  
9 jich bylo přemístěno k jiným součástem a 6 bylo propuštěno. Do konce roku bylo třeba 
doplnit stav o 30 nových pracovníků, kteří měli být zařazeni většinou na operativní odbo-
ry. Dalších 40 bylo nutné získat pro studijní, tj. analytický, odbor.16

Ministr Štrougal navázal na úsilí o  koordinaci všech zpravodajských složek v  rámci MV 
v předchozích letech a 2. července 1962 uzavřel Dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem 
vnitra ČSSR a Výborem státní bezpečnosti při Radě ministrů SSSR,17 kterou za sovětskou 
stranu podepsal jeho předseda Vladimir Jefimovič Semičastnyj. V  zájmu koordinace 
činnosti bezpečnostních složek a provádění dohodnutých i společných opatření se obě 
strany shodly na vyslání skupiny představitelů „VStB“ (tj. KGB) na MV ČSSR, kterou tvo-
řili vedoucí skupiny, dva jeho zástupci (jeden pro rozvědku, druhý pro kontrarozvědku),  
sedm operativních pracovníků a nezbytný počet technických pracovníků.18 
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Velké Británii (spojení bylo v roce 1962 přerušeno), v Řecku, Jugoslávii, Etiopii a v Tanganice (dnes Tanza-
nie). ABS, f. I. správa SNB, k. 02, Organizační struktura I. správy z roku 1963, příloha č. 10 (nedatováno).

19  Termín „poradce“ zpočátku vyjadřoval poslání, s nímž byli příslušníci sovětských bezpečnostních složek 
vysláni do Československa. Posléze převzali úlohu styčných důstojníků, jejich působení mělo ve srovná-
ní s kontakty StB s bezpečnostními složkami jiných států vysoce nadstandardní podobu. Vyjadřovala ji  
i  fyzická přítomnost příslušníků KGB v  útvarech československé StB, kde měli přístup k  informacím 
o operativních akcích, znali identitu tajných spolupracovníků a ovlivňovali její plány a činnost. Od konce  
50. let se v dohodách zajišťujících jejich působení objevil termín „odborníci“, resp. „představitelé Výboru 
státní bezpečnosti“, který byl používán až do roku 1989. V dokumentaci StB je možné často najít i nefor-
mální označení „soudruh P“, „P“ apod. K poradcům více KAPLAN, Karel: Sovětští poradci v Československu  
1949–1956. ÚSD AV ČR, Praha 1993. K této problematice také KALOUS, Jan: Ve službách sovětských porad-
ců. Tlumočníci Jan (Ivan) Achremenko a Petr Bechyně. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 76–83 a SIVOŠ, 
Jerguš – ŽÁČEK, Pavel: Spolupráca KGB ZSSR a ministerstva vnútra ČSSR na najvyššej úrovni. Edícia do-
hôd o vzájomnej čs.-sovietskej štátobezpečnostnej súčinnosti, 1958–1989. Pamět a dějiny, 2009, roč. 3, č. 2,  
s. 72–86, konkrétně s. 85–86.

20  Z odvolaných osob lze uvést již zmiňovaného Jaroslava Millera. I předchozí ministr Rudolf Barák využíval 
tehdy existující Zvláštní inspekce MV (označované i  jako Zvláštní inspekce správy kádrů – ZI SK). Jejím 
prostřednictvím na základě interních předpisů udržoval Státní bezpečnost v pozoru. K úkolům zvláštní 
inspekce patřilo vyšetřování trestných činů příslušníků MV, kázeňských přestupků, porušení oprávnění 
i šetření jejich morálních poklesků, zkrátka všeho, co mohlo ohrozit důvěru pracujících v národní bezpečnost. 
Blíže k tomu FROLÍK, Jan: Ještě k nástinu organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpeč-
nosti v letech 1948–1989, s. 371–520, konkrétně s. 393.

21  FROLÍK, Jan: O první archivní prohlídce u bezpečnostních složek MV a nejen o ní. In: Sborník Archivu Minis-
terstva vnitra, 2006, č. 4, s. 353–364, poznámka č. 9 na s. 355.

22  Byl vydán Tajným rozkazem MV č. 100/1954 dne 22. 5. 1954. Je publikován in: Kol. autorů: První správa. 
Českoslo venská rozvědka v  dokumentech 1945–1990. ÚZSI, Praha 2000, s. 25–33. Originál uložen v  ABS,  
f. Organizační a vnitřní správa FMV III. díl 1951–1956 (dále jen A 6/3), inv. j. 584.

23  Vydán Rozkazem MV č. 4/1963 z 25. 2. 1963. Publikován tamtéž, s. 37–47. Originál uložen v ABS, f. Organizač-
ní a vnitřní správa FMV IV. díl 1951–1970 (dále jen A 6/4), inv. j. 883. 

24  Tzv. 1. odbory KS MV byly ve všech krajích a na Správě MV Jáchymov zřízeny během roku 1955. ABS, f. Sekre-
tariát ministra vnitra I. díl 1948–1959 (dále jen A 2/1), inv. j. 944, Zpráva o činnosti rozvědky MV z 19. 3. 1956. 
Ke vzniku 1. odborů KS MV také viz ŽÁČEK, Pavel: Menší sestra I., s. 137–156. 

A právě s pomocí vyžádaných sovětských poradců19 v čele s gen. Rodinem uskutečnil 
Štrougal na podzim 1962 v rozvědce výrazné personální čistky. Využil k tomu i výsledků 
šetření Inspekce ministra vnitra, kterou pověřil prošetřením činnosti příslušníků StB v le-
tech 1949–1954.20 Podle Jana Frolíka byl Štrougalův nápad pozvat si sovětské odborníky 
na vyřešení situace v rozvědce výtečným tahem, protože předsednictvo ÚV KSČ, do jehož 
nomenklatury I. správa MV spadala, nemohlo proti změnám nic namítat, a Štrougal tím 
zároveň posílil svou pozici vzhledem k přetrvávajícímu mínění o výjimečnosti podpory 
Sovětů, jíž se dostávalo jeho předchůdci Barákovi.21 

Rok 1963 přinesl další výrazné změny v rozvědce. Po téměř deseti letech od vydání je-
jího prvního statutu22 byl rozkazem ministra vnitra (RMV) č. 4 z 25. února vydán statut 
nový.23 Oproti tomu starému obsahoval podrobnější výčet zaměření, úkolů, práv i  po-
vinností rozvědné služby. Kromě jiného také jednoznačně stanovil, že rozvědka ve své 
činnosti vychází z politiky KSČ. Za základní pracovní úseky vymezil centrálu (s nově vy-
tvořeným informačním a  analytickým odborem), která měla provádět řídicí, organizá-
torskou a kontrolní práci, a rezidentury, zaměřující se na bezprostřední rozvědnou práci 
v zahraničí. Jako pomocné články I. správy MV byly definovány 1. odbory krajských správ 
MV.24 Statut nově uváděl, že nedílnou a účinnou součástí zpravodajské činnosti je prová-
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dění aktivních opatření.25 Zároveň zakazoval získávat ke spolupráci pracovníky aparátu 
KSČ a v kapitalistických státech členy komunistických a dělnických stran. V dubnu 1963 
schválil ministr Štrougal i samostatný Statut nelegální rozvědky a Statut Služby zvláštní-
ho určení (SZU)26 zabývající se přípravou a prováděním diverzních, sabotážních, záškod-
nických a jiných akcí.27 

V témže roce došlo v činnosti „státobezpečnostních“ a zpravodajských složek k zásad-
nímu přehodnocení priorit, a  to na základě zpracované analýzy Výhled činnosti Státní 
bezpečnosti do roku 1970,28 která představovala jeden z  prvních objektivně kritických 
materiálů ministerstva vnitra vůbec. Tento dokument navrhoval samostatnou organiza-
ci rozvědky a kontrarozvědky v centrále i na podřízených stupních, což mělo současně 
přinést nové účelnější soustředění sil a prostředků. Výsledkem byl vznik tzv. českosloven-
ské jednotné kontrarozvědky 1. ledna 1964.29 To vyvolalo další reorganizaci I. správy MV 
s účinností od 1. února 1964.30 Cílem bylo sladit strukturu rozvědky s úkoly zpravodajské 
práce vycházejícími z aktuální mezinárodněpolitické situace. Rozkaz náčelníka I. správy 
MV, kterým byla nová organizační struktura rozvědky vyhlášena, však k dispozici není. 
Přesto lze podle dochovaných dokumentů provedené změny konkretizovat31 a  doplnit 

25  Samostatný úsek aktivních opatření byl zřízen za účelem koordinace akcí a získání lepších možností ko-
ordinace práce všech socialistických rozvědek po stránce technické i kvalitativní. Cílem aktivních opatření 
bylo např. oslabit pozice zahraniční politiky SRN a podpořit politickou prestiž tehdejší NDR. Blíže CAJT-
HAML, Petr: Profesionální lháři. Aktivní opatření čs. rozvědky do srpna 1968. In: Sborník Archivu Ministerstva 
vnitra, 2006, č. 4, s. 9–41, dále BITTMAN, Ladislav: Špionážní oprátky. Pohledy do zákulisí československé zpravo-
dajské služby. Mladá fronta, Praha 1992 a TÝŽ: Mezinárodní dezinformace. Černá propaganda, aktivní opatření 
a tajné akce. Mladá fronta, Praha 2000.  

26  Blíže ŽÁČEK, Pavel: Služba zvláštního určení. Nejtajnější úsek čs. rozvědného aparátu 1963–1969. Pamäť 
národa, 2006, roč. 3, č. 3, s. 20–25. Rovněž TÝŽ: Sovětská pomoc při organizování Služby zvláštního určení. 
In: Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989 II., s. 133–144.

27  Oba úseky, nelegální rozvědka i Služba zvláštního určení, byly přímo podřízeny náčelníku I. správy J. Hous-
kovi, bezprostředně je však řídil určený zástupce náčelníka správy. ABS, f. I. správa SNB, k. 069/I, Statut SZU, 
nedatováno.

28  Tamtéž, f. Studijní ústav MV (A 1), inv. j. 37, Výhled činnosti Státní bezpečnosti do roku 1970 z roku 1963 
(nedatováno).

29  Novou koncepci organizace operativních složek MV schválil ministr vnitra Lubomír Štrougal svým rozka-
zem č. 46 z 28. prosince 1963. Tamtéž, f. A 6/4, inv. j. 925. Na úrovni centrály tak došlo ke sloučení dosavadní 
II. správy (kontrarozvědky), III. správy (politické kontrarozvědky) a IV. správy MV (ekonomické kontraroz-
vědky). Zároveň spojením dosavadní IX. správy (správy operativní techniky) a II. a V. zvláštního odbo ru 
MV byla vytvořena nová správa operativní techniky MV. Na krajské úrovni byly příslušné odbory zrušených 
správ nahrazeny kontrarozvědnými odbory krajských správ MV (toto opatření se netýkalo KS MV Praha).

30  Tamtéž, inv. j. 927, RMV č. 2 z 18. ledna 1964.
31  Sloučením dřívějších jednotlivých „linijních“ a  teritoriálních odborů byly vytvořeny: 1. odbor americký 

(sloučením dosavadního 1. a  2. odboru): náčelník Miloslav Čech („Čada“), 2. odbor němec ký: náčelník 
Zdeněk Skoba („Sýkora“), 3. odbor evropský (sloučením dosavadního 3. a  5. odboru): náčelník Zdeněk 
Jodas („Juran“), 4. odbor afro-asijský (sloučením dosavadního 6., 7. a 8. odboru): náčelník Luděk Tomek 
(„Rivet“). Další odbory zůstaly beze změn: 5. vědecko-technická rozvědka (VTR): náčelník Zdeněk Hazl-
bauer („Hegr“), 6. zahraniční kontrarozvědka (ZKR): náčelník Antonín Kratina („Klepáč“), 7. odbor zvlášt-
ního určení: náčelník Jan Ondrovčák („Ostrovský“), 8. aktivní opatření (AO) a  dezinformace (DEZO): 
náčelník Jiří Stejskal („Borecký“), 9. odbor informační: náčelník Jaroslav Marek („Moučka“), 10. odbor do-
kumentace (vytvoření nové identity na základě osobních a pracovních dokladů, součást nelegální rozvěd-
ky – NR): náčelník František Šindelář („Stupka“), 11. odbor výběr, příprava (součást NR): náčelník Antonín 
Brych („Vojan“), 12. odbor operativní (součást NR): náčelník Štěpán Meixner („Mráz“), 13. odbor technický 
(součást NR): náčelník Zdeněk Paukner („Plachý“), 14. odbor kádrový a  školský: náčelník Václav Hrubý,  
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i předpokládané personální obsazení.32 Vedení I. správy MV tehdy představovali: náčelník 
Josef Houska a jeho zástupci Jan Příhoda33, Jan Paclík34, Josef Kalina35 a Zdeněk Žlábek.

Rozkazem ministra vnitra č. 16 z 3. března 196436 se rozvědka 1. března téhož roku stala 
jednou ze součástí nově zřízené centrály MV s označením rozvědná správa MV a s nezmě-
něným krycím názvem I. správa MV.37 Praktická činnost jejích pracovníků byla upravena 
Směrnicí pro agenturně operativní práci v zahraničí, vydanou rovněž v roce 1964, která 
byla prvním souhrnným dokumentem toho druhu v československé rozvědce, který vyme-
zuje formy a metody agenturní práce např. při budování agenturní sítě, řízení spolupracovníků, 
metody spojení, konspiraci, rozvědné zpravodajství apod. a stanovuje hlavní politické, morální 
a charakterové požadavky kladené na pracovníky rozvědky.38 Směrnice schválená ministrem 
vnitra Štrougalem definovala i  zaměření zpravodajské činnosti: Rozvědné zpravodajství 
je cílevědomou rozvědnou činností zaměřenou na získání důležitých tajných politických, vojen-

15. odbor mechanická evidence: zatím neobsazeno, 16. odbor hospodářský: náčelník Jiří Listopad („Lesný“), 
17. odbor šifra: náčelník Josef Kostka. ABS, f. I. správa SNB – operativní svazky, reg. č. 80908/102, Informace 
o organizačních změnách na I. správě z konce ledna 1964 (blíže nedatováno).

32  Tamtéž, f. Sekretariát ministra vnitra II. díl 1960–1965 (dále jen A 2/2), inv. j. 1093, Návrh na kádrové změny 
v resortu MV předložený ministrem Štrougalem vedoucímu tehdejšího XI. oddělení ÚV KSČ Miroslavu Ma-
mulovi 19. 2. 1964.

33  Jan Příhoda (nar. 1921), krycí jméno „Pražský“. Člen KSČ od 22. 5. 1945. Do služeb MV přijat 5. 6. 1945, násled-
ně od 1. 9. 1948 přemístěn k útvaru 9600 (tj. pohraničním útvarům SNB). Od 1. 1. 1950 zástupce náčelníka 
KV StB Praha. Od 1. 5. 1953 studoval v  SSSR, přičemž po návratu byl jmenován od 1. 2. 1954 náčelníkem  
KS MV Praha. S účinností od 1. 1. 1955 byl přemístěn na I. správu MV jako zástupce náčelníka, resp. 1. zá-
stupce náčelníka. Z této funkce byl odvolán 1. 6. 1966. Následně byl zařazen v legalizaci na MZV a v letech 
1966–1970 působil jako rezident ve Vídni. Poté vedl 2. odbor Správy „B“. K 31. 12. 1970 byl propuštěn ze slu-
žebního poměru příslušníka SNB z politických důvodů. ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální 
spis Jana Příhody, ev. č. 828/1921.

34  JUDr. Jan Paclík (nar. 1924), krycí jméno „Novák“, byl členem KSČ od května 1945. K SNB nastoupil 1. 10. 
1950. Od 8. 5. 1956 pracoval na 1. odboru I. správy MV, kde přes pozice náčelníka oddělení a zástupce náčel-
níka v květnu 1959 vystoupal až na pozici náčelníka tohoto odboru. Jeho kariérní vzestup pokračoval dále 
– již 1. 3. 1961 se stal zástupcem náčelníka I. správy MV. Od 1. 6. 1966 nahradil ve funkci 1. zástupce náčelníka 
správy J. Příhodu. V rámci počínající normalizace byl 30. 4. 1969 odvolán z funkce a zařazen jako náčelník 
2. odboru správy „A“. Z této funkce byl odvolán 31. 3. 1970 a 31. 7. téhož roku propuštěn ze služebního po-
měru příslušníka SNB z politických důvodů. Tamtéž, personální spis Jana Paclíka, ev. č. 905/24.

35  Josef Kalina (nar. 1925), krycí jméno „Karhan“, byl od roku 1945 členem KSČ. K SNB byl přijat 7. 6. 1948, a to 
k útvaru 9600 Praha. Záhy byl přeřazen ke Státní bezpečnosti, když se 1. 11. 1948 stal náčelníkem referátu 28 
I. sektoru skupiny BAa (referát se zabýval kontrarozvědnou činností proti CIC, tedy vojenské kontraroz-
vědce USA). Od 1. 1. 1953 působil jako náčelník referátu 1. sektoru HS StB Praha. Dne 1. 3. 1953 byl přemístěn 
k I. správě MV, jako náčelník referátu 2. odboru. V letech 1955–1961 působil jako náčelník 2., resp. 4. odbo-
ru, v letech 1961–1966 vykonával funkci zástupce náčelníka I. správy MV a poté zástupce náčelníka odboru 
zvláštní zálohy. Od 1. 6. 1969 byl zařazen na 2. odbor správy „A“ a v průběhu čistek byl 31. 3. 1971 ze služeb SNB 
propuštěn. ABS, f. Osobní evidenční karty, osobní evidenční karta Josefa Kaliny.

36  Tamtéž, f. A 6/4, inv. j. 941, RMV č. 16 z 3. 3. 1964. Dokument byl již publikován in ŽÁČEK, Pavel: Nástroj tried-
neho štátu. Organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953–1990. ÚPN, Bratislava 2005, s. 30–32.

37  Podle názoru Jana Frolíka měla celá reforma Státní bezpečnosti v  roce 1964 především čistě mocenské 
pozadí a pád Rudolfa Baráka vůbec nesouvisel s „předjařím pražského jara“ v roce 1968. Lubomír Štrou-
gal sice jako ministr projevoval určité reformní sklony, ale nikdy nezaujal žádné principiální stanovisko. 
FROLÍK, Jan: Ještě k nástinu organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 
1948–1989, s. 479–480.

38  ABS, f. I. správa SNB, k. 568, Základní informace o čs. rozvědce, 17. 4. 1968.
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ských, hospodářských a vědecko-technických zpráv a dokumentů, jejichž využitím je možno po-
sílit bezpečnost a politické postavení ČSSR, zemí soc[ialistického] tábora a napomáhat rozvoji 
č[esko]s[ovenského] hospodářství, výzkumu a vědy.39 Zpravodajská činnost byla rozdělena 
do tzv. linií politické, vědecko-technické a nelegální rozvědky. V té době měla rozvědka 
v zahraničí 23 významnějších rezidentur, přičemž 9 z nich bylo označeno jako „reziden-
tury komplexní“, protože zahrnovaly všechny uvedené linie zpravodajské práce. V letech 
1964–1965 měla I. správa MV na 1200 pracovníků, pražské ústředí asi 550, v zahraničí jich 
bylo cca 450 a přibližně 200 jich bylo vedeno jako „pomocné orgány“ spojení (šifranti, 
radisté apod.).40 

V  průběhu let 1960–1965 se v  rozvědce začal uplatňovat trend tzv. zúžení objektů, 
což znamenalo, že prvotní zájem rozvědky v dané zemi byl soustředěn na rozpracování 
ústředních (později uváděno hlavních) objektů.41 V roce 1964 byly vytyčeny úkoly česko-
slovenské rozvědky v boji proti „ideologické diverzi Západu vůči zemím socialistického 
tábora“. Její operativní pracovníci se proto zaměřovali na pronikání do institucí, které 
řídily tzv. ideodiverzní činnost proti ČSSR a dalším socialistickým zemím.42

V roce 1965, po nástupu nového ministra vnitra Josefa Kudrny43, byl jako základní pro-
gramový dokument vypracován Perspektivní plán čs. rozvědky na období 1965–1970,44 
který byl po schválení vydán v březnu 1966.45 I. správu MV tvořilo tehdy pět hlavních pra-
covních úseků a analytický odbor.46 Na základě Zásad organizace a řízení MV a jeho vý-

39  Tamtéž, k. 484, Směrnice pro agenturně operativní práci v  zahraničí ze srpna  1964 (blíže nedatováno). 
Nová směrnice byla vydána až v roce 1980 a další v roce 1983.

40  ABS, f. A 2/2, inv. j. 1045, Organizace a úkoly čs. rozvědky, 1. 4. 1965.
41  Tamtéž.
42  ABS, f. I. správa SNB, k. 023, Úkoly čs. rozvědky v  boji proti ideologické diverzi Západu vůči socialistic-

kému táboru, 30. 6. 1964. O  přijetí koncepce ideologické diverze a  jejím zásadním vlivu na činnost StB  
od 1. poloviny 60. let píše Jan Frolík v jedné ze svých studií. Pozornost zaměřuje zejména na kontraroz-
vědnou složku StB, ale jeho mínění, že právě koncepce ideologické diverze s konečnou platností vtiskla StB po-
dobu politické policie, lze samozřejmě v  podobném duchu vztahovat i  na politicky motivovanou činnost 
rozvědky. FROLÍK, Jan: Ještě k nástinu organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti 
v letech 1948–1989, s. 476.

43  Josef Kudrna (1920–1989) byl ve funkci ministra vnitra od 25. 4. 1965 do 15. 3. 1968. Více k němu  KALOUS, 
Jan a  kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v  letech 1948–1989. Ministři a  jejich náměst-
ci, s. 112–115. 

44  ABS, f. I. správa SNB, k. 016, Perspektivní plán čs. rozvědky na období 1965–1970 z března 1966 (blíže neda-
továno).

45  Uvádí to Informace o organizační struktuře čs. rozvědky ze 17. 4. 1968. Tamtéž, k. 568. Schválený „perspek-
tivní plán“ se tak stal výchozím materiálem pro další chybějící rozkaz náčelníka I. správy o vyhlášení nové 
organizace, která se týkala zejména přečíslování jednotlivých odborů a oddělení. Tato částečně pozměně-
ná organizace zůstala, jak se ukázalo, beze změn až do jara 1968. 

46  A. Politická rozvědka (PR) určená k  plnění úkolů politického a  ekonomického zpravodajství, aktiv-
ních opatření a  dezinformací, do níž patřily: 1. odbor – Amerika a  Latinská Amerika; 2. odbor – SRN; 
3. odbor – Evropa, NATO, EHS; 4. odbor – Asie, Afrika a  5. odbor – aktivní opatření a  dezinformace.  
B. Nelegální rozvědka (NR) se 4 odbory, jejímž úkolem bylo  vytvářet v  zahraničí nelegální rezidentury. 
C. Zahraniční kontrarozvědka (ZKR), která měla za  cíl aktivně pronikat do rozvědných a  kontraroz-
vědných centrál protivníka a  zajišťovat  aktivní obranu rezidentur a  čs. institucí. D. Vědecko-technic-
ká rozvědka (VTR) určená k  získávání utajovaných vědecko-technických poznatků se zaměřením na  
9 nejdůležitějších oborů (chemie, metalurgie, elektronika, automatizace, jaderná energie, strojírenství, 
zbrojní technika, zbraně hromadného ničení a operativní technika pro potřeby MV). E. Služba zvláštního 
určení (SZU) v souladu s perspektivním zaměřením a prací celé rozvědky připravovala a zajišťovala zvláště 
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konného aparátu, které přijalo 15. února 1966 předsednictvo ÚV KSČ, vypracovalo minis-
terstvo vnitra vlastní Zásady pro uspořádání řídicí činnosti ve Sboru národní bezpečnosti 
(SNB) a Sboru nápravné výchovy (SNV).47 Podle nich byla rozvědka (stále řízená přímo 
ministrem podle zvláštního statutu) vymezena jako jeden z útvarů SNB, které tvořily obo-
rovou složku Státní bezpečnosti.48

Přes veškerá opatření a pokusy o zkvalitnění činnosti československé rozvědky rostla 
mezi jejími příslušníky nespokojenost, a to zejména s jejím právním postavením, s neře-
šenými problémy v jejím zaměření a ve využívání její produkce. Předmětem dlouhodobé 
kritiky byla i její podřízenost 1. tajemníkovi ÚV KSČ. Vedení rozvědky ze strany ministra 
vnitra bylo po pádu Rudolfa Baráka spíše formální a odráželo snížení mocenského význa-
mu této funkce v rámci nejvyšší nomenklatury.49 To vše se stalo podkladem pro kritiku 
koncepce práce celého vedení ministerstva vnitra i rozvědky. K tomu přispěla na jaře 1968 
atmosféra ve společnosti a počínající snahy o společenské reformy.50 Dne 5. března 1968 
byly zahájeny práce na vlastním Akčním programu rozvědky a také začaly krystalizovat 
úvahy o její další reorganizaci.51 Proto již od počátku roku jednotlivé odbory předkládaly 
své vlastní, často velmi rozdílné návrhy.52 

Jediná dochovaná organizační struktura I. správy MV (rozvědné správy) z tohoto ob-
dobí, která v  takřka shodné podobě existovala už někdy od března 1966, nese datum   
17. dubna 1968.53 V  té době působilo v  zahraničí 39 rezidentur československé rozvěd-
ky. Dále byli dva bezpečnostní poradci vysláni do Brazzaville v  Kongu a  dva přiděleni 

ostré operativní akce (diverzní a záškodnické). ABS, f. I. správa SNB, k. 016, Perspektivní plán čs. rozvědky 
na období 1965–1970 z března 1966 (blíže nedatováno).

47  Tamtéž, f. A 6/4, inv. j. 1054, Zásady pro uspořádání řídicí činnosti v SNB a SNV, vydány RMV č. 36 z 1. 12. 1966 
s účinností od 1. 1. 1967. Ke Sboru nápravné výchovy viz JOHN, Roman: Vězeňská stráž v poválečném Česko-
slovensku. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 1, s. 70–80. 

48  Složku StB, kterou řídil náměstek MV pro úsek StB, tvořily na centrální úrovni: rozvědka, kontrarozvědka 
(označovaná jako Hlavní správa StB, přičemž v krajích pak to byly jednotlivé správy StB), operativní tech-
nika jako samostatná správa v centrále (v krajích jako součást správ StB) a ochrana stranických a vládních 
činitelů řízená přímo I. náměstkem MV podle zvláštního statutu. Vyšetřování dostaly za úkol samostatné 
organizační útvary StB, jejichž postavení bylo upraveno rozkazem MV. ABS, f. A 6/4, inv. j. 1054, Zásady pro 
uspořádání řídicí činnosti v SNB a SNV, vydány RMV č. 36 z 1. 12. 1966 s účinností od 1. 1. 1967.

49  FROLÍK, Jan: Ještě k nástinu organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 
1948–1989, s. 479–480.

50  ABS, f. I. správa SNB, k. 08, Zpráva o politické situaci na I. správě MV v krizovém období 1968–69, 30. 3. 1971.
51  Tamtéž, k. 568, Akční program čs. rozvědky z jara 1968 (nedatováno). 
52  Podrobnosti o  návrzích jednotlivých odborů MIKLOVIČ, Michal: Reorganizácia rozviedky v  roku 1969.  

Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 3, s. 91–98.
53  Centrálu tehdy tvořily: 1. odbor PR se zaměřením na státy Jižní a Severní Ameriky, 2. odbor PR sledující 

SRN, Rakousko a Západní Berlín, 3. odbor PR: Velká Británie, Francie, Itálie, Řecko, Švédsko, Belgie, 4. od-
bor PR zaměřený na státy Asie a Afriky, 5. odbor řídící práci VTR, 6. odbor (ZKR), 7. odbor (SZU), 8. odbor  
(AO a DEZO), 9. odbor (studijně-informační), 10. odbor NR (dokumentační), 11. odbor NR (výběr a přípra-
va kandidátů nelegální práce), 12. odbor NR (řízení nelegálních pracovníků v zahraničí), 13. odbor NR (spo-
jení s nelegálními pracovníky), 14. odbor (kádrový a školský), 15. odbor (mechanická evidence a archiv),  
16. odbor (hospodářský), 17. odbor – šifrový (zařazen na ministerstvu zahraničích věcí). Samostatná od-
dělení: vnitřní (sekretariát a koordinace s cizími rozvědkami), dále finanční oddělení, analyticko-obran-
né oddělení nelegální součásti, analytická skupina náčelníka součásti, oddělení diplomatických kurýrů  
(zařazeno na MZV). ABS, f. I. správa SNB, k. 568, Informace o organizační struktuře čs. rozvědky, 17. 4. 1968. 
Srov. též MIKLOVIČ, Michal: Reorganizácia rozviedky v roku 1969, s. 91–98.
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do Guineje. K 1. lednu 1968 měla rozvědka celkem 1236 příslušníků (bez šifrérů, radistů 
a kurýrů), z toho v zahraničí působilo 352 operativních a neoperativních pracovníků.54

V průběhu jara a léta 1968, po nástupu dalšího ministra vnitra Josefa Pavla,55 se hlav-
ním tématem stala otázka nové úpravy postavení, celkového zaměření a právní legality 
rozvědky, zformulované ve vlastním akčním programu. Cílem reformistů bylo důsledně 
ji oddělit od ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti, a to jejím začleněním pod předsed-
nictvo vlády. Část vedení KSČ chtěla zase z MV vyčlenit rozvědku i kontrarozvědku záro-
veň a vytvořit z nich nový samostatný orgán, Ústřední správu zpravodajské služby (ÚSZS). 
Srpnový vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa (21. srpna 1968) však veškeré 
legislativní iniciativy zmařil. Po odvolání náčelníka rozvědky Josefa Housky (k 31. červenci 
1968) se v průběhu srpna 1968 ve vedení I. správy MV vystřídali Miloslav Čech (od 1. srp-
na do časných ranních hodin 21. srpna 1968)56 a Zdeněk Žlábek (od večera 21. srpna do  
15. prosince 1968).57 Po odstoupení ministra vnitra Pavla 30. srpna 1968 zaujal jeho místo 
Jan Pelnář.58 Náčelníkem I. správy MV se stal 16. prosince téhož roku Čestmír Podzemný. 

I  přesto, že se nepodařilo většinu navrhovaných opatření v  československé rozvědce 
uskutečnit, byl pro ni rok 1968 významný již tím, že se poprvé od poválečných let začalo 
o významu a postavení zpravodajství, resp. o roli a postavení rozvědky debatovat přímo 
mezi zpravodajci v rámci organizace KSČ I. správy MV.59 Ani za těchto okolností si však ne-
lze představovat, že by činnost rozvědky namířená proti „nepřátelům socialismu“ a proti 
„imperialismu“, tj. proti státům NATO, československým exilovým organizacím či dalším 
protivníkům ve světě, tehdy polevovala. V  roce 1968 bylo např. na africkém a  asijském 
kontinentě realizováno šest aktivních opatření zaměřených proti tzv. hlavnímu nepříteli 
(zejména proti USA a SRN).60 Návrh akcí byl průběžně konzultován s představiteli sovět-
ské KGB, kteří byli zároveň informováni i o jejich průběhu a výsledcích.61 

54  Na 35 rezidenturách byla sledována „linie“ politické rozvědky, na 11 VTR, na 9 nelegální rozvědka, na 20 
oblast zahraniční kontrarozvědky a na 2 problematika SZU. ABS, f. I. správa SNB, k. 568, Informace o orga-
nizační struktuře čs. rozvědky, 17. 4. 1968. 

55  Blíže k němu BÁRTA, Milan: My jsme připraveni zneškodnit každého, nikoho se nebojíme. Proces s Jose-
fem Pavlem. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 9–22; BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan: Já ti dám komunistickou 
spravedlnost. Dokumenty k  případu Josefa Pavla. Tamtéž, s. 51–65. Dále srov. např. DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: 
Státní bezpečnost v letech 1945–1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek, s. 151–168; 
CAJTHAML, Petr: Public relations pro státní bezpečnost. Bezpečnostní propaganda v  letech 1968–1971.  
In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 6, s. 191–241; KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů 
ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci, s. 136–138.

56  Tehdy, na základě instrukcí náměstka MV Viliama Šalgoviče, převzal řízení rozvědky znovu do svých rukou 
Josef Houska. 

57  ABS, f. I. správa SNB, k. 08, Zpráva o  politické situaci na I. správě MV v  krizovém období 1968–69,  
30. 3. 1971. 

58  Blíže k němu KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Minis-
tři a jejich náměstci, s. 139–141.

59  Po válce se řešilo postavení zpravodajství v souvislosti s projednáváním zákona č. 149/1947 o Národní bez-
pečnosti. V roce 1949 přišla na řadu otázka významu a postavení československé rozvědky v rámci MV, 
přičemž záležitost byla projednávána na nejvyšší úrovni, tj. ve vedení MV i KSČ. Informace dostával i pre-
zident Klement Gottwald. Tehdejší šéf rozvědky Oskar Valeš prosazoval její osamostatnění v  rámci MV 
s podporou sovětského poradce Filipova. Více k tomu KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpeč-
nost 1948–1956. Doplněk, Brno 1999, s. 18–20. 

60  O úspěších rozvědky na úseku aktivních opatření v roce 1968 informoval v únoru 1969 Čestmír Podzem-
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V roce 1969 došlo k další zásadní reorganizaci MV a zároveň i ke změnám v postavení 
rozvědky v rámci resortu v souvislosti se státoprávními změnami vyvolanými ústavním 
zákonem o československé federaci.62 Už počátkem roku 1969 zaslal Podzemný náměstku 
ministra vnitra Františku Vaškovi návrh změn, podle nichž měla být rozvědka rozděle-
na na šest celků, které měly svou velikostí a zaměřením umožnit její efektivnější řízení. 
V rámci rozvědky tak měly být vytvořeny „správy“ založené na principu oborové přísluš-
nosti, řízené dvěma zástupci Podzemného a  pěti náčelníky těchto „správ“. Jednalo se 
o správu politické rozvědky, správu zahraniční kontrarozvědky, správu vědecko-technic-
ké rozvědky, správu nelegální rozvědky, vnitřní správu a  pobočku v  Bratislavě. Podoba 
československé rozvědky by se tak přiblížila struktuře I. hlavní správy KGB, čímž mělo být 
dosaženo i jejího osamostatnění v rámci ministerstva vnitra.

K 1. březnu 1969 toho roku byla RMV č. 9 vyhlášena nová organizace útvarů právě zří-
zeného federálního ministerstva vnitra (FMV).63 Mezi útvary výkonného aparátu byla 
zařazena Federální správa zpravodajské služby (FSZS), jejíž součástí byla i Hlavní správa 
rozvědky (HSR) a její tzv. oblastní odbory (dosavadní 1. odbory KS SNB).64 Krycí označení 
rozvědky se tak změnilo do podoby I. správa FSZS.65 Na rozdíl od dalších složek Státní 
bezpečnosti (např. Hlavní správy StB) nebyla tehdy zřízena jako složka na republikové 
úrovni, ale zůstala výlučně v pravomoci federálních orgánů.66 

Následně byl 15. dubna 1969 vydán i Prozatímní statut Hlavní správy rozvědky,67 který 
v průběhu let prošel řadou úprav. Na základě usnesení předsednictva ÚV KSČ z 2. května 
1969 bylo řízení FSZS svěřeno dosavadnímu náměstku pro úsek StB JUDr. Františku Vaš-

ný náměstka MV pro StB Františka Vaška, který 6. září 1968 nahradil Viliama Šalgoviče. ABS, f. Sekretariát 
náměstka FMV plk. JUDr. Františka Vaška 1969 (dále jen A 13), inv. j. 257, Informace o některých formách 
činnosti na úseku vlivové politiky. Dopis náčelníka I. správy MV Podzemného náměstkovi MV Vaškovi  
z 26. 2. 1969. 

61  Srov. CAJTHAML, Petr: Profesionální lháři. Aktivní opatření čs. rozvědky do srpna 1968, s. 9–41.
62  ABS, f. I. správa SNB, k. 014, Nová organizace čs. rozvědky, 10. 1. 1969. 
63  Tamtéž, f. A 6/4, inv. j. 1194, RMV č. 9 z 3. 3. 1969.
64  Federální správu zpravodajských služeb tvořily Hlavní správa rozvědky, Hlavní správa kontrarozvědky, 

Hlavní správa vojenské kontrarozvědky, Správa sledování, Správa ochrany stranických a ústavních činitelů 
a Správa zpravodajské techniky. Srov. FROLÍK, Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních slo-
žek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948–1989. In: Sborník archivních prací, 1991, roč. 41, č. 2, s. 447–510, 
konkrétně na s. 498.

65  V dobových dokumentech lze ovšem běžně nalézt i označení rozvědky zkratkou HSR.
66  Struktura a  podřízenost HSR od 3. března 1969 vyplývá z  Přehledu organizační struktury součástí FSZS 

v roce 1969 (v závorkách jsou opět uvedena krycí jména): Náčelníkovi HSR plk. Čestmíru Podzemnému byl 
podřízen sekretariát náčelníka HSR, odbor informační „S“, I. zástupce náčelníka pplk. Jan Paclík („Novák“) 
a zástupce náčelníka – plk. Josef Jindřich („Janouš“). Správu A (politická rozvědka) vedl pplk. Miloslav Čech 
(„Čada“), v případě správy B (zahraniční kontrarozvědka) bylo místo náčelníka neobsazeno, správu C (vě-
decko-technická rozvědka) vedl mjr. Jiří Vojta („Voborník“), správu D (nelegální rozvědka) řídil plk. Zde-
něk Žlábek („Žemla“). Nově vytvořenému odboru obrany a kontroly „I“ velel mjr. Vilém Koziorek („Pavliš“), 
u odboru AO náčelník neuveden, správu E (vnitřní správa) řídil pplk. Josef Kostka. Dále byly součástí cen-
trály vnitřní oddělení, finanční oddělení, kádrový odbor, správa F (pobočka HSR Bratislava pod vedením 
pplk. Eduarda Pafča) a oblastní odbory: Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, 
Brno, Ostrava, Bratislava, Banská Bystrica a Košice. ABS, f. I. správa SNB, k. 014, Přehled organizační struktu-
ry součástí FSZS v roce 1969. Srov. též MIKLOVIČ, Michal: Reorganizácia rozviedky v roku 1969, s. 91–98. 

67  Kol. autorů: První správa. Československá rozvědka v dokumentech 1945–1990, s. 51–66.
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kovi.68 Tento stav potvrdil i RMV ČSSR č. 41 z 16. července 1969, jímž byli náměstku Vaškovi 
podřízeni všichni náčelníci FSZS, tedy i náčelník rozvědky.69 

Další organizační podobu získala Hlavní správa rozvědky neboli I. správa FSZS už  
k 1. červnu 1969 v důsledku dekonspirací, ke kterým došlo po útěku jejích dvou přísluš-
níků, Václava Marouše („Macourek“) a Ladislava Bittmana („Brychta“). Změny se dotkly 
i zpravodajských útvarů na úrovni krajů.70 V listopadu 1969 byla RMV č. 65/1969 Hlavní 
správa rozvědky z podřízenosti náměstka ministra vnitra Vaška vyjmuta a přešla do přímé 
podřízenosti ministra vnitra ČSSR Jana Pelnáře.71 K 1. prosinci 1969 působilo na její praž-
ské centrále 817, na tuzemských legalizačních úřadech 201 a v zahraničí 323 pracovníků. 
Z nich se zpravodajskou a kontrarozvědnou činností v zahraničí zabývalo cca 200 přísluš-
níků rozvědky, ve zbývajících případech se jednalo o radisty a šifranty.72 

V lednu 1970 byl vypracován Plán hlavního zaměření činnosti HSR na rok 1970, v němž 
se uvádělo, že hlavní zaměření činnosti rozvědky vychází ze závěrů květnového a zářijového plé-
na ÚV KSČ 1969, z rozkazu MV ČSSR č. 74 z 22. 12. 1969 (plán činnosti FMV na rok 197073), z do-
savadní úrovně práce a současného stavu politické a pracovní konsolidace čs. rozvědky.74 Pozor-
nost rozvědky měla být v budoucnu zaměřena a koncentrována na Evropu, zejména na 
SRN, dále pak na USA a ostatní země. Prioritou bylo zvýšit podíl na plnění hlavních „státo-
bezpečnostních“ úkolů, zvláště na úseku tzv. nové československé emigrace, a zvýšit úro-
veň psychologických operací. Do plánu činnosti bylo zahrnuto prohlubování přátelských 
styků a spolupráce s rozvědkami socialistických států. Vedení československé rozvědky 
na přání KGB uvažovalo o zřízení rezidentury v Pekingu, Tiraně, Bělehradu a Budapešti. 
Objevily se i další náměty na reorganizaci vnitřního uspořádání rozvědky. Nová struktura 
měla přinést operativní řízení bez zbytečných mezičlánků, čímž by byla rozvědka rozčle-
něna na úzký operativní řídící a široký výkonný aparát v legalizacích doma i v zahraničí.75 

68  ABS, Úvod Prozatímního inventáře fondu A 13, s. 1–2.
69  Tamtéž, f. A 6/4, inv. j. 1226, RMV ČSSR č. 41 z 16. 7. 1969, Rozdělení odpovědnosti MV ČSSR, státního tajem-

níka ve FMV a náměstků MV ČSSR za řízení útvarů, útvarů výkonného aparátu a útvarů služeb FMV.
70  V čele rozvědky zůstal i nadále plk. Čestmír Podzemný, kterému byly podřízeny: sekretariát, odbor „S“ (in-

formační), odbor „R“ (kádrový a školský), zvláštní záloha a hlavní výbor KSČ. Ve funkci I. zástupce náčelní-
ka HSR oficiálně vystřídal Jana Paclíka plk. Ján Pobeha („Podhora“). Centrálu tvořily čtyři operativní správy, 
vnitřní správa a pobočka v Bratislavě: správa „A“ (politická rozvědka), správa „B“ (zahraniční kontrarozvěd-
ka), analytické oddělení HSR, správa „C“ (vědecko-technická rozvědka), správa „D“ (nelegální rozvědka), 
analytické a obranné oddělení (AOO), správa „E“ (vnitřní správa), vnitřní oddělení, finanční a plánovací 
oddělení (FPO) a správa „F“ (pobočka v Bratislavě). V krajských městech působily oblastní odbory Praha, 
Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Brno, Ostrava, Bratislava, Banská Bystrica a Ko-
šice. Blíže MIKLOVIČ, Michal: Reorganizácia rozviedky v roku 1969. Součástí článku je také celkový přehled 
všech náčelníků útvarů HSR v letech 1969–1971. 

71  ABS, f. A 6/4, inv. j. 1250, RMV ČSSR č. 65/1969, Rozdělení odpovědnosti MV ČSSR, státního tajemníka ve FMV 
a náměstků MV ČSSR za řízení útvarů, útvarů výkonného aparátu a útvarů služeb FMV z  listopadu 1969 
(blíže nedatováno).

72  Tamtéž, f. Sekretariát ministra vnitra III. díl 1966–1975 (dále jen A 2/3), inv. j. 2331, Početní stavy příslušníků 
čs. rozvědky v zahraničí včetně přiložených přehledů podle teritorií k 1. 12. 1969.

73  Tamtéž, f. A 6/4, inv. j. 1259, RMV č. 74/1969, Plán činnosti FMV na rok 1970 (blíže nedatováno).
74  Tamtéž, f. I. správa SNB, k. 020, Plán hlavního zaměření činnosti HSR na rok 1970, 6. 1. 1970.
75  Tamtéž.
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Krátce po předložení výše uvedeného dokumentu nahradil 28. ledna 1970 Jana Pelnáře 
ve funkci federálního ministra vnitra Radko Kaska.76 Po jeho nástupu bylo federální mi-
nisterstvo vnitra opět reorganizováno, a to na základě RMV č. 5/1971.77 K 1. lednu 1971 tak 
Federální správa zpravodajských služeb zanikla a Hlavní správa rozvědky se stala útvarem 
výkonného aparátu FMV s označením I. správa FMV. Tímto rozkazem ministr Kaska osob-
ně převzal rozvědku do své podřízenosti. Podoba nové organizační struktury I. správy 
FMV z roku 1971 není k dispozici, rozkaz MV č. 20/1971 pouze stanovil, že ministr ukládá 
náčelníkovi I. správy zajistit a  realizovat do 1. 4. 1971 plynulý přechod na novou organizaci 
I. správy FMV.78 Současně s touto reorganizací nastoupil do čela náčelníka I. správy FMV 
RSDr. Miloš Hladík.79 

Po vzniku I. správy FMV byly krátce po sobě schváleny další statuty rozvědky, a to: Statut 
I. správy MV ČSSR z  března 197180 a  Statut správy rozvědky FMV ČSSR, který byl defini-
tivně schválen ministrem Kaskou 19. listopadu 1972. V platnost byl nicméně uveden až 
Rozkazem náčelníka I. správy FMV č. 29/1974.81 K 1. únoru 1974 vyhlásil náčelník I. správy 
FMV svým rozkazem č. 5 novou organizační strukturu rozvědky,82 která vycházela ze znění 
statutu schváleného ministrem Kaskou již v roce 1972. I. správu tak tvořily centrála v ČSSR, 
rezidentury v  zahraničí a  oblastní odbory.83 V  roce 1974 byly provedeny i  další zásadní 
změny, které se dotýkaly především organizačního uspořádání československé kontra-
rozvědky (RMV č. 15/1974).84 Na základě těchto změn byla RMV č. 16 z 20. května 197485 

76  Životopis R. Kasky viz KALOUS, Jan a  kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v  letech  
1948–1989. Ministři a jejich náměstci, s. 80–81. 

77  ABS, f. Sekretariát ministra vnitra VI. díl 1971–1975 (dále jen A 2/6), inv. j. 5, RMV č. 5 z 28. 1. 1971.
78  Tamtéž, inv. j. 20, RMV č. 20 z 5. 3. 1971, Organizace, tabulky složení a počtů Hlavní správy rozvědky FMV.
79  RSDr. Miloš Hladík (1924–1980), původním povoláním obchodní příručí. V  květnu 1945 se stal členem 

KSČ a působil pak jako její politický pracovník. V roce 1952 absolvoval roční kurz Ústřední politické školy 
a v roce 1966 ukončil studia na Vysoké škole politické v Moskvě. Pracoval v aparátu ÚV KSČ, odkud byl 1. 12. 
1971 přemístěn do funkce náčelníka I. správy FSZS a současně přijat do služebního poměru příslušníka SNB. 
V květnu 1972 byl povýšen do hodnosti generálmajora. Náčelníkem rozvědky byl do 20. 2. 1980, kdy náhle 
zemřel (infarkt). ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Miloše Hladíka, ev. č. 6625/24.

80  Kol. autorů: První správa. Československá rozvědka v dokumentech 1945–1990, s. 69–82.
81  Tamtéž, s. 85–98.
82  Úplné znění rozkazu náčelníka správy (RNS) č. 5 z 1. 2. 1974 viz ABS, f. I. správa SNB, k. 058.
83  Centrálu tvořily: útvary řízené náčelníkem I. správy – sekretariát (krycí označení odboru č. 12), kádrový od-

bor (27), informační odbor (17), odbor kontroly a obrany (33), inspekční skupina náčelníka, útvary řízené 
I. zástupcem náčelníka správy – odbor analýzy speciálních služeb nepřítele (21), odbor aktivních opatření 
(36), zvláštní odbor federálního ministerstva zahraničních věcí (26), odbor analýzy a plánování (22), útvary 
řízené I. zástupcem náčelníka správy – správa materiálně technického a provozního zabezpečení, oblastní 
odbory I. správy FMV, odbor automatizace a evidence (55) a rozvědná škola I. správy FMV (4), útvary řízené 
zástupcem pro teritoriální odbory – odbor Afrika a Blízký a Střední východ (47), odbor USA a Latinské Ame-
riky (52) a odbor Asie (57), útvary řízené zástupcem pro teritoriální odbory – odbor NSR a Rakouska (37), 
odbor Evropa a NATO (42) a odbor emigrace (31), útvary řízené zástupcem pro nelegální rozvědku – odbor 
dokumentace (18), odbor výběru, výchovy a řízení (23), odbor spojení a operativní technika (28), analytické 
oddělení NR (13) a odbor speciálního spojení (50), útvary řízené zástupcem pro VTR – 2 odbory operativní-
ho výkonu (69 a 74) a útvary řízené náčelníkem pro materiálně technické zásobování – odbor hospodářský, 
později ekonomicko-technický (59). Tamtéž. 

84  ABS, f. A 2/6, inv. j. 204.
85  Tamtéž, inv. j. 205, RMV č. 16 z 20. 5. 1974.
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stanovena nová organizace FMV.86 Hlavní správa rozvědky – I. správa FMV byla dnem  
1. července 1974 potvrzena jako jeden z výkonných útvarů FMV.87 Tehdy pracovalo na roz-
vědce celkem 1353 tzv. kádrových příslušníků (KP).

 

86  V letech 1971–1974 došlo k demontáži bezpečnostních struktur, které byly vytvořeny v souvislosti s federa-
lizací Československa. Nejprve byly od 1. 1. 1970 zrušeny státobezpečnostní složky podřízené republiko-
vým ministerstvům vnitra, o rok později byla rozpuštěna FSZS a v roce 1974 došlo ke zrušení Hlavní správy 
kontrarozvědky, Hlavní správy StB na Slovensku a Hlavní správy vyšetřování StB, přičemž následně vznikly  
II., X., XI. a  XII. správa SNB a  Správa vyšetřování StB. K  tomu viz FROLÍK, Jan: Nástin organizačního vývoje 
státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948–1989, s. 502–503.

87  Tamtéž.
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postavení i. správy mV v bezpečnostní struktuře čSSr

V roce 1968 byla československá rozvědka jedním z článků Ministerstva vnitra ČSSR. Vedle 
služebního vedení měla, stejně jako tehdy všechny instituce a podniky, i vedení stranic-
ké. Centralizovaný stranický aparát dával všem institucím závazné instrukce pro jakákoli 
rozhodnutí týkající se jejich činnosti a oblasti působnosti. Současně byla rozvědka spolu 
s  ostatními bezpečnostními strukturami kontrolována a  usměrňována v  koncepčních, 
pracovních i kádrových otázkách nejvyššími představiteli sovětské moci prostřednictvím 
tzv. poradců, oficiálních představitelů KGB v jejích řadách.88 

Činnost MV a  jeho součástí, včetně rozvědky, vycházela z  politické linie vedení KSČ, 
v níž byl organizován převážný počet zaměstnanců ministerstva a jeho složek. Zajištění 
politické linie ÚV KSČ v  resortu MV bylo úkolem stranických organizací působících ve 
všech složkách bezpečnostního aparátu. Na jednotlivých správách šlo o celoútvarové vý-
bory KSČ (CÚV KSČ), které politicky přímo řídilo oddělení státní administrativy ÚV KSČ. 
Nejnižší organizační jednotku představovaly základní organizace KSČ (ZO KSČ), které 
byly prakticky jediným místem, kde se příslušníci bezpečnostních složek mohli vyjadřo-
vat k poměrům ve svých útvarech. V rámci „stranické kritiky“ a v mezích oficiální marxis-
ticko-leninské ideologie mohli vystupovat s kritikou poměrů a svých nadřízených v pří-
padech, kdy se domnívali, že odporují politice KSČ. Ve skutečnosti byla veškerá činnost 
stranických organizací až po nejnižší články řízena centrálně shora. Když se ve 2. polovině 
60. let uvolnila tuhá stranická disciplína, začala být právě na tomto místě – jediném mož-
ném – otevřeně vyslovována kritika negativních jevů.

Lednové zasedání ÚV KSČ (3.–5. ledna 1968) zaujalo kritický postoj k dosavadní pra-
xi administrativně-centralistického systému řízení, jehož nosným pilířem bezpečnostní 
struktury byly, a vytyčilo teze k jeho změně. Odtud se pak odvíjel reformní proces i v čes-
koslovenské rozvědce, která byla součástí ministerstva vnitra, a úsilí o její reformu bylo 
proto neoddělitelně spojeno s bezpečnostními strukturami státu. Situace v bezpečnost-
ních složkách byla v první polovině roku 1968 složitá, protože při diskusi o kritickém hod-
nocení jejich dosavadního působení a v debatách o reformě se rozvinula mezi příslušníky 
StB hluboká názorová diferenciace. 

Výrazným krokem k nápravě stavu v bezpečnostních strukturách státu byla na počátku 
dubna změna na postu ministra vnitra. Do čela MV byl 8. dubna 1968 postaven Josef Pavel. 
Za hlavní cíl si vytkl vytvoření zákonných záruk, aby se nemohly opakovat nezákonnosti 
50. let a bezpečnostní složky nemohly být zneužívány. Chtěl ministerstvo vnitra zásadně 
přebudovat a dát mu zcela novou koncepci.89 Reformátoři na I. správě MV se o Pavlův plán 

88  Srov. KAPLAN, Karel: Sovětští poradci v Československu 1949–1956.
89  ABS, f. I. správa SNB, k. 565, Informace k rozhovoru se s. ministrem vnitra s. Pavlem ze dne 4. 6. 1968. Dopl-

něno jeho stanoviskem ke koncepci řízení MV, které uvedl při jmenování s. Šalgoviče do funkce náměstka 
dne 7. 6. 1968. Rozhovor byl veden Přemyslem Holanem („Hanouskem“) a Lubomírem Šefrnou („Šumav-
ským“) – předsedou celoútvarového výboru KSČ při čs. rozvědce na základě jednání předsednictva CÚV 
dne 3. 6. 1968. 
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opírali a  na jeho zásadách postavili svůj program přestavby československé rozvědky. 
Program restrukturalizace ministerstva vnitra se naopak pokoušely zablokovat konzer-
vativní síly, silně zastoupené v StB, které usilovaly o zachování statu quo v bezpečnostním 
aparátu. Jejich aktivity se ve svém důsledku reformních snah rozvědky úzce dotýkaly.90 

Reformní kroky ministra Pavla brzdilo i to, že organizační a kádrová opatření v resortu 
musel schválit nejdříve ÚV KSČ a následně vláda, které ne vždy akceptovaly jeho návrhy, 
nebo dokonce dosazovaly vlastní kandidáty. Jeho pozice byla slabá i vzhledem k tomu, že 
nebyl členem předsednictva ústředního výboru (PÚV) KSČ a neměl dostatečnou oporu 
v ÚV KSČ ani ve vládě. Záhy se začala vůči jeho aktivitám v čele ministerstva projevovat 
rovněž silná nevole kremelského vedení. Úsilí ministra Pavla o nápravu podporovalo sice 
oddělení státní administrativy ÚV KSČ91 v čele s genplk. Václavem Prchlíkem92, reálně však 
rozhodování ÚV KSČ v bezpečnostní oblasti podstatněji neovlivňovalo.93 Snad i proto, že 
Prchlíkův důraz na československé národní zájmy byl pro Sověty nepřijatelný a dráždil je 
do té míry, že nakonec prosadili jeho odstavení.94

Vnitřní vývoj i. správy mV

Vliv příznivců reforem v resortu ministerstva vnitra byl na I. správě MV výrazný. Navazoval 
na činnost pracovníků studijní a analytické skupiny ministerstva vnitra, jež byla v rámci 
bezpečnostního aparátu nejblíže reformnímu proudu.95 Přestože byli přívrženci reformy 
hlasitější a viditelnější, byli početně a mocensky slabší než zastánci konzervativních ná-

90  Zpráva pracovníků studijního oddělení a sekretariátu ministra o názorech a postojích některých funkcio-
nářů StB, zpracovaná na základě průzkumu nařízeného ministrem vnitra Josefem Pavlem viz KOUDELKA, 
František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského jara 1968 (leden – srpen 1968). 
ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1996, s. 152–157.

91  Oddělení státní administrativy ÚV KSČ (do počátku padesátých let branně-bezpečnostní oddělení ÚV KSČ) 
bylo zodpovědné za stranický dohled nad brannými a bezpečnostní složkami státu. V roce 1968 bylo pově-
řeno vytvořením podmínek pro postupné formulování a realizaci nové branné a bezpečnostní politiky KSČ 
v souladu se zásadami, obsaženými v akčním programu ÚV KSČ. Viz NA, f. Branně-bezpečnostní oddělení 
ÚV KSČ (05/11). 

92  Genplk. Václav Prchlík (1922–1983), příslušník Československé lidové armády od roku 1949, v  letech  
1955–1958 náměstek ministra obrany, v letech 1955–1968 náčelník Hlavní politické správy ČSLA. Od roku 
1958 byl též členem ÚV KSČ. V únoru 1968 byl jmenován vedoucím státně-administrativního oddělení ÚV 
KSČ. Zde začal připravovat novou obrannou doktrínu zohledňující suverenitu Československa. Po kritic-
kém veřejném vystoupení 15. 7. 1968 proti způsobu fungování Varšavské smlouvy a pomalému odchodu 
sovětské armády z československého území byl na sovětský nátlak odvolán z funkce. V září 1969 byl stažen 
z ÚV KSČ a následně vyloučen ze strany. V listopadu 1969 byl degradován a v roce 1971 odsouzen za trestný 
čin vyzrazení vojenského tajemství na 22 měsíců odnětí svobody. 

93  NA, f. Předsednictvo ÚV KSČ (02/1), sv. 78, a. j. 109, bod 15, Dopis členů zrušeného státně administrativního 
oddělení ÚV KSČ zaslaný 2. 8. 1968 členovi předsednictva ÚV KSČ Emilu Rigo.

94  Tamtéž, bod 14, 15. Usnesení 90. schůze PÚV KSČ ze dne 25. července 1968 k bodu 15: Zrušení státně adminis-
trativního oddělení ÚV KSČ (s. Dubček – ústně). Viz také DUBČEK, Alexander: Naděje umírá poslední. Vlastní 
životopis Alexandra Dubčeka. Praha, Svoboda 1993, s. 177–178. 

95  Studijní a analytická skupina ministerstva vnitra byla založena v roce 1962 jako experimentální analytické 
a poradní pracoviště. Jejím úkolem bylo připravovat koncepční materiály pro vedení MV. Podílela se na 
zpracovávání dlouhodobých koncepcí MV a jeho součástí a připravovala podklady k organizačním refor-
mám jeho aparátu. Do jejího čela byl ustanoven Stanislav Padrůněk. V roce 1966 byla reorganizována ve 
studijní oddělení v rámci vnitřní správy MV a v roce 1968 pak v samostatný Studijní ústav MV (SÚ MV) pod-
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zorů, kteří se drželi v pozadí, otevřeně proti reformám nevystupovali a veřejně s reformá-
tory nepolemizovali. Zápas obou skupin se odehrával v zákulisí a byl zahalen do dobové 
rétoriky o  prohlubování demokratizačního procesu, podpory Akčního plánu minister-
stva vnitra a politické linie KSČ. Politické uvolnění vytvořilo v československé rozvědce 
prostor pro kritické hodnocení minulosti a pro hledání cest k nápravě minulých chyb, 
resp. pro modifikaci stávajícího systému, která by zohledňovala zájmy Československa 
a  československých občanů. Kritická reflexe minulosti vycházející z  nejvyšších struktur 
rezonovala s pocity a ambicemi nové generace členů KSČ, kteří v druhé polovině 50. let 
zahájili své stranické a profesní kariéry. Byli z velké části absolventy výběrových fakult na 
československých vysokých školách a v některých případech i sovětských škol. Považovali 
se za novou, již odborně erudovanou socialistickou elitu. Stavěli se kriticky k postupům 
zakladatelů socialismu v  ČSSR a  vytkli si za cíl vybudovat v  Československu společnost 
založenou na principech demokratického socialismu a vypořádat se s negativními jevy 
předchozího období. Debaty o roli a postavení rozvědky se jejich prostřednictvím přenes-
ly na stranickou půdu, kde se otevřel prostor pro iniciativu pracovníků a pro diskusi nad 
akčním programem rozvědky.

Problematika bezpečnostních struktur byla pro reformu stávajícího socialistického re-
žimu zásadní a byla také mimořádně citlivá. V politické praxi sovětského komunistického 
bloku byl dohled nad bezpečnostními složkami nejvyššími stranickými orgány pro za-
chování moci, resp. zachování kontroly nad ČSSR nejvyšším sovětským vedením klíčový. 
Československá rozvědka, která byla součástí tohoto systému, byla definována jako jeden 
z  útvarů Sboru národní bezpečnosti, které tvořily složku Státní bezpečnosti. Formálně 
byla podřízena tehdejšímu 1. tajemníkovi ÚV KSČ Antonínu Novotnému. On sám však 
rozvědce ukládal pouze dílčí úkoly v souvislosti s jeho zahraničními jednáními, a to ješ-
tě spíše výjimečně. To, že rozvědku teoreticky řídil 1. tajemník prostřednictvím ministra 
vnitra, omezovalo v praxi rozhodovací pravomoci jejího náčelníka, a navíc žádný z jeho 
nadřízených neměl objektivní pravomoc rozhodovat o zásadních problémech I. správy 
MV. Reálně bylo zaměření, ale i struktura československé rozvědky, podřízeno strategic-
kým plánům sovětského vedení. To A. Novotný jako 1. tajemník ÚV KSČ, a tedy nejvyšší 
funkcionář ve státě, respektoval. Byl to také zřejmě jeden z důvodů, proč se v záležitostech 
rozvědky příliš neangažoval. Její řízení ministrem vnitra bylo formální a k jejímu zamě-
ření či hodnocení dosažených výsledků nemohlo přispět. V důsledku toho byla rozvědka 
nucena sama nacházet zaměření, které by uspokojilo potřeby jednotlivých resortů jako 
ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo zahraničního obchodu či výrobní minister-
stva.96 

Prioritou i nadále zůstávalo zaměření na „emigrantské agentury“ a „špionážní centra“. 
Stejně jako všechny rozvědky členských států Varšavské smlouvy byla čs. rozvědka zací-

řízený I. náměstkovi MV, kterým byl 21. 6. 1968 jmenován S. Padrůněk. Náčelníkem SÚ MV se stal pplk. JUDr. 
Jan Peřina. Od ledna 1968 oddělení připravovalo novou koncepci organizace a činnosti bezpečnostních 
a zpravodajských složek a vypracovalo Akční plán MV. 

96  ABS, f. A 2/3, inv. j. 2144, Problémová analýza československé rozvědky, únor 1968 (blíže nedatováno); tam-
též, f. I. správa SNB, k. 017, Současná problémová analýza československé rozvědky – I. varianta, 16. 4. 1968.
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lena na USA a NATO jako hlavního nepřítele a nejdůležitějšími zájmovými zeměmi pro 
ni byly Spolková republika Německo, Rakousko, Velká Británie a USA. Na přání KGB pak 
působila také v  rozvojových zemích, do kterých sovětské zpravodajské služby nemoh-
ly z různých důvodů proniknout. Kromě toho pomáhala při budování bezpečnostního 
aparátu řady afrických států pořádáním školení v  ČSSR a  poskytováním poradců. Rov-
něž zajišťovala pomoc partyzánským osvobozeneckým hnutím řízeným z Kuby. Tyto akce 
prováděla na příkaz předsednictva ÚV KSČ.97 Přestože tato pomoc měla ze strany I. správy 
MV výhradně technický ráz, znamenala pro československou stranu značná rizika ve vzta-
zích s  jihoamerickými státy s negativními dopady na hospodářské a obchodní zájmy.98 
Specifickým úsekem rozvědky byl 7. odbor (Služba zvláštního určení), který byl přímo 
podřízen náčelníkovi I. správy, úzce spolupracoval s KGB a byl po sovětském vzoru určen 
k přípravě a provádění diverzních, sabotážních, záškodnických a jiných akcí zaměřených 
na narušení ekonomicko-vojenského potenciálu nepřítele.99

Zvláštní postavení v  rámci I. správy měla vědecko-technická rozvědka, která byla 
v oblasti svého zaměření či hodnocení dosažených výsledků v lepší pozici než politická 
rozvědka, protože měla možnost spolupracovat s centrálním koordinačním orgánem – 
Státní komisí pro vědu a techniku. Měla získávat poznatky o aktuálních trendech vědy 
a techniky, které nebyly v zemích východního bloku běžně dostupné. Zpravodajští důstoj-
níci pracující v rámci VTR působili na zahraničních rezidenturách pod krytím diplomatů 
a obchodních zástupců, vyjížděli pod krytím různých vědeckých či obchodních institucí 
(podniků zahraničního obchodu) nebo působili jako českoslovenští zástupci při různých 
mezinárodních institucích, např. při Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Víd-
ni, při UNESCO v  Paříži, v  newyorském sídle OSN, při Evropské hospodářské komisi ve 
Švýcarsku atd. Byli rovněž vysíláni krátkodobě na kongresy, konference, výstavy či veletr-
hy. Z krycích pozic navazovali kontakty s pracovišti, kde mohli získávat informace o ob-
jevech, technologickou dokumentaci, patenty, vzorky embargovaných materiálů apod.100 
V roce 1968 většina pracovníků VTR vnímala potřebu ekonomických a politických změn 
a podporovala Akční program KSČ.101 

97  Zpráva ministra Josefa Pavla a  náměstka Stanislava Padrůňka pro kolegium ministra vnitra a  předsed-
nictvo ÚV KSČ ze  4. 7. 1968 nazvaná Činnost státní bezpečnosti v  uplynulém období a  její příští úkoly.  
Viz KOUDELKA, František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského jara 1968 
(leden – srpen 1968), s. 162–176. 

98  NA, f. Branně-bezpečnostní oddělení ÚV KSČ (05/11), sv. 90, Výpis ze zprávy „Spolupráce československé 
a kubánské rozvědky“ předložené 11. 1. 1967 ministru vnitra a vedoucímu 8. oddělení ÚV KSČ náčelníkem  
I. správy MV. Toto 8. (státně-administrativní) oddělení ÚV KSČ politicky řídilo ministerstvo vnitra a obrany 
a další ozbrojené složky. Mj. přímo řídilo Hlavní výbor KSČ Ministerstva vnitra. V období Pražského jara 
mělo vytvořit podmínky pro postupné formulování a realizaci nové branné a bezpečnostní politiky KSČ 
v souladu se zásadami, obsaženými v akčním programu ÚV KSČ. Aby bylo zabráněno deformování a zne-
užívání branné a bezpečnostní politiky státu do budoucnosti, mělo oddělení připravit hlubokou analýzu 
minulé branné a bezpečnostní politiky státu.

99  ŽÁČEK, Pavel: Služba zvláštního určení. Nejtajnější úsek čs. rozvědného aparátu, 1963–1969, s. 20–25. 
100  AA, Rozhovor s  Igorem Cibulou (nar. 1942) dne 1. 7. 2011. I. Cibula byl v  letech 1969–1971 příslušníkem  

I. správy MV, přičemž byl služebně zařazen na správě F v Bratislavě. 
101  Tamtéž, Rozhovor s Jiřím Vojtou (nar. 1929) dne 28. 3. 2011. J. Vojta byl příslušníkem I. správy MV v letech 

1957–1970. V letech 1968–1969 byl pověřen vedením 5. odboru, resp. správy C. 
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Zvláštním rysem činnosti československé rozvědky byla trvalá přítomnost skupiny pří-
slušníků I. hlavní správy KGB v jejích řadách. V 60. letech působili na I. správě tři před-
stavitelé KGB. Ve vztahu k nim na samotné správě postupně sílil tlak, aby dostávali jen 
informace týkající se RVHP a Varšavské smlouvy. Informace týkající se Československa jim 
od května 1968 údajně nebyly předávány. Podle vzpomínek pamětníků byli „poradci“ od 
roku 1967 stále více izolováni a v roce 1968 zůstávali v pozadí a nebyly jim poskytovány 
ani informace z VTR. Kontakty s některými pracovníky rozvědky však pokračovaly v ne-
oficiální rovině, takže sovětská strana sice informace získané československou rozvědkou 
v podstatě nedostávala, ale na druhé straně byla dobře informována o vnitřním dění.102

 Důležitým faktorem, který ovlivnil průběh roku 1968 v československé rozvědce, se stal 
profesní původ, stupeň dosaženého vzdělání a také věk jejích příslušníků. Část z nich, na-
příklad ti, kteří působili na krajských I. odborech KS SNB, měla nedostatečné vzdělání a je-
jich činnost rozvědku vtahovala spíše do aktivit StB. Kvůli nízké kvalifikaci (často ani neo-
vládali cizí jazyky) je nebylo možné využívat ani k doplňování pracovníků na centrále. Část 
z nich, věkově starších, prošla systémem bezpečnostních složek již od roku 1945 a v řadě 
případů šlo o bývalé příslušníky kontrarozvědných součástí StB (včetně Vojenské kontra-
rozvědky), kteří byli zapojeni do jejích akcí v 50. letech. Ve 40. a v první polovině 50. let 
byly řady příslušníků rozvědky doplňovány též z armády, ale ani tito pracovníci neměli 
potřebnou kvalifikaci. S tím, jak do rozvědky přicházeli od poloviny 50. let vysokoškoláci, 
kteří měli již od počátku hodnosti důstojníků, vznikalo určité pnutí a docházelo k názo-
rovým střetům. Napětí dále vzrůstalo, když začali brzy pracovně vyjíždět do zahraničí.103 

Počet absolventů vysokých škol se v rozvědce navyšoval od poloviny 50. let, takže v roce 
1968 mělo 40,3 % operativních pracovníků I. správy MV vysokoškolské vzdělání. Z toho 
ve VTR bylo 90 % a v evropském odboru politické rozvědky přes 95 % vysokoškoláků. Pro 
srovnání, na celém MV tehdy pracovalo pouze 3,6 % vysokoškoláků. Jeden cizí jazyk ovlá-
dalo 55 % pracovníků rozvědky a  20 % jazyky dva. Přibližně 50 % příslušníků rozvědky 
absolvovalo delší operativní školy nebo kurzy a stejný počet měl zkušenosti z dlouhodo-
bého pobytu v zahraničí.104 Se zvyšujícím se počtem vysokoškoláků nabývala na významu 
odborná a jazyková kritéria. Lidé s nejvyšším stupněm vzdělání se najednou objevovali 
i ve služebních a stranických funkcích. Především v jejich řadách se začala prosazovat my-
šlenka, že československý stát má své zájmy a rozvědka by je měla ve své činnosti reflekto-
vat. Již před lednem 1968 v ní panovalo poměrně liberální politické a diskusní ovzduší. Po 
lednovém plénu ÚV KSČ nastal další posun a začalo se diskutovat i o dříve tabuizovaných 
tématech. Návrhy na nové organizační začlenění rozvědky ve státní struktuře se objevova-
ly již delší dobu, ale byly to spíše náměty, stesky, diskusní příspěvky na stranických schů-

102  Tamtéž, Rozhovor s Jaroslavem Procházkou (nar. 1939) dne 30. 3. 2011. J. Procházka byl příslušníkem I. sprá-
vy MV v letech 1965–1970. V roce 1968 působil jako referent 9. odboru. 

103  Tamtéž, Rozhovor s Jaroslavem Andresem (nar. 1929) dne 28. 3. 2011. J. Andres byl příslušníkem I. správy 
MV v letech 1954–1971. V roce 1968 byl starším referentem specialistou 1. odboru a působil jako rezident ve 
Washingtonu. 

104  ABS, f. I. správa SNB, k. 017, Současná problémová analýza československé rozvědky – I. varianta, 16. 4. 1968; 
tamtéž, f. A 2/3, inv. j. 2144, Problémová analýza československé rozvědky, únor 1968 (blíže nedatováno).
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zích. S  příchodem pražského jara se stala tato otázka ústředním tématem všech debat 
a současně jablkem sváru mezi reformátory a konzervativci.105 

V druhé polovině 60. let také narůstala, především mezi mladými pracovníky, profesio-
nální nespokojenost se zastaralými a překonanými metodami: s určujícím vlivem KGB na 
zaměření a činnost československé rozvědky a s vynuceným aplikováním jejích přístupů 
do činnosti československých zpravodajců. Množily se výhrady ke školením KGB v Mosk-
vě, která pracovníkům podle jejich názoru nic nového nedávala. Prosazoval se názor, že 
je třeba přesměrovat činnost I. správy MV primárně na zájmy Československa. Pohledy 
mladších a služebně starších pracovníků na metody práce zpravodajského důstojníka se 
postupně rozcházely. Začala se projevovat mezigenerační rivalita, kdy ti starší, kteří pro-
šli bezpečnostními strukturami od počátků „socialistické bezpečnosti“ a kteří měli zku-
šenost s represivním charakterem práce odvozené od sledování tzv. vnitřního nepřítele, 
neměli zájem na zavedeném systému nic měnit. Navíc se obávali toho, že novým poža-
davkům na zaměření zpravodajské práce nebudou stačit, budou nuceni z rozvědky odejít 
a tím přijdou o své výsadní společenské postavení.106 

Problémem, který se na I. správě řešil již od poloviny 60. let, byla otázka řízení rozvěd-
ky vedením strany a  státu. V  podmínkách nadřazenosti stranického vedení poskytoval 
prostor pro diskusi a  iniciativy namířené ke změně primárně CÚV KSČ I. správy MV.107 
Stranické orgány rozvědky celou první polovinu roku 1968 opakovaně deklarovaly plnou 
podporu započatému demokratizačnímu procesu ve straně a společnosti i novému vede-
ní strany a tlačily v tomto směru na služební vedení. Hodnotily direktivní řízení rozvěd-
ky prostřednictvím aparátu ÚV KSČ jako neúčinné a  řízení ministrem vnitra vzhledem 
k jeho přetížení jako nedostatečné.108 Již v roce 1967 se na I. správě MV začala připravovat 
problémová a systémová analýza. Od ledna 1968 se stala příprava návrhu na nové začle-
nění rozvědky ve struktuře státního aparátu, resp. její vyčlenění ze struktur ministerstva 
vnitra absolutní prioritou. Za tímto požadavkem se skrývalo přání části zpravodajských 
důstojníků distancovat se od StB. Nepřáli si, aby jejich služba byla spojována s nezákon-
nostmi, kterých se StB dopouštěla, a odmítali být spojováni s represivním orgánem pri-
márně zaměřeným proti československým občanům.

Problémová analýza rozvědky, kterou v  únoru 1968 schválil náčelník I. správy Josef 
Houska, již zdůvodňovala požadavek jejího konstituování jako samostatné organizační 
složky napojené na ústřední státní exekutivu. Definovala rozvědku jako součást infor-
mačního systému zahraniční služby státu. Proti možnosti zařazení do stejného resortu 
s kontrarozvědkou argumentovala tím, že rozvědka není represivní ani správní složkou 
a  má charakter zpravodajské služby v  širokém slova smyslu. Nicméně logisticky byla  

105  AA, Rozhovor s  Miloslavem Chrobokem (nar. 1933) dne 19. 5. 2011. M. Chrobok působil na I. správě MV 
v letech 1961–1970, přičemž v roce 1968 byl zástupcem náčelníka 1. odboru. 

106  Tamtéž, Rozhovor s Pavlem Šíšou (nar. 1942) dne 30. 3. 2010. P. Šíša byl příslušníkem I. správy MV v letech 
1965–1970, přičemž v roce 1968 byl zařazen na 3. odboru. 

107  Tamtéž, Rozhovor s Jaroslavem Andresem dne 28. 3. 2011. 
108  Informace o vývoji, koncepci, organizaci a způsobu práce rozvědky, zpracovaná I. správou MV pro ministra 

vnitra, 16. a 17. 4. 1968 viz KOUDELKA, František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období 
pražského jara 1968 (leden – srpen 1968), s. 67–73. 
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I. správa – podle toho, jak v té době fungovala – na bezpečnostním aparátu ministerstva 
vnitra závislá a její osamostatnění by znamenalo radikální zásah do stávajícího systému 
bezpečnosti v ČSSR, resp. by vyžadovalo jeho celkové přebudování.109 

představitelé reformy v rozvědce 

Akční plán ministerstva vnitra110 vycházel z Akčního programu KSČ schváleného na dub-
novém zasedání ÚV KSČ (5.–6. dubna 1968). Na základě vytyčených hlavních zásad re-
formního programu KSČ vypracovalo studijní oddělení ministerstva vnitra k 20. květnu 
1968 plán. Jeho jádrem byl předpoklad, že se MV stane orgánem všeobecné vnitřní správy, 
bezpečnostní správy a centrem pro řízení bezpečnostních složek. Řada agend měla být 
převedena na jiné úřady a instituce. Vyjmuta měla být rozvědka, útvary vyšetřování a ná-
pravné výchovy, které měly být organizovány v samostatných oborových složkách, příp. 
útvarech s  organizační strukturou odpovídající konkrétním úkolům. Vedle nich měly 
být jako nové složky vyčleněny kontrarozvědka, Veřejná bezpečnost (VB), útvary požární 
ochrany (PO) a systém civilní obrany (CO) státu.111 V textu dokumentu byla připojena i ru-
kou psaná poznámka, že uvažována bude rovněž alternativa vyčlenit celou Státní bezpečnost 
(rozvědku i kontrarozvědku) z působnosti ministerstva vnitra a její podřízení jako samostatného 
orgánu vládě.112 

Akční plán ministerstva vnitra byl rámcový a do koncepčních aktivit vstupovaly všech-
ny jeho útvary a složky, které vytvářely a prosazovaly modely podle svých představ a po-
třeb. Vzhledem k tomu, že tento plán předpokládal vyčlenění rozvědky a kontrarozvědky 
ze struktur ministerstva vnitra, byly akční plány obou složek vypracovávány samostatně. 
Po zapracování námětů a připomínek měla být výsledná verze předložena ke schválení 
PÚV KSČ a vládě. Otázka vyčlenění rozvědky ze struktur MV byla velmi citlivá, což způso-
bovaly silné tendence posuzovat ji společně s problematikou StB, resp. kontrarozvědkou. 
Vedle věcných argumentů byly ve hře i jiné pohnutky. Na I. správě MV to bylo určité elitář-
ství, v ostatních složkách zase potřeba neodříznout si cestu mezi „vyvolené“. V logice teh-
dejší mocenské struktury, tj. absolutní nadřazenosti aparátu KSČ, a v situaci, kdy služební 
vedení rozvědky i ministerstva vnitra částečně kontrolovali konzervativci, byly návrhy na 
reformu průchodné pouze po stranické linii, resp. na půdě stranických organizací. Dis-
kuse o postavení rozvědky v systému státního aparátu proto probíhaly především v CÚV 
KSČ I. správy MV. 

109  ABS, f. I. správa SNB, k. 017, Současná problémová analýza československé rozvědky – I. varianta, 16. 4. 1968; 
tamtéž, f. A 2/3, inv. j. 2144, Problémová analýza československé rozvědky, únor 1968 (blíže nedatováno).

110  Návrh akčního plánu ministerstva vnitra a plánu bezprostředních opatření vyjadřující záměry ministra 
vnitra Josefa Pavla, 20. 5. 1968 viz KOUDELKA, František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát 
v období pražského jara 1968 (leden – srpen 1968), s. 111–123.

111  ŽÁČEK, Pavel: Odvrácená tvář pražského jara. Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968. Svět křídel, Cheb 2010,  
s. 19.

112  Tamtéž, s. 21.
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31

Důraz na orientaci rozvědky primárně na československé zájmy a na změnu jejího po-
stavení ve státním aparátu měl více příznivců v analytickém odboru politické rozvědky, 
ve VTR, v odděleních zaměřených na západní státy a mezi pracovníky rezidentur v západ-
ních zemích. Hlavními mluvčími reformistů směrem k nadřízeným orgánům a autory li-
nie rozvědky orientované na zájmy ČSSR byli tehdejší zástupce náčelníka I. správy MV pro 
politickou rozvědku (od 1. srpna 1968 pak náčelník rozvědky) a současně člen CÚV KSČ 
Miloslav Čech a také zástupce náčelníka I. správy Jan Paclík. Po „stranické linii“ se výrazně 
angažoval předseda CÚV KSČ Lubomír Šefrna. K nejaktivnějším stoupencům reformy roz-
vědky patřili dále např. náčelník 6. odboru Zdeněk Jodas, jeho zástupce Přemysl Holan113 
či analytička Božena Valachová.114 V diskusích o postavení rozvědky se výrazně angažoval 
rovněž náčelník „německého“ odboru Slavoj Frous,115 jenž udržoval kontakt s Janem Peři-
nou ze studijního oddělení MV, resp. Studijního ústavu MV.116 Tento útvar, pod vedením 
Stanislava Padrůňka117 (od 26. června 1968 1. náměstek ministra vnitra), byl myšlenkovým 
centrem reformních aktivit na ministerstvu vnitra. Reformní křídlo v rozvědce právě tou-
to cestou lobbovalo za vlastní verzi reformy rozvědky a jejího funkčního zařazení v systé-
mu státního aparátu. Jan Peřina, který v červnu 1968 vystřídal ve vedení Studijního ústavu 
Stanislava Padrůňka, se stal důležitým spojencem reformátorů na I. správě MV, a to i díky 
své vazbě až na okolí ministra Pavla.

Názorovou opozici reformním plánům představovali tzv. konzervativci: příslušníci 
rozvědky, kteří preferovali stávající systém a  metody, a  ti, kteří si uvědomili, že změna 
by mohla ohrozit jejich postavení. Náležela k nim velká část příslušníků zahraniční kon-
trarozvědky, nelegální rozvědky, 7. odboru (SZU), štábní útvary, hospodářští pracovní-
ci a v menší míře i pracovníci dalších odborů.118 Jmenovitě např. náčelník I. správy Josef 
Houska, jeho zástupce Zdeněk Žlábek, jenž byl nadřízeným odborů nelegální rozvědky 

113  Přemysl Holan (nar. 1931). Do služeb ministerstva vnitra byl přijat 1. září 1955 k I. správě jako frekventant 
rozvědné školy. V zahraničí pobýval v letech 1960–1963 na rezidentuře Londýn v legalizační funkci atašé. 
V letech 1963–1968 působil jako zástupce náčelníka nejprve 5. později 3. a nakonec 6. odboru. 

114  Božena Valachová (nar. 1932). Na ministerstvo vnitra nastoupila 2. srpna 1954 jako referentka 8. odboru  
I. správy MV. V roce 1964 se stala zástupkyní náčelníka 9. odboru a v roce 1969 zástupkyní náčelníka odbo- 
ru „S“. Z politických důvodů byla v roce 1970 propuštěna ze služebního poměru.

115  Slavoj Frous (nar. 1927). Na ministerstvu vnitra pracoval od 1. dubna 1950, nejprve jako občanský zaměst-
nanec, od roku 1953 jako asistent právní katedry na Vysoké škole Felixe E. Dzeržinského v Praze. V zahraničí 
působil v letech 1961–1964 na rezidentuře Vídeň. V roce 1967 byl ustanoven do funkce náčelníka 2. odboru 
I. správy MV, v  únoru 1969 se stal náčelníkem 9. odboru a  v  červnu téhož roku náčelníkem odboru „S“.  
Ze služebního poměru byl uvolněn k 31. lednu 1972. 

116  ABS, f. Ústřední zpracovatelská komise MV ČSSR (dále jen ÚZK), sign. 01-7/I, Operační štáb, Zápis o výpově-
di sepsaný s pplk. JUDr. Frous Slavoj, 4. 9. 1969; Zpráva o činnosti operačního štábu ministra vnitra. Infor-
mace k postavení a charakteru činnosti operačního štábu z 5. 12. 1974 a Zpráva o šetření činnosti Operační-
ho štábu MV, 16. 2. 1970.

117  Stanislav Padrůněk (1923–1991) působil jako I. náměstek ministra vnitra ČSSR od 26. 6. do 10. 9. 1968. Viz 
KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich ná-
městci, s. 132–134; srov. též ŽÁČEK, Pavel: Motáky plukovníka Kroha. Svědectví náčelníka objektu „Letná“ 
o průběhu okupace. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 3, s. 62–77.

118  Rozdělení názorů mezi příslušníky rozvědky viz ABS, f. I. správa SNB, k. 08, Zpráva o politické situaci na  
I. správě MV v krizovém období 1968–69 z 30. 3. 1971, s. 26.
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a SZU, a dále posrpnoví zástupci náčelníka I. správy MV Josef Jindřich119 či Milan Michel,120 
kteří se pak objevili ve skupině, jež podle pokynů sovětské KGB přebírala v  srpnových 
dnech kontrolu nad rozvědkou. 

Názorové štěpení v rozvědce se vyvíjelo postupně a okruh příznivců či odpůrců reforem 
měl proměnlivou podobu. Např. náčelník Houska zpočátku podporu reformě vyjadřoval. 
Až poté, co musel odrážet osobní útoky na svou činnost v roli náčelníka krajské správy 
MV v Bratislavě v 50. letech a na jaře roku 1968 několikrát navštívil Moskvu, svůj postoj 
změnil. Nevystupoval však proti reformě otevřeně, spíše se projevoval pasivně. Obecně se 
názorové střety v rozvědce odehrávaly prostřednictvím neformálních diskusí na praco-
vištích. Aktivní úsilí vyvíjela pouze užší skupina převážně náčelníků odborů a oddělení 
zaměřených na USA, Kanadu a další vyspělé státy Evropy. Nešlo však o otevřeně organizo-
vanou skupinu. K prosazení svých návrhů využívala standardních postupů a normálních 
stranických a služebních kanálů.

Zastánci vydělení rozvědky argumentovali tím, že nemá potlačovatelské či policejní 
úkoly, její činnost je zaměřena do zahraničí, a tudíž ministerstvo vnitra není dostatečně 
kompetentní k tomu, aby ji mohlo úkolovat. Poukazovali rovněž na to, že její začlenění 
k StB vyvolává strach a obavy při získávání tajných spolupracovníků. Vedle přesvědčení, 
že zařazení do struktur MV s sebou přináší podřízení její činnosti bezpečnostnímu aspek-
tu, dekonspiraci pracovníků a objektů, izolaci od ostatních úřadů a následné negativní 
vnímání veřejností, zaznívaly na druhé straně obavy, že oddělením od ministerstva vni-
tra přijde rozvědka o své zázemí, resp. že nebude moci využívat služby specializovaných 
útvarů ministerstva, které jsou pro její činnost životně důležité. V  této souvislosti byla 
diskutována i  otázka tzv. „legalizace“ v  institucích jako ministerstvo zahraničních věcí, 
ministerstvo zahraničního obchodu, cestovní kancelář Čedok, podniky zahraničního ob-
chodu, Československá tisková kancelář apod. Odpůrci rovněž namítali, že Českosloven-
sko je příliš malý stát na to, aby si mohlo dovolit samostatnou rozvědku, a že rozvědka 
je vojensky organizovanou složkou, která proto musí přináležet k ozbrojenému sboru, 
a v neposlední řadě potřebuje úzce spolupracovat s kontrarozvědkou. Zaznívala i námit-
ka, že její jiné začlenění by nebylo v  souladu s  organizační strukturou zpravodajských 
a bezpečnostních sborů v SSSR a dalších socialistických zemích a narušilo by spolupráci 
a koordinaci sil.

Názor na osamostatnění rozvědky však nebyl jednotný ani mezi stoupenci reformní-
ho programu. Kupříkladu náčelník odborné školy I. správy MV Vladimír Stern121 v dopise 

119  Josef Jindřich (nar. 1921). Do služeb ministerstva vnitra nastoupil 20. června 1945. Na I. správu MV přešel 
v roce 1960, kdy byl jmenován zástupcem náčelníka správy. V roce 1964 se stal náčelníkem 4. odboru a poté 
zástupcem náčelníka HSR (1969). V roce 1971 byl převeden k sekretariátu FMV na odbor pro mezinárodní 
styky.

120  Milan Michel (nar. 1927). U StB byl od listopadu 1948, v rozvědce však až od roku 1955. Působil na odděle-
ních zabývajících se problematikou německy mluvících zemí, africkými zeměmi a nakonec v analytickém 
oddělení. V roce 1957 se pravděpodobně podílel na teroristickém útoku na prefekta departementu Bas-
-Rhin André-Marie Trémeauda ve Štrasburku, při kterém zahynula jeho manželka. V roce 1971 byl přeložen 
na IV. správu FMV (správa sledování). Od roku 1996 se Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunis-
mu Policie ČR zabýval bombovým útokem z roku 1957, který nakonec skončil i před soudem. Milan Michel 
zemřel v roce 2010, aniž se dožil konečného soudního výroku.
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ministru Pavlovi upozorňoval na to, že návrh na její osamostatnění nepřihlíží k součas-
nému vnitropolitickému vývoji, protože hlavní problémy v  zaměření rozvědky neřeší, 
resp. předbíhá řešení nového uspořádání bezpečnostních struktur v rámci celého mini-
sterstva vnitra.122 Také proreformně orientovaný náčelník odboru aktivních opatření Jiří 
Stejskal123, který vycházel ze specifického zaměření svého působiště, soudil, že se rozvědka 
neobejde bez spolupráce s kontrarozvědkou a specializovanými technickými součástmi 
bezpečnostního aparátu.124 Se svým postojem seznámil předsedu branného a bezpečnost-
ního výboru Národního shromáždění Leopolda Hofmana,125 se kterým se již dříve několi-
krát neoficiálně setkal kvůli obavám z dekonspirace akcí rozvědky, kterých se v minulých 
letech osobně zúčastnil. Měl s Hofmanem mluvit o tom, že situace je zralá k tomu, aby byl 
vytvořen jeden společný státní orgán pro rozvědku a kontrarozvědku, a že nejvhodnější by byla 
„aplikace sovětského systému“, tj. Státní výbor bezpečnosti při vládě.126 

Při posuzování reformy bezpečnostních struktur hrály důležitou roli také osobní mo-
tivy: sympatie, antipatie, personifikované mocenské ambice jednotlivých hráčů, někdy 
dost komplikované a vázané na minulost, resp. období poválečného budování komuni-
stického režimu a komunistických bezpečnostních struktur. Bez ohledu na vášnivé dis-
kuse, radikální rezoluce a  návrhy zůstala rozvědka po celou dobu pražského jara pod 
sovětskou kontrolou a zástupci I. hlavní správy KGB stále úřadovali ve svých kancelářích 
v prostorách vedení I. správy MV. 

121  Vladimír Stern (nar. 1920), krycí jméno „Štern“. Do služeb ministerstva vnitra vstoupil v  červnu 1948. 
V rámci svého působení v rozvědce měl na starosti odbornou školu. Za svou činnost obdržel několik slu-
žebních medailí. V srpnu 1970 byl z rozvědky propuštěn a pro jeho „nepřátelský poměr k socialistickému 
zřízení“ (stal se signatářem Charty 77) mu byla později odebrána také hodnost.

122  ABS, f. ÚZK, sign. 02-1, Dopis mjr. Vladimíra Sterna ministru Pavlovi z 16. 4. 1968. 
123  Jiří Stejskal (nar. 1923). Do služeb ministerstva vnitra vstoupil 1. ledna 1953 k I. správě MV jako frekventant 

rozvědné školy. V roce 1957 se stal náčelníkem 1. oddělení 1. odboru a následně zástupcem náčelníka 1. od-
boru (1958). V zahraničí pobýval v letech 1954–1957 na rezidentuře Vídeň. Od roku 1964 působil ve funkci 
náčelníka, nejprve 8. odboru, posléze odboru zvláštní zálohy (1969). Ze služebního poměru byl propuštěn 
v roce 1970 z politických důvodů. 

124  ABS, f. ÚZK, sign. 02-1, Zápis o výpovědi sepsaný s mjr. Jiřím Stejskalem, 4. 11. 1970, s. 115–124. Stejskalova 
prohlášení před prověrkovou komisí však nemusí zcela odpovídat pravdě, protože prověřovaní příslušníci 
se vesměs snažili vypovídat takovým způsobem, aby svou pozici co nejvíce vylepšili, resp. zachránili se 
pokud možno před vyloučením z KSČ a následným propuštěním z MV.

125  Leopold Hofman (1913–1990), člen KSČ od roku 1932. Po aktivní účasti v bojích španělské občanské války, 
kde navázal celoživotní přátelství s Josefem Pavlem, se stal příslušníkem československé zahraniční armá-
dy ve Francii. Po porážce Francie se tajně vrátil do protektorátu, kde se zapojil do činnosti komunistického 
odboje. V listopadu 1941 byl zatčen a do konce války vězněn. V letech 1945–1948 se podílel na budování 
bezpečnostních složek a byl aktivní i při komunistickém převratu v únoru 1948. Následně se stal velitelem 
oddílu SNB HRAD. V roce 1951 byl zatčen a obviněn z příslušnosti k trockistické skupině O. Šlinga. Po sérii 
tvrdých výslechů přiznal vykonstruovaná obvinění a činnost ve skupině nepřátel pomáhajících protistátnímu 
spikleneckému centru vedenému Slánským. Není zcela doloženo, zda byl komunistickou justicí odsouzen. Po 
propuštění z vazby působil v roce 1953 či 1954 v Českých Budějovicích a později dosáhl plné rehabilitace 
a znovupřijetí do KSČ. V letech 1964–1968 byl poslancem Národního a v letech 1969–1970 Federálního shro-
máždění. Od dubna 1968 vedl jeho branně-bezpečnostní výbor. Za činnost v období pražského jara byl 
v roce 1970 zbaven výkonu funkce poslance, vyloučen z KSČ a poté dlouhodobě sledován StB. Patřil mezi 
signatáře Charty 77. Viz KALOUS, Jan: Vzestupy a pády Leopolda Hofmana. In: Sborník Archivu bezpečnost-
ních složek, č. 6, s. 263–275.

126  ABS, f. ÚZK, sign. 02-1, Zápis o výpovědi sepsaný s mjr. Jiřím Stejskalem, 4. 11. 1970, s. 115–124.
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konference cÚV kSč

Výroční konference CÚV KSČ ve dnech 8. až 10. března 1968127 se stala prostorem pro ote-
vření diskuse o  problematice  postavení rozvědky v  systému MV. Přítomen byl tehdejší 
ministr vnitra Josef Kudrna a nový, reformně naladěný vedoucí oddělení státní adminis-
trativy ÚV KSČ genplk. Václav Prchlík.128 Konference byla věnována otázkám souvisejícím 
s požadavkem demokratizace uspořádání a fungování stranické organizace,129 a také pro-
blematice postavení rozvědky v systému MV. Diskutující se kriticky vyjadřovali ke stáva-
jící úrovni řízení rozvědky, debatovali o  jejím vyčlenění ze struktur ministerstva vnitra 
a o jejím zařazení do státní správy jako samostatného meziresortního orgánu. Volali po 
přehodnocení dosavadní koncepce československé zahraniční politiky v  souladu s  ná-
rodními zájmy a možnostmi Československa jako evropského státu. Zaznívaly návrhy na 
organizační změny. Diskutující se obraceli přímo k ministru Kudrnovi, který však na dis-
kusi nebyl připraven a byl poněkud dezorientován. Pro tehdejší dobu bylo charakteristic-
ké, že ačkoliv bylo následně příslušníkům rozvědky vytýkáno, že se nechovali k ministrovi 
slušně a napadali ho, nemělo to žádné vážnější následky.130 

Na konferenci byl zvolen nový – reformně orientovaný – CÚV KSČ I. správy MV. Jeho čle-
nem byl opakovaně zvolen zástupce náčelníka I. správy Miloslav Čech. CÚV byl konferencí 
pověřen, aby prosazoval novou zákonnou úpravu postavení rozvědky a  zajištění jejího 
řízení objektivním orgánem schopným koordinovat činnost různých složek zahraniční 
služby. Měl se také zasadit o to, aby byly vytvořeny přijatelné podmínky pro odchod pra-
covníků, kteří nejsou schopni dostát vysokým pracovním nárokům. Týkalo se to převážně 
těch, co přišli do rozvědky z jiných bezpečnostních struktur (StB, Veřejné bezpečnosti či 
armády), neměli potřebné vzdělání ani znalosti a stáli v opozici vůči reformnímu progra-
mu rozvědky a bezpečnostních struktur jako celku.131

Konference schválila znění dopisu pro 1. tajemníka ÚV KSČ Alexandera Dubčeka,132 ve 
kterém se vysvětlovalo, že dosavadní postavení rozvědky v systému ministerstva vnitra je 
vážnou překážkou pro plnění jejích úkolů, a informovalo o úkolech, kterými byl CÚV KSČ 
pověřen. Konference dále rozhodla, že vyšle k Dubčekovi delegaci s požadavkem, aby ÚV 

127  ABS, f. I. správa SNB, k. 070, Úkoly pro CÚV KSČ vyplývající z diskuse na konferenci (nedatováno). 
128  Genplk. Václava Prchlíka, dosavadního náčelníka Hlavní politické správy ČSLA, jmenoval 1. tajemník  

ÚV KSČ Alexander Dubček v lednu 1968 vedoucím státně administrativního oddělení ÚV KSČ namísto ne-
chvalně proslulého a Antonínu Novotnému oddaného Miroslava Mamuly. Prchlík měl zpracovat koncep-
ci státně bezpečnostní politiky státu. V souvislosti s tím se zajímal o koncepční problematiku rozvědky.  
NA, f. Předsednictvo ÚV KSČ (02/1), sv. 77, a. j. 109 a sv. 78, a. j. 109, bod 14 a 15, Usnesení 90. schůze PÚV KSČ 
ze dne 25. července 1968 k bodu 15) Zrušení státně administrativního oddělení ÚV KSČ.

129  Konference schválila požadavek, aby CÚV KSČ nebyl řízen aparátem ÚV KSČ, ale voleným orgánem, aby 
jeho vedoucí funkcionáři nebyli dosazováni z ÚV KSČ, ale vybíráni z řad pracovníků I. správy, aby funk-
cionáři stranických orgánů byli voleni v tajných volbách, aby volební období bylo zkráceno na jeden rok 
a předseda CÚV mohl být zvolen maximálně na dvě volební období. Rovněž žádala vyřešení vztahu služeb-
ního vedení a stranické organizace, neboť se stranické organizace zabývaly zajišťováním služebních úkolů.  
ABS, f. I. správa SNB, k. 070, Úkoly pro CÚV KSČ vyplývající z diskuse na konferenci (nedatováno).

130  AA, Rozhovor s Pavlem Šíšou dne 30. 3. 2010.
131  ABS, f. I. správa SNB, k. 070, Úkoly pro CÚV KSČ vyplývající z diskuse na konferenci (nedatováno). 
132  Tamtéž, Návrh dopisu delegátů výroční konference komunistů z čs. rozvědky (nedatováno). 

Kaňák_Československá rozvědka a pražské jaro.indb   34 09.08.16   16:09



35

KSČ po zvážení podkladových materiálů vypracovaných rozvědkou rozhodl o jejím posta-
vení v systému státního aparátu. Žádosti o setkání s Dubčekem však zůstaly nevyslyšeny.133

Akce „Orlík“

Vedle oficiálních aktivit organizace KSČ v rozvědce se scházela také neformální skupina 
reformně založených příslušníků I. správy MV, převážně náčelníků či zástupců odborů 
a oddělení. Ve vile „U Vorlíků“ v Praze-Bubenči, na tzv. Orlíku, kde sídlil evropský odbor 
rozvědky, diskutovali o situaci uvnitř služby a hledali cesty k jejímu začlenění do státní 
správy, které by bylo v souladu s její funkcí. Hlavními iniciátory byli Zdeněk Jodas s Pře-
myslem Holanem a Boženou Valachovou. Na 8. dubna 1968 svolali poradu náčelníků od-
borů, která byla pozdějšími posrpnovými vyšetřovacími komisemi nazývána „akcí šest-
nácti“ nebo také „Orlíkem“.134 Porada se lišila od předchozích tím, že jejím výstupem byl 
písemný dokument, který zřetelně formuloval cíle reformy rozvědky a obracel se na její 
vedení a  nadřízené složky s  požadavkem okamžitě zahájit práce na realizaci předlože-
ných návrhů.

Podle pozdějšího normalizačního výkladu byla tato porada považována za klíčový krok 
tzv. pravicových sil a hodnocena jako nátlaková akce služebních funkcionářů na náčelní-
ka I. správy MV. V řadách ozbrojené složky pak byla navíc hodnocena jako puč, a tedy jed-
noznačný důvod k perzekuci účastníků.135 V pozdější fázi prověrek byla v souladu s tímto 
hodnocením využívána jako pádná záminka k propuštění pracovníků spjatých s reform-
ním směrem „polednového vývoje“ v Československu. Současníky byla přitom vnímána 
pouze jako jedno z řady diskusních setkání. Jejím hlavním tématem totiž bylo opožďová-
ní prací na problémové analýze rozvědky. Diskutující se dohodli na tom, že vyjádří před 
náčelníkem I. správy Josefem Houskou nespokojenost s postupem prací a současně mu 
nabídnou pomoc s vypracováním analýzy. Memorandum k současné situaci v rozvědce,136 
které vypracovali, stanovilo jako hlavní úkol důsledné prosazování vyčlenění rozvědky 
z aparátu ministerstva vnitra a přípravu konkrétních opatření pro ustavení I. správy MV 
jako samostatné složky státní exekutivy. Navrhovalo vytvořit v rámci jejího vedení opera-
tivní skupinu, která by se podílela na přípravě a realizaci konkrétních opatření k prove-

133  Za členy delegace byli určeni Miloslav Čech, Zdeněk Jodas, Jiří Vojta a další. Tamtéž, Návrh usnesení výroční 
konference CÚV KSČ I. správy MV z 12.–14. 3. 1968.

134  Na poradu bylo pozváno 16 služebních funkcionářů. Dostavilo se 13 osob: Zdeněk Jodas, Přemysl Holan, 
Václav Táborský, Josef Minx, Zdeněk Mičke, Antonín Strouhal, Slavoj Frous, Václav Kvasnička, Jiří Vojta, 
Vladimír Čihák, Ladislav Derka, Lubomír Šefrna a  Božena Valachová. ABS, f. I. správa SNB, k. 08, Zpráva 
o politické situaci na I. správě MV v krizovém období 1968–69, 30. 3. 1971.

135  Tamtéž.
136  Memorandum vypracoval Zdeněk Jodas a podepsali jej Lubomír Šefrna, Josef Minx, Zdeněk Jodas, Bože-

na Valachová, Přemysl Holan, Václav Kvasnička, Ladislav Derka, Slavoj Frous, Václav Táborský a Jiří Vojta. 
Originál memoranda není k dispozici. Je pouze parafrázováno v dokumentu Zpráva o politické situaci na  
I. správě MV v  krizovém období 1968–69 z  30. 3. 1971. Dle závěrů této analýzy základní teze zpracoval  
Z. Jodas týden před schůzkou 8. 4. 1968 a vlastní text memoranda vznikl bezprostředně po schůzce.
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dení reformy.137 Byl to první písemný dokument, který shrnoval návrhy na reformu roz-
vědky.138

Na základě memoranda byla vypracována „Informace o  vývoji, koncepci, organizaci 
a  způsobu práce rozvědky“,139 kterou náčelník Houska zaslal 16. dubna ministru Pavlo-
vi. Uvádělo se v ní, že základním problémem rozvědky je její direktivní řízení prostřed-
nictvím aparátu ÚV KSČ, které se projevilo jako neúčinné. Vzhledem k jejímu zaměření 
do zahraničí se jako nevyhovující ukázalo též řízení ministrem vnitra. K informaci byly 
přiloženy ještě dokumenty „Současná problémová analýza československé rozvědky“140 
a  „Sumární informace o  technických podkladech z  vědecko-technické rozvědky, které 
byly předány do podniků a institucí průmyslových resortů v roce 1967.“141

Akční program rozvědky

Dokument „Současná problémová analýza československé rozvědky“ se pak stal výcho-
diskem pro „Akční program československé rozvědky“,142 který stavěl na  premise, že 
rozvědka je specifickou součástí informačního systému státu, k jejímž hlavním úkolům 
náleží získávat tajné informace důležité pro obranyschopnost, připravovat zpravodajské 
podklady pro rozhodování vlády na úseku zahraniční politiky a zahraničního obchodu, 
případně provádět tajné akce k podpoře těchto rozhodnutí. Program předpokládal pře-
chodné období trvající přibližně do června roku 1969. V jeho průběhu mělo být vyřeše-
no právní postavení rozvědky, zajištěn mechanismus parlamentní, exekutivní a stranic-
ké kontroly, nastaveny vazby na jednotlivé resorty, upraveny vztahy s kontrarozvědkou, 
vojenskými zpravodajskými službami a  zabezpečena kooperace se Správou operativní 
techniky a  Správou spojení MV. Podrobně rozpracovával rovněž systém výběru nových 
pracovníků, jejich odborné přípravy, právního a sociálního zabezpečení. Předpokládal, 
že rozvědka bude i nadále „pevným článkem“ zpravodajského systému zemí socialistické-
ho společenství. Nicméně, v interpretaci autorů programu, měla spolupráce se službami 
socialistických zemí sloužit k zabezpečení specifických československých potřeb.

Naprosto zásadní byly v  tomto programu dva principy: 1. veškeré aktivity rozvědky 
měly být odvozovány od zájmů Československa – se zaměřením na evropskou a němec-
kou problematiku; 2. rozvědka měla pracovat pro vládu, resp. stát. Uskutečnění principů 

137  Prověrková komise hodnotila tyto kroky jako pokus o vytvoření „stínového vedení“ a snahu kontrolovat 
činnost náčelníka rozvědky Housky. Ten ve svých výpovědích potvrzoval, že o  jeho kontrolu se nejvíce 
snažili Lubomír Šefrna a Miloslav Čech. Kritice komise však nakonec neunikl ani Houska, neboť dospěla 
k závěru, že tato akce prokázala, že na I. správě MV chybělo vedení, které by dokázalo podchytit a usměr-
nit „zdravé síly“. ABS, f. I. správa SNB, k. 08, Zpráva o politické situaci na I. správě MV v krizovém období 
1968–69, 30. 3. 1971.

138  AA, Rozhovor s Pavlem Šíšou dne 30. 3. 2010.
139  Informace o vývoji, koncepci, organizaci a způsobu práce rozvědky, zpracovaná I. správou MV pro ministra 

vnitra, 16. a 17. 4. 1968 viz KOUDELKA, František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období 
pražského jara 1968 (leden – srpen 1968), s. 67–73.

140  ABS, f. I. správa SNB, k. 017, Současná problémová analýza československé rozvědky – I. varianta, 16. 4. 1968. 
141  Tamtéž, f. A 2/3, inv. j. 2158, Informace o využití poznatků VTR a jejich předání do čs. podniků v r. 1967, 21. 11. 

1968.
142  Tamtéž, f. I. správa SNB, k. 568, Akční program československé rozvědky (nedatováno). 
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akčního programu by ve svém důsledku vedlo k zásadní změně v jejím postavení: k opuš-
tění sovětského modelu, k jednoznačné preferenci československých zájmů před zájmy 
SSSR a socialistického společenství jako celku a k jejímu vyvedení do státních struktur –  
vně stranického aparátu.143

Odvolání náčelníka i. správy mV josefa Housky a další personální změny

Postoj jednotlivců k reformě rozvědky nebyl vždy formován jen věcnými hledisky. Byl při-
rozeně limitován i  osobními vazbami a  činností v  minulosti. A  právě minulost se stala 
předmětem sporu v případě náčelníka I. správy MV Josefa Housky, který ještě na počátku 
roku 1968 podporoval úsilí o změnu postavení rozvědky ve státní struktuře, resp. její vy-
členění z MV a převedení pod vládu.144 V době pražského jara se však postupně dostal do 
složité situace. Kariérně byl spjat s ministrem Josefem Kudrnou, s nímž byl také zřejmě za-
pleten do přípravy tzv. nekonaného puče tehdejšího prezidenta Antonína Novotného.145 
Když pak v bratislavském deníku Smena vyšel článek odhalující jeho podíl na činnosti StB 
v 50. letech, musel kvůli tomu odrážet osobní útoky. Pod tlakem těchto okolností předlo-
žil v dubnu ministrovi vnitra žádost o přešetření své dřívější činnosti. Před koncem květ-
na se však zapojil do utajovaných příprav návrhu na zřízení Ústřední správy zpravodajské 
služby jako vrcholového orgánu pro rozvědku a StB, které obcházely vedení I. správy MV 
i  ministra Josefa Pavla. Jeho setrvání ve funkci náčelníka rozvědky se v  tehdejší situaci 
stalo neudržitelným. 

Ministr Pavel, jehož cílem byla očista bezpečnostních struktur od lidí, kteří se na nezá-
konnostech ve 40. a 50. letech podíleli, se odmítal s těmito osobami stýkat. To se týkalo 
rovněž Housky. V dopise vedoucímu oddělení státní administrativy ÚV KSČ genplk. Vác-
lavu Prchlíkovi z 14. června 1968 objasňoval svůj odmítavý postoj k některým funkcioná-
řům StB a explicitně uváděl, proč se nesešel s náčelníkem rozvědky: […] soudruh Houska, 
se kterým jsem nejednal a ani v dalším jednat nehodlám, protože podle mého názoru nemá mo-
rální kvality k  tomu, aby ve Státní bezpečnosti mohl zastávat vedoucí funkci […].146 V příloze 
tohoto dopisu byly pak načrtnuty konkrétní důvody, proč Houska nemůže dále vykonávat 
svou funkci: Po přijetí do služeb MV nastoupil na BA odbor147 jako výkonný orgán, pracoval na  

143  Tamtéž. 
144  V únoru 1968 podepsal Josef Houska „Problémovou analýzu československé rozvědky“, která zdůvodňova-

la požadavek konstituování rozvědky jako samostatné součásti napojené na centrum exekutivy. Vycházela 
z definování rozvědky jako součásti informačního systému zahraniční služby. Proti zařazení do stejného 
resortu s kontrarozvědkou argumentovala tím, že rozvědka není represivní ani správní složkou a má cha-
rakter zpravodajské služby v  širokém slova smyslu. ABS, f. A  2/3, inv. j. 2144, Problémová analýza česko-
slovenské rozvědky, únor 1968 (blíže nedatováno); tamtéž, f. I. správa SNB, k. 017, Současná problémová 
analýza československé rozvědky – I. varianta, 16. 4. 1968.

145  Zmínky o tomto údajném pokusu Antonína Novotného znemožnit změny v nejvyšším vedení ÚV KSČ a po-
držet si post 1. tajemníka ÚV KSČ z konce roku 1967 viz DUBČEK, Alexander: Naděje umírá poslední. Vlastní 
životopis Alexandra Dubčeka, s. 134–137; MACÁK, Milan: Dvojí tvář hazardního hráče (Jan Šejna pod drobnohle-
dem VKR). Ministerstvo obrany – AVIS, Praha 2006 a POVOLNÝ, Daniel: Vojenské řešení Pražského jara, díl I. 
Invaze armád Varšavské smlouvy. Ministerstvo obrany – AVIS, Praha 2008, s. 10–14.

146  NA, f. Branně-bezpečnostní oddělení ÚV KSČ (05/11), sv. 90, Dopis ministra vnitra Josefa Pavla z 14. 6. 1968 
vedoucímu 8. oddělení ÚV KSČ Václavu Prchlíkovi.

147  Tj. na Velitelství Státní bezpečnosti.
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II. sektoru HS StB. Pracoval na referátu zpracovávajícím objekt národních socialistů, sociálních 
demokratů, ROH, sionistů, trockistů a od 2. 1. 1950 zastával funkci zástupce velitele referátu ne-
přátel ve straně. V roce 1953 obdržel odměnu 5.000 Kčs za řádnou přípravu procesu s protistát-
ním centrem148. V roce 1954 byl mimořádně povýšen do hodnosti majora a v témže roce do hodnos-
ti podplukovníka.149 Sověti se Housku pokusili zachránit a poslali vedení ministerstva vnitra 
dopis předsedy KGB Jurije V. Andropova, který ho za zásluhy o „bratrství ve zbrani“ jme-
noval plukovníkem KGB. Nicméně ministr Pavel ho v rámci rehabilitačního řízení 1. srpna 
z funkce náčelníka I. správy odvolal, ponechal ho však stále ve strukturách ministerstva. 

Do uvolněné funkce doporučoval Houska a náměstek ministra vnitra Viliam Šalgovič150 
zástupce náčelníka I. správy Jana Paclíka. Nakonec jím byl 1. srpna jmenován další ze zá-
stupců, Miloslav Čech. Jeho jmenování prosazoval i 1. náměstek ministra vnitra Stanislav 
Padrůněk, resp. ministr Josef Pavel. Rovněž ho doporučoval Slavoj Frous svému příteli 
ze Studijního ústavu MV Janu Peřinovi.151 Do května 1968 ministr Pavel údajně uvažoval 
o jmenování do funkce náčelníka I. správy MV Oskara Valeše, se kterým sdílel podobný 
osud – účast ve španělských interbrigádách, působení v  československých bezpečnost-
ních strukturách na přelomu 40. a  50. let a  také zatčení a  věznění z  vykonstruovaných 
důvodů.152 

148  Míněn politický proces s Rudolfem Slánským a dalšími.
149  NA, f. Branně-bezpečnostní oddělení ÚV KSČ (05/11), sv. 90, Zpráva o morálně politickém stavu některých 

útvarů StB z 13. 6. 1968, Příloha k Dopisu ministra vnitra Josefa Pavla vedoucímu 8. oddělení ÚV KSČ Václavu 
Prchlíkovi z 14. 6. 1968. Zprávu vypracovali na pokyn ministra Pavla pracovníci studijního oddělění MV (Jan 
Peřina a Josef Vlček) a pracovníci sekretariátu ministra (Stanislav Hoďák a Jiří Mrvík).

150  Viliam Šalgovič (1919–1990) byl slovenský komunistický politik. Od roku 1946 zasedal ve Slovenské národ-
ní radě, od roku 1948 v parlamentu a vrcholných orgánech KSČ. V roce 1968 byl jedním z nejvýraznějších 
konzervativních, protireformně vystupujících komunistických politiků. Od 1. 6. 1968 do 24. 8. 1968 byl ná-
městkem ministra vnitra. Po zhroucení komunistického režimu v Československu spáchal v únoru 1990 
sebevraždu. Blíže k němu viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 
1948–1989. Ministři a jejich náměstci, s. 164–170. 

151  ABS, f. ÚZK, sign. 01-7/I, Operační štáb, Inspekce ministra vnitra ČSSR, Zápis o  výpovědi sepsaný s  pplk. 
JUDr. Frous Slavoj, 4. 9. 1969.

152  Oskar Valeš (1912–1987), původním jménem Wetzler, prošel jako interbrigadista španělskou občanskou 
válkou. Za druhé světové války bojoval v československé vojenské jednotce ve Francii, ve Velké Británii se 
stal mluvčím části vojáků, kteří se vzbouřili v červenci 1940. V říjnu 1948 nastoupil na MV. V letech 1949–
1951 byl náčelníkem rozvědky. Navrhoval rozšíření její činnosti a důsledné osamostatnění včetně zakon-
spirování v objektu mimo budovu ministerstva vnitra. To schvaloval i tehdejší sovětský poradce pro česko-
slovenskou rozvědku Filipov. Začátkem roku 1951 byl Valeš zatčen a v prosinci 1953 při procesu se skupinou 
v bezpečnostním aparátu, který navazoval na proces s Rudolfem Slánským, odsouzen na 21 let odnětí svo-
body. Ve stejném procesu byl odsouzen Josef Pavel k trestu 22 let odnětí svobody. Oba si trest odpykávali 
ve věznici v Leopoldově. V roce 1956 byl Valeš rehabilitován a opět přijat do KSČ. Po propuštění pracoval 
v nakladatelství Svoboda a v listopadu 1961 se stal náměstkem ředitele Státního nakladatelství politické 
literatury. V lednu 1964 bylo zrušeno rozhodnutí o odnětí hodnosti a o jeho propuštění z MV, takže byl 
rehabilitován a zařazen do činné zálohy. V roce 1968 (resp. v době do května 1968) o něm tehdejší ministr 
vnitra Josef Pavel uvažoval jako o možném kandidátovi na funkci náčelníka I. správy MV. Viz KALOUS, Jan: 
Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ. ÚSTR, Praha 2010, s. 143.
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projekt ÚSzS a otázka i. správy mV

Úkol zásadně reformovat celý bezpečnostní systém socialistického Československa se do-
týkal samé podstaty fungování stávajícího režimu, a proto narážel na odpor konzerva-
tivních představitelů vedení státu a na obstrukce v bezpečnostních složkách, zvláště pak 
v StB. Souběžně moskevské vedení tlačilo na Alexandera Dubčeka, aby se zbavil ministra 
Pavla a zastavil „rozvrat“ v bezpečnostních strukturách. Proti oddělení StB od minister-
stva vnitra se Dubček nestavěl. V situaci, kdy i rozvědka usilovala o osamostatnění a v StB 
naopak narůstala nespokojenost a sílil odpor k reformě, předložil předseda vlády a člen 
PÚV KSČ Oldřich Černík153 na zasedání předsednictva 28. května 1968 návrh na zřízení 
tzv. Ústřední správy zpravodajské služby,154 který jeho prostřednictvím prosazovalo sovět-
ské vedení.155 Návrh v souladu s Akčním programem KSČ předpokládal rozdělení SNB na 
dvě na sobě nezávislé složky – VB a StB. Státní bezpečnost měla být rozdělena na správu 
rozvědky a správu kontrarozvědky. Pro správu rozvědky a správu kontrarozvědky návrh 
zvažoval dvě varianty: 1. podřízení obou složek ministru vnitra a 2. jejich vyčlenění z mini-
sterstva vnitra a zastřešení společným orgánem – ÚSZS156 jako samostatným ústředním or-
gánem. V jeho čele měl stát předseda na úrovni funkce ministra. Osamostatnění rozvědky 
nebral projekt vůbec v úvahu. Černíkův návrh obcházel ministra vnitra Pavla a ignoroval 
oficiální návrh rozvědky předložený 3. května jejím náčelníkem.157 

 Houska však hrál dvojakou hru. V utajení se podílel též na vypracování Černíkova ná-
vrhu. Z šetření, které začátkem června nařídil ministr vnitra Pavel, vyplynulo, že již v první 

153  Oldřich Černík (1921–1994), člen KSČ od roku 1945. Poté, co působil ve vedení ostravského krajského národ-
ního výboru a krajského výboru KSČ, byl v roce 1960 jmenován ministrem paliv a energetiky. Následně vy-
střídal pozice místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise. Členem ÚV KSČ se stal v roce 1958. 
V dubnu 1968 byl jmenován předsedou vlády, což způsobilo, že byl považován za jednoho z nejpopulár-
nějších mužů pražského jara. Jeho skutečné smýšlení ve vztahu k probíhajícímu společenskému dění bylo 
ale přinejmenším sporné. Po sovětské okupaci spolupodepsal tzv. moskevské dohody a  v  následujících 
měsících se stále více podílel na normalizaci poměrů v Československu, včetně aktivní účasti na zavedení 
represivních opatření a potlačení demonstrací v srpnu 1969. Přesto byl v roce 1970 zbaven všech funkcí 
a vyloučen z KSČ. 

154  Podklady k jednání předsednictva ÚV KSČ o návrhu na zřízení Ústřední zpravodajské správy, stanovisko 
státně administrativního oddělení ÚV KSČ, zápis z diskuse na jednání předsednictva a usnesení z 24., 27. 
a 28. 5. 1968 viz KOUDELKA, František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského 
jara 1968 (leden – srpen 1968), s. 129–143.

155  PAUER, Jan: Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy. Pozadí – plánování – provedení. Argo, Praha 2004, s. 148, 153, 
168, 170–171; VONDROVÁ, Jitka – NAVRÁTIL, Jaromír: Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970 
(červenec – srpen 1968). ÚSD AV ČR – Doplněk, Praha – Brno 1996, s. 97; ŽÁČEK, Pavel: Odvrácená tvář Pražské-
ho jara. Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968, s. 23. 

156  V návrhu se mluví o zřízení Ústřední správy zpravodajské služby (ÚSZS), v usnesení pak o Ústřední zpravo-
dajské službě (ÚZS).

157  Oficiální návrhy na osamostatnění rozvědky zaslané 3. května 1968 J. Houskou premiérovi Černíkovi a mi-
nistru Pavlovi obsahovaly dva dokumenty: „Příspěvek k řešení problému racionální organizace toku infor-
mací pro vládní rozhodování v oblasti zahraničních vztahů ČSSR“ a „Memorandum k prozatímní úpravě 
kontroly a řízení čs. rozvědky a vymezení pravomocí mezi ministerstvem vnitra a vedením čs. rozvědky“. 
Oba předpokládaly, že příprava a realizace návrhu bude mít dlouhodobější charakter, a Houska proto na-
vrhoval řadu přechodných opatření.
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polovině května, při náhodném setkání Housky s předsedou vlády, Černík Housku požá-
dal o  zhodnocení organizace socialistických služeb včetně Jugoslávie a  o rychlé vypra-
cování návrhu na organizaci bezpečnostního aparátu po vzoru KGB. Za tím účelem se 
měl Houska spojit s 1. náměstkem ministra vnitra Janem Zárubou158 a spolu s ním návrh 
zpracovat. Ten však svoji účast bez vědomí ministra vnitra odmítl. Houska potom návrh 
vypracoval sám s tím, že požádá Černíka, aby o věci osobně informoval ministra Pavla.159 
Následně byli Houska a Záruba předvoláni k premiérovi, který jim uložil vypracovat před-
lohu na zřízení ústředí československé zpravodajské služby jako samostatného ústřední-
ho úřadu.160 

 Houskovy intriky nezůstaly v řadách rozvědky utajeny. Anabázi se vznikem návrhu na 
zřízení ÚSZS vysvětloval na zasedání CÚV KSČ, kde byl obviněn z toho, že na vypracování 
jím předloženého návrhu nebyla zajištěna spoluúčast stranických a služebních orgánů 
rozvědky. Tvrdil, že úkol vyplynul z rozhovoru při jeho neočekávaném setkání s Alexan-
derem Dubčekem a Oldřichem Černíkem. Ve své výpovědi před plénem CÚV KSČ zdůraz-
ňoval, že šlo pouze o velmi stručný (třístránkový) námět sepsaný na pokyn 1. tajemníka 
a premiéra a že do něj vkomponoval maximální míru autonomie a samostatný zákon pro 
rozvědku. Hájil se též tím, že v průvodním dopise ministerského předsedu upozornil na 
již existující stanovisko I. správy MV a že jeho analýza představuje pouze námět k disku-
si.161 Později tehdejší náčelník Studijního ústavu MV Stanislav Padrůněk označil proces, 
který vedl ke schválení ÚSZS, za typický projev v té době veřejně kritizované kabinetní po-
litiky a navrhoval upozornit PÚV KSČ na činnost Oldřicha Černíka, který pracuje starými 
odsouzenými metodami.162 

 V úvodu diskuse o předloženém návrhu na zasedání předsednictva ÚV KSČ 28. května 
premiér Černík zdůraznil, že je třeba rychle vybudovat vedení ÚSZS, a proto by měla mate-
riál z ÚV KSČ urychleně projednat vláda a předložit jej Národnímu shromáždění ke schvá-
lení. Vedoucí oddělení státní administrativy ÚV KSČ genplk. Václav Prchlík ale oponoval, 
že návrh na zřízení ÚSZS obdržel teprve předchozí den (tj. 27. května 1968), a vzhledem 

158  Jan Záruba (1923–1968) vstoupil do řad KSČ v  roce 1946. Po vykonání základní vojenské služby v  letech 
1946–1948 se stal nejprve funkcionářem místní samosprávy a od roku 1950 placeným funkcionářem apa-
rátu KSČ. Působil na Okresním výboru KSČ v Chotěboři a poté přešel na Krajský výbor KSČ v Pardubicích, 
přičemž ještě vystudoval Vysokou stranickou školu při ÚV KSČ. Od 19. 3. 1962 do 30. 6. 1968 působil jako 
náměstek ministra vnitra, přičemž po odvolání ministra Kudrny tento resort fakticky řídil. Od 15. 7. 1968 
byl postaven do čela Inspekce ministra vnitra. Po invazi armád Varšavské smlouvy do Československa spá-
chal 29. 8. 1968 sebevraždu. Blíže k němu viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva 
vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci, s. 199–201.

159  ABS, f. I. správa SNB, k. 070, Vyjádření s. Housky na zasedání pléna CÚV KSČ dne 4. 7. 1968.
160  NA, f. Branně-bezpečnostní oddělení ÚV KSČ (05/11), sv. 90, Záznam o  pohovoru se s. Janem Zárubou,  

I. nám. ministra vnitra, 11. 6. 1968; Záznam o pohovoru se s. Vrátným a Regentem – legislativní odd. VS-MV, 
10. 6. 1968; Záznam o pohovoru se s. Fr. Tomaško, náč. sekretariátu I. náměstka, 7. 6. 1968; Záznam o po-
hovoru Josefa Vlčka s náčelníkem sekretariátu prvního náměstka ministra vnitra Františkem Tomaškem 
o okolnostech přípravy návrhu na vytvoření Ústřední zpravodajské služby, 7. 6. 1968. Viz také KOUDELKA, 
František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského jara 1968 (leden – srpen 1968), 
s. 148–149. 

161  ABS, f. I. správa SNB, k. 070, Příloha I, Vyjádření s. Housky na zasedání pléna CÚV KSČ dne 4. 7. 1968. 
162  Tamtéž, f. ÚZK, sign. 01-3/X, Padrůněk na výroční členské schůzi ZO KSČ 032, Výpis z výroční členské schůze 

ZO KSČ 032, 11. 6. 1968. 
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k tomu, že není k dispozici dost podkladů pro jeho seriózní posouzení, nedoporučil tuto 
otázku projednávat.163 Nabídl možnosti přijmout návrh rozvědky z 3. května na zřízení 
dočasného koordinačního orgánu zpravodajských služeb, nebo zachovat současný stav 
do doby, než bude konečný projekt zpracován. Současně upozorňoval na napjaté vztahy 
mezi předsedou vlády Černíkem a ministrem vnitra Pavlem. Nicméně PÚV KSČ projed-
návalo pouze Černíkův návrh na vytvoření ÚSZS. Diskutující se shodovali v názoru, že vy-
členění StB a rozvědky ministerstvu vnitra prospěje a že je třeba situaci v bezpečnostních 
strukturách urychleně stabilizovat. 

Do čela ÚSZS byl zvolen předseda Ústřední kontrolní a revizní komise (ÚKRK) Komuni-
stické strany Slovenska Viliam Šalgovič, jehož kandidatura měla v PÚV KSČ širokou pod-
poru. Současně byl jmenován od 1. června 1968 i náměstkem ministra vnitra pro StB. Jeho 
úkolem bylo zřídit nový ústřední orgán zpravodajských služeb.164 Neformální sondáží se 
paradoxně podařilo představitelům rozvědky zjistit, že Šalgovič není stoupencem zřízení 
ÚSZS podřízené vládě, ale že je pro zachování bezpečnostních struktur ve stávající podo-
bě. K danému tématu údajně dokonce uvedl, že StB je jedním z pilířů republiky a tam není 
možné dělat změny jako v zahradnictví.165 

Reforma StB, k níž byla československými nejvyššími představiteli automaticky přiřa-
zována též rozvědka, představovala citlivou otázku. Její realizace by znamenala zásadní 
proměnu celého systému přístupu k  občanům. Nadto na ÚV KSČ působil tlak Kremlu 
proti jakékoli změně v této oblasti. V zájmu sovětského vedení a konzervativních sil v KSČ 
bylo eliminovat vliv ministra Pavla na bezpečnostní struktury. Rozhodnutí o zřízení ÚSZS 
tak situaci v nich spíše zkomplikovalo, protože dále vyhranilo postoje vedoucích funkcio-
nářů ministerstva vnitra, zostřilo boj v StB a ve stranických organizacích. Ustavení ÚSZS 
považoval za nepromyšlené nejen ministr Pavel, ale i  pracovníci Studijního ústavu MV 
a vedení rozvědky. Naopak značná část příslušníků StB jeho vytvoření podporovala, neboť 
předpokládala, že se tím vyhne další reorganizaci. 

nesouhlasná reakce rozvědky a další vývoj projektu ÚSzS

Usnesení o vytvoření ÚSZS bylo pro reformátory na I. správě MV velkým zklamáním. Ne-
vzdali se však a se svým nesouhlasným stanoviskem spěchali seznámit všechny odpověd-
né funkcionáře. Odhodlání změnit toto rozhodnutí formulovali v dopise, který 31. května 
zaslali vedoucímu oddělení státní administrativy ÚV KSČ genplk. Václavu Prchlíkovi a na 
vědomí dali též 1. tajemníkovi ÚV KSČ Alexanderu Dubčekovi, předsedovi Národního 
shromáždění Josefu Smrkovskému,166 premiéru Oldřichu Černíkovi, předsedovi branně-

163  Stanovisko vedení 8. oddělení ÚV KSČ k materiálům 4a „Návrh na zřízení Ústřední zpravodajské správy“  
(s. O. Černík) a 4b „Informace o současné státněbezpečnostní situaci v ČSSR“. Viz KOUDELKA, František – 
SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského jara 1968 (leden – srpen 1968), s. 137–138.

164  Usnesení 75. schůze předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ dne 28. května 1968. Tamtéž, s. 143. 
165  AA, Rozhovor s Igorem Cibulou dne 1. 7. 2011. 
166  Josef Smrkovský (1911–1974) se stal členem KSČ v roce 1933. Poté, co absolvoval stranickou školu v SSSR, 

působil jako tajemník KSČ v Praze a Brně. V době nacistické okupace se zúčastnil odbojové činnosti a stal se 
členem IV. ilegálního ÚV KSČ. Jako člen vedení České národní rady se 8. 5. 1945 podílel na uzavření dohody 
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-bezpečnostního výboru Národního shromáždění Leopoldu Hofmanovi, ministru Josefu 
Pavlovi a náměstkovi pro StB Viliamu Šalgovičovi. Upozorňovali v něm, že uvedený návrh 
je pouhou modifikací stávajícího zákona o  SNB a  nevytváří legální základnu pro akce-
schopnost rozvědky. Poukazovali na to, že při rozhodnutí o zřízení ÚSZS nebyla zajištěna 
spoluúčast součástí bezpečnostního aparátu, kterých se rozhodnutí týkalo. Požadovali, 
aby se na konečné úpravě návrhu zákona podíleli pracovníci rozvědky. Dopis167 podepsal 
1. zástupce náčelníka rozvědky Jan Paclík a za CÚV KSČ Lubomír Šefrna168. Náčelník Hous-
ka si nyní zachovával odstup. Patrně i proto, že v té době již bylo zřejmé, že se s jeho dal-
ším působením v rozvědce nepočítá. 

Jednání vedoucí k  ustavení ÚSZS nicméně pokračovala a  6. června vláda jmenovala 
mezi resortní komisi k přípravě návrhu příslušných zákonů. Nevzdal se však ani ministr 
Pavel a 18. června zaslal komisi svůj návrh ve třech variantách. První vycházela z návrhu 
PÚV KSČ, druhá konstituovala vojenskou rozvědku a  kontrarozvědku jako samostatné 
složky ozbrojených sil a třetí počítala s oddělením rozvědky od kontrarozvědného apará-
tu. Komise zkompletovala návrhy zákonů pro jednání vlády 24. června. Ignorovala projekt 
rozvědky i ministra Pavla a doporučila ustavení ÚSZS, za kterou měl odpovídat pověřený 
člen vlády a v jejímž čele měl stát ředitel jmenovaný a odvolávaný vládou. Ministr Pavel 
proto vnímal rozhodnutí o zřízení ÚSZS jako svou prohru. Obával se, že tak bude zacho-
ván dřívější systém bezpečnostní práce.169 Nicméně musel rozhodnutí respektovat, vypra-
covat zprávu o politické a služební situaci v StB a předložit ve vládě návrh na organizaci 
kontrarozvědky a rozvědky.170 Jeho nesouhlasné stanovisko k rozhodnutí o zřízení ÚSZS 
bylo explicitně vyjádřeno ve zprávě o činnosti StB, kterou zadal k vypracování Studijnímu 

o kapitulaci německé armády. V letech 1945–1948 byl členem ÚV KSČ, poslancem Národního shromáždění 
a předsedou Národního pozemkového fondu. V roce 1948 byl zástupcem velitele Lidových milicí a od roku 
1949 náměstkem ministra zemědělství. V roce 1951 byl zatčen a odsouzen k doživotnímu trestu v „procesu 
s protistátním spikleneckým centrem“. Na svobodu byl propuštěn v roce 1955, přičemž k jeho rehabilitaci 
došlo v roce 1963. Do té doby pracoval jako předseda JZD. V letech 1963–1966 byl postupně zaměstnán na 
ministerstvu lidové kontroly a v Ústřední správě vodního hospodářství. V roce 1966 se znovu stal členem 
ÚV KSČ, v  následujících letech působil jako ministr lesního a  vodního hospodářství. Významně přispěl 
k zahájení procesu politických změn od počátku roku 1968. V dubnu 1968 se stal předsedou Národního 
shromáždění a členem předsednictva ÚV KSČ. Po okupaci Československa byl odvlečen do Moskvy, kde se 
zúčastnil rozhovorů a podepsal tzv. moskevské dohody. V lednu 1969 byl zvolen do vedení Sněmovny lidu 
Federálního shromáždění, ale v průběhu roku byl všech funkcí zbaven a v roce 1970 vyloučen z KSČ.

167  Dopis představitelů rozvědky vedoucímu státně administrativního oddělení sekretariátu ÚV KSČ Václavu 
Prchlíkovi, ve kterém vyjadřují nesouhlas s návrhem zákona o vytvoření ÚSZS, schváleným předsednictvem 
ÚV KSČ 28. května 1968, a s postupem, jakým byl tento návrh připraven, 31. 5. 1968. Viz KOUDELKA, Fran-
tišek – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského jara 1968 (leden – srpen 1968),  
s. 144–145. 

168  Lubomír Šefrna (nar. 1930). V rámci StB působil od roku 1954, kdy byl zařazen do služby na I. správu minis-
terstva vnitra. Nastoupil do odboru zabývajícího se Severní Amerikou. Pod diplomatickým krytím strávil 
nejprve pět let od roku 1955 na ambasádě v Ottawě, od roku 1962 pak čtyři roky působil jako člen česko-
slovenské Stálé mise při Organizaci spojených národů v New Yorku. Po návratu do Československa působil 
na I. správě MV jako referent a později zástupce náčelníka 1. odboru. Od 1. 7. 1968 stanul v čele CÚV KSČ  
I. správy MV. V roce 1970 byl propuštěn. 

169  ABS, f. I. správa SNB, k. 565, Informace k rozhovoru se s. ministrem vnitra s. Pavlem ze dne 4. 6. 1968.
170  Tamtéž, f. A 2/3, inv. j. 131, Návrh na vyčlenění Státní bezpečnosti z aparátu ministerstva vnitra (nedato-

váno).
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ústavu MV pod vedením náměstka Stanislava Padrůňka.171 Materiál obsahoval historický 
exkurz, hodnocení StB i samotné rozvědky. Na základě odborných posudků pak doporu-
čoval podřídit rozvědku vládě, kontrarozvědku ponechat v rámci ministerstva vnitra a do 
konce roku 1968 ji reorganizovat. Protože projednání obou zpráv PÚV KSČ odložilo, zaslal 
ministr Pavel dokument 7. srpna přímo předsedovi vlády Černíkovi. Zasedání PÚV KSČ 
však 13. srpna tento bod odsunulo na 20. srpen 1968, pak se jím již přirozeně nezabývalo. 

Rovněž CÚV KSČ I. správy MV se snažil přesvědčit nadřízené orgány, aby se jejím ná-
vrhem zabývaly. Když se svými argumenty nepořídila delegace vyslaná k V. Šalgovičovi, 
který byl z titulu své funkce za její řízení zodpovědný, sešli se členové CÚV KSČ s genplk. 
Prchlíkem. Na jeho doporučení zaslali dopis se stanoviskem rozvědky k návrhu zákona 
o ÚSZS Alexanderu Dubčekovi, předsedovi vlády Oldřichu Černíkovi a předsedovi bran-
ně-bezpečnostního výboru Národního shromáždění Leopoldu Hofmanovi.172

O návrhu zákona na vytvoření ÚSZS jednal CÚV KSČ I. správy MV opět 4. července. Své 
stanovisko vysvětlil v dopise zaslaném PÚV KSČ, kde nesouhlas s návrhem vztáhl na závěr 
březnové stranické konference I. správy MV, jež schválila jako optimální řešení existenci 
samostatné rozvědky řízené vládou. V  tomto duchu byly poté vypracovány také Akční 
program československé rozvědky a  k  tomu se vztahující právní a  organizační úpravy. 
Členové výboru vyjádřili znepokojení nad tím, že nebyli přizváni ke spolupráci na rea-
lizaci svých návrhů, a připomněli, že stanovisko rozvědky zaslané 31. května Alexanderu 
Dubčekovi a 3. července Ústřední kontrolní a revizní komisi ÚV KSČ dosud zůstalo bez 
odpovědi. V dopise se CÚV KSČ i služební vedení rozvědky distancovaly od návrhu na zří-
zení ÚSZS vypracovaného samostatně Josefem Houskou na pokyn Alexandera Dubčeka 
a Oldřicha Černíka s tím, že se nejedná o oficiální stanovisko rozvědky. Dopis připomí-
nal, že konsolidace bezpečnostních složek nezávisí pouze na urychleném přijetí organizačních 
opatření, ale na důsledném řešení všech minulých problémů, přesném vymezení a odstranění 
deformací a potřebné kádrové obrodě aparátu, zejména jeho řídících složek v centru i v krajích.173 
CÚV KSČ v dopise nadto znovu žádal o přijetí delegace I. správy Alexanderem Dubčekem.

Přes všechny neúspěchy zůstávalo stále osamostatnění rozvědky pro příslušníky I. sprá-
vy MV prioritou. Využívali všechny dostupné kanály, o kterých se domnívali, že by mohly 
mít vliv na připravovanou rekonstrukci bezpečnostní struktury. Dne 11. července zasla-
li předsedovi branně-bezpečnostního výboru Národního shromáždění dopis se žádostí 
o  rozhovor k  připravovanému návrhu na právní legalizaci rozvědky a  kontrarozvědky 
MV.174 Leopold Hofman pozval zástupce I. správy MV na zasedání, které se mělo těmito 
otázkami zabývat. Jeho termín byl ovšem stanoven na 26. srpna 1968.175 

171  Tamtéž, inv. j. 136, Zpráva I. nám. MV S. Padrůňka o činnosti StB od jejích počátků po současnost nazvaná 
„Činnost státní bezpečnosti v uplynulém období a její příští úkoly“, 4. 7. 1968.

172  ABS, f. I. správa SNB, k. 70, Usnesení ze zasedání pléna CÚV KSČ 26. 6. 1968. 
173  Tamtéž, Dopis organizace KSČ na I. správě MV předsednictvu ÚV KSČ, 5. 7. 1968. 
174  Tamtéž, Návrh dopisu předsedovi Branného a bezpečnostního výboru NS. Prohlášení pracovníků čs. roz-

vědky k výzvě Branného a bezpečnostního výboru NS, 11. 7. 1968. 
175  ABS, f. ÚZK, sign. 01-3/X, Posudek k návrhům zákonů o „Ústřední správě zpravodajské služby“ a o „Vojenské 

zpravodajské službě“. V příloze průvodní dopis zaslaný L. Hofmanovi z 19. 7. 1968. 
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Do konce července vznikl posudek, který se stavěl proti realizaci návrhu na ustavení 
ÚSZS, vypracovaný skupinou odborníků z rozvědky, kontrarozvědky a ze Studijního ústa-
vu MV. Jako zásadní námitku uváděl skutečnost, že projekt nebyl projednáván v kvalifi-
kovaném okruhu odborníků ani mu nepředcházela komplexní analýza mezinárodních 
a  vnitřních podmínek a  budoucích potřeb ČSSR. Projekt podle něj neodpovídal potře-
bám práce obou služeb ani zájmům ČSSR. Zdůrazňoval, že rozvědka není bezpečnostním 
aparátem, ale že jejím úkolem je získávat utajované informace ze zahraničí a jejím hlav-
ním operačním prostorem jsou „kapitalistické státy“. Jako závažný argument na podporu 
tvrzení, že rozvědka nemůže být definována jako „vojensky organizovaný sbor“, posudek 
uváděl, že z  hlediska mezinárodního práva je nepřijatelné, aby složka bezpečnostního 
aparátu ČSSR vyvíjela činnost na území jiných svrchovaných států. Navíc by to vytvářelo 
maximálně obtížné podmínky pro její práci v zahraničí a limitovalo možnosti získávat za-
hraniční spolupracovníky. Vyslovoval výhrady i k názvu rozvědky – místo Ústřední správy 
zpravodajské služby navrhoval pojmenování Služba zahraniční dokumentace.176 

 Přes napjatou situaci a narůstající rozkol ve vedení ministerstva vnitra se reformisté 
v čele s ministrem Pavlem snažili ze všech sil udržet kontrolu nad vývojem situace v bez-
pečnostních strukturách. V rozporu s přáním a snahami reformátorů na I. správě MV však 
nebyla v dané situaci reforma rozvědky pro stranické a státní vedení urgentní záležitostí. 

176  Tamtéž, Posudek k návrhům zákonů o „Ústřední správě zpravodajské služby“ a o „Vojenské zpravodajské 
službě“ z 19. 7. 1968. 
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Ovládnutí československé rozvědky při sovětské okupaci 21. srpna 1968

Vývoj v  Československu v  první polovině roku 1968 byl pečlivě sledován stranickými, 
státními a  bezpečnostními složkami většiny zemí sovětského bloku a  reformní proces 
se záhy stal předmětem jejich ostré kritiky. Vedle nátlaku „bratrských komunistických 
stran“ na vedení KSČ, aby zabránilo dalším projevům liberalizace, zahájil bezpečnostní 
a vojenský aparát Varšavské smlouvy přípravy na eventuální zákrok na československém 
území.177 Hlavní roli sehrála KGB, která se v Československu začala chovat jako v nepřátel-
ské zemi.178 Obdobně pracoval také zpravodajský aparát dalších zemí: Polska, Maďarska179 
a  velmi aktivně též NDR.180 Skupina zástupců I.  hlavní správy KGB předávala poznatky 
o osobách podporujících reformy nebo o příslušnících, kteří vystupovali proti jejich pří-
tomnosti v I. správě MV. Během jara a léta 1968 se totiž podstatně zhoršily vztahy mezi 
československou Státní bezpečností a jejími dosavadními partnery, což se dotklo v první 
řadě rozvědky. 

KGB v přípravě opatření při obsazení československého území využila rozštěpení ve-
litelského sboru bezpečnostních složek, zejména Státní bezpečnosti, na podporovatele 
a odpůrce reforem.181 Vytvořila tajnou síť z osob, které nesouhlasily s dosavadním směřo-
váním společenského vývoje. Organizací této skupiny byli pověřeni zástupci KGB v Česko-
slovensku gen. Michail Grigorijevič Kotov a plk. Jevgenij Grigorijevič Nazarov, oba dobře 
znalí prostředí ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Skupinu „spolehlivých“ od srp-
na 1968 pod jejich vedením organizovali bývalý náměstek ministra vnitra Jaroslav Klíma 
a stávající náměstek ministra pro Státní bezpečnost Viliam Šalgovič.182 Právě druhý z nich 
se stal hlavním hybatelem plánované akce a cíleně vybíral takové funkcionáře minister-
stva vnitra, jejichž kontaktů, vlivu a negativního postoje vůči reformnímu vedení ministra 
Pavla bylo možné využít.183 Mezi součásti StB, které měly být paralyzovány, byla zahrnuta 

177  K tomu viz např. PAUER, Jan: Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy. Pozadí – plánování – provedení, s. 34–161; 
DURMAN, Karel: Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991. Karolinum, Praha 1998, s. 73–120.

178  ANDREW, Christopher – MITROCHIN, Vasilij: Neznámé špionážní operace KGB. Mitrochinův archiv. Academia, 
Praha 2001, s. 263–264.

179  BÁRATH, Magdolna: Přijetí Pražského jara maďarským bezpečnostním aparátem. In: Bezpečnostní aparát, 
propaganda a Pražské jaro. Sborník k mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 7.–9. září 2008. ÚSTR, 
Praha 2009, s. 74–79; MAJCHRZAK, Grzegorz: Polská tajná služba a Pražské jaro. In: tamtéž, s. 79–101. 

180  NDR patřila mezi první a nejtvrdší kritiky reforem v Československu. Hlavní správa rozvědky Ministerstva 
státní bezpečnosti NDR (Hauptverwaltung Aufklärung) pečlivě sledovala československou zahraniční po-
litiku a její cíle, zejména jakékoli náznaky politického sblížení se SRN. Východoněmeckou rozvědku např. 
mimořádně iritoval případ indiskrece návštěvy jejího náčelníka Markuse Wolfa v Praze, o níž s negativní 
konotací referovaly Literární noviny v červenci 1968. TANTSCHER, Monika: Maßnahme „Donau“ und Einsatz 
„Genesung“. Die Niederschlagung des Prager Frühling 1968/69 im Spiegel der MfS-Akten. BStU, Berlin 1998  
(2. vydání), s. 26–33; CAJTHAML, Petr: Politický úkol. Aktivní opatření v době krize komunistického režimu. 
Securitas imperii, 2010, č. 17, s. 84.

181  Podrobně viz ŽÁČEK, Pavel: KGB a  srpen 1968. Role sovětských „poradců“ při okupaci Československa.  
In: Solitér. Pocta historikovi Václavu Veberovi. ÚSTR, Praha 2012, s. 307–309. 

182  ŽÁČEK, Pavel: Komunisté nezdvihají prst, nýbrž pěst. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 2, s. 18–20.
183  ABS, f. ÚZK, sign. 03-8, Zpráva o průběhu událostí a činnosti některých funkcionářů v souvislosti se vstu-

pem vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy na území ČSSR ve dnech 20.–21. 8. 1968 (nedatováno), s. 4.
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také I. správa MV. Proto Šalgovič oslovil i bývalého náčelníka I. správy MV Josefa Housku. 
V jeho případě mohl těžit z jeho negativního postoje daného odvoláním z funkce.184 

Šalgovič jej kontaktoval již vpodvečer 18. srpna 1968 a následující den dopoledne mu 
na krátké schůzce údajně pouze neurčitě naznačil, že v nejbližších dnech dojde k závaž-
ným rozhodnutím ÚV KSČ.185 Houska od odpoledních hodin 20. srpna pravděpodobně 
začal s konzervativně orientovanými důstojníky rozvědky připravovat určitá opatření.186

Šalgovič pozdě večer 20. srpna vyhlásil poplach útvarů Státní bezpečnosti a svolal po-
radu jejich vedoucích pracovníků.187 Shromážděné funkcionáře informoval o  zahájení 
vojenského zásahu Varšavské smlouvy a uložil jim úkoly, kterými měli invazi napomáhat. 
Ty hlavní svěřil útvarům StB působícím na československém území.188 Rozvědce byly ur-
čeny pokyny mnohem skromnější a mělo být především zajištěno její vyřazení z provo-
zu. Houska se měl opět ujmout funkce náčelníka I. správy MV místo Miloslava Čecha.189 
K tomu měl zajistit na I. správě MV úplnou pohotovost, zabezpečit skladiště zbraní. Šal-
govič mu přečetl seznam několika osob z řad vedení správy a náčelníků odborů, u nichž 
byla žádoucí izolace, „aby nevyvolávaly neklid“.190 Z nejvyšších funkcionářů rozvědky byl 
k Šalgovičovi povolán pouze Zdeněk Žlábek,191 kterému bylo sděleno, že v důsledku vstu-
pu sovětských vojsk do Československa přebírá vedení Houska.192 

184  Josef Houska v říjnu 1968 na poradě u ministra vnitra Pelnáře výslovně uvedl, že nesouhlasil s odvoláním 
z funkce bez vysvětlení důvodů. Tamtéž, sign. 03-8-1, Záznam [z porady ministra vnitra J. Pelnáře dne 8. 10. 
1968], s. 57. 

185  Tamtéž, sign. 03-11, Dopis J. Housky ministrovi Janu Pelnářovi ze dne 1. 9. 1968, s. 2. Houska byl minist-
rem Pavlem z funkce odvolán k 1. 8. 1968 oficiálně kvůli podezření z podílu na činnosti StB v 50. letech. 
Následně mělo proběhnout Houskovo prošetření trvající cca 14 dní. Po dohodě se Šalgovičem nastoupil 
Houska 5. 8. 1968 dovolenou, po jejímž ukončení mělo být rozhodnuto o jeho dalším zařazení. Když byl 
18. 8. 1968 Šalgovičem osloven a požádán o schůzku následujícího dne, považoval to Houska údajně za 
krok vedoucí k řešení jeho pracovního umístění. Místo toho mu Šalgovič 19. 8. 1968 prý pouze sdělil, že na 
to není čas, neboť je na 20. 8. 1968 připraveno zasedání ÚV KSČ, kde budou projednány závažné otázky.  
Z tohoto důvodu dostal Houska pokyn, aby byl v nejbližších dnech dosažitelný. 

186  Tamtéž, sign. 03-12, Vyjádření Anny Balatkové, písařky 12. odboru I. správy MV, z 8. 10. 1968, s. 24. 
187  K Šalgovičově činnosti viz tamtéž, sign. 03-8/I, Informace k postupu bývalého náměstka ministra vnitra pro 

StB Viliama Šalgoviče ve dnech vstupu spojeneckých vojsk do ČSSR (nedatováno), s. 45–52.
188  K tomu podrobně viz ŽÁČEK, Pavel: Odvrácená tvář Pražského jara. Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968. 
189  ABS, f. ÚZK, sign. 03-11, Dopis J. Housky ministrovi J. Pelnářovi ze dne 1. 9. 1968, s. 3; tamtéž, doplňující ruko-

pisný záznam J. Housky z 9. 10. 1968, s. 22. Podle říjnového záznamu převzal Houska vedení I. správy MV na 
základě pokynu svého nadřízeného, tj. náměstka ministra vnitra pro StB. Zároveň zdůraznil, že se jednalo 
o situaci, která vyžadovala i mimořádná – i když dočasná – opatření. Zvláště proto, že mně byla známa nedůvěra  
s. Šalgoviče vůči s. Čadovi [Čechovi] a Novákovi [Paclíkovi].

190  Tamtéž, Dopis J. Housky ministrovi J. Pelnářovi ze dne 1. 9. 1968, s. 3; tamtéž, doplňující rukopisný záznam 
J. Housky z 9. 10. 1968, s. 22. Šalgovič Houskovi údajně nadiktoval jen několik jmen: Čada [Miloslav Čech], 
Novák [Jan Paclík], Juran [Zdeněk Jodas], Majer [Václav Táborský], Hanousek [Přemysl Holan] s dodatkem: 
„No a ostatní radikálové“. K finální podobě seznamu internovaných se Houska nechtěl blíže vyjádřit: Jejich 
seznam byl doplněn některými soudruhy ve štábu, takže jsem celkový počet neznal a neznám. Blahoslav Sláma, 
který byl o opatřeních informován Houskou osobně, ovšem zmiňuje, že Houska disponoval seznamem, 
který měl přibližně 21 jmen. Zda do přípravy seznamu zasahovala KGB, nebylo spolehlivě zjištěno. Tamtéž, 
Vyjádření k situaci dne 20. a 21. srpna 1968 – informace M. Čecha z 10. 10. 1968, s. 7 a tamtéž, Záznam k udá-
lostem na I. správě MV ve dnech 21. a 22. 8. 1968 – informace vedoucího sekretariátu náčelníka I. správy MV 
B. Slámy z 10. 10. 1968, s. 25. 

191  Tato volba nebyla v žádném případě překvapivá. Žlábek se stal zástupcem náčelníka I. správy MV v únoru 
1962, tj. tři měsíce po jmenování Housky do čela rozvědky. Na I. správu MV byl převelen z VKR, přičemž 
předtím v letech 1945–1951 sloužil u StB. Z členů vedení rozvědky v roce 1968 byl Houskovi evidentně osob-
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Necelou hodinu po půlnoci z 20. na 21. srpna zahájili činnost pučisté, kteří se přesunu-
li do tehdejšího sídla rozvědky v tzv. staré budově v Křížovnické/Platnéřské ulici. V prů-
běhu následujících hodin se Houska za podpory improvizovaného štábu ujal vedení  
I. správy MV. V rámci vyhlášené pohotovosti pučisté povolali příslušníky rozvědky na pra-
coviště, ovšem s výjimkou těch vedoucích pracovníků, kteří byli považováni za potenciál-
ně problematické. Houska osobně vydal pokyn neinformovat Miloslava Čecha a  Jana 
Paclíka. Stejný postup měl následovat v případě dalších cca 21 osob, které rovněž neměly 
být vyrozuměny a v případě příchodu na pracoviště měly být internovány.193 Pučistům se 
postupně podařilo ovládnout dozorčí, strážní a spojovací službu a vyslali také skupiny 
k obsazení některých detašovaných pracovišť rozvědky. Povolávaným příslušníkům nebyl 
sdělován účel vyhlašované pohotovosti a  až po příchodu na pracoviště jim samozvané 
vedení rozvědky podalo zkreslené zdůvodnění akce. Houska účelově informoval o vývoji 
situace na krátké poradě svůj štáb. Sdělil, že činnost protistátních a protistranických činite-
lů dostoupila vrcholu a že se vedení strany (hovořil o předsednictvu strany – pozn. autorů) 
rozhodlo požádat o pomoc spřátelené státy v rámci Varšavské smlouvy.194 Od brzkých ranních 
hodin 21. srpna 1968 řídil I. správu MV bez vážnějších problémů. Kromě již informova-
ných „spiklenců“ velká část příslušníků dané rozkazy uposlechla. Nebylo to ovšem nic 
nepochopitelného, neboť příkazy pučistů byly záměrně formulovány velmi obecně a ne-
uváděly jako hlavní důvod podporu sovětské okupace. Význam provedených opatření byl 
zřetelný až v dopoledních hodinách 21. srpna, kdy se již jednoznačně projevil rozsah a cíl 
sovětského zásahu. 

Přibližně po třetí hodině ranní začali na I. správu MV přicházet příslušníci povolaní 
k pohotovosti, včetně těch, kteří byli uvedeni na seznamu „nežádoucích“ osob.195 Zesílená 
služba u  vchodu do budovy je odváděla do zasedací místnosti, tzv. kaple.196 Protože se 
spiklencům nepodařilo klamnými informacemi zamezit příchodu některých vedoucích 
činitelů do budovy I. správy, dotklo se uvedené opatření i Miloslava Čecha a Jana Paclíka.197 
Celkem bylo zadrženo cca 15 osob ze seznamu čítajícího 29 jmen.198 Zadrženým byly ode-

ně nejbližší a rozhodně neplatil za zastánce reformních snah o změnu postavení I. správy MV. Zástupcem 
náčelníka rozvědky byl nepřetržitě téměř 18 let. ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis 
Zdeňka Žlábka ev. č. 6070/25. 

192  ABS, f. ÚZK, sign. 03-11, Záznam – informace zpracovaná Z. Žlábkem 10. 10. 1968, s. 12. Houska uložil Žlábko-
vi 21. 8. 1968 v 0:30 hod. odjet do sídla I. správy MV a vyhlásit tam poplach. Krátce po něm se tam dostavil 
Houska, zatímco Žlábek odjel na své pracoviště v budově nelegální rozvědky.

193  Tamtéž, Záznam k událostem na I. správě MV ve dnech 21. a 22. 8. 1968 – informace vedoucího sekretariátu 
náčelníka I. správy MV B. Slámy z 10. 10. 1968, s. 25. Tato výpověď umožňuje upřesnit časový sled událostí 
v noci z 20. na 21. 8. 1968. Blahoslav Sláma byl povolán k příchodu na pracoviště v 1:00 hod., přičemž do 
tzv. staré budovy dorazil přibližně ve 2:00 hod. Následně se zapojil do telefonického kontaktování osob 
povolaných do služby. První příslušníci rozvědky přicházeli na svá pracoviště okolo 3:00 hod. 

194  Tamtéž. Porady, která se konala přibližně mezi 2. a 3. hod., se kromě Blahoslava Slámy zúčastnili Zdeněk 
Žlábek, Josef Jindřich („Janouš“), František Šulc („Resler“), Milan Michel („Mozr“), Oldřich Špelina („Šru-
bař“) a Miloslav Jelínek („Jareš“).

195 ABS, f. ÚZK, sign. 03-12, Služební záznam V. Táborského pro potřebu vyšetřovací komise I. správy MV  
(15. 11. 1968), s. 28.

196  Tamtéž, sign. 03-11, Záznam k událostem na I. správě MV ve dnech 21. a 22. 8. 1968 – informace vedoucího 
sekretariátu náčelníka I. správy MV B. Slámy z 10. 10. 1968, s. 25.

197  Tamtéž, Vyjádření k situaci dne 20. a 21. srpna 1968 – informace M. Čecha z 10. 10. 1968, s. 6.
198  V průběhu dopoledne 21. 8. 1968 vešel ve známost rozsah „proskripčního seznamu“, který čítal 27–29 osob. 
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brány služební průkazy a klíče od trezorů v kancelářích. V průběhu dopoledních hodin 
21. srpna byli téměř všichni internovaní odesláni domů, kde měli vyčkat dalších pokynů. 
Výjimku představovali Čech a Paclík, kteří byli nadále zadržováni. O jejich dalším osudu 
měl osobně rozhodnout Viliam Šalgovič, vystupující jako samozvaný ministr vnitra. 

Obdobně byly obsazeny také další pražské objekty rozvědky. Budova 3. odboru v ulici 
U Vorlíků v Praze-Bubenči byla okupována v časných ranních hodinách skupinou pracov-
níků 6. odboru v čele se Stanislavem Tomešem.199 Po zásahu této skupiny byly všem pří-
tomným pracovníkům odboru odebrány zbraně a služební průkazy.200 Objekt 6. odboru, 
jehož někteří pracovníci se významně podíleli na činnosti Houskova štábu, byl zajištěn 
skupinou konzervativců v čele se zástupcem náčelníka odboru Františkem Šulcem. Vede-
ní 6. odboru, tj. Přemysl Holan a Zdeněk Jodas, bylo internováno v hlavní budově a něko-
lik proreformních příslušníků odboru nevpustili do jejich kanceláří.201 

Odpoledne se  Šalgovičem telefonicky hovořil zástupce náčelníka správy Jan Paclík, 
který se dotazoval na okolnosti, za kterých bylo sesazeno vedení rozvědky. Šalgovič si-
tuaci komentoval tak, že k formálnímu odvolání z procesních důvodů nedošlo, nicmé-
ně žádal, aby se legální vedení I. správy MV podřídilo skupině, která službu vedla s jeho 
souhlasem.202 Houska se mezitím přesunul do Šalgovičova sekretariátu v hlavní budově 
ministerstva vnitra, kde podal hlášení o splnění úkolů a jednal též s přítomným plk. Na-
zarovem. Po 19. hodině zde Housku navštívil Žlábek a jednal s ním o otázce další izolace 
Čecha a  Paclíka. Oba následně přesvědčili Šalgoviče, aby vedením I. správy MV pověřil 
Žlábka, který v průběhu 21. srpna 1968 prokázal, že je schopen řídit rozvědku dle potřeb 
prosovětské části ministerstva vnitra. Šalgovič po delším váhání návrh schválil.203 Přibliž-
ně ve 21 hodin byli k Šalgovičovi povoláni Čech s Paclíkem. Šalgovič jim oznámil, že jsou 
oba dočasně zproštěni funkce a že na žádost sovětského vedení převzal řízení I. správy MV 
Zdeněk Žlábek.204 Houska, který bezezbytku splnil úkoly uložené Šalgovičem, od pozdní-
ho večera 21. srpna 1968 do dalšího vývoje událostí již nezasahoval a nadále trávil dovo-
lenou doma.205

Rekonstrukce seznamu viz tamtéž, Seznam „27“ – příloha k  Vyjádření k  situaci dne 20. a  21. srpna 1968  
M. Čecha z 10. 10. 1968, s. 11.

199  Stanislav Tomeš („Formánek“) byl v daném období vedoucím oddělení 6. odboru. Sídlo 3. odboru obsa-
dil s  pomocí skupiny svých podřízených a  jednoho z  pracovníků 3. odboru. Rozkaz plnil do 23. hodiny  
21. srpna, kdy byl odvelen zpět. ABS, f. ÚZK, sign. 03-12, Srpnové události – vyjádření (Informace S. Tomeše  
z 12. 11. 1968), s. 32.

200  Tamtéž, sign. 03-11, Situační zpráva za dobu od 20. 8. – 27. 8. 1968 – informace V. Táborského (nedatováno), 
s. 30, a AA, Rozhovor s Pavlem Šíšou dne 30. 3. 2010. 

201  ABS, f. ÚZK, sign. 03-12, Čemus [Čebiš] Oldřich – vyjádření k činnosti po 21. srpnu 1968 (sepsáno 13. 11. 1968), 
s. 16 a tamtéž, vyjádření Josefa Dobrého [Doležala] – nedatováno, s. 17. 

202  Tamtéž, sign. 03-11, Vyjádření k situaci dne 20. a 21. srpna 1968 – informace M. Čecha z 10. 10. 1968, s. 8. 
203  Tamtéž, Dopis J. Housky ministrovi J. Pelnářovi ze dne 1. 9. 1968, s. 3. Srov. též Informace kpt. J. K. o situaci 

na sekretariátě náměstka ministra vnitra V. Šalgoviče 21. srpna 1968, napsaná pro Inspekci ministra vnitra, 
KOUDELKA, František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období pražského jara 1968 (leden 
– srpen 1968), s. 284–287. 

204  Zda mezitím Houskův návrh Šalgovič konzultoval se zástupci sovětských sil, není zřejmé. Mohlo jít o úče-
lové tvrzení, které mělo zvýšit váhu Houskova návrhu. ABS, f. ÚZK, sign. 03-11, Vyjádření k  situaci dne  
20. a 21. srpna 1968 – informace M. Čecha z 10. 10. 1968, s. 8. 

205  Tamtéž, Dopis J. Housky ministrovi J. Pelnářovi ze dne 1. 9. 1968, s. 3. Josef Houska z budovy I. správy MV 
odešel ve 21 hodin, protože už nedostal žádné další pokyny. 

Kaňák_Československá rozvědka a pražské jaro.indb   49 09.08.16   16:09



50

Způsob, jakým Josef Houska splnil určené úkoly, byl považován za dostatečný. Pod jeho 
vedením byla v průběhu kritické noci z 20. na 21. srpna 1968 paralyzována jedna z částí 
bezpečnostního aparátu. Na rozdíl od jiných složek nedostala rozvědka žádné speciální 
úkoly. Houska pouze nechal vytvořit malý oddíl, do jehož čela postavil Zdeňka Žlábka, 
a tento oddíl v průběhu 21. srpna objížděl objekty ministerstva vnitra.206 Jeho úkoly ovšem 
nebyly v průběhu dalších vyšetřování pro nedostatek informací objasněny.207 Operativním 
skupinám (rezidenturám) v zahraničí nedali pučisté žádné pokyny. Převzetí moci a zajiš-
tění osob na I. správě MV se sice odehrálo za použití zbraní,208 ale nikde nedošlo k fyzické-
mu násilí. Jak konzervativci, tak reformisté měli zájem na udržení klidu a zabránění ne-
kontrolovatelnému vývoji. Nasazení sovětských vojenských sil při pacifikaci I. správy MV 
bylo zpočátku patrně velmi malé nebo vůbec žádné. Až později došlo z popudu důstojní-
ků KGB k nasazení oddílu vojáků s jedním obrněným vozidlem v sídle rozvědky.

Nelze však říci, že by okupace v rozvědce proběhla bez odporu. Během 21. srpna 1968, 
po vyjasnění celkového obrazu událostí, gradovala situace i  na I. správě MV, kde také 
došlo k ostrým názorovým střetům mezi zastánci a odpůrci sovětského zásahu. To mělo   
za následek, že minimálně po dobu prvního okupačního týdne byla činnost celé českoslo-
venské rozvědky zastavena.209 

události na i. správě mV ve dnech 22.–30. srpna 1968

První den okupace Československa byla činnost I. správy MV paralyzována, a to za aktivní 
účasti těch jejích příslušníků, kteří podpořili zásah ozbrojených sil Varšavské smlouvy. 
Následující dny ovšem ukázaly, že kolaborantské síly nedokážou dostat I. správu MV zcela 
pod kontrolu. Rozvědka byla rozdělena na odbory, které aktivně reformní proces pod-
porovaly, a na organizační celky, které stály v opozici. Názorová polarizace, znatelná již 
bezprostředně před sovětskou okupací, se promítla i do postoje jednotlivých příslušníků 
rozvědky k zásahu vojsk Varšavské smlouvy. Houska pro své potřeby zcela přirozeně vy-
užil právě příslušníky odborů, u kterých si byl jist, že potlačení pražského jara násilnou 
cestou akceptují a bez potíží se na něm budou podílet. Tito příslušníci I. správy MV byli 
bezprostředně po okupaci v  menšině. Nesouhlas s  obsazením Československa dokázal 
názorově stmelit velkou část příslušníků rozvědky, což byla situace odpovídající vývoji 
v celé československé společnosti. Někteří z nich dokonce využili svých znalostí, kontaktů 

206  Tamtéž, Vyjádření k situaci dne 20. a 21. srpna 1968 – informace M. Čecha z 10. 10. 1968, s. 8. Žlábek dle 
svého vyjádření strávil od cca 8 do 15.30 hod. 21. 8. 1968 spolu s oddílem příslušníků I. správy plněním ne-
ujasněného úkolu v budovách MV. Nejprve se měl hlásit v hlavní budově na Letné, odkud byl po dlouhém 
čekání odeslán do budovy Správy kádrů MV. Tam byl, kvůli uzavření budovy sovětskou armádou, izolován 
do odpoledních hodin. Po uvolnění budovy se vrátil na své pracoviště a hlásil se zpět J. Houskovi. Tamtéž, 
Záznam – informace zpracovaná Z. Žlábkem 10. 10. 1968, s. 12. 

207  Tamtéž. Ze Žlábkových záznamů z října 1968 vyplývá, že své poslání neznal a úkoly měl obdržet v hlavní 
budově MV, kam ovšem nebyl vpuštěn. Následující etapy vyšetřování se jeho úlohou již nezabývaly.

208  Veškerá svědectví se shodují na tom, že osoby jednající na straně konzervativců byly vybaveny samopaly 
z výzbroje, kterou měla I. správa MV přidělenu, tj. samopaly vzor 61 „Škorpion“.

209  ABS, f. ÚZK, sign. 03-11, Záznam k událostem na I. správě MV ve dnech 21. a 22. 8. 1968 – informace vedoucí-
ho sekretariátu náčelníka I. správy MV B. Slámy z 10. 10. 1968, s. 25. 
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nebo technického vybavení ve prospěch členů vlády, XIV. sjezdu KSČ, medií a té části spo-
lečnosti, která se aktivně postavila proti přítomnosti vojsk Varšavské smlouvy v zemi. Pro 
odpůrce okupace v  rozvědce nepředstavovalo nově dosazené vedení autoritu, které by 
se bezpodmínečně podřídili. Již 21. srpna začal zasedat CÚV KSČ, který se stal opozičním 
centrem proti Žlábkovi, a pod vedením Lubomíra Šefrny byl ve dnech následujících po 
okupaci hlavní oporou reformního křídla rozvědky.210 Šefrna fakticky jednal namísto ná-
čelníka Čecha a jeho vliv se konzervativnímu vedení v průběhu srpna nepodařilo omezit. 
Již druhý den po okupaci, tj. 22. srpna, se Zdeněk Žlábek snažil uvést rozvědku do normál-
ního chodu. Její příslušníci, kteří byli předchozího dne zproštěni služby, se směli vrátit 
na svá pracoviště, ale řada z nich se po negativním zážitku z internace zdržovala raději 
mimo domov.211 Jednalo se např. o náčelníka správy Miloslava Čecha, který se po odchodu 
z  rozvědky ukrýval před dalším možným zadržením podobně jako ministr vnitra Josef 
Pavel. Zejména hlavním představitelům reforem se Žlábek zdráhal povolení k nástupu do 
služby vydat a některé případy konzultoval se sovětskými „poradci“. 

Zdeněk Žlábek si také 22. srpna pozval předsedu CÚV KSČ Lubomíra Šefrnu, který te-
lefonicky hovořil se Šalgovičem o nutných opatřeních. Výsledkem jednání byla dohoda, 
jejímž účelem bylo zklidnit situaci a zachovat jednotu v řadách příslušníků rozvědky. Žlá-
bek a Šefrna se shodli, že se budou řídit pokyny oficiálního vedení státu. Neznamenalo 
to však, že se v rozvědce podařilo nastolit klid. Vnitřní konflikt způsobený mimořádnou 
situací nebylo možné utišit naráz, význam jednání spočíval spíše v tom, že obě strany už 
byly schopny spolu jednat a vyvarovaly se radikálních řešení. Reformisté a konzervativně 
orientovaní příslušníci měli nadále naprosto odlišný pohled na situaci.212 

Nejvyšší politická instituce I. správy MV, v níž měli převahu reformisté, zasedla k jedná-
ní ve dnech 22.–23. srpna 1968 v rozšířeném složení. Celoútvarový výbor KSČ vyjádřil pod-
poru výsledkům politického vývoje v Československu v průběhu pražského jara a pokra-
čování odporu proti okupaci. Vydal také prohlášení (rezoluci), v němž vyjádřil podporu 
platné vládě a vedení Komunistické strany Československa a deklaroval podporu i jejímu 
probíhajícímu mimořádnému XIV. sjezdu. Prohlášení podepsali Šefrna i Žlábek, což lze 
hodnotit jako taktický ústupek konzervativních sil, které neměly v  dané situaci jedno-
značnou převahu.213 Žlábek také souhlasil s odesláním informace zahraničním zpravodaj-
ským skupinám (rezidenturám), které byly ujištěny o podpoře legálního vedení státu ze 
strany pražské „centrály“.214 

Vedle toho bylo 23. srpna 1968 většinou členů CÚV KSČ schváleno a vydáno prohlášení 
nazvané „Stanovisko komunistů čs. rozvědky k  současné politické situaci“, které násle-
dujícího dne odvysílal Československý rozhlas. Výzva byla později otištěna na stránkách  

210  Tamtéž, f. I. správa SNB, k. 08, Zpráva o politické situaci na I. správě MV v krizovém období 1968–69, 30. 3. 
1971.

211  ABS, f. ÚZK, sign. 03-11, Záznam – informace zpracovaná Z. Žlábkem, 10. 10. 1968, s. 12. 
212  Tamtéž, sign. 03-12, Čemus [Čebiš] Oldřich – vyjádření k činnosti po 21. srpnu 1968 (sepsáno 13. 11. 1968), s. 16.
213  Tamtéž, sign. 03-11, Situační zpráva o stavu a činnosti I. správy MV za dobu od noci z 20. na 21. 8. 1968 do  

27. 8. 1968 – záznam Z. Žemly [Žlábka] datovaný 28. 8. 1968, s. 15. 
214  Činnost rezidentur I. správy MV po sovětské okupaci Československa představuje specifický a široký pro-

blém hodný samostatné studie.
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Rudého práva, což byl na poměry do té doby přísně tajné organizace ojedinělý krok. Pro-
hlášení odsoudilo okupaci Československa jako bezprecedentní porušení mezinárodních 
dohod, označilo ji za násilný akt a obsahovalo také pasáž odsuzující opatření provedená 
na Šalgovičův pokyn v noci z 21. na 22. srpna.215 

Kromě proklamativních prohlášení CÚV KSČ se objevila řada dalších forem odporu. 
Pět příslušníků rozvědky reagovalo na situaci odevzdáním služebního průkazu, resp. 
okamžitou žádostí o propuštění ze služebního poměru.216 Zaznamenány byly i případy 
výroby letáků či psaní hesel, a to přímo v sídelní budově I. správy MV, kde vznikl na nádvo-
ří velký nápis „Šalgoviči, Šalgoviči, nařežem ti prdel biči!“217 Zdeněk Žlábek se za těchto 
okolností pokusil převzít vládu nad situací „po služební linii“, tj. v oblasti, která mu jako 
zástupci náčelníka správy skýtala více možností. Na 23. srpna svolal poradu náčelníků od-
borů, kde vyhlásil – jako v dané chvíli nejvyšší přítomný funkcionář – jednostranné pře-
vzetí odpovědnosti za chod celé rozvědky. Svůj postoj odůvodnil tím, že nemá kontakt na 
skrývajícího se ministra vnitra, s nímž by bylo možné vzniklou situaci řešit.218 

S Josefem Pavlem ovšem udržovali utajený kontakt zástupci rozvědky v operačním štá-
bu ministra vnitra. Náčelník 2. odboru Slavoj Frous předal nashromážděné informace 
o vývoji na I. správě MV náčelníkovi Studijního ústavu MV Janu Peřinovi, který působil 
na utajených pracovištích operačního štábu v Praze 6.219 Tyto poznatky byly zařazeny do 
souhrnné zprávy pro ministra vnitra, která byla dokončena o několik dní později. Další 
člen operačního štábu Josef Plzák220 se jako odborník na spojovací techniku podílel na 
udržování spojení v rámci neustále se měnících improvizovaných stanovišť. Ve spoluprá-
ci s  pracovníky spojovacích součástí rozvědky připravil záložní rádiové pracoviště pro 
vedení ministerstva vnitra.221 Náčelník správy Miloslav Čech se mezitím stal delegátem  
XIV. sjezdu KSČ, který se 22. srpna 1968 konal v improvizovaných podmínkách v podniku 
ČKD v Praze-Vysočanech. Spolu s ním byl na sjezdu jako delegát další příslušník rozvědky 
Antonín Šlais,222 který pro ÚV KSČ zvolený na vysočanském sjezdu zajistil téměř dvě desít-

215  Text prohlášení viz KOUDELKA, František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období praž-
ského jara 1968 (leden – srpen 1968), s. 228, dokument č. 52.

216  Své služební průkazy odevzdali na Žlábkově sekretariátu Jaroslav Borský, Oldřich Čebiš a  Josef Doležal 
(všichni ze 6. odboru) a o propuštění ze služebního poměru požádali Josef Minx a Robert Husák ze 3. odbo-
ru. Svá jednání vysvětlili jako reakci na opatření, která proti nim byla bezdůvodně použita. Čemus [Čebiš] 
Oldřich – vyjádření k činnosti po 21. srpnu 1968 (sepsáno 13. 11. 1968). ABS, f. ÚZK, sign. 03-12, vyjádření Jo-
sefa Dobrého [Doležala] – nedatováno, s. 17 ; tamtéž, sign. 03-11, Situační zpráva o stavu a činnosti I. správy 
MV za dobu od noci z 20. na 21. 8. 1968 do 27. 8. 1968 – záznam Z. Žemly [Žlábka] datovaný 28. 8. 1968, s. 18. 

217  AA, Rozhovor s Jaroslavem Procházkou dne 30. 3. 2011. 
218  ABS, f. ÚZK, sign. 03-11, Situační zpráva o stavu a činnosti I. správy MV za dobu od noci z 20. na 21. 8. 1968 do 

27. 8. 1968 – záznam Z. Žemly [Žlábka] datovaný 28. 8. 1968, s. 15. 
219  Tamtéž, sign. 07-5, Zpráva o činnosti operačního štábu ministra vnitra z 16. 2. 1970, s. 36–37.
220  Josef Plzák (nar. 1931). Do služeb ministerstva vnitra vstoupil v červenci 1955 po zakončení Elektrotechnic-

ké fakulty ČVUT. Nejprve působil v rámci IX. správy MV, kde se zabýval problematikou rádiového spojení 
a vývoje. Od roku 1964 byl trvale přemístěn k rozvědce, kde se i nadále věnoval svému oboru. Dvakrát pobý-
val v Guineji jako poradce tamního ministra bezpečnosti pro spojovací a operativní techniku. Ke konci září 
1969 požádal o uvolnění ze služebního poměru a v následujícím roce mu byla v rámci normalizační očisty 
pro jeho postoj k okupaci Československa odebrána hodnost.

221  AA, Rozhovor s Josefem Plzákem (nar. 1931) dne 10. 4. 2011 a rozhovor s Karlem Veverkou (nar. 1940) dne 
23. 3. 2011. 
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ky nevyplněných občanských průkazů. Tento krok, který měl pomoci k ochraně členů ÚV 
KSČ, provedl na pokyn ministra vnitra.223

Další den, tj. 24. srpna, vstoupil do hry ukrývající se ministr vnitra Pavel, který ozná-
mil převzetí StB pod své přímé vedení. Zároveň vydal rozkaz negující veškerá Šalgovičova 
opatření učiněná od 20. srpna 1968. V rozkazu byly výslovně uvedeny personální změny 
na I. správě MV. Ministr vyzval řádné vedení rozvědky, aby se ujalo svých funkcí, nicmé-
ně realizace tohoto kroku byla obtížnější.224 Miloslav Čech i Jan Paclík nebyli odpoledne  
24. srpna stále k dosažení ve svých domovech. Spojení s Čechem udržoval po celou dobu 
jeho skrývání Lubomír Šefrna pouze utajeným způsobem. Šefrna se po Pavlově výzvě spo-
lu se Žlábkem zúčastnil vyjednávání s představiteli KGB o zárukách proti zadržení Čecha. 
„Poradci“ z I. hlavní správy KGB byli podle dochovaných svědectví v kritických dnech ak-
tivní a snažili se ovlivňovat vývoj situace. Jejich vedoucí Litvinov ostře sdělil, že příkazy 
Josefa Pavla nemají být plněny, neboť jako ministr nevykonával svůj úřad. Naproti tomu 
požadoval, aby byli respektováni Šalgovič a Žlábek.225 Své vystoupení vygradoval výrokem 
na adresu příslušníků rozvědky, že kdo nesouhlasí s  postupem zemí Varšavské smlouvy, je 
kontrarevolucionář.226 Současně inicioval příchod oddílu sovětské armády, který měl spo-
lu s  obrněným vozem umístěným na nádvoří hlavní budovy I. správy MV sloužit nejen 
k ochraně, ale také jako výstraha.227 Další jednání s Litvinovem se konalo 26. srpna v obdobné 
atmosféře. Za přítomnosti Žlábka si Litvinov opět povolal Šefrnu a jako předsedovi CÚV 
KSČ mu vytkl, že jím vedený výbor stále zasedá a podporuje rozhodnutí Hlavního výboru 
KSČ na ministerstvu vnitra. Litvinov znovu odmítl uznat legální vládu, a žádal o zajištění 
klidu v rozvědce a hrozil, že pokud k tomu nedojde, může postavit za to odpovědné činite-
le ke zdi.228 Hrubý přístup představitele KGB evidentně souvisel s hodnocením situace na  
I. správě MV, která byla považována ze sovětského pohledu za nejhorší ze všech útvarů 
StB. Vedle projevů odporu ve formě skrývání zpravodajských důstojníků, odevzdávání 
služebních průkazů, psaní hesel a nápisů a zastavování práce se příslušníkům I. hlavní 
správy KGB nelíbily zejména protisovětské projevy, jako byly verbální útoky na vojáky ur-
čené k „ochraně“ budov rozvědky a stržení sovětské vlajky.229 

Žlábek tedy řídil I. správu MV pod patronací KGB i nadále. K dalšímu pokusu vedení 
ministerstva vnitra o  nápravu situace došlo 27. srpna na poradě u  ministra vnitra, kte-
rého zastupoval náměstek Ján Majer.230 Na ní byl zástupce rozvědky v operačním štábu 

222  Antonín Šlais (nar. 1924). Na I. správu MV nastoupil 1. 5. 1963. Do roku 1969 působil jako vedoucí oddělení 
21. a 15. odboru a 1. odboru správy E. Propuštěn byl k 30. 6. 1970.

223  ABS, f. ÚZK, sign. 03-8. Jednalo se o 18 prázdných občanských průkazů, které mjr. A. Šlais vyzvedl 27. 8. 1968 
na Obvodním oddělení Veřejné bezpečnosti v Praze 9. 

224  Šlo o Rozkaz ministra vnitra č. 60/1968. Faksimile viz ŽÁČEK, Pavel: Komunisté nezvedají prst, nýbrž pěst, s. 36.
225  Téhož dne vláda Šalgoviče odvolala a jeho rozhodnutí byla negována. Viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický 

slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci, s. 168.
226  ABS, f. ÚZK, sign. 01-3/IX, Zpráva o  činnosti ministerstva vnitra a  jeho výkonného aparátu za období  

20.–28. 8. 1968 (nedatováno). 
227  Tamtéž. 
228  Tamtéž.
229  ANDREW, Christopher – MITROCHIN, Vasilij: Neznámé špionážní operace KGB. Mitrochinův archiv, s. 269.
230  Ján Majer (nar. 1923) byl náměstkem ministra vnitra ČSSR od 21. 6. do 9. 9. 1968, I. náměstkem ministra 

vnitra ČSSR pak od 10. 9. 1968 do 1. 1. 1969 a státním tajemníkem na Ministerstvu vnitra ČSSR od 2. 1. 1969 
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Slavoj Frous vyzván, aby Čechovi tlumočil výzvu k návratu do funkce náčelníka I. správy 
MV.231 Miloslav Čech již výzvu uposlechl a opět se ujal velení nad rozvědkou, kde apeloval 
na udržení kázně a jednoty. Uvedl přitom, že následující měsíce přinesou opatření, která 
bude nutné splnit i se sebezapřením.232 

O den později, 28. srpna, vznikla zpráva pro ministra vnitra, která byla vytvořena z úda-
jů shromažďovaných operačním štábem v době jeho působení v ilegalitě.233 Obsahovala 
také poznatky o vývoji situace v rozvědce a bez obalu hovořila o tom, jak skupina „po-
radců“ KGB zasahovala do vývoje událostí. Ministr Pavel byl nicméně informován, že po 
návratu M. Čecha do čela rozvědky je její akceschopnost na dobré úrovni. Návrat česko-
slovenské vládní delegace z Moskvy přivítala jedna z organizací KSČ I. správy MV prohlá-
šením, které vyjádřilo podporu československé vládě a vedení KSČ a vzneslo pochybnost 
o rovnoprávnosti obou stran při moskevských jednáních. Také další základní organizace 
KSČ v rozvědce odmítly výsledek tzv. Moskevských dohod jako vnucený akt. První dny po 
ukončení moskevských jednání se obavy reformistů naplnily. Již k 30. srpnu 1968 abdi-
koval ministr vnitra Josef Pavel, což byla jedna ze základních podmínek sovětské strany. 
Reformisté z I. správy MV se s odcházejícím ministrem rozloučili prostřednictvím delega-
ce vedené Miloslavem Čechem a CÚV KSČ mu za jeho činnost poděkoval dopisem. Pavel 
ještě Čecha mimořádně povýšil do hodnosti podplukovníka s účinností od 1. září 1968.234

Situace na i. správě mV od nástupu ministra vnitra pelnáře

Na post ministra vnitra byl jmenován dosavadní předseda Krajského národního výbo-
ru v Plzni Jan Pelnář.235 Od svých podřízených si okamžitě vyžádal hlášení o událostech 
a  celkovém stavu hlavních útvarů ministerstva vnitra. Vedení I. správy MV reagovalo  
4. září 1968 zprávou, která v  hrubých rysech informovala o  zásadních událostech roku 
1968. Miloslav Čech se snažil ukázat novému ministrovi, že má situaci pod kontrolou, a na-
stínil mu, jaké problémy bude nutné v nejbližším období řešit. Houskovu akci z 21. srpna 
1968 označil za negativní jev narušující morální stav rozvědky. Obsazení budov I. správy 
MV popsal jako čin početně omezené skupiny, která uvnitř služby neměla fakticky žádný 
vliv a jejíž činnost ve prospěch pučistů byla dána existenčními obavami. Naproti tomu za 
pozitivum označil výraznou podporu právoplatného vedení státu a KSČ, které zabránily 

do 28. 4. 1970. Více k němu viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 
1948–1989. Ministři a jejich náměstci, s. 120–123.

231  Na této poradě byl Operační štáb ministra vnitra rozpuštěn. ABS, f. ÚZK, k. 66, Zpráva o S. Frousovi zpraco-
vaná odborem „I“ I. správy MV dne 20. 3. 1970. 

232  Tamtéž, f. I. správa SNB, k. 08, Zpráva o  politické situaci na I. správě MV v  krizovém období 1968–1969 
 z 30. 3. 1971.

233  ABS, f. ÚZK, sign. 01-3/IX, Zpráva o činnosti ministerstva vnitra a  jeho výkonného aparátu za období od 
20.–28. 8. 1968 (nedatováno).

234  Tamtéž, f. I. správa SNB, k. 08, Zpráva o  politické situaci na I. správě MV v  krizovém období 1968–1969  
z  30. 3. 1971, s.  33. ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Miloslava Čecha ev. č. 638/29, 
Rozkaz ministra vnitra č. 583/1968.

235  K  jeho životopisu viz KALOUS, Jan a  kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v  letech  
1948–1989. Ministři a jejich náměstci, s. 139–141.
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zneužití I. správy pro potřeby okupantů. Vyzdvihl také úlohu CÚV KSČ, který si po celou 
dobu uchoval nezávislost a vydával veřejná prohlášení podporující odpor proti okupaci.236 

V průběhu prvních deseti dnů se ovšem na Pelnářův stůl dostala další svědectví, který-
mi se jejich pisatelé snažili připomenout nedávné události na I. správě MV. Nejzávažnější 
přišlo od nejdůležitějšího aktéra noci z 20. na 21. srpna, tj. od Josefa Housky. Ten mu již 
v den Pelnářova nástupu do funkce napsal a nastínil mu svou činnost ve dnech předchá-
zejících okupaci i v jejím průběhu. Jádrem jeho dopisu bylo odmítnutí veřejně šířených 
informací, v nichž byl označen za zrádce a kolaboranta. Houska žádal nového ministra 
o urychlené prošetření své činnosti, aby mohl být opět zařazen na nové pracoviště.237 

Pelnář předal stížnosti Inspekci ministra vnitra (IMV), která se již sběrem informací 
o  dění v  bezpečnostních složkách v  průběhu prvních dnů sovětské okupace začala za-
bývat.238 Své záznamy pro potřeby IMV pod bezprostředním dojmem událostí sepsali do 
poloviny října 1968 všichni hlavní vedoucí představitelé I. správy MV: Miloslav Čech, Jan 
Paclík i Zdeněk Žlábek a Josef Houska.239 Písemně se vyjádřili také někteří jejich podřízení, 
kteří byli do událostí zapojeni nebo se cítili postiženi jejich průběhem.240 Osud hlavních 
kolaborantů se rozhodl ministr Pelnář vyřešit „šalamounsky“, když jim v polovině října 
oznámil, že nebudou zařazeni zpět ke svým původním útvarům, nýbrž budou převedeni 
k jiným složkám.241 J. Houska nové zařazení přijal,242 ovšem znovu vyjádřil nesouhlas se 
svým odvoláním z funkce, které mu nebylo bývalým ministrem Pavlem zdůvodněno.243

Otázku kolaborace řešila interně také samotná I. správa MV. Její funkcionáři, kteří byli 
21. srpna 1968 internování, vyjadřovali opakovaně nad tímto krokem rozhořčení. Zákrok 
proti sobě a svým kolegům odmítali jako svévolný akt samozvanců a odvolávali se na svou 

236  ABS, f. ÚZK, sign. 01-3/IX, Morálně politický stav aparátu rozvědky – zpráva M. Čecha pro sekretariát minis-
tra vnitra ze 4. 9. 1968.

237  Tamtéž, sign. 03-11, Vyjádření Josefa Housky z 1. 9. 1968, s. 2. Houska tím narážel na okolnosti svého odvo-
lání v červenci 1968, kdy měla být šetřena jeho činnost v 50. letech. 

238  BÁRTA, Milan: Inspekce ministra vnitra v roce 1968 a posrpnové čistky v aparátu ministerstva. Paměť a ději-
ny, 2009, roč. 3, č. 1, s. 105–114.

239  ABS, f. ÚZK, sign. 03-11, Vyjádření k situaci dne 20. a 21. srpna 1968 – informace M. Čecha z 10. 10. 1968,  
s. 6; tamtéž, Záznam – informace zpracovaná Z. Žlábkem 10. 10. 1968, s. 12; tamtéž, Situační zpráva o stavu 
a činnosti I. správy MV za dobu od noci z 20. na 21. 8. 1968 do 27. 8. 1968 – záznam Z. Žlábka datovaný 28. 8. 
1968, s. 14; tamtéž, Záznam – informace zpracovaná před 14. 10. 1968 J. Paclíkem, s. 19 a tamtéž, rukopisný 
doplňující záznam od J. Housky z 9. 10. 1968, s. 22. 

240  Tamtéž, Záznam k událostem na I. správě MV ve dnech 21. a 22. 8. 1968 – zpráva vedoucího sekretariátu 
náčelníka I. správy MV Blahoslava Slámy z 10. 10. 1968, s. 25 a tamtéž, Situační zpráva za dobu od 20. 8.  
do 27. 8. 1968 – informace náčelníka 3. odboru I. správy MV Václava Táborského (nedatováno), s. 30.

241  ABS, f. ÚZK, sign. 03-8-1, Záznam (z porady ministra vnitra J. Pelnáře dne 8. 10. 1968), s. 57. 
242  Josef Houska se na podzim 1968 stal příslovečným „horkým bramborem“. Vedení MV se o jeho zařazení 

v září 1968 neúspěšně pokusilo jednat na ZS GŠ ČSLA, tj. u vojenské rozvědky. Následně kolegium ministra 
vnitra uložilo náměstku Vaškovi, aby zvážil jeho zařazení do HS StB. Zajímavé je, že do rozvědky byli na-
opak v téže době převeleni další aktéři okupačních dní s rozdílnými osudy – Zdeněk Formánek, který byl 
jako zástupce náčelníka HS StB a náčelník 2. správy MV unesen sovětskými tajnými službami do Drážďan, 
a Bohumír Molnár, který se „zasloužil“ aktivním vystoupením při zatčení Alexandera Dubčeka a vedení 
KSČ. ABS, f. Kádrová správa 1965–1982 (dále jen A 26), inv. j. 3, Kádrová opatření. Informace o výsledcích 
šetření u funkcionářů MV zproštěných funkcí v červenci 1968 a o zařazení některých dalších funkcionářů 
odvolaných z vedoucích funkcí MV z 9. 9. 1968.

243  ABS, f. ÚZK, sign. 03-8-1, Záznam (z porady ministra vnitra J. Pelnáře dne 14. 10. 1968), s. 44. 
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věrnost politice KSČ. Např. náčelník Čech ve své zprávě z 10. října 1968 zdůraznil, že všichni 
soudruzi ze seznamu „27“ byli a dosud jsou hluboce dotčení tímto aktem a žádají vyšetření, kdo 
a za jakým účelem a z jakých pohnutek dal seznam zpracovat.244 Naproti tomu jejich kolegové, 
kteří se na internacích v rámci Houskova štábu podíleli, neprojevili sebemenší kritickou 
reflexi své činnosti. Ti, kteří se zúčastnili opatření ve prospěch okupačních sil, se jedno-
značně odvolávali na plnění rozkazů nadřízených a označení zrádců či kolaborantů od-
mítali.245

S ohledem na velký rozsah sledovaných událostí a množství shromážděného materiálu 
rozhodl ministr vnitra o zřízení speciálních komisí na jednotlivých pracovištích bezpeč-
nostních složek, kde se problémy koncentrovaly.246 Jejich úkolem bylo objasnit mimořádná 
jednání pracovníků tak, aby bylo možné objektivně posoudit vzniklou situaci, zhodnotit ji a uza-
vřít. Objasňování všech problémů [je nutné] provést formou písemných osobních vyjádření 
soudruhů.247 Komise k šetření událostí byla na základě Pelnářova rozhodnutí zřízena i na  
I. správě MV. Převzala písemná svědectví dostupná do té doby pouze IMV a vedle doposud 
zkoumaných událostí též navrhla rozšířit záběr šetření.248 Kromě zaměření na Houskovu 
akci byl patrný jeden důležitý posun. Do práce komise již promlouvaly snahy zmapovat 
také projevy odporu proti okupaci. Proto jako jeden z  hlavních problémů prověřovala 
předávání zpráv o  situaci v  bezpečnostních složkách do Československého rozhlasu 
a  otázku úniku zpráv o  návštěvě náčelníka Hlavní správy rozvědky Ministerstva státní 
bezpečnosti NDR Markuse Wolfa v  Praze. Zjištěné poznatky vyznívaly rozpačitě, neboť 
vůbec nebraly na vědomí skutečné příčiny srpnových událostí. V podmínkách sovětské 
okupace a  při slábnoucí pozici reformistů byl zcela pominut podíl KGB na opatřeních 
v československých bezpečnostních složkách. Svou roli sehrál též šibeniční termín, který 
pro předložení zpráv dílčích komisí stanovil datum 15. listopadu 1968. Zejména v Hous-
kově případě byla očekávána důležitá svědectví, ke kterým však, kvůli jeho neochotě vy-
povídat, nedošlo. Houska vůči komisi vystupoval ofenzivně – výslovně upozornil, že její 
zaměření na podporovatele invaze je jednostranné, a  „doporučil“ jí, aby se obrátila na 
osoby mimo tento okruh a zkoumala protisovětské projevy a jejich pozadí. Ani další svě-
dectví prosovětsky orientovaných příslušníků situaci blíže neosvětlila. Místo přiblížení 
vlastní role v  okupačních opatřeních dotazovaní opět odmítali poskytnout informace 
(nebo si je „nepamatovali“) a vystupovali přezíravě.249 V závěrečné zprávě proto komise 
pouze bezmocně konstatovala, že se jí nepodařilo splnit uložený úkol, a zkoumané udá-
losti tak prakticky neobjasnila. Šetření probíhalo v době, kdy současníci již vnímali po-
stupné změny, které vzdalovaly domácí politickou scénu od směru vytyčeného na jaře 
a v létě 1968. 

244  Tamtéž, sign. 03-11, Vyjádření k situaci dne 20. a 21. srpna 1968 – informace M. Čecha z 10. 10. 1968, s. 7. 
245  Tamtéž, sign. 03-12, Vyjádření k srpnovým událostem – informace M. Michela zpracovaná po 8. 11. 1968,  

s. 30 a tamtéž, Srpnové události – vyjádření (Informace S. Tomeše z 12. 11. 1968), s. 32.
246  ABS, f. ÚZK, sign. 03-12, Ustavení dílčích komisí na správách MV – dopis náčelníka IMV z  22. 10. 1968,  

s. 122. 
247  Tamtéž. 
248  ABS, f. ÚZK, sign. 03-12, Nedatované stanovisko (pravděpodobně – pozn. autorů) komise I. správy MV  

ke stavu šetření, s. 61. 
249  Tamtéž, Rukopisná zpráva J. Housky pro potřeby vyšetřovací komise I. správy MV z 9. 11. 1968, s. 52.
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Vnitřní organizace KSČ na rozvědce byla i po okupaci Československa nadále důleži-
tým dějištěm názorových střetů. Zatímco před srpnem 1968 byli konzervativně smýšlející 
příslušníci v  defenzivě a  CÚV KSČ ovládali reformisté, povzbudila změna mocenského 
uspořádání konzervativní síly k aktivitě. A tak zatímco se oficiální vyšetřování událostí 
teprve rozbíhalo, rozhořely se na úrovni základních organizací KSČ tvrdé spory o smysl 
reformního procesu v Československu, o jeho projevy v bezpečnostním aparátu a pohled 
na okupaci. Vedle toho byly nedávné události předmětem opakované vzrušené diskuse 
i v běžném denním styku na pracovištích.250 Konzervativně zaměření příslušníci byli nyní 
ve výhodě, protože čas pracoval pro ně, kvůli postupnému rozkladu proreformních pod-
mínek v řídicích strukturách státu a vládnoucí KSČ. Záměrem konzervativců bylo – cestou 
zdola, tj. tlakem základních organizací KSČ na jednotlivých odborech – zpochybnit a od-
stranit reformisty ovládaný CÚV KSČ.251 V té době podpora reformního procesu a odpor 
proti sovětské okupaci v řadách příslušníků I. správy MV, stejně jako v celé společnosti, 
postupně slábly a došlo k řadě případů názorových „obratů“.252

změna ve vedení i. správy mV a s ní spojená opatření

Osobou zodpovědnou za řízení I. správy MV, která po sovětské okupaci nahradila ve funk-
ci náměstka pro StB Viliama Šalgoviče, se stal JUDr. František Vašek.253 Na rozdíl od kon-
trarozvědných součástí, kde byla odvolána reformně smýšlející část velitelského sboru 
již na konci září, zůstalo služební vedení rozvědky zachováno téměř až do konce roku 
1968.254 Jejím novým náčelníkem se stal 16. prosince 1968 plk. Čestmír Podzemný, dosa-

250  Tamtéž, Záznam pro komisi podle Rozkazu náčelníka I. správy MV č. 9 z 24. 10. 1968 – zpráva Jiřího Borec-
kého [Stejskala] z 11. 11. 1968, s. 44, a tamtéž, Diskusní příspěvek Jaromíra Koloucha („Nývlta“) pro členskou 
schůzi 8. ZO KSČ I. správy MV ze 7. 10. 1968, s. 100–105. 

251  AA, Rozhovor s Karlem Veverkou dne 23. 3. 2011. 
252  Tamtéž, Rozhovor s Jaroslavem Andresem dne 14. 2. 2012.
253  František Vašek (1924–2008) byl náměstkem ministra vnitra ČSSR od 10. 9. 1968 do 31. 12. 1969. K jeho živo-

topisu viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři 
a jejich náměstci, s. 194–196.

254  Zajímavý byl vývoj zařazení J. Housky. Na podzim 1968 bylo jeho působení ve vedení ministerstva vnitra 
evidentně neúnosné. Houska se nicméně s postupující normalizací rychle vrátil do důležitých funkcí. Od 
března 1969 nastoupil jako náčelník nově vytvořeného Zpravodajského odboru Federální správy zpravo-
dajských služeb, který převzal část úkolů bývalého náměstka ministra vnitra pro StB. V prosinci 1969 byl 
vyslán jako sekretář delegace náměstka ministra vnitra Miroslava Košnara na jednání s KGB a v roce 1970 
byl vybrán jako člen komise pro přípravu podkladů z problematiky bezpečnostních složek pro jednání  
XIV. sjezdu KSČ. ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Josefa Housky ev. č. 6455/24; tamtéž,  
f. A 2/3, inv. j. 952, Návrh na složení řídící komise a příslušných pracovních komisí k přípravě podkladovým 
materiálů pro XIV. sjezd KSČ (nedatováno); tamtéž f. A 13, inv. j. 13, Informace o současné situaci na úseku 
boje proti vnějšímu nepříteli a některé návrhy na opatření z 10. 4. 1969 a inv. j. 25, Trestní věc pplk. Františka 
Šulce ze 4. 5. 1969 a tamtéž, f. Zpravodajský odbor Federální správy zpravodajské služby 1969–1970 (A 18), 
inv. j. 2, Stanovisko a připomínky k návrhu I. a II. správy na zřízení rezidentur v Jugoslávii z 30. 10. 1969,  
inv. j. 19, Zpráva o emigraci příslušníků MV do ciziny a o důsledcích emigrace od 1. 1. 1968 do 30. 10. 1969  
z 9. 2. 1970 a inv. j. 29, Zpráva o výsledcích jednání delegace MV ČSSR s vedením Výboru pro státní bezpeč-
nosti při Radě ministrů SSSR ve dnech 8.–13. 12. 1969.
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vadní velitel 2. oddělení Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA.255 O jeho jmenová-
ní rozhodla, kromě organizačních schopností, dosavadní naprostá politická spolehlivost 
a také to, že nebyl zatížen vnitřními spory uvnitř I. správy MV či na ministerstvu vnitra 
a plně podporoval nastolený vývoj v KSČ.256 Hlavními argumenty pro změnu byla potře-
ba I. správu MV vnitřně stabilizovat a upevnit její vedení. Jako důvod k výměně vedení 
rozvědky bylo využito i defekcí257 jejích dvou příslušníků do zahraničí, které podle svých 
odpůrců Miloslav Čech neřešil dostatečně razantně.

Podzemný záhy po příchodu na I. správu MV vystoupil na shromáždění (aktivu) před 
členy CÚV KSČ a základních organizací KSČ rozvědky. Nastínil politickou situaci v Česko-
slovensku z  pohledu konzervativního křídla v  KSČ. Svým novým podřízeným následně 
sdělil, že od nich bude požadovat bezmeznou věrnost zásadám marxismu-leninismu, socia-
listickému vlastenectví a  proletářskému internacionalismu.258 Jeho projev lze bez nadsázky 
označit za uzavření krátkého období pokusu o reformu v rámci I. správy MV. Podzemný 
dal pomocí obvyklých frází a hesel jasně najevo, že pod svým vedením nebude tolerovat 
existenci žádných názorově odlišných skupin. Jeho rázný projev urychlil rozklad reform-
ního křídla ve stranických organizacích, dodal sebevědomí konzervativně orientované 
části rozvědky a přesvědčil váhající příslušníky o tom, na jakou stranu se mají definitivně 
přiklonit.259

V průběhu ledna 1969 došlo k dalším změnám ve velitelské struktuře rozvědky.260 Nej-
prve byl fakticky odstaven Čechův zástupce Jan Paclík, kterého nahradil pplk. Ján Pobe-
ha.261 Jeho jmenování do funkce zástupce náčelníka správy zdůvodnil František Vašek 

255  Stalo se tak kádrovým rozkazem ministra vnitra č. 910/1968 ze dne 21. 12. 1968. ABS, f. Osobní evidenční 
karty, osobní evidenční karta Čestmíra Podzemného. 

256  ABS, f. A 2/3, inv. j. 2269, Návrh na ustanovení do funkce náčelníka I. správy MV plk. Čestmíra Podzemného 
z 10. 12. 1968.

257  Defekce je označení pro přechod zpravodajského důstojníka (na základě vlastního rozhodnutí nebo po 
získání ke spolupráci) na stranu protivníka.

258  ABS, f. I. správa SNB, k. 014, Zpráva o  politické situaci na I. správě MV v  krizovém období 1968–1969  
z 30. 3. 1970.

259  Tamtéž. 
260  V osobních materiálech těch, kteří se stali aktéry rošády ve vedení I. správy MV, jsou uvedena data pozdější, 

tj. data, kdy byla změna ve funkčním zařazení potvrzena kádrovým rozkazem. J. Paclík tak byl oficiálně od-
volán z funkce zástupce náčelníka I. správy MV až 30. 4. 1969. Dokumenty z ledna 1969 ovšem jasně ukazují, 
že výměna zástupců náčelníka rozvědky v praxi proběhla již tehdy. Příznačné je mj. i to, že Podzemného 
informace o nové struktuře rozvědky z 10. 1. 1969 byla v kopii distribuována J. Jindřichovi, a nikoli J. Paclí-
kovi. ABS, f. I. správa SNB, k. 014, Východiska a zdůvodnění nové organizace čs. rozvědky z 10. 1. 1969.

261  Ján Pobeha, nar. 3. 6. 1922, původně tesař. Za 2. světové války se připojil k partyzánské jednotce „Signál“. 
V letech 1946–1954 působil u StB v Žilině. Po absolvování roční školy KGB byl od roku 1955 přidělen na KS 
MV v Banské Bystrici. V  letech 1960–1962 vedl 1. odbor KS MV Košice (krajský odbor rozvědky). V  letech 
1962–1964 pracoval na I. správě MV jako náčelník 4. (afroasijského) odboru a poradce v Mali. Pak se vrátil na 
stejné služební místo v Košicích. V roce 1968 se stal náčelníkem správy StB MV SSR, odkud 1. 2. 1969 přešel 
na I. správu FSZS. V letech 1974–1981 náčelník KS SNB Bratislava a od roku 1981 děkan na VŠ SNB v Bratislavě. 
V důchodu byl od roku 1987 a zemřel v roce 2006 v Košicích. ABS, f. A 13, inv. j. 44, Stručné charakteristiky 
vedoucích představitelů Hlavní správy rozvědky, 21. 5. 1969 a tamtéž, f. Perso nální spisy ministerstva vnitra, 
operativní příloha k osobní evidenční kartě Jána Pobehy. Více k němu také viz SIVOŠ, Jerguš: Centrála ŠtB 
na Slovensku. Vznik, vývoj a zánik Hlavnej správy Štátnej bezpečnosti Slovenskej socialistickej republiky 
(1969–1974). In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 9. ABS, Praha 2011, s. 271–322, konkrétně na s. 275–276.
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potřebou dostat do vedení osobu slovenské národnosti v souvislosti s realizací federativ-
ního uspořádání státu. Dalším zástupcem náčelníka správy se stal Josef Jindřich, který se 
prezentoval jako odpůrce reformního procesu a v noci z 20. na 21. srpna patřil do Hous-
kova štábu. Jeho jméno ovšem nebylo v této souvislosti zřejmě tolik exponováno, proto-
že odvolání z místa zástupce náčelníka správy se dotklo i Zdeňka Žlábka.262 Nápadným 
jevem těchto změn byl fakt, že nebyly spojovány s angažmá sesazeného vedení I. správy 
MV v reformním procesu nebo naopak v případě nově jmenovaných náčelníků v podpoře 
sovětské okupace.263 Ke zdůraznění těchto „zásluh“ došlo až v průběhu hlavní fáze čistek 
v bezpečnostních složkách. 

 Jako hlavní úkoly vedení rozvědky pro nejbližší období byly stanoveny: postupná nor-
malizace a konsolidace na základě pozitivního politického a pracovního programu, jehož rozhod-
né a racionální plnění přispěje k paralyzování zesilující se podvratné činnosti imperialistických 
sil proti ČSSR a celé socialistické soustavě.264 Rozvědka měla být sjednocena na základě prin-
cipů revolučního marxismu-leninismu, proletářského internacionalismu a přátelství se SSSR.265 
Podzemného vedení od ledna 1969 jednalo plně v těchto intencích. Rozvědka proto za-
čala předávat zprávy týkající se také vnitřní situace ve státě a  intenzivně sledovala čin-
nost československých občanů v zahraničí.266 V prvních dnech ledna 1969 se podílela na 
pohotovosti vyhlášené na ministerstvu vnitra po protestech veřejnosti a sdělovacích pro-
středků proti vyřazení Josefa Smrkovského z volby předsedy Federálního shromáždění. 
Po protestním sebeupálení Jana Palacha267 a následujících demonstracích Podzemný zno-
vu nařídil rozvědce pohotovost a do zahraničí vydal pokyn k zesílení činnosti, jejíž výsledky 
by přispěly k posílení bezpečnosti našeho státu a pomohly stranickému a státnímu vedení při 
překonání situace, která narušila konsolidační proces.268 Podzemný, který do vedení I. správy 
MV nastoupil s vojenskou rázností, později své kroky popsal takto: Vzhledem k závažnosti 
krize přijal jsem tehdy rozhodná a nezbytná opatření k bojovému stmelení I. správy MV, obraně 

262  Žlábek se však do vedení rozvědky vrátil a v letech 1971–1980 opět působil jako zástupce náčelníka I. správy 
FMV. ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Zdeňka Žlábka ev. č. 6070/25.

263  Jak Vaškova zpráva pro Pelnáře, tak Pelnářova zpráva pro Černíka hovořily pouze o  potížích spojených 
s defekcemi a o potřebě rozvědku stabilizovat. O. Černík byl 4. 2. 1969 informován, že nové vedení I. správy 
MV se začíná osvědčovat a nastává potřebná konsolidace, která je nutná pro to, aby rozvědka mohla zajišťovat své 
významné společenské poslání. ABS, f. A 2/3, inv. j. 2277, Informace o vykonaných kádrových opatřeních ve 
vedení čs. rozvědky ze 4. 2. 1969.

264  Tamtéž.
265  Tamtéž.
266  ABS, f. A 34, inv. j. 3877, Situační zprávy z I. správy MV. Zprávy datované od ledna do května 1969 byly zasí-

lány na II. správu MV. Šlo o informace o vývoji vnitřní situace v Československu, kterými I. správa dispono-
vala. Značná část zpráv popisuje situaci mezi studenty v lednu 1969, odpor proti změnám ve vedení KSČ 
v dubnu 1969, studentské akce k 1. 5. 1969 atd. 

267  Jan Palach (1948–1969), student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se 16. 1. 1969 zapálil v horní části 
Václavského náměstí v Praze. Jeho čin byl protestem proti narůstající pasivitě československé společnosti 
a počínající normalizaci. O tři dny později svým zraněním podlehl. Palachův pohřeb 25. 1. 1969 v Praze se 
stal masovým protestem čítajícím desítky tisíc osob. Podrobně k němu viz BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik 
– JAREŠ, Jakub: Jan Palach ’69. Univerzita Karlova – ÚSTR – Togga, Praha 2009.

268  ABS, f. I. správa SNB, k. 3B, Zápis z porady vedení I. správy MV s náčelníky odborů konané 20. ledna 1969, 
Zápis z porady vedení I. správy MV s náčelníky odborů konané 21. ledna 1969. Obě porady vedl Podzemný 
osobně a sám podal „správný“ výklad událostí, kdy odmítl Palachův čin a také následné akce a požadavky 
studentů.
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objektů a vytvoření bojové úderné jednotky k politickému zajištění akce.269 Současně zahájila 
zvláštní komise zpracování souhrnné informace o politickém vývoji v rozvědce po lednu 
1968, kterou si vyžádal náměstek ministra vnitra František Vašek.270 Na základě informací 
z jednotlivých útvarů ministerstva vnitra měla vzniknout souhrnná zpráva pro ÚV KSČ.271 

Jednalo se o první ze souhrnných analýz, které měly za cíl vysvětlit v dobových spole-
čenských souvislostech vnitřní vývoj na I. správě MV. Její finální podobu dokončila komise 
vedená náčelníkem analytického odboru Slavojem Frousem na počátku února 1969. Zprá-
va ukazuje I. správu MV, na rozdíl od pozdějších schematicky pojatých rozborů, jako ná-
zorově vnitřně rozpolcený celek, jehož fungování v letech 1968–1969 ovlivňovaly totožné 
otázky, stejně jako tomu bylo v případě KSČ a bezpečnostních složek. Záměry reformistů, 
zejména pokus o osamostatnění rozvědky od aparátu StB, byly hodnoceny jako do urči-
té doby prospěšný záměr, oprávněně reagující na nedostatky při jejím řízení. Nicméně 
k odsouzení reformy rozvědky došlo proto, že ji provádělo vedení, které údajně nemělo 
autoritu u podřízených. Odsudku se dostalo i ministru Pavlovi, který nedokázal koncepč-
ně svěřený resort řídit. O mezinárodních faktorech ovlivňujících vývoj v Československu 
v podobě údajné konspirace států NATO, kterými se již vedení ministerstva vnitra usilov-
ně zaštiťovalo, se analýza zmínila jen okrajově, a to pouze jako o vedlejším jevu, který byl 
také v rozvědce podceněn.272 

V polovině února dal Podzemný pokyn k zahájení dalších personálních změn. Jeho zá-
stupce Ján Pobeha byl na poradě vedení správy 14. února 1969 pověřen přípravou plánu, 
na jehož základě měly být do vedoucích pozic dosazeny ideologicky pevné a politicky vyspělé 
osoby.273 K tomu mu napomáhala také vnitřní jednání v organizacích KSČ, kde na jaře 1969 
spěla k rozuzlení vleklá diskuse o událostech roku 1968. Ti, kteří se cítili po lednu 1968 
plány na reformu existenčně ohroženi, viděli stále větší možnost dosáhnout zadostiuči-
nění a „zvítězit“. Na prosincovém (1968) shromáždění CÚV KSČ byl odsouhlasen požada-
vek svolat v březnu 1969 výroční schůzi, která měla v rozvědce zvolit nové vedení stranické 
organizace. Šefrnovo reformistické vedení CÚV od konce podzimu rychle ztrácelo pod-
poru členské základny, která se stále více přikláněla ke kritickému pohledu na události 
roku 1968. Před březnovou výroční schůzí CÚV byly uspořádány konference jednotlivých 
základních organizací, kde většinu získali zastánci normalizačního kurzu.274 Normalizá-
tory významně podpořily také organizace KSČ oblastních odborů I. správy MV v krajských 
městech. Takové rozložení sil předznamenalo i výsledek výroční schůze, protože jako její 
delegáti byli většinou nominováni odpůrci stávajícího vedení a jeho politiky. 

269  Tamtéž, f. ÚZK, k. 66, Informace náčelníka I. správy MV pro federálního ministra vnitra z 9. 3. 1970.
270  Požadavek vycházel z  usnesení předsednictva ÚV KSČ ze 7. ledna 1969, které zadalo ministrům obrany 

a  vnitra úkol zjistit „morálně-politický stav“, tj. zejména zjistit názory na politický vývoj let 1968–1969 
v podřízených složkách a vypracovat návrhy na jeho zlepšení. ABS, f. A 2/3, inv. j. 1591, Usnesení 114. schůze 
PÚV KSČ ze 7. 1. 1969. Politická situace v ČSLA a složkách MV a MPS a jejich příslušníků.

271  Tamtéž, f. I. správa MV, k. 3B, Zápis z porady vedení I. správy MV 17. a 20. 1. 1969.
272  ABS, f. I. správa SNB, k. 014, Zpráva o politické situaci v čs. rozvědce, o tvorbě a plnění jejího Akčního pro-

gramu v období od ledna 1968 do ledna 1969 (nedatováno).
273  Tamtéž, k. 3B, Zápis z porady vedení I. správy MV konané dne 14. 2. 1969.
274  Tamtéž, k. 014, Zpráva o politické situaci na I. správě MV v krizovém období 1968–1969 z 30. 3. 1970.
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Schůze se uskutečnila ve dnech 12.–13. března 1969. Stávající předseda CÚV Lubomír 
Šefrna přednesl k práci organizace KSČ rozsáhlou zprávu, kterou se pokusil vysvětlit a ob-
hájit činnost reformního křídla rozvědky, především snahy týkající se nalezení jejího no-
vého postavení v rámci státní správy. Jako jeden z hlavních obranných argumentů uváděl 
nedostatek informací z vedení resortu vnitra a z ÚV KSČ o vývoji ve státě, čímž chtěl od-
vrátit spojování pokusu o reformu s činností údajných „protisocialistických sil“. Šefrna 
v  uvedené zprávě naznačil opatrný odstup od ministra Pavla a  bývalé vedení rozvědky 
omlouval nutností plnit rozkazy. Již v úvodu projevu se distancoval od řady událostí let 
1968–1969.275 Projev však protireformně orientovaným delegátům konference pouze po-
tvrdil to, zač vedení CÚV dlouhodobě kritizovali. Šefrna se pokusil o hledání kompromis-
ního řešení, tím ovšem reformisté ve vedení CÚV KSČ nic nezískali. Výsledkem konference 
byla volba nového vedení stranické organizace a razantní odstranění jeho dosavadních 
členů.276 

V průběhu konference došlo také ke změně postavení výboru KSČ v rozvědce. Výroční 
konference byla totiž svolána zároveň jako ustavující schůze Hlavního výboru KSČ č. 2.277 
Z dosavadního CÚV, který byl podřízen Hlavnímu výboru (HV) KSČ ministerstva vnitra, 
vznikl nový samostatný výbor, který spadal do přímé pravomoci ÚV KSČ.278 Šlo o krok při-
pravovaný již dříve, nicméně nové vedení HV KSČ č. 2 již jednoznačně ovládli zastánci 
normalizace. Naprostý obrat na I. správě MV tak nastal měsíc před celkovou změnou ve 
vedení KSČ a dva měsíce před podobným zvratem ve stranické organizaci na Federálním 
ministerstvu vnitra. HV KSČ č. 2 ihned po výroční konferenci zahájil práci na novém roz-
boru politického vývoje na I. správě MV, který ještě ostřeji přehodnotil situaci v  letech 
1968–1969. Na konci března 1969, kdy došlo k protisovětským demonstracím označeným 
jako tzv. hokejové události,279 vyzval HV KSČ č. 2 ve svém provolání příslušníky rozvědky 
k bojové pohotovosti. Prohlášení o podpoře jejich činnosti zaslal na ÚV KSČ a stranické-
mu výboru na Hlavní správě Veřejné bezpečnosti, jež se účastnila zásahu proti demon-
strujícím.280 

Na počátku března 1969 absolvoval Čestmír Podzemný úvodní jednání se zástupci  
I. hlavní správy KGB v Moskvě. Podzemný s Pobehou podali představitelům KGB zprávu 
o situaci v čs. rozvědce, o probíhající reorganizaci a o hlavních úkolech, které v současné době 

275  Tamtéž, Zpráva o činnosti Celoútvarové organizace KSČ na rozvědce za období březen 1968 – březen 1969 
(nedatováno).

276  Tamtéž, Zpráva o politické situaci na I. správě MV v krizovém období 1968–1969 z 30. 3. 1971.
277  Vedle Hlavního výboru KSČ č. 2 vznikl též Hlavní výbor KSČ č. 1, do jehož pravomoci spadalo Federální 

ministerstvo vnitra ČSSR.
278  Hlavní výbor KSČ č. 2 byl postaven na úroveň okresního výboru KSČ a  byl řízen přímo ÚV KSČ. Výbory 

byly budovány ve spolupráci se státně-administrativním oddělením ÚV KSČ jako nástroje, kterými vedení 
strany dohlíželo na činnost bezpečnostních složek. ABS, f. A 2/3, inv. j. 1636, Usnesení 176. Schůze PÚV KSČ,  
19. 6. 1970. Informativní zpráva o poznatcích ÚKRK KSČ z prověrky očisty MV ČSSR od pravicových sil a ně-
které poznatky z dodržování stranické a státní disciplíny.

279  K tzv. hokejovým událostem viz KALOUS Jan: ČSSR – okupanti 4:3. Analýza jedné březnové noci. Paměť a dě-
jiny, 2009, roč. 2, č. 2, s. 22–43.

280  ABS, f. I. správa SNB, k. 014, Zpráva o  politické situaci na I. správě MV v  krizovém období 1968–1969  
z 30. 3. 1971.
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naše rozvědka plní, a diskutovali s nimi otázku činnosti všech součástí I. správy FSZS.281 Šlo 
tak o  prvotní jednání vedoucí k  obnově úzké vazby československé rozvědky na svého 
sovětského „partnera“, na které měla I. hlavní správa KGB výrazný zájem. Při schůzce Pod-
zemný a Pobeha navázali osobní kontakty se sovětskými zpravodajci a vedení rozvědky 
KGB dostalo reciproční pozvánku do Prahy na počátek května 1969. 

Projevem federalizace v rámci rozvědky se stalo zřízení její pobočky v Bratislavě.282 Prv-
ní jednání proběhla již v říjnu 1968.283 Výsledkem byla „Předběžná směrnice pro činnost 
Pobočky HSR v Bratislavě“, definující Správu F jako specifický mezistupeň rozvědky, kte-
rý se stal jejím představitelem vůči slovenským stranickým a státním institucím. V rám-
ci zpravodajské činnosti byla Správa F pověřena koordinací oblastních odborů HSR na 
Slovensku a při své práci se měla zaměřit na získávání informací o otázkách specificky slo-
venského záujmu (slovenský separatismus, slovenská emigrácia, Vatikán, slovenské krajanské 
hnutie apod.).284

personální čistka na i. správě – definitivní nástup normalizace

Nejdůležitější reakcí na politický vývoj v prostředí bezpečnostních složek v letech 1968–
1969 se stal postih příslušníků, kteří projevili zájem o reformování československé spo-
lečnosti, o změny ve fungování bezpečnostních složek nebo se profilovali jako odpůrci 
okupace. Podpora reformního procesu, který byl postupně označen jako „kontrarevoluč-
ní“, se stala známkou politické nespolehlivosti. A právě v oblasti bezpečnostních a ozbro-
jených sil kladly vedení KSČ a vláda na otázku politické konformity mimořádný důraz, 
neboť šlo o jejich základní opory.

Čistka byla samotnými organizátory etapizována do dvou hlavních fází.285 V první fázi 
od dubna do května 1969 proběhla v  podobě, kterou umožňovala stávající mocenská 
konstelace. Jednalo se hlavně o cílené změny ve vedoucích funkcích, kam byli dosazeni 
lidé aktivně působící proti reformátorům. Tímto způsobem proběhla prosincová výměna 
vedení rozvědky a  krátce po ní následovala další na pozicích zástupců náčelníka sprá-
vy. Do konce června roku 1969 bylo ze svých funkcí odvoláno šest osob.286 Šlo o zdánlivě 
nízký počet, nicméně jejich nástupci z řad konzervativně orientovaných příslušníků oka-
mžitě přistoupili k dalším změnám na podřízených úsecích. Ve prospěch normalizátorů 
vyzněla také reorganizace rozvědky v únoru a březnu 1969, kdy se do nově vytvářených 

281  Tamtéž, k. 3B, Zápis z porady velení I. správy, náčelníků správ a náčelníků operativních odborů konané dne 
21. 3. 1969.

282  K této problematice viz též MIKLOVIČ, Michal: Pobočka Hlavnej správy rozviedky v Bratislave 1969–1971. 
Pamäť národa, 2013, roč. 9, č. 4, s. 59–68.

283  ABS, f. I. správa SNB, k. 3, Zápis z porady vedení I. správy MV s náčelníky odborů a samostatných oddělení 
konané dne 17. 10. 1968. 

284  Tamtéž, k. 3B, Predběžná smernice pre činnosť Pobočky HSR v Bratislave z 21. 5. 1969.
285  Tamtéž, Zápis z porady na branném a bezpečnostním oddělení ÚV KSČ ke zprávě o situaci na čs. rozvědce 

a perspektivě dalšího vývoje z 10. 9. 1969.
286 Jmenováním Čestmíra Podzemného byl 16. 12. 1968 z funkce náčelníka I. správy odstraněn Miloslav Čech 

a v průběhu ledna byl Jánem Pobehou nahrazen také zástupce náčelníka správy Jan Paclík. K 31. 1. 1969 byl 
následně odvolán Jiří Stejskal – náčelník 8. odboru a poté 1. 2. 1969 Emil Paták – náčelník odboru S, 30. 4. 
1969 Václav Táborský – náčelník 2. odboru správy A a 15. 6. 1969 Zdeněk Jodas – náčelník 2. odboru správy B.
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funkcí ve většině případů dostaly osoby „oddané marxismu-leninismu“.287 Relativně nízký 
počet změn v  rozvědce na přelomu let 1968/1969 byl evidentně dán ještě nerozhodnu-
tým střetem mezi reformisty a normalizátory ve vedení státu. Podzemný si totiž ve svých 
pozdějších zprávách stěžoval, že kádrová opatření započatá novým velením byla též ztížena 
až do dubnového pléna ÚV KSČ288 pokusy revizionistického křídla v centrálních orgánech KSČ 
(Smrkovský, Hofman atd.) udržet v náčelnických funkcích na rozvědce představitele pravicového 
oportunismu, kteří s nimi měli úzké kontakty.289 Ministr vnitra Pelnář a jeho náměstek Vašek 
mu sami doporučili v prvním čtvrtletí roku 1969 raději „opatrný a taktický postup“ v per-
sonálních záležitostech. 

Důležitou oblast pro normalizaci v personální oblasti představovala příprava zpravo-
dajských důstojníků rozvědky. Její „základní rozvědná škola“290 byla podrobena na jaře 
1969 hloubkové kontrole. Velká část jejích absolventů se totiž připojila k  proreformně 
orientované části rozvědky.291 Kontrolní komise konstatovala, že škola a její pedagogič-
tí pracovníci vyhovovali daným požadavkům pouze v otázce odborné zpravodajské pří-
pravy. Výchovné působení školy v politické oblasti se ale stalo terčem kritiky, neboť v ní 
nedocházelo k cílené indoktrinaci školených zpravodajských důstojníků, ale naopak byl 
kladen (v rámci tehdejších možností) důraz na názorovou individualitu. Jako hlavní „vi-
ník“ byl označen ředitel školy Vladimír Stern, který byl následně odvolán z funkce.292 

i. správa FSzS a výročí okupace československa v srpnu 1969

Po spontánních společenských protestech v  lednu a  březnu 1969 vládnoucí garnitura 
očekávala další demonstrace při prvním výročí okupace Československa. Připravovala 
již od jara opatření, která měla jakékoli náznaky společenského odporu potlačit. Jednalo 

287  To se týkalo především jmenování Josefa Jindřicha zástupcem náčelníka I. správy MV, pověření Milana Mi-
chela vedením správy B, Josefa Kostky do čela správy E a Viléma Koziorka do vedení odboru „I“.

288  Na plenárním zasedání ÚV KSČ 17. 4. 1969 byl místo A. Dubčeka zvolen 1. tajemníkem G. Husák.
289  ABS, f. ÚZK, k. 66, Informace náčelníka I. správy MV pro federálního ministra vnitra z 9. 3. 1970. Podzemný 

tak reagoval na vyjádření nelibosti ze strany J. Smrkovského nad opatřeními rozvědky v lednu 1969, kdy 
Podzemný vyhlásil pohotovost při společenském napětí po protestu J. Palacha. Smrkovský svou kritiku 
vůči osobě nového náčelníka rozvědky vyjádřil na vedení ministerstva vnitra a měl po Pelnářovi požadovat 
předvolání Podzemného k pohovoru. K tomu ovšem nedošlo.

290  Jednalo se o  výcvikové zařízení sídlící v  pražské ulici Na Zátorce. V  rámci jednoročních kurzů zde pro-
cházelo přípravou vždy asi 15–20 příslušníků rozvědky. Jejich náplní byla teoretická příprava a zejména 
praktická výuka zpravodajské činnosti – obrany proti sledování, organizace schůzek, využívání operativní 
techniky, udržování spojení atd. Srov. LUDVÍK, Vlastimil: Malá sestra. Československá špionáž 1968–1990. 
Vlastním nákladem, Londýn 1991, s. 18–21. 

291  O kontrole bylo rozhodnuto v březnu 1969 rozkazem náčelníka I. správy FSZS č. 12/1969. ABS, f. I. správa 
SNB, k. 3B, Důvodová zpráva o výsledku kontroly v základní rozvědné škole HSR z 20. 5. 1969.

292  Hodnocení z roku 1971 uvádí: Vladimír Stern jako náčelník školy zaujímal nekritická stanoviska k nesprávným 
názorům posluchačů a stálých pracovníků školy v letech 1968–1969 a nese velkou politickou odpovědnost za po-
litickou situaci, která se mezi posluchači vytvořila a jejímž výsledkem bylo značné procento politicky narušených 
posluchačů. Negativní postoj Vladimíra Sterna vyvrcholil v srpnových událostech roku 1968, kdy považoval vstup 
spojeneckých vojsk za okupaci a v sledujícím období se aktivně podílel na šíření pravicových názorů a tendencí a na 
těchto pozicích setrval až do vyloučení z KSČ. ABS, f. A 26, inv. j. 58, Stern Vladimír, býv. příslušník MV – stížnost 
na odnětí vyznamenání, 15. 11. 1971.
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se o komplex kroků, jejichž součástí byl plán s krycím názvem „Vltava“.293 Podklady pro 
něj měla rozvědka spolu s dalšími centrálními útvary StB připravit do 20. dubna 1969.294 
O jejich mimořádném charakteru svědčí i to, že vedle intenzivního sběru informací měla 
také rozvědka zajistit nasazení svých příslušníků v  ulicích Prahy. Již od července proto 
zahájila sběr informací o „činnosti protispolečenských sil“. Na počátku měsíce Podzemný 
vydal pokyn připravit se na zesílení služeb a upozornil, že širší opatření je nutné připravit  
k  18. srpnu 1969.295 Počátkem srpna zpracovala I. správa FSZS plány pro nasazení a  od 
poloviny měsíce již zvyšovala zpravodajskou činnost a  vyhlášený stupeň pohotovosti. 
Na dny 20.–25. srpna nařídil Podzemný stoprocentní pohotovost příslušníků rozvědky. 
Získané poznatky předávala zvláštní skupina analytického odboru přímo vedení fede-
rálního ministerstva vnitra.296 Pro účely nasazení proti demonstracím zřídila rozvědka 
stočlenný oddíl, který působil v centru Prahy, a dalších 112 mužů vyčlenila jako operační 
zálohu hlavního štábu ministerstva vnitra. K průzkumu situace na území hlavního města 
bylo určeno 10 vozidel s tříčlennými posádkami.297 O tom, jak dalece postoupila v rozvěd-
ce normalizace, svědčí vyhodnocení, konstatující většinou dobrou morálku všech jejích 
příslušníků v průběhu bezpečnostních opatření.298 Náčelník rozvědky navrhoval, aby byly 
poznatky získané v průběhu demonstrací uchovány jako zvláštní archivní fond, mj. pro-
to, aby bylo možné postihnout co největší počet demonstrantů.299 Ještě před počátkem 
velkých čistek, v srpnu 1969, tak rozvědka prokázala, že je schopna nasazení proti spole-
čenským protestům. 

pokračování personálních čistek

Poté, co bezpečnostní síly v průběhu srpna 1969 potlačily vlnu protestů, nastala rozho-
dující fáze opatření, která měla definitivně uzavřít kratičkou kapitolu pražského jara. 
Vedení rozvědky si na druhé pololetí roku 1969 vytyčilo řadu úkolů. Šlo především o do-
končení personálních změn v centrále i na zahraničních rezidenturách, dále o zpracování 
plánu nového školského systému a  přípravu nové směrnice pro výběr příslušníků roz-
vědky a jejich vysazování do zahraničí, která by zohledňovala zostřená kritéria v oblasti 
politické spolehlivosti.300 Vedení KSČ projevilo velký zájem o analýzy pronikání informací 

293  Podrobně viz BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan – BŘEČKA, Jan: Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich 
potlačení. ÚSTR, Praha 2012.

294  ABS, f. A 13, inv. j. 22, Plán opatření k zajištění vnitřní bezpečnosti ČSSR Federální správy zpravodajské služ-
by „VLTAVA“ (nedatováno).

295  Tamtéž, f. I. správa SNB, k. 3B, Zápis z 12. jednání Rady náčelníka HSR konaného dne 3. července 1969.
296  Tamtéž, f. Sekretariát státního tajemníka v  MV ČSSR plk. JUDr. Jána Majera 1968–1970 (A  10), inv. j. 158, 

Vyhodnocení bezpečnostních opatření součástí MV z 20.–25. 8. 1969 (nedatováno).
297  Pohotovostní oddíl rozvědky byl nasazen v  tehdejší proluce „Myslbek“ v  ulici Na Příkopě ve dnech  

21.–22. 8. 1969, kde jeho členové předávali zadržené osoby VB. Řidiči motorizovaných hlídek evidovali SPZ 
řidičů, kteří protestovali houkáním a svícením. Tamtéž.

298  Tamtéž; AA, Rozhovor s Miroslavem Svobodou (nar. 1932) dne 14. 3. 2010. M. Svoboda působil na I. sprá-
vě v afro asijském odboru, specializoval se na Blízký východ. V roce 1969 byl zařazen jako starší referent  
3. odboru správy A, v lednu 1970 byl však z rozvědky propuštěn.

299  ABS, f. A 13, inv. j. 86, Plány kontrolních opatření k zajištění 21. srpna 1969 z 12. 8. 1969.
300  Tamtéž, inv. j. 58, Přehled hlavních úkolů vedení HSR od 1. 7. 1969 do 31. 12. 1969 z 5. 6. 1969.
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ze západních zemí do Československa a o posouzení jejich vlivu ve společnosti. Pro roz-
vědku to byl důležitý zpravodajský a analytický úkol, jehož zpracování se stalo na podzim 
1969 prioritou.301 Velký důraz byl kladen také na pokračující získávání informací vědec-
ko-technickou rozvědkou302 a  „konsolidaci“ poměrů v  Československu měl napomáhat 
i odbor aktivních opatření zapojením se do propagandistických kampaní.303

Zpracování uvedených úkolů probíhalo za akcelerujících personálních změn. Jejich 
předzvěstí bylo červnové jmenování Milana Michela do čela správy zahraniční kontra-
rozvědky, neboť byl další osobou aktivně se podílející na okupačních opatřeních v srp-
nu 1968. V  čele správy vědecko-technické rozvědky stanul konzervativně orientovaný 
Věroslav Sobek.304 Definitivně byl již odvolán Miloslav Čech,305 kterého ve vedení správy 
politické rozvědky nahradil Erhard Salomon, mj. i díky slovenskému původu, který byl 
nyní důležitý pro obsazování vedoucích funkcí podle národnostního klíče při počínají-
cí „federalizaci“ bezpečnostních struktur.306 Výměna dalších vedoucích pracovníků pro-
běhla z velké části do 12. září 1969. K tomuto datu bylo do funkcí jmenováno 35 nových 
osob, přičemž do 28. února 1970 počet změn stoupl na 51. Toto opatření skýtá záruku, že noví 
náčelníci se aktivně a nekompromisně angažují za nové vedení KSČ […] a veškerá opatření na  
I. správě, která povedou k dovršení etapy politické normalizace a rozhodnému nástupu k pracov-
ní normalizaci, budou odpovědně zabezpečovat, znělo pozdější hodnocení rozsáhlé perso-
nální změny.307

Druhou etapu čistek představoval po výměně vedoucích pracovníků nucený hromadný 
odchod „politicky nespolehlivých“ ze služby v  bezpečnostních složkách. Základem pro 
čistku se stalo plošné posuzování politické a služební spolehlivosti a profesní odbornosti. 
Již 7. srpna 1969 byl vydán rozkaz ministra vnitra, který nařídil provést celkové služební 
hodnocení všech příslušníků bezpečnostních složek. Byl to úkon, kterému byl periodicky 
podrobován každý příslušník MV, nicméně v roce 1969 šlo o plošné opatření zacílené na 

301  ABS, f. A 18, inv. j. 50, Opatření v souvislosti s usnesením 134. schůze PÚV KSČ ze dne 30. 6. 1969. K bodu č. 4: 
Problémy boje proti pronikání a vlivu antikomunistické ideologie a propagandy v Československu.

302  Tamtéž, inv. j. 23, Připomínky ke zprávě o plnění realizační směrnice květnového pléna ÚV KSČ (nedatová-
no).

303  Jako první z nich byla v polovině dubna 1969 připravena akce „Nástup“, při níž měly být publikovány in-
formace podporující normalizační politiku a zároveň postupně odstraněn odpor sdělovacích prostředků 
proti ní. Dalším bylo např. aktivní opatření „Pěst“, v  jehož rámci vznikl krátký film propagující činnost 
Lidových milicí. Do zahraničí proti československému exilu mířila např. akce „Kardinál“ uskutečněná ve 
spolupráci s maďarskou rozvědkou. CAJTHAML, Petr: Politický úkol. Aktivní opatření v době krize komunistic-
kého režimu, s. 86–96.

304  ABS, f. A 2/3 inv. j. 2001, Soubor dokumentů k otázce personálních změn na I. správě SNB v letech 1969–1973. 
K  jeho osobě viz též SOBEK, Věroslav: Pomohli jsme sestřelit Powerse. Tajemství Vědeckotechnické rozvědky 
ČSSR. Futura, Praha 2011.

305  ABS, f. A  2/3, inv. j. 2001, Soubor dokumentů k  otázce personálních změn na I. správě SNB v  letech  
1969–1973; ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Miloslava Čecha ev. č. 638/29.

306  Mjr. Erhard Salomon (nar. 2. 2. 1932) nastoupil na I. správu v roce 1955 po absolvování Právnické fakulty UK. 
Byl zařazen do amerického odboru, nejprve se zaměřením na Latinskou Ameriku. V letech 1958–1962 pů-
sobil na rezidentuře v Buenos Aires a po návratu do vlasti řídil rezidentury v Argentině, Uruguayi a Chile. 
V letech 1965–1969 byl na rezidentuře v Ottawě. Po návratu na centrálu v roce 1969 byl považován za zku-
šeného a politicky vyspělého pracovníka rozvědky. ABS, f. A 2/3 inv. j. 2001, Mjr. Erhard Salomon – zatímně 
ustanoven do funkce náčelníka správy „A“ HSR, 8. 7. 1969.

307  Tamtéž, f. ÚZK, k. 66, Informace náčelníka I. správy MV pro federálního ministra vnitra z 9. 3. 1970.
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přesně stanovené okruhy otázek. Hodnocení měla na počátku září zahájit prověrka veli-
telského sboru trvající dva měsíce, po níž následovalo přezkoumání zbývajících příslušní-
ků. Výsledná zpráva pro ministra vnitra měla být předložena před vánočními svátky roku 
1969. Hodnocení bylo rozděleno na služební část a politickou část, která měla podrobně 
zmapovat chování každého jednotlivce v průběhu let 1968–1969.308 Prověrky ovšem ne-
probíhaly přesně podle plánu. Na konci listopadu byla dalším ministrovým rozkazem 
lhůta k prověření náčelníků prodloužena do konce měsíce a zhodnocení ostatních pří-
slušníků mělo proběhnout do konce roku. Pro závěrečný pohovor s těmi, kdo byli ozna-
čeni jako nevyhovující, byly vytvořeny tzv. zhodnocovací komise.309

Zároveň bylo nutné upravit stávající předpisy o  služebním poměru tak, aby „očista 
aparátu“ mohla proběhnout podle představ normalizátorů. Jednalo se o změny v usta-
novení, která nově umožňovala propustit příslušníka MV na základě negativního slu-
žebního hodnocení.310 Další možnost představoval odchod politicky nevyhovujících na 
vlastní žádost. V takovém případě platila ustanovení služebních předpisů bez dodateč-
ných úprav.311 Odchody těch, kdo nesouhlasili s politickým vývojem, na vlastní žádost byly 
ovšem povolovány pouze do konce roku 1969.312 

Způsob, jakým by měly čistky proběhnout, řešili normalizátoři v rozvědce s příslušným 
oddělením ÚV KSČ. Na jednání 10. září 1969 bylo zástupci náčelníka správy Josefu Jindři-
chovi potvrzeno, že druhá etapa čistek právě nastupuje. Půjde v ní o definitivní politická, 
kádrová a  organizační uspořádání státních orgánů a  definitivní rozchod se všemi pravicově-

308  Na základě Rozkazu ministra vnitra č. 45/1969 měla proběhnout hodnocení náčelníků všech stupňů v době 
od 1. 9. 1969 do 31. 9. 1969 a od 31. 10. 1969 ostatních příslušníků. Výsledek měl být federálnímu ministrovi 
vnitra předložen do 20. 12. 1969. V politické části byla sledována obecná politická vyspělost hodnocené 
osoby, zejména její ztotožnění se se závěry listopadového, dubnového a květnového pléna a výsledky porady me-
zinárodních komunistických stran. Velmi důkladně byly posuzovány názory na události roku 1968 (zejména 
na výzvu „2000 slov“, kampaň proti Lidovým milicím, kampaň pravice vrcholící na počátku roku 1969 a události 
v březnu). Další sledované kategorie představovaly pevnost, zásadovost a věrnost proletářskému internaciona-
lismu. ABS, f. Rozkazy, věstníky, služební pomůcky (dále jen RV), RMV č. 45/1969.

309  Rozkaz ministra vnitra č. 71/1969 doplnil 20. 11. 1969 řadu detailů prověrkového procesu a prodloužil lhůty 
(náčelníci měli být prověřeni do 30. 11. 1969 a ostatní do 31. 12. 1969). Uvedl také, jak má proces vypadat, 
v případě hodnocení jako nevyhovující měl být dotyčný postaven před zhodnocovací komise. Klasifikační 
stupeň (celkově) nevyhovující měl být stanoven tehdy, když příslušník nevyhovoval odborně nebo politic-
ky či morálně. Tamtéž, RMV č. 71/1969, Změna a doplněk k zásadám a postupu při služebním hodnocení 
náčelníků a ostatních příslušníků útvarů MV ČSSR, útvarů jeho výkonného aparátu a útvarů služeb.

310  Hlavním předpisem upravujícím služební poměr bylo v roce 1969 „Základní ustanovení o průběhu služby 
praporčíků, důstojníků a generálů MV“ (MV-kádr-II-1). Pro potřeby hromadného propouštění v roce 1969 
zde bylo dle Nařízení ministra vnitra č. 13/1969 upraveno znění bodu 70d, které původně řešilo otázku 
propuštění z  organizačních důvodů u  osob, pro něž nebylo vytvořeno odpovídající služební zařazení. 
Změna dle Nařízení ministra vnitra č. 13/1969 spočívala v zásadním přeformulování tohoto bodu, na jehož 
základě bylo nově možné propustit ze služebního poměru ty, kdo při řádném hodnocení byli celkově hodno-
ceni jako nevyhovující. Tamtéž, Základní ustanovení o průběhu služby praporčíků, důstojníků a generálů 
MV (MV-kádr-II-1).

311  Šlo o ustanovení bodu 71a (propuštění ze služebního poměru na vlastní žádost podanou ze závažných dů-
vodů) a 71h (propuštění ze služebního poměru na vlastní žádost za jiných podmínek než v bodech 71 a–g, 
jsou-li uznány za závažné). Tamtéž.

312  ABS, f. A 26, inv. j. 37, Přehled o průběhu diferenciace, konsolidace a očisty útvarů FMV od nositelů pravico-
vých a oportunistických názorů – informace (nedatováno). 
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-oportunistickými a antisovětskými silami, vyloučení těchto sil z vedoucích míst (tam, kde ještě 
jsou) a z orgánů vůbec.313 Podle záznamu z jednání je evidentní, že aparát státně-administ-
rativního oddělení ÚV KSČ samostatně konzultoval opatření v rozvědce s KGB. Šlo přímo 
o gen. Kotova, který doporučoval plánovaná opatření neuspěchat a vše provádět v úzké 
kooperaci s  KGB. Sovětská rozvědka se dokonce uvolila přechodně převzít část úkolů  
I. správy FSZS, konkrétně v oblasti politické rozvědky.314 

Proces služebních hodnocení probíhající během podzimu 1969 vycházel ze základního 
principu, že vedoucí místa v ministerstvu vnitra mohou zastávat pouze pracovníci, kteří jsou ved-
le odborných schopností také politicky spolehliví, bezvýhradně oddaní straně a socialismu.315 Po 
květnovém zasedání ÚV KSČ byl reformní proces v Československu odsouzen jako celek 
a všichni příslušníci StB a MV, kteří v srpnu 1968 spolupracovali s okupačními mocnostmi 
a jimž se dostalo veřejného odsouzení, byli očištěni. Kroky ministra Pavla v bezpečnost-
ních složkách byly označeny za cílený plán na likvidaci bezpečnostního aparátu. Šlo o tvr-
zení, která byla zpravidla prezentována bez bližších důkazů, nicméně stala se základem 
interpretace pro služební hodnocení příslušníků rozvědky.

 Text hodnocení byl psán typickým, dnes již obtížně pochopitelným jazykem, zalo-
ženým na schematickém popisu skutečnosti. Při výkladu událostí let 1968–1969 byli re-
formátoři označeni jako „pravice“, resp. „pravicoví oportunisté“ a  projevem jejich „ne-
gativního chování“ byla podpora, vnášení nebo tolerance „pravicově-oportunistických 
tendencí na I. správě MV“. Mezi závažná provinění politické povahy byly dále řazeny pro-
jevy nacionalismu, „antisovětismu“ a  odpor proti „proletářskému internacio nalismu“, 
které vyjadřovaly nesouhlas se zasahováním SSSR do vnitřního vývoje v Československu. 
Snaha reformistů o osamostatnění rozvědky a na ně navázané názorové rozštěpení služby 
byly pokládány za nežádoucí dopad jejich aktivit. Negativní posudek politické spolehli-
vosti byl pro celkové hodnocení rozhodující a vedl k propuštění ze služebního poměru.

Na počátku podzimu se do řešení otázky „normalizace“ rozvědky zapojil osobně  
i 1. ta jemník ÚV KSČ Gustáv Husák, který uložil Jánu Majerovi, státnímu tajemníkovi v MV 
ČSSR, aby předložil návrh současných zásadních opatření v čs. rozvědce.316 Ve dnech 30. září 
až 3. října 1969 jej konzultoval Čestmír Podzemný s vedením I. hlavní správy KGB v Mosk-
vě a  také s  předsedou KGB Jurijem V. Andropovem,317 který kvůli tomu na Brežněvův318 
pokyn přerušil dovolenou. Předseda KGB proti návrhu předloženému I. správou FSZS 
neměl v podstatě výhrad a přidal Podzemnému několik zkušeností z období likvidace dů-

313  Schůzky na státně-administrativním oddělení ÚV KSČ se 10. 9. 1969 za rozvědku zúčastnili Josef Jindřich 
a Vítězslav Litera, náčelník sekretariátu náčelníka I. správy FSZS. ABS, f. I. správa SNB, k. 3B, Zápis z porady 
na branném a bezpečnostním oddělení (sic) ÚV KSČ ke zprávě o situaci na čs. rozvědce a perspektivě další-
ho vývoje z 10. 9. 1969.

314  Tamtéž.
315  ABS, f. A 18, inv. j. 23, Připomínky ke zprávě o plnění realizační směrnice květnového pléna ÚV KSČ (neda-

továno).
316  Tamtéž, f. ÚZK, k. 66, Návrh opatření v čs. rozvědce z 9. 10. 1969.
317  Jurij Vladimirovič Andropov (1914–1984) byl v letech 1967–1982 předsedou Výboru státní bezpečnosti při 

Radě ministrů SSSR. Po smrti Leonida Iljiče Brežněva se stal v roce 1982 generálním tajemníkem ÚV KSSS 
a v roce 1983 předsedou prezidia nejvyššího sovětu SSSR. 

318  Leonid Iljič Brežněv (1906–1982) byl od roku 1960 předsedou prezidia nejvyššího sovětu SSSR a po svržení 
Nikity Sergejeviče Chruščova v roce 1964 až do své smrti generálním tajemníkem ÚV KSSS.
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sledků činnosti Beriji. Apeloval přitom na uvážlivý postup při personálních změnách, aby 
nevznikla pro československou službu nová rizika, např. v podobě dalšího útěku jejích 
příslušníků do zahraničí kvůli existenčnímu ohrožení. Andropov znovu argumentoval 
hrozbou údajného rostoucího tlaku „imperialistů“ na Československo a  vydal souhlas 
s obnovou školení příslušníků československé rozvědky ve školách KGB.319 

V říjnu 1969 zaslal Podzemný náměstku ministra vnitra Košnarovi320 požadované infor-
mace o tom, jak rozvědka plní „závěry dubnového pléna“ a jak reagovala na tzv. realizační 
směrnici. Zpráva potvrdila, že úkoly stanovené touto směrnicí se staly základními pra-
vidly pro vedení I. správy FSZS, podle nichž pokračovaly personální změny až do úrovně 
náčelníků oddělení. Postupovalo politické sjednocování služby a „odhalování“ politicky 
nespolehlivých ve vlastních řadách. Podzemný informoval také o  obnovení spolupráce 
se „spřátelenými rozvědkami“, když I. správa FSZS překonala „nesprávné názory“ o zamě-
ření služby na čistě československé zájmy. Obnovena byla také zpravodajská spolupráce 
v zahraničí, což však bylo možné až po stažení reformistů, k nimž neměla KGB důvěru.321

Nebyla to prázdná slova. Podzemný se snažil udržovat vysoké tempo normalizačních 
opatření a v listopadu 1969 nařídil dokončit ta, která byla spojena s propuštěním přísluš-
níků a  jejich zařazováním do civilního zaměstnání, do konce roku.322 Bylo to však roz-
hodnutí předčasné, neboť vlna propouštění vyvrcholila po dalších prověrkových opatře-
ních až následujícího roku. Dosavadní průběh obměny bezpečnostního aparátu byl záhy 
podroben kontrole. Nový federální ministr vnitra Radko Kaska,323 který na konci ledna 
1970 nahradil Jana Pelnáře, se o stav normalizace rozvědky okamžitě po nástupu do funk-
ce zajímal. Hned v únoru 1970 mu její náčelník podal podrobnou zprávu, kde dosavadní 
průběh personální „očisty“ služby vyčíslil. Konstatoval, že rozvědku do konce února 1970 
opustilo nebo z ní bylo k propuštění připraveno celkem 14 % příslušníků.324 

Právě rok 1970 byl obdobím, kdy muselo z rozvědky odejít nejvíc příslušníků. Jednalo 
se o důsledek dobíhajícího procesu služebních hodnocení z podzimu předešlého roku, 

319  ABS, f. ÚZK, k. 66, Dopis státního tajemníka v Ministerstvu vnitra ČSSR Jána Majera I. tajemníkovi ÚV KSČ 
Gustavu Husákovi z 9. 10. 1969. 

320  Miroslav Košnar (nar. 1926) působil jako náměstek ministra vnitra ČSSR od 2. 9. 1969 do 28. 2. 1973. Více 
k němu viz KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři 
a jejich náměstci, s. 96–97.

321  Zpráva polemizovala též s otázkou postavení a úkolů československé rozvědky. Autoři k tomu využili do-
bových ideologických floskulí, z  nichž však stvořili naprostý protimluv: rozvědku charakterizovali jako 
třídní nástroj socialistického státu v  boji proti imperialismu a  nepřátelským silám v  zahraničí i  doma 
a  současně konstatovali, že byly překonány nesprávné názory, že rozvědka je součástí státního aparátu, což 
fakticky znamenalo popírání její třídní funkce a internacionální povinnosti. ABS, f. I. správa SNB, k. 014, Hlášení 
náčelníka I. správy MV o plnění realizační směrnice pro náměstka ministra vnitra M. Košnara z 13. 10. 1969.

322  Tamtéž, k. 3B, Zápis ze zasedání rady náčelníka I. správy MV konaného dne 6. listopadu 1969. 
323  O něm viz výše, k jeho spolupráci s KGB pak viz ANDREW, Christopher – MITROCHIN, Vasilij: Neznámé špio-

nážní operace KGB. Mitrochinův archiv, s. 275–277.
324  Podzemný ohlásil, že do konce února 1970 bylo na základě „požadavků politické normalizace“ provedeno 

odvolání, přeřazení na nižší funkci, přeřazení v  rámci rozvědky, přeřazení do jiné části MV, propuštění 
nebo rozhodnutí o propuštění u 179 osob. K 28. únoru 1970 bylo odvoláno 18 náčelníků, 8 zástupců náčel-
níků odboru a 1 náčelník oddělení. Také bylo předčasně odvoláno 21 rezidentů a operativních pracovníků 
ze zahraničí. V 15 případech byly zrušeny operativní cesty. ABS, f. ÚZK, k. 66, Informace náčelníka I. správy 
MV pro federálního ministra vnitra z 9. 3. 1970.
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ale také zároveň o další etapu prověřovacího procesu. Nový krok čistek představovala hro-
madná výměna členských průkazů KSČ. Cílem bylo vyřadit ze strany aktivní zastánce re-
formního procesu včetně jeho sympatizantů a odstranit i osoby politicky pasivní. V rámci 
rozvědky, jejíž příslušníci byli z drtivé většiny členy KSČ, to znamenalo další kolo prověřo-
vání. Za posuzování nyní odpovídaly základní stranické organizace, které do 30. září 1970 
vyloučily celkem 97 osob a dalším 12 příslušníkům rozvědky zrušily členství.325 Ti všichni 
byli propuštěni ze služebního poměru a dalších jejich 18 kolegů přišlo o zaměstnání bez 
stranických opatření z „morálně-politických důvodů“. Tento trend důsledné návaznosti 
vyloučení z KSČ na personální opatření ovšem nebyl typický pro všechny útvary MV. Pou-
ze v rozvědce vedl vždy k propuštění ze služby.326

Hodnocení politického profilu příslušníků rozvědky v roce 1970 organizacemi KSČ byla 
přísnější než hodnocení „služebními orgány“ v roce předchozím. V průběhu první polovi-
ny roku 1970 totiž v řadě případů došlo při stranických pohovorech ke změnám výsledku 
služebních posudků. Důvodem byly zvláštní postavení a charakter práce rozvědky, díky nimž 
byla stanovena mnohem přísnější kritéria na politický profil [jejích] pracovníků.327 Přísněj-
ší postup odůvodnily také defekce několika příslušníků rozvědky do zahraničí a 68 tzv. 
rizikových případů příslušníků rozvědky sloužících na zahraničních rezidenturách, kteří 
byli odvoláni do Československa coby politicky nespolehliví. Panovaly obavy z jejich zběh-
nutí či spolupráce s cizími službami. Do konce roku 1970 tak bylo z rozvědky propuštěno 
200 příslušníků (z toho 3 v roce 1968, 50 v roce 1969 a 147 během roku 1970) a na základě 
ukončených šetření byly zpracovány návrhy na uvolnění dalších 57 osob v průběhu prv-
ních měsíců roku 1971. V témže roce bylo plánováno ještě propuštění 20 „politicky nespo-
lehlivých“ příslušníků rozvědky, kteří působili jako radisté FMZV a nebylo možné je na-
hradit odborně připravenými pracovníky.328 Tento počet měl představovat konečný účet 
za „očistu“. Celkově tak v rozvědce došlo ke značnému zásahu do její struktury, zejména 
v operativních složkách, a službu mělo opustit téměř 25 % jejího stavu.329 

Po propuštění všech příslušníků vyloučených z KSČ (nebo se zrušeným členstvím) zů-
stalo u rozvědky ve službě několik desítek osob s nižšími stranickými tresty. Jednalo se 
o 16 osob, které obdržely důtku s výstrahou, 25 osob s důtkou a 26 osob s napomenutím.330 
Na tuto skupinu dopadla poslední hromadná čistka spojená s  událostmi pražského 

325  Na situaci reagoval Rozkaz ministra vnitra č. 26/1970, který v  souvislosti s  výměnou stranických průka-
zů nařídil nové přehodnocení služebních hodnocení, což bylo zdůvodněno nedostatkem informací, ne-
správným zhodnocením nebo tolerantním přístupem. Tak měly být odstraněny rozpory mezi služebním 
a stranickým hodnocením. ABS, f. RV, RMV č. 26/1970, Postup při služebním hodnocení příslušníků Sboru 
národní bezpečnosti zařazených v útvarech ministerstva vnitra v případech, kdy byly dodatečně zjištěny 
nové rozhodné skutečnosti. 

326  ABS, f. A 26, inv. j. 40, Zpráva o situaci v umísťování příslušníků čs. rozvědky v občanském povolání k 31. 12. 
1970 z 21. 1. 1971.

327  Tamtéž.
328  Tamtéž. Zde je nutno připomenout, že v  roce 1971 nahradil doposud platné služební předpisy zákon  

č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti a jeho ustanovení, regulující 
zacházení s politicky nespolehlivými příslušníky.

329  ABS, f. A 26, inv. j. 40, Zpráva o situaci v umísťování příslušníků čs. rozvědky v občanském povolání k 31. 12. 
1970 z 21. 1. 1971.

330  Tamtéž, Přehled stranicky potrestaných příslušníků SNB, vojáků z povolání vojsk FMV a jejich rodinných 
příslušníků, kteří byli potrestáni za nesprávné politické názory. Nedatovaná tabulka je patrně z roku 1974.
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jara.331 V roce 1974 proběhla další vlna prověřování, které se sice primárně týkalo armády, 
ale postihlo také další stovky příslušníků FMV. Šlo o „přehodnocení“ těch, kteří byli vylou-
čeni z KSČ nebo měli stranické tresty, a také osob s příbuzenskými vazbami v zahraničí. 
V rozvědce se tato čistka dotkla více než sedmi desítek osob, které znovu přehodnocovaly 
základní organizace KSČ a služební funkcionáři. Výsledkem bylo dalších 13 propuštěných 
příslušníků I. správy FMV.332

Defektoři

Dalším fenoménem období po násilném potlačení pražského jara se stali defektoři,  
tj. příslušníci československých bezpečnostních složek a ozbrojených sil, kteří uprchli do 
zahraničí kvůli svému nesouhlasu s okupací a s vývojem v obsazeném Československu. 
V dobovém kontextu nešlo o činy ojedinělé – ČSSR opustily v nové emigrační vlně tisíce 
občanů odmítajících život v okupované zemi. Za těchto okolností do října 1969 uprchly 
do zahraničí více než čtyři desítky stávajících nebo bývalých příslušníků bezpečnostních 
složek. Jen malá část z nich působila v centrálních útvarech Státní bezpečnosti, nicméně 
právě příslušníci rozvědky představovali největší skupinu.333 Do zahraničí odešli v letech 
1968–1970: Ladislav Bittman a Václav Marouš (1968), František August, Josef Frolík, Stani-
slav Kaplan a Milan Štafl (1969), Antonín Nenko a Zdeněk Šindelář (1970).334 V roce 1969 
se ze studijního pobytu v SRN nevrátil bývalý příslušník rozvědky Adolf Müller335 a v roce 
1970 Jan Podráský,336 který o rok dříve opustil řady českobudějovického oblastního od-
boru. 

V  závažnosti jednotlivých případů defekcí existovaly značné rozdíly, které souvisely 
s délkou služby a služebním zařazením a také s formou, jakou byly cizím službám pře-

331  ABS, f. A 26, inv. j. 175, Zpráva o plnění usnesení PÚV KSČ z 29. 3. 1974 „Zásady postupu k dalšímu třídně 
politickému zpevnění velitelského sboru ozbrojených sil ČSSR“ z 18. 7. 1975.

332  Tamtéž, Zpráva o  plnění usnesení PÚV KSČ z  29. 3. 1974 „Zásady postupu k  dalšímu třídně politickému 
zpevnění velitelského sboru ozbrojených sil ČSSR“ – předložení. Informace náčelníka 27. odboru I. správy 
FMV z 26. 3. 1975.

333  ABS, f. A 18, inv. j. 19, Zpráva o emigraci příslušníků MV do ciziny a o důsledcích emigrace v období od 1. 1. 
1968 do 31. 10. 1969. Zprávu předložil 9. 2. 1970 kolegiu ministra vnitra ČSSR J. Houska jako náčelník zpra-
vodajského odboru FSZS. Ve sledovaném období odešlo do zahraničí 33 příslušníků a dalších 9 emigrova-
lo po propuštění ze služebního poměru. Z ústředních správ StB šlo o 9 osob (6 z Hlavní správy rozvědky,  
1 z Hlavní správy kontrarozvědky a 2 ze VI. správy FSZS).

334  ABS, f. I. správa SNB, Kartotéka I. správy – 4 – karty A–P. 
335  Adolf Müller (1929–2002) byl příslušníkem I. správy MV v letech 1955–1963. Působil na 4. odboru se zaměře-

ním na problematiku SRN. V letech 1959–1962 byl pod diplomatickým krytím v Západním Berlíně, odkud 
byl stažen po pokusu zpravodajské služby USA získat jej ke spolupráci. Z  I. správy MV odešel na vlastní 
žádost a pracoval pak v Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii. V dubnu 1968 odjel na stipendijní 
pobyt do SRN, z nějž se po sovětské okupaci již nevrátil. Bezprostředně po okupaci se zapojil do organi-
zování publicistické činnosti proti komunistickému režimu v Československu. V roce 1971 založil v Kolíně 
nad Rýnem exilové nakladatelství Index. Po celu dobu svého pobytu v Německu byl operativně sledován  
31. odborem I. správy v akci „Mlynář“. ABS, f. I. správa SNB – operativní svazky, svazek č. 12613/322.

336  Jan Podráský (nar. 1936) vstoupil do služeb ministerstva vnitra v roce 1959 na Krajské správě MV v Českých 
Budějovicích, kde byl nejprve zařazen na jejím 7. odboru. Od roku 1960 přešel do řad 3. odboru, tj. zabýval 
se problematikou vnitřního zpravodajství. Od roku 1964 byl zařazen na 2. odboru, zaměřeném na kontra-
rozvědnou činnost proti zahraničním subjektům. Během své služby dálkově vystudoval práva na pražské 
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dány poznatky, či zda byly dokonce zveřejněny. Ve všech případech ale útěk do zahraničí 
vedl rozvědku k závažným opatřením v podobě zastavení zpravodajských operací, ukon-
čení práce s  agenty a  stahování vyzrazených (dekonspirovaných) příslušníků I. správy 
ze zahraničí. Jejich nahrazování bylo navíc při současně probíhajících čistkách značně 
problematické. Vyzrazen byl také modus operandi československé rozvědky v zahraničí, 
jehož změna se v dalších letech prosazovala velmi těžko. Proto lze bez pochybností říci, 
že právě defekce zpravodajských důstojníků způsobily I. správě FSZS ještě větší újmu než 
personální čistky.

Prvními z příslušníků československé rozvědky, kteří se rozhodli reagovat na okupaci 
Československa útěkem do zahraničí, byli (pravděpodobně) 31. 8. 1968 Václav Marouš vra-
cející se z dovolené a 3. 9. 1968 Ladislav Bittman, jenž byl zařazen na rezidentuře ve Vídni. 
Maroušův případ od počátku provázely nejasnosti o motivu útěku, přičemž se spekulo-
valo o čistě soukromých důvodech (emigroval i se synem, o jehož výchovu se po rozvodu 
přel s  manželkou).337 Bittmanův útěk byl naopak sledován a  vyšetřován s  mimořádnou 
pozorností.338 

Obě události postavily I. správu MV do zcela nové pozice. Rozvědku do té doby útěk 
zpravodajce do zahraničí nepostihl. Dosud pocítila jen závažné případy tzv. provalů, tj. 
odhalení a zatčení agentů a příslušníků v zahraničí.339 Zatímco Václav Marouš představo-
val pracovně nepříliš úspěšného člověka, navíc stíhaného rodinnými problémy, Ladislav 
Bittman byl výraznou osobností, která se podílela na formování práce československé 
rozvědky v 50. a 60. letech, a to zejména v oblasti aktivních opatření.340 Šetření prvních 
dvou defekcí se proto zaměřilo především na Bittmanův případ. Vedení rozvědky upozor-
nilo rezidentury v zahraničí a vyzvalo je k omezení práce s potenciálně ohroženými agen-
ty. S ohledem na Bittmanovo pracovní zaměření šlo zejména o oblast SRN a Rakouska. Po 
nástupu Čestmíra Podzemného do funkce náčelníka správy šetření zesílilo a otázku de-
fekcí řešil nově zřízený odbor „I“, jehož vedení bylo od počátku v rukou normalizátorů.341 

Karlově univerzitě, promoval v roce 1966. Od června 1969 byl zařazen na českobudějovický oblastní odbor 
Hlavní správy rozvědky, zde však vydržel jen půl roku a ke konci listopadu 1969 byl na vlastní žádost pro-
puštěn ze služebního poměru. V srpnu 1970 mu byla odňata medaile „Za službu vlasti“.

337  ABS, f. Inspekce MV ČSSR II. díl 1951–1981 (dále jen A 8/2), inv. j. 225, Václav Marouš – zběhnutí do ciziny (ne-
datováno). V. Marouš byl pohřešován od 31. 8. 1968, kdy přespal na ZÚ ČSSR ve Vídni při návratu z dovolené 
v Bulharsku. Dne 30. 9. 1971 byl uznán vinným ze spáchání trestného činu zběhnutí do ciziny a odsouzen 
ke čtyřletému nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

338  O pomoc bylo požádáno též Ministerium für Staatssicherheit (MfS) NDR. Tamtéž, f. A 8/2, inv. j. 175, Ladislav 
Bittman – zběhnutí do ciziny a vyzvědačství (nedatováno). K nejnovějšímu vylíčení útěku L. Bittmana do 
zahraničí viz ŽÁČEK, Pavel: Defektorem ve svobodném světě. Rozhovor s  Ladislavem Bittmanem. Paměť 
a dějiny, 2012, roč. 6, č. 4, s. 43–50.

339  ŽÁČEK, Pavel: Vzestupy a pády Bohumíra Molnára. In: ČELOVSKÝ, Bořivoj (ed.): Oči a uši strany. Sedm pohledů 
do života StB. Tilia, Šenov u Ostravy 2005, s. 77–118, konkrétně na s. 108–111; FUHRER, Hans Rudolf – WILDT, 
Matthias: Der Schweizerische Generalstab/L’Etat-major général suisse vol. XI. Alle roten Pfeile kamen aus Osten –  
zu Recht? Das Bild und die Bedrohung der Schweiz 1945–1966 im Licht ostlicher Archive. Hier + jetzt, Baden 2010. 

340  Ladislav Bittman byl mj. autorem známého aktivního opatření „Neptun“ manipulujícího veřejným míně-
ním v  Československu a  v  zahraničí na základě medializovaného podvrženého nálezu nacistických do-
kumentů v Černém jezeře na Šumavě. ABS, f. I. správa SNB – operativní svazky, svazek č. 21998. Srov. CAJT-
HAML, Petr: Profesionální lháři. Aktivní opatření čs. rozvědky do srpna 1968, s. 9–41; TÝŽ: Politický úkol. Aktivní 
opatření v době krize komunistického režimu, s. 84–105.

341  ABS, f. I. správa SNB, k. 3B, Zápis z porady vedení I. správy MV konané dne 14. 1. 1969. 
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Vznikla zvláštní komise, jejímž úkolem bylo popsat okolnosti útěku, lokalizovat místo 
Bittmanova pobytu, zmapovat dopad události na činnost rozvědky a navrhnout protiopa-
tření. Pro dobovou atmosféru bylo příznačné, že se i otázka odpovědnosti za Bittmanův 
útěk stala předmětem sporu mezi reformisty a konzervativci.342

Od počátku bylo jasné, že tato defekce rozvědku i další východoevropské služby těžce 
postihne.343 V červenci 1969 byl o případu osobně informován Gustáv Husák. První tajem-
ník ÚV KSČ byl ujištěn, že v rozvědce proběhla opatření k ochraně příslušníků rozvědky i taj-
ných spolupracovníků, zejména v Rakousku a NSR, a že dochází k přehodnocování metod práce 
a „upevnění politického uvědomění“.344 Krátce nato bylo vše jinak. Série defekcí z I. správy 
FSZS pokračovala v ještě větší míře. Další čtyři příslušníci rozvědky uprchli v průběhu je-
diného měsíce ze svých zahraničních působišť nebo k tomu využili dovolené: Josef Fro-
lík 18. července 1969345, František August 30. července 1969346, Milan Štafl 1. srpna 1969347 
a  Stanislav Kaplan 12. srpna 1969348. Vedení rozvědky zrušilo po Frolíkově útěku svým 
příslušníkům povolení k pobytu v  Jugoslávii, zakázalo průjezd Rakouskem a  Jugoslávií 
na dovolenou a všeobecně zakázalo trávit dovolenou „v kapitalistické cizině“. Opětovně 
také vydalo pokyn ke zhodnocení motivace defektorů a k opatřením k lokalizaci důsledků 
zrady.349 Proto měla být také urychlena personální opatření na zahraničních rezidentu-
rách. Do Československa byli stahováni ti, kteří byli považováni za politicky nespolehlivé, 
a také osoby, které byly defekcemi prozrazeny. Z obdobných důvodů došlo i ke služeb-
nímu  přehodnocování pracovníků, jejichž vyslání do zahraničí se teprve připravovalo, 
a také zde se kritérium politické spolehlivosti stalo důvodem pro restriktivní postup.

Léto 1969 tak lze bezesporu označit jako období jedné z největších krizí, kterými I. sprá-
va FSZS prošla. Podzemný proto musel v  polovině srpna 1969 přes své nadřízené (Jana 
Pelnáře a Františka Vaška) znovu informovat Gustáva Husáka o stavu služby, přičemž ten-
tokrát již přiznal celkovou krizi rozvědky. Oproti znění zprávy o útěku Bittmana, která 
byla pojata jako selhání jedince, hovoří již srpnová zpráva o hlubokém rozporu v řadách 
zpravodajské služby. Příčiny byly pochopitelně hledány v duchu „realizační směrnice“ ÚV 
KSČ, a  tudíž vykládány jako důsledek působení „pravicových oportunistů“.350 Husákovi 
se dostalo ujištění, že v  řadách rozvědky došlo k  takovým personálním změnám, které 
napříště zabrání názorovým rozporům, projevům neposlušnosti a nesouhlasu s oficiální 
politikou KSČ. A v neposlední řadě Podzemný spojil útěky svých zpravodajských důstoj-

342  Tamtéž, Příloha k zápisu o jednání Rady náčelníka HSR konané dne 24. 4. 1969.
343  ABS, f. A 2/3, inv. j. 2149, Zpráva o zběhnutí V. Marouše a L. Bittmana z 18. 10. 1968. 
344  Tamtéž, inv. j. 2309, Zpráva o zběhnutí a zradě bývalého čs. rozvědčíka mjr. Ladislava Bittmana v září 1968 

ve Vídni z 21. 7. 1969.
345  ABS, f. A 8/2, inv. j. 148, Frolík Josef – zběhnutí do ciziny a zrada (nedatováno).
346  Tamtéž, inv. j. 152, František August – zběhnutí do ciziny (nedatováno). 
347  Tamtéž, inv. j. 129, Štafl Milan, trestní stíhání – zběhnutí do ciziny (nedatováno). 
348  Tamtéž, inv. j. 149, Kaplan Stanislav – zběhnutí do ciziny (nedatováno). 
349  ABS, f. I. správa SNB, k. 3B, Zápis z porady vedení HSR, náčelníků správ, odborů a samostatných oddělení 

konané 1. srpna 1969; tamtéž, Zápis z porady u náčelníka HSR ze dne 5. srpna 1969. 
350  ABS, f. A 13, inv. j. 110, Dopis náčelníka I. správy FSZS Č. Podzemného náměstkovi ministra vnitra F. Vaškovi 

z 11. 8. 1969. 
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níků s údajným koordinovaným útokem, který měly západní zpravodajské služby připra-
vit k prvnímu výročí okupace Československa.351

V následujících letech sbírala rozvědka poznatky o tom, zda a jak její uprchlí příslušníci 
spolupracovali s cizími úřady. Zaznamenala přitom řadu zásahů proti československým 
agentům a také snahy využít defektory při pokusech přimět další zpravodajské důstojní-
ky, diplomaty nebo obchodní zástupce v zahraničí k přeběhnutí. Tyto případy se řešily ve 
dvou rovinách. První z nich zahrnovala interní opatření – součásti rozvědky zodpovědné 
za vnitřní ochranu se snažily podchytit následky, které útěk každého příslušníka přinesl. 
Výsledek šetření představovala sumarizace znalostí příslušníků služby, tajných spolupra-
covníků a pracovních metod, kterými mohl každý z defektorů disponovat. Druhou rovinu 
byl trestně-právní postih, k němuž rozvědka předávala podklady Inspekci ministra vnitra, 
která byla zodpovědná za vedení vyšetřování a přípravu obžaloby. V soudních procesech, 
vedených pochopitelně v nepřítomnosti obviněných, představovala žalující stranu Vyšší 
vojenská prokuratura (VVP) v Příbrami, do jejíž gesce trestné činy pracovníků minister-
stva vnitra spadaly.

Míra trestu, kterého se bývalým důstojníkům rozvědky dostalo, závisela na množství 
poznatků, které se podařilo zajistit o  jejich činnosti v  zahraničí. I. správa FSZS správně 
předpokládala, že její bývalí příslušníci byli intenzivně „vytěžováni“ zpravodajskými 
službami států NATO. V případech, kdy byly v průběhu operativních akcí zjištěny znám-
ky „zrady“, a zejména po veřejných vystoupeních v zahraničí, domáhala se I. správa FSZS 
přísnějších sankcí za trestný čin vyzvědačství. To se týkalo především případů Ladislava 
Bittmana352 a Josefa Frolíka, u kterých došlo k opakovanému obnovení soudního proce-
su s postupnou gradací trestní sazby až k tehdejšímu trestu absolutnímu, trestu smrti.353 
K velmi ostrému postupu totiž přimělo československou justici Bittmanovo vystoupení 
(pod pseudonymem Lawrence Britt) před podvýborem právního výboru Senátu USA pro 
kontrolu provádění zákona o vnitřní bezpečnosti v květnu 1971, kde podrobně informo-
val o metodách práce československé služby i dalších zpravodajských složek východního 
bloku. Publikovaný záznam ze slyšení rozvědka bedlivě analyzovala, a tak když byla v září 
1971 požádána o nový posudek k úniku utajovaných informací, byla Bittmanova výpověď 
zahrnuta jako závažný doplněk do trestního stíhání, jehož výsledkem byl rozsudek od-

351  Tamtéž. 
352  Rozsudek, kterým byl L. Bittman odsouzen „pouze“ za trestný čin zběhnutí, vzbudil odpor I. správy FSZS. 

Ve stížnosti ministru vnitra Kaskovi náčelník rozvědky Podzemný apeloval zejména na to, že není možné 
benevolentně postupovat proti člověku, který zničil desítky let práce rozvědky. Generální prokurátor pro ČSSR 
mu odpověděl, že šlo o chybný postup VVP, která neadekvátně vykládala usnesení trestního řádu, a že již 
v únoru 1970 dal pokyn ke konání řízení i v nepřítomnosti obviněných. ABS, f. A 8/2, inv. j. 175, Ladislav 
Bittman – zběhnutí do ciziny a vyzvědačství (nedatováno). 

353  Tamtéž, inv. j. 148, Frolík Josef – zběhnutí do ciziny a zrada (jedná se o spis, který obsahuje řadu dokumentů 
k šetření z let 1969–1970). První rozsudek nad Josefem Frolíkem byl vynesen 3. 12. 1970, kdy byl v nepřítom-
nosti odsouzen pro trestný čin zběhnutí a vyzvědačství k trestu odnětí svobody v délce 15 let. O obnovení 
trestního stíhání Frolíka rozhodla IMV dne 7. 6. 1976. Vyšší vojenský soud (VVS) v Příbrami jej na základě 
vzneseného obvinění odsoudil 23. 12. 1976 k trestu smrti s tím, že za spáchané činy by nestačil již dříve vy-
nesený trest k nápravě. Nejvyšší soud ČSSR dne 3. 2. 1977 zamítl odvolání proti rozsudku. Tamtéž, inv. j. 312, 
Frolík Josef, trestný čin vyzvědačství (nedatováno).
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suzující jej k absolutnímu trestu.354 Podobně probíhal případ Josefa Frolíka, kde interní 
vyšetřování I. správy FSZS prokázalo vyzrazení několika operativních akcí.355 Základem 
dalšího obvinění se stalo také jeho svědectví před stejným podvýborem Senátu USA, jako 
v případě L. Bittmana, které učinil dne 18. listopadu 1975. Zde Frolík uvedl konkrétní údaje 
o činnosti československých bezpečnostních složek v zahraničí a zmínil osoby, akce i je-
jich krycí jména. Jeho svědectví bylo navíc v lednu následujícího roku publikováno ve for-
mě brožury. Znalecký posudek I. správy FMV konstatoval, že Frolík část svých líčení uvedl 
zkresleně, nepravdivě či některá přímo vykonstruoval. Na druhou stranu komise verifi-
kovala jeho tvrzení o řadě operativních akcí.356 Naproti tomu v případě Václava Marouše 
zůstala zjištění o  míře předaných poznatků o  činnosti československé rozvědky pouze 
v rovině odhadů. Obdobně byly posouzeny i útěky Milana Štafla, Františka Augusta nebo 
Zdeňka Šindeláře, který uprchl 5. 10. 1970 během svého působení ve Švýcarsku.357 Stani-
slav Kaplan byl již potrestán přísněji kvůli pokusu získat ve Frankfurtu nad Mohanem 
jménem britské MI6 ke spolupráci pracovníka československé obchodní mise, což bylo 
kvalifikováno jako trestný čin pokusu o vyzvědačství.358 

Přeběhnutí československých zpravodajských důstojníků se projevilo v  několika ze-
mích odhalením jejich tajných spolupracovníků, z nichž někteří stanuli za svou činnost 
před soudem.359 V průběhu 70. a 80. let se informace o působení československé rozvědky 
nakonec dostaly do rukou západní veřejnosti ve formě pamětí.360 Oblast politické roz-

354  Za podrobné informace o systému aktivních opatření KGB bylo obvinění L. Bittmana rozšířeno také o trest-
ný čin vyzvědačství a  ohrožení státního tajemství ke škodě státu světové socialistické soustavy. Tamtéž,  
inv. j. 175, Ladislav Bittman – zběhnutí do ciziny a vyzvědačství (nedatováno).

355  Jednalo se např. o akci „Duhák“, v níž byl tajný spolupracovník rozvědky MUDr. Jiří Pasovský, který pro-
šel výcvikem v  obelhání polygrafu (detektoru lži), „podstaven“ v  květnu 1968 v  Afghánistánu CIA. ABS,  
f. I. správa SNB – operativní svazky, svazek č. 44855. Podrobný rozbor viz TOMEK, Prokop: Josef Frolík – muž 
na nepravém místě. Securitas Imperii, 2001, č. 8, s. 183–202.

356  ABS, f. A 8/2, inv. j. 312, Frolík Josef, trestný čin vyzvědačství (jedná se o spis, který obsahuje řadu dokumentů 
k šetření z let 1976–1977).

357  Dne 9. 7. 1970 Vojenský obvodový soud Praha odsoudil Milana Štafla k trestu odnětí svobody v délce šesti 
let nepodmíněně. Václav Marouš byl uznán vinným 30. 9. 1971 ze spáchání trestného činu zběhnutí do 
ciziny a odsouzen ke čtyřletému nepodmíněnému trestu odnětí svobody. V Augustově případě rozsudek 
padl v Praze 4. 3. 1971, přičemž byl pro trestný čin zběhnutí do ciziny odsouzen v nepřítomnosti k nepodmí-
něnému trestu odnětí svobody v délce trvání šesti let. Tamtéž, inv. j. 225, Václav Marouš – zběhnutí do ciziny 
(nedatováno); tamtéž, inv. j. 129, Štafl Milan, trestní stíhání – zběhnutí do ciziny (nedatováno) a tamtéž, 
inv. j. 152, František August – zběhnutí do ciziny (nedatováno).

358  Rozsudkem VVS Příbram ze dne 19. 11. 1970 byl Stanislav Kaplan uznán vinným z trestných činů zběhnutí 
a pokusu vyzvědačství a odsouzen v nepřítomnosti k trestu odnětí svobody v délce 12 roků. Odvolání jeho 
právního zástupce k Nejvyššímu soudu bylo 7. 1. 1971 zamítnuto jako nedůvodné. Tamtéž, inv. j. 149, Kaplan, 
Stanislav – zběhnutí do ciziny (nedatováno).

359  Tato studie nemá ambice kompletně zmapovat důsledky defekcí z let 1968–1970. Jejich dopad lze nicméně 
ilustrovat na následujících příkladech: v říjnu 1968 byl pravděpodobně na základě informací L. Bittmana 
ve Vídni zatčen Josef Adamek, který byl v prosinci odsouzen za spolupráci s I. správou MV k trestu odnětí 
svobody na 10 měsíců, téhož měsíce byl ze stejných důvodů v Rakousku zatčen Alois Euler, jenž byl v květ-
nu 1969 odsouzen k trestu odnětí svobody v délce tří let. V létě 1969 informoval J. Frolík americké zpravo-
dajské služby, že dva britští poslanci za Labour Party, John Stonehouse a Will Owen, byli agenty českoslo-
venské rozvědky. Ačkoli svá tvrzení o Stonehouseovi (který však skutečně s I. správou MV spolupracoval) 
Frolík nakonec odvolal, proti Owenovi svědčil v roce 1970 pod utajenou identitou před britským soudem. 
ABS, f. I. správa SNB – operativní svazky, svazky č. 41475, 41611, 43075 a 45039. Srov. ANDREW, Christopher:  
The Defence of the Realm. The Authorised History of MI5. Allen Lane/Penguin, London 2009, s. 541–543 a 707.
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vědky, kde většina defektorů před svým útěkem působila, prošla v roce 1972 důkladným 
rozborem. S ohroženými agenty přerušila I. správa spojení. Z tohoto důvodu bylo vyřaze-
no na 20 agentů a „důvěrných styků“ v Evropě a další čtyři v Asii, také Washington zůstal 
zcela bez agenturní sítě. V Londýně, Paříži a Bruselu nyní bylo po jednom agentovi česko-
slovenské rozvědky.361 Nevalnou situaci musela I. správa uzavřít konstatováním, že vše se 
může ještě zhoršit.362

Oblast vědecko-technické rozvědky vážně utrpěla defekcí Antonína Nenka, který požá-
dal o politický azyl v USA 25. června 1970. Zkušený operativní pracovník působil ve Spoje-
ných státech již na počátku 60. let a od roku 1968 se stal zástupcem rezidenta ve Washing-
tonu, znal proto mnohá tajemství zpravodajského úseku, který byl pro československé 
hospodářství velice důležitý. Jeho útěk tedy představoval další velkou ztrátu špionážní 
sítě I. správy FSZS, čemuž odpovídal rozsudek vynesený v Příbrami 12. března 1971. Nenko 
byl za trestné činy zběhnutí do ciziny a vyzvědačství odsouzen k patnáctiletému trestu 
odnětí svobody.363 Úsek vědecko-technické rozvědky byl totiž ve velmi vážné situaci i z ji-
ných důvodů.364 Kvůli politické nedůvěře bylo v rámci personálních opatření staženo ze 
zahraničí 33 % operativních pracovníků (13 osob). Normalizátoři odsuzovali pracovníky 
úseku VTR, pocházející z velké části z řad technické inteligence, protože podle nich byli 
hluboce zasaženi pravicovým oportunismem a  teoriemi elit.365 Ukončeny byly proto veškeré 
zpravodajské případy VTR v USA, zrušeny byly rezidentury v Haagu,366 Stockholmu, Milá-
ně a Ženevě a značně oslabena byla zpravodajská práce v Londýně. Pokusy vyřešit situaci 
vysláním nových pracovníků narážely na nepatrné personální zálohy. Navíc Nenko znal 
identitu nejproduktivnějších zpravodajských zdrojů VTR a tato část rozvědky stála v roce 
1970 před úkolem prakticky znovu vybudovat agenturní síť.367

Fakt, že kromě operativních příslušníků a agentů vyzradili defektoři i umístění budov 
československých zpravodajských služeb, představoval příslovečný hřebíček do rakve.   

360  AUGUST, František – REES, David: Red Star over Prague. Sherwood Press, London 1984 (AUGUST, František: 
Ve znamení temna. Votobia, Praha 2001); BITTMAN, Ladislav: Deception Game. Czechoslovak Intelligence in So-
viet Political Warfare. Syracuse University Research Corporation, Syracuse 1972; TÝŽ: Špionážní oprátky. Sixty-
-Eight Publishers, Toronto 1981 a FROLÍK, Josef: The Frolik Defection. A Memoirs of an Intelligence Agent. Leo 
Cooper, London 1976 (česky Špion vypovídá. Index, Kolín nad Rýnem 1979). 

361  Ani po provedené očistě nepovažovalo vedení I. správy výsledek prověrek za uspokojivý. Nejtěžší krize byla 
překonána v roce 1972, kdy bylo do poloviny roku naverbováno 21 nových zahraničních tajných spolupracov-
níků. Politická rozvědka měla v roce 1972 celkem 268 agentů, důvěrných styků (DS) a ideospolupracovníků 
(IS), z nich však dosahovalo ve zpravodajské práci výsledků jen 51. Velký problém představovala skutečnost, 
že v hlavních západních zemích neměla I. správa žádné agenty přímo v „zájmových objektech“. ABS, f. ÚZK,  
k. 66, Prověrka agentů politické rozvědky I. správy FMV a současné problémy agenturní práce, 25. 9. 1972.

362  Tamtéž.
363  TOMEK, Prokop: Josef Frolík – muž na nepravém místě, s. 191. 
364  AA, Rozhovor s Jiřím Vojtou 28. 3. 2011.
365  ABS, f. ÚZK, k. 66, Informace o současném stavu vědecko-technické rozvědky (pracovní podklad), 3. 8. 1970.
366  AA, Rozhovor s  Drahomírem Diasem (nar. 1933) dne 17. 3. 2011. D. Dias působil v letech 1968–1969 na  

5. odboru I. správy MV.
367  K 30. červnu 1970 odešlo nebo bylo v propouštěcím řízení 39 příslušníků (33 %) úseku VTR a k tomu se 

řadilo dalších pět, kteří měli být patrně také propuštěni. Při výměně stranických legitimací bylo vyloučeno  
25 členů (22 %) základní organizace KSČ. ABS, f. ÚZK, k. 66, Informace o současném stavu vědecko-technic-
ké rozvědky (pracovní podklad), 3. 8. 1970.
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Již v listopadu 1968 řešil Miloslav Čech u ministra Pelnáře potřebu nahradit v Praze stáva-
jící hlavní budovu v Křižovnické a další objekty v Konviktské a Kapucínské ulici.368 Ačkoli 
byla výstavba nové sídelní budovy rozvědky na konci 60. let ve stadiu přípravy, na vyřeše-
ní situace si rozvědka musela počkat až hluboko do následující dekády.369 

Důsledky vývoje v letech 1968–1969 pro i. správu 

Projevem nastupující normalizace v Československu se vedle všech restriktivních opat-
ření stalo také šíření oficiálního výkladu vývoje v roce 1968. S trochou nadsázky lze kon-
statovat, že i I. správa si vytvořila svébytnou podobu „Poučení z krizového vývoje“,370 které 
aplikovala na vysvětlení situace ve vlastních řadách.371 Pohled normalizátorů na I. správě 
plně zapadal do tehdejší „politické linie“ ÚV KSČ a s ohledem na příslušnost rozvědky 
k bezpečnostním složkám byl zcela nekompromisní. 

Potíže rozvědky do roku 1968 měly pramenit z chyb způsobených vedením státu, kte-
ré nebylo s to zadat jí adekvátní úkoly. I. správa MV si je proto stanovila sama a její růst 
byl příliš extenzivní. Potud se hodnocení velmi blížilo pohledu reformistů. Normalizáto-
ři z něj však odvozovali značně odlišné závěry. Velké navýšení počtu pracovníků z jejich 
pohledu vedlo ke snížení náročnosti výběru příslušníků rozvědky, čímž ovšem normali-
zátoři měli na mysli politické hledisko. Ačkoli byla I. správa MV od poloviny 50. let na po-
měry StB nadprůměrně doplňována vysokoškoláky, byla právě tato skutečnost označena 
za jeden z nejhorších kroků. Z jejich pohledu se totiž lidé s odborným vzděláním projevili 
nesprávným chápáním společenského vývoje a zejména ztrátou „třídního pohledu“ na 
postavení a úkoly rozvědky a nepochopením její „internacionální úlohy“. Normalizáto-
rům vadila skutečnost, že se v ní vytvořila početná skupina s nezávislými názory, což vedlo 
k oslabení jednoty do té doby homogenně působícího kolektivu. 

Vedle toho však musela rozvědka svou situaci rekapitulovat i  bez zpolitizovaného 
pohledu. Normalizátoři záhy zjistili, jaké škody služba utrpěla kombinací hromadných 
čistek a defekcí. Negativní dopad se projevil zejména v kvalifikační a věkové struktuře. 
Operativní úseky ztratily až 30 % vzdělaných a zkušených pracovníků a zůstali v nich starší 
a také mnohem více dekonspirovaní lidé.372 Vedení tak stálo před úkolem, jak nastalou 
situaci konstruktivně vyřešit a  doplnit prořídlé řady „politicky spolehlivými“ lidmi.373  

368  K dislokaci budov srov. SOBEK, Věroslav: Pomohli jsme sestřelit Powerse, s. 147–150.
369  ABS, f. A 2/3, inv. j. 2161, Dekonspirace budov I. správy MV z 28. 11. 1968. Nová budova rozvědky v pražských 

Kobylisích byla uvedena do provozu v letech 1976–1978.
370  Dokument nazvaný „Poučení z krizového vývoje ve straně a ve společnosti po XIII. sjezdu KSČ“, který byl ÚV 

KSČ schválen 11. 12. 1970, představoval do konce komunistického režimu oficiální výklad událostí pražské-
ho jara. Viz http://www.ustrcr.cz/cs/pouceni-z-krizoveho-vyvoje (citováno k 28. 4. 2016).

371  Zejména jde o tyto zprávy: ABS, f. I. správa SNB, k. 08, Zpráva o politické situaci na I. správě MV v krizovém 
období 1968–1969 z 30. 3. 1971; tamtéž, f. ÚZK, k. 66, Informace o stavu politické a pracovní normalizace 
na čs. rozvědce (nedatováno) a tamtéž, Dopis I. zástupce náčelníka I. správy FMV ministrovi vnitra ČSSR  
R. Kaskovi z 29. 7. 1971, který jako přílohu obsahuje dokumenty: Plán postupné přestavby a výstavby Česko-
slovenské rozvědky na léta 1971–1975 a Hodnocení práce I. správy FMV za období od 1. 7. 1969 do 31. 12. 1970.

372  ABS, f. A 26, inv. j. 37, Přehled o průběhu diferenciace, konsolidace a očisty útvarů FMV od nositelů pravico-
vých a oportunistických názorů – informace (nedatováno).

373  Tamtéž, f. ÚZK, k. 66, Dopis I. zástupce náčelníka I. správy SNB ministrovi vnitra ČSSR R. Kaskovi z 29. 7. 1971 
– Plán postupné přestavby a výstavby Československé rozvědky na léta 1971–1975 z 15. 6. 1971.
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Dle obsáhlého návrhu opatření, konzultovaného s vedením KGB,374 měla přestavba čes-
koslovenské rozvědky proběhnout jako dlouhodobý proces, ve kterém nedojde k maďar-
skému příkladu úplného rozpuštění a znovuvybudování rozvědky jako v roce 1956. Jeho první 
výsledky se měly v praxi projevit do konce roku 1970.375 

Odchod více než dvou set příslušníků znamenal nejen velkou ztrátu zkušených zpra-
vodajských důstojníků, ale také výrazně zasáhl ty, kteří měli ve druhé polovině 60. let 
jejich řady posílit a  omladit.376 I  Podzemného vedení si jasně uvědomovalo, že odchod 
těch, „kdo selhali“, představuje vítězství s pochybným výsledkem. Vzdělanostní skladba 
rozvědky se vrátila o necelých deset let zpět, neboť teprve v polovině 60. let se jí podařilo 
dosáhnout stavu, kdy přijímala větší množství odborně kvalifikovaných a jazykově vzdě-
laných osob. Šlo o  trend, kdy nad politickými hledisky převážilo kritérium odbornosti 
a pracovních výsledků.377 Akcent na politické otázky, který se stal v letech 1969–1970 zákla-
dem „kádrové práce“, byl proto jednoznačným regresem. 

Kromě toho již v polovině 60. let tušila I. správa MV potenciální potíže vyplývající z na-
růstajícího věkového průměru svých příslušníků. Tento stav se logicky na počátku 70. let 
po odchodu mladších ročníků ještě prohloubil.378 Početní úbytek a celkové „zestárnutí“ se 
rozvědka rozhodla vyřešit intenzivním náborem. Bezprostředně totiž hrozila situace, že 
její řady v brzké budoucnosti opustí i velká část „politicky spolehlivých“. Vzhledem k vyš-
šímu věkovému průměru této skupiny měly po roce 1975 desítky osob ročně odcházet do 
starobního důchodu. 

Roční úbytek příslušníků rozvědky byl zastaven v roce 1971.379 Na konci roku 1973 se již 
podařilo výrazně navýšit podíl mladších osob, většinou se středoškolským vzděláním.380 
Jejich výchova pak probíhala v rámci resortního školského systému FMV. Důvodem byl 
odpor vedení i personalistů rozvědky vůči absolventům vysokých škol na počátku 70. let: 
[…] báze vysokých škol byla silně zasažena v letech 1968–1969 pravicovým oportunismem a je 
pro nás prakticky až do r[oku] 1975 z politických důvodů příliš riziková.381 Problém věkového 
složení služby nadále představovala nedostatečně silná střední generace mezi 30 až 45 
lety, kterou čistky postihly nejvíce. Personální regeneraci přesto rozvědka zvládla poměr-

374  Srov. tamtéž, Dopis státního tajemníka v Ministerstvu vnitra ČSSR Jána Majera I. tajemníkovi ÚV KSČ Gustá-
vu Husákovi z 9. 10. 1969. 

375  Tamtéž, Návrh opatření v čs. rozvědce z 9. 10. 1969.
376  V letech 1969–1971 klesl počet příslušníků rozvědky z 1357 na 1194 osob. Z toho se snížil početní stav ope-

rativní složky z 826 na 675 a administrativní části ze 101 na 90 osob. V zahraničí poklesl stav operativních 
pracovníků ze 199 (1968) na 150 (1970) a neoperativních ze 160 (1969) na 112 (1971). ABS, f. I. správa SNB,  
k. 084, Roční statistická zpráva o stavech, složení a kvalitě příslušníků I. správy FMV k 31. 12. 1971 (nedato-
váno). 

377  Tamtéž, k. 024, Zpráva o plnění „Perspektivního plánu čs. rozvědky“ za rok 1967 z 25. 1. 1968.
378  Věkový průměr I. správy MV v roce 1964 činil přibližně 40 let. Tamtéž, Hodnocení činnosti čs. rozvědky za 

rok 1964 z 28. 12. 1964.
379  Celkové úbytky vypadaly následovně: 42 osob odešlo v roce 1968, 83 v roce 1969, 201 v roce 1970, 134 v roce 

1971, 78 v roce 1972 a 43 v roce 1973. ABS, f. I. správa SNB, k. 084, Roční statistická zpráva o stavech, složení 
a kvalitě příslušníků I. správy FMV k 31. 12. 1973 (nedatováno). 

380  Zatímco v roce 1971 činil podíl skupiny příslušníků mezi 40 a 55 lety 80 %, v roce 1973 již tato skupina čítala 
jen 64,5 %. Tamtéž.

381  Tamtéž. 
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ně dobře. Ke konci roku 1974 už vykázala vyšší počet nově přijatých příslušníků s vyso-
koškolským vzděláním než v roce 1968.382 Na zvýšený nábor navazovala nutnost zajistit 
odpovídající jazykové a bezpečnostní vzdělání. I zde se cestou resortních vzdělávacích za-
řízení FMV podařilo deficit rychle dohnat383 a v neposlední řadě bylo v rámci vzdělávacího 
procesu od počátku roku 1971 obnoveno vysílání příslušníků I. správy FMV do odborných 
kurzů KGB a na Vysokou školu Felixe Edmundoviče Dzeržinského v Moskvě, které bylo 
v letech 1967–1969 přerušeno.384

průběh propouštění příslušníků rozvědky z politických důvodů  
v letech 1969–1971 

Na základě služebních hodnocení i stranických prověrek při výměně členských průkazů 
musely opustit řady bezpečnostních složek stovky zpravodajských důstojníků. Zásady 
pro jejich umisťování schválilo předsednictvo federální vlády 5. ledna 1970 a jejich úče-
lem bylo vytvořit speciálně pro propouštěné příslušníky bezpečnostních a ozbrojených 
složek podmínky k zařazení do civilního pracovního procesu.385 

Umisťování do civilního sektoru zajišťoval kádrový odbor rozvědky nejprve vlastními 
silami v  rámci své běžné činnosti. V  červnu 1970 byla kvůli vysokému počtu zpracova-
ných případů vytvořena zvláštní pracovní skupina z operativních odborů, čímž se proces 
urychlil. Současně se však ukázalo, že plynulé zařazení propuštěných do nových zaměst-
nání naráží na limity dané současně probíhající „očistou“ ve všech oblastech společnosti. 
Rozvědka se tak potýkala se stoupajícím odporem podniků zaměstnávat propuštěné. Až 
tragikomicky proto působí stížnosti náčelníka personálního odboru I. správy FSZS na to, 
že kvalifikovaní a vzdělaní odborníci, propuštění za své politické názory, nemohou najít 
uplatnění na důležitých místech státní správy či výrobních podniků. Naopak bez potíží se 
rozvědce podařilo umístit 20 osob se základním vzděláním, které nastoupily do manuál-
ní výroby… 

Při hledání vhodných pracovních příležitostí se proto rozvědka potýkala s relativně vy-
sokým počtem neumístěných příslušníků.386 Personalisté I. správy se domnívali, že díky 
schválenému usnesení vlády z ledna 1970 bude probíhat umisťování jejich bývalých kole-
gů s ohledem na příslušnost k bezpečnostním a ozbrojeným složkám za lepších podmí-
nek.387 Ačkoli šlo vesměs o vysokoškolsky vzdělané osoby se znalostí západních jazyků, 
z uvedeného počtu se nepodařilo umístit nikoho. Jednání na ministerstvech totiž ztros-

382  Podíl vysokoškoláků klesl z 348 osob (27 %) v roce 1968 na 204 (17 %) v roce 1972, ale v roce 1974 již opět 
stoupl na 260 (19,3 %) příslušníků rozvědky. ABS, f. I. správa SNB, k. 084, Roční statistická zpráva o stavech, 
složení a kvalitě příslušníků I. správy FMV k 31. 12. 1974 z 11. 9. 1975. 

383  Tamtéž. 
384  ABS, f. A 2/3, inv. j. 1020, Návrh na vyslání příslušníků I. správy MV ČSSR na studium roční rozvědné školy 

Výboru pro státní bezpečnost při Radě ministrů SSSR v Moskvě, 29. 10. 1970.
385  Tamtéž, f. A 26, inv. j. 29, Umísťování propuštěných vojáků z povolání a příslušníků ozbrojených bezpeč-

nostních sborů a jejich příprava na občanské povolání – záznam z jednání na předsednictvu vlády ČSSR,  
16. 1. 1970.

386  Tamtéž, inv. j. 40, Očista bezpečnostního aparátu. Zpráva o umísťování propouštěných příslušníků čs. roz-
vědky, 21. 1. 1971.

387 Tamtéž, Zpráva o umísťování příslušníků čs. rozvědky, 21. 1. 1971.
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kotala na snižování stavu technicko-administrativních pracovníků a zejména na trvalém 
odporu organizací KSČ proti přijímání vyloučených členů strany. Personální odbor tak 
musel znovu konstatovat, že: civilní zaměstnavatel je ochoten propuštěné příslušníky přijmout 
nanejvýš do manuálního pracovního poměru.388 Nejvíce potíží měla proto rozvědka při hledá-
ní nového uplatnění pro absolventy žurnalistiky, Vysoké školy stranické ÚV KSČ a dalších 
humanitních oborů. Takový trend ovšem platil pro zařazování propuštěných příslušníků 
bezpečnostních složek v obecné míře. Na druhou stranu, řada z nich pomoc při hledání 
zaměstnání odmítla a raději si nové působiště nacházela sama.389  Na základě alarmující 
zprávy o potížích při umisťování příslušníků propuštěných z rozvědky požádal ministr 
Kaska federálního premiéra Lubomíra Štrougala o podporu. V srpnu 1970 proto oslovil 
vedoucí úřadu předsednictva vlády několik ministrů a žádal je o pomoc v případě 40 bý-
valých příslušníků rozvědky. Na rozvědce doufali v aplikaci usnesení ÚV KSČ z listopadu 
1970, které vyzývalo ke zklidnění a snížení napětí při přeřazování vyloučených členů KSČ. 
Také hájili své bývalé kolegy tím, že většina z nich je již plně konformní s politickým vývo-
jem v Československu a nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. K tomu naopak mohlo 
přispět sociální napětí vznikající v důsledku pracovní nejistoty.390 

Jako výraz trestu byla propuštěným odebrána vyznamenání, která jim byla v rámci do-
savadní služby propůjčena.391 Naproti tomu stranický trest ani ukončení služebního po-
měru nebyly důvodem pro zastavení výplat finančních náležitostí v podobě odchodného 
nebo příspěvku za službu, pokud na ně měl bývalý příslušník nárok. V praxi tak existovaly 
mezi propuštěnými rozdíly v hmotných příjmech, odměny za službu totiž představovaly 
poměrně výrazné přilepšení k příjmu, zvláště v situaci, kdy byl bývalý zpravodajský dů-
stojník odkázán na špatně placené zaměstnání. Další restrikce představovalo omezení 
studia na středních a  zejména vysokých školách, což dopadlo především na děti pro-
puštěných, a zákaz cestovat do zahraničí, který se týkal primárně „kapitalistických států 
a SFRJ“.392

388  Tamtéž.
389  Výsledek procesu vyhledávání nových pracovních míst nakonec FMV vyhodnotilo poměrně pozitivně. Přes 

zmíněné těžkosti bylo zjištěno, že většina propuštěných osob pracuje ve výrobní sféře, dále v administra-
tivě, službách, obchodu apod. Pro bezpečnostní složky bylo důležité zjištění, že nedochází k vyšší koncent-
raci na stejném pracovišti, jen MV ČSR upozorňuje, že několik propuštěných pracuje v organizacích provádějících 
výstavbu pražského metra. KOUDELKA, František – SUK, Jiří: Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období 
pražského jara 1968 (leden – srpen 1968), s. 303–305, dokument č. 80 – Informace náčelníka kádrové a školské 
správy Emila Janči pro federálního ministra vnitra o výsledcích „očisty“ resortu z 10. 2. 1971.

390 ABS, f. A 26, inv. j. 40, Očista bezpečnostního aparátu. Zpráva o umísťování propouštěných příslušníků čs. 
rozvědky, 21. 1. 1971.

 391  Propuštěným byla odňata vyznamenání a odebrány medaile dle Usnesení vlády ČSSR č. 231/1970, na které 
navazoval Rozkaz ministra vnitra ČSSR ze dne 4. 6. 1971, jímž byly odňaty medaile „Za službu vlasti“ a „Za 
zásluhu o obranu vlasti“, ovšem FMV požadovalo rozšířit proces odnímání vyznamenání i na řády a me-
daile udělované bez souvislosti se službou v  SNB. K  tomu byl nutný souhlas prezidenta republiky. ABS,  
f. A 26, inv. j. 76, Informace k návrhům na odnětí vyznamenání bývalých příslušníků SNB v souvislosti s je-
jich činností v letech 1968–1969 (nedatováno).

392  Svazová federativní republika Jugoslávie.
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Sledování a využívání propuštěných příslušníků rozvědky ze strany  
Státní bezpečnosti 

Po propuštění ze služby byli bývalí příslušníci rozvědky považováni za skupinu komunis-
tickému režimu potenciálně nebezpečnou. Pro podíl na tzv. obrodném procesu je začal 
sledovat aparát, jehož byli donedávna součástí.393 StB chtěla monitorovat jejich vzájemné 
vazby, zjišťovat jejich kontakty do bezpečnostního aparátu a zachycovat veřejné či tajné 
projevy odporu proti režimu. Avšak jednalo se o natolik rozsáhlou skupinu osob, že ji StB 
nebyla nikdy schopna zcela pokrýt. 

S ohledem na nekompletnost relevantního pramenného materiálu rozvědky i kontra-
rozvědky je možné rekonstruovat činnost StB proti propuštěným příslušníkům jen čás-
tečně. Operativní dohled nad nimi v období čistek, tj. v letech 1969–1970, zajišťovala sama 
I. správa FSZS. Odbor inspekce a obrany (označený též jako odbor „I“) vedl jejich sledo-
vání, zjišťoval informace o jejich chování, zaznamenával jejich styky a politické názory. 
V roce 1970 převzal problematiku propuštěných příslušníků rozvědky 2. odbor II. správy 
FSZS.394 který byl pověřen úkolem plošně monitorovat „pravicově oportunistické živly“.395 
V roce 1972 byly učiněny úvodní kroky, tj. mapování prostředí a nasazení agenturní sítě. 
Zejména mezi bývalé příslušníky rozvědky se údajně podařilo umístit několik kvalitních 
tajných spolupracovníků.396 StB také provedla  řadu profylaktických opatření a  několik 
operativních kombinací, které měly za cíl rozložit vazby mezi sledovanými. V roce 1973 již 
2. odbor II. správy FSZS konstatoval, že zmapování sledovaného prostředí, výběr objektů 
a vybudování agenturní sítě zdárně ukončil. Pod operativní kontrolu byli jmenovitě vzati 
Vladimír Stern, Jiří Pechar, Karel Masopust, Jaroslav Andres, Miroslav Polreich a Přemysl 
Holan, kteří v letech 1968–1969 vystupovali obzvláště reformisticky.397 Několik desítek bý-
valých příslušníků rozvědky bylo sledováno jako tzv. prověřované osoby.

393  ABS, f. A 34, inv. j. 3402, Plán práce 2. odboru II. správy FMV na rok 1974, 23. 11. 1973.
394  K problematice bývalých příslušníků MV byl registrován svazek „Zaprodanec“, reg. č. 2088, jehož části byly 

určeny ke sběru informací o příslušnících rozvědky. Jednalo se o díly 11–13 a 17, které byly 20. 4. 1976 předá-
ny tehdejšímu 33. odboru I. správy FMV. Vzhledem k tomu, že všechny uvedené části svazku byly zničeny, 
je možné postup II. správy FMV rekonstruovat pouze na základě obecných informací obsažených v kaž-
doročních vyhodnoceních činnosti jejího 2. odboru. Srov. též poznámku k obsahu svazku v ABS, f. A 34,  
inv. j. 3402, Vyhodnocení agenturně operativní činnosti a  její výslednosti v  problematikách 2. odboru  
II. správy FMV za 3. čtvrtletí 1972, 6. 10. 1972.

395  Zmiňovaný 2. odbor II. správy FSZS pokrýval na počátku období normalizace problematiku propuštěných 
činitelů KSČ, aktivit sociální demokracie, ale i „antisocialistických sil“ v podobě členů KAN, K 231, ukrajin-
ských nacionalistů apod. Problematika I. správy FMV tak nebyla hlavním tématem jeho zaměření. Např. 
v plánu práce na rok 1972 figurovala otázka dohledu nad bývalými zpravodajskými důstojníky rozvědky 
mezi dalšími skupinami příslušníků ministerstva vnitra, Československé lidové armády, pracovníků mini-
sterstva zahraničních věcí a funkcionářů odborů. Jednalo se o problematiky, které byly v roce 1972 zařazeny 
do působnosti odboru jako nové. Tamtéž, Vyhodnocení plánu práce na rok 1972 v problematikách 2. odbo-
ru II. spr[ávy] FMV, 28. 12. 1972.

396  Tamtéž, Vyhodnocení agenturně operativní činnosti a její výslednosti v problematikách 2. odboru II. sprá-
vy FMV za 3. čtvrtletí 1972, 6. 10. 1972.

397  Tamtéž, Vyhodnocení agenturně operativní činnosti a její výsledky v problematikách 2. odboru II. správy 
FMV na rok 1973, 17. 12. 1973.
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Malou část bývalých příslušníků I. správy MV využila kontrarozvědka StB jako tajné 
spolupracovníky.398 Někteří z nich posloužili ke sledování svých bývalých kolegů, even-
tuálně měli podávat informace o organizacích, kam nastoupili po propuštění. V několika 
případech se obě sledované oblasti prolínaly.399 Je zajímavé, jak se bývalí příslušníci posta-
vili k otázce sledování svých kolegů – část z nich to bez problémů akceptovala,400 pro jiné 
zase představovala spolupráce s  kontrarozvědkou nepřekročitelný problém. Důležitou 
motivací pro některé z nich byla možnost dosáhnout rehabilitace, tj. zrušení stranického 
trestu a návratu do řad bezpečnostních složek.401 Kontrarozvědka získávala ke spolupráci 
propuštěné zpravodajce nejvíce v první polovině 70. let.402 Ojedinělé případy lze nalézt 
i v 80. letech.403

398  Při rekonstrukci agenturní sítě se podařilo zjistit, že s  kontrarozvědnými součástmi StB spolupracova-
li Ladislav Derka (viz dále), Olga Dřínková (svazek kategorie D, reg. č. 11752), Václav Hubička (svazek D, 
reg. č. 14602), Bello Jamriška (svazek D, reg. č. 44044), Jiří Kroc (svazek A, reg. č. 4236), Bedřich Kubeš (viz 
dále), Václav Kvasnička (svazek A, reg. č. 8774), Jiří Madej (svazek A, reg. č. 19403), Ludvík Neckář (svazek D,  
reg. č. 21414), Josef Orel (viz dále), Karel Polanský (svazek A, reg. č. 13792), Emil Paták (viz dále), Miroslav Sta-
rý (svazek A, reg. č. 9407), Lubomír Šefrna (viz dále), Rudolf Unger (svazek A, reg. č. 19066) a Josef Žaloudek 
(svazek D, reg. č. 16370).

399  Např. bývalý náčelník odboru aktivních opatření Jiří Stejskal, který se po propuštění stal manažerem umě-
lecké agentury Pragokoncert, byl získán ke spolupráci v roce 1974 na základě ideových pohnutek v problema-
tice kultury. Kromě informací z  prostředí populární hudby plnil také zpravodajské úkoly proti bývalým 
příslušníkům a dalším osobám MV. Šlo mj. o akce „Jaro I“ a „Jaro II“, při nichž byli sledováni bývalý tajemník 
branně-bezpečnostního výboru Federálního shromáždění Karel Jaroš a bývalý příslušník MV JUDr. Jiří Zei-
ner. ABS, f. Agenturní svazky – Centrála (MV-TS), svazek a. č. 736045 MV.

400  Týká se to např. spolupráce Ladislava Derky, který byl jako důvěrník registrován v červnu 1972 ve svazku 
reg. č. 3540. Od počátku roku 1971 měl být v kontaktu s náčelníkem 52. odboru I. správy FMV a předávat mu 
informace k propuštěným. Poté, co si v roce 1971 postavil chatu v sousedství Josefa Smrkovského, byl předán 
k řízení II. správě FMV. Pro kontrarozvědku slibně vypadající spolupráce ovšem nic zásadního nepřinesla. 

401  Tento motiv byl patrně nejvýraznější v případě spolupráce Lubomíra Šefrny, bývalého předsedy CÚV KSČ  
I. správy MV. Šefrna po propuštění získal zaměstnání v zahraničním vysílání Československého rozhlasu. 
Od dubna 1972 byl evidován ve svazku tajného spolupracovníka reg. č. 3382. Měl sledovat kolegu z rozhlasu 
Davida Leffa (občana USA) v akci „Tlumočník“. Poté, co byl požádán o pomoc při získání kopie klíčů od jeho 
bytu, vyjádřil radost, že jej ministerstvo vnitra nezatracuje. Šefrna ke spolupráci s StB přistupoval aktivně a při 
schůzkách dával najevo, že se distancuje od svých vystoupení v srpnu 1968. Prostřednictvím svého řídícího 
důstojníka se domáhal informací o tom, jaký je aktuální názor rozvědky (včetně sovětských poradců) na 
jeho osobu. V roce 1974 však byl z rozhlasu propuštěn. Poté hledal s pomocí StB zaměstnání, v němž by 
nebylo na překážku propuštění z KSČ. Jeho ochota zpravodajsky spolupracovat klesala spolu se zřetelným 
společenským sestupem. V letech 1974–1975 napsal několik dopisů vedení FMV, ministru vnitra Jaromíru 
Obzinovi a generálnímu tajemníku ÚV KSČ Gustávu Husákovi. Ve všech případech argumentoval špatnou 
osobní situací a dožadoval se podpory na základě otevřeně přiznané spolupráce s StB. V dubnu 1976 byl pře-
dán I. správě FMV, která jej řídila do roku 1979, kdy byl Šefrnův případ pro jeho naprostou pasivitu uzavřen. 

402  Rehabilitace prostřednictvím spolupráce s StB se domáhal i Josef Orel, reg. č. 24155, a. č. 679343, který byl 
v  roce 1975 získán jako agent. Ten si kromě aktivního vystupování v  roce 1968 (např. na podporu výzvy 
„2000 slov“) zachoval pevné názory ještě v roce 1969 (např. odsoudil vyloučení Fr. Kriegla z KSČ). V polo-
vině 70. let již vše viděl jinak a usiloval o politickou rehabilitaci pomocí aktivní činnosti ve společenských 
organizacích. Při spolupráci s StB předal ovšem jen bezvýznamné poznatky a navíc se sám dekonspiroval 
před svým okolím. Obdobně se projevoval Bedřich Kubeš, který byl evidován v roce 1973 jako agent (reg. č. 
19647), v té době byl vedoucím pražského hotelu Luník. Jako bývalý operativec projevil iniciativu při tipová-
ní osob pro StB a při krytí jejích akcí. Na schůzkách se vyjadřoval sebekriticky ke svému chování v roce 1968 
a tvrdil, že byl za své chyby tvrdě potrestán. Ujišťoval, že v roce 1968 nepatřil mezi stoupence protisovětské 
kampaně, svou politickou dezorientaci vysvětloval atmosférou panující mezi jeho kolegy na I. správě MV.

403  K tomuto období se váže např. případ Emila Patáka (nar. 27. 1. 1925), bývalého náčelníka studijního (ana-
lytického) odboru I. správy MV. Paták byl v roce 1981 získán ke spolupráci v kategorii agent (reg. č. 21444) 
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82

Od roku 1974 intenzita sledování osob propuštěných z rozvědky klesala. V dubnu 1976 
přešla tato problematika, spolu s  příslušnou svazkovou agendou, zpět do působnosti  
I. správy FMV a  až do roku 1989 ji zajišťovalo specializované oddělení zařazené do 33., 
resp. 26. a nakonec 25. odboru.404 Po převzetí části agenturní sítě od kontrarozvědky si 
rozvědka další spolupracovníky získala vlastními silami.405 Nejvíce akcí proti svým býva-
lým „kolegům“ podnikla v letech 1977–1978 v souvislosti se vznikem Charty 77, kterou po-
depsali i někteří její „bývalí kádroví příslušníci“ (viz dále). Sledování se pravděpodobně 
soustředilo nejvíce na Miloslava Čecha (a na jeho styky se Zdeňkem Jodasem a Jaroslavem 
Andresem), dále na Miroslava Polreicha a Vladimíra Sterna.406 V případě dalších shromaž-
ďovala rozvědka informace o jejich zaměstnání a také s nimi prováděla pohovory před 
cestami do zahraničí. V ojedinělých případech využila I. správa FMV své bývalé „kolegy“ 
také v roli tajných spolupracovníků při plnění úkolů v zahraničí.407 

Několik propuštěných zpravodajských důstojníků se aktivně zapojilo do činnosti opo-
zice. Celkem pět, resp. šest z nich se stalo signatáři prohlášení Charty 77. Jednalo se o Ja-
roslava Borského,408 Josefa Doležala,409 Karla Jiráčka, Jaroslava Radu a Vladimíra Sterna. 

X. správou SNB. Jako bývalý funkcionář ÚV KSČ, kde pracoval před nástupem na I. správu MV, měl sledovat 
propuštěné osoby. Uvedl dílčí, málo závažné informace a předal StB i několik samizdatových tiskovin. 

404  I v tomto případě se nedochovala žádná svazková agenda. Jednalo se o svazky č. 81184 a č. 81185 shodně 
evidované 11. 4. 1969 a zničené pravděpodobně v prosinci 1989.

405  Agenturní síť rozvědky v řadách propuštěných existovala již v letech 1971–1972, jak naznačují informace 
v citovaných svazcích Emila Patáka, Ladislava Derky a Oldřicha Novického (viz dále). K jejímu celkovému 
podchycení je však k dispozici pouze minimum údajů. Také odhalení agenturní sítě 26. a 25. odboru ze  
70. a 80. let je obtížné, a to kvůli evidenci tajných spolupracovníků ve svazcích řádu „1“ (objektové svaz-
ky), a nikoli řádu „4“ (svazky tajných spolupracovníků). S největší pravděpodobností se jednalo o svaz-
ky s těmito čísly a krycími jmény: 12670 „Anak“, 12671 „Art“, 12672 „Bani“, 12673 „Baur“, 12674 „Belt“, 12675 
„Cykl“, 12683 „Amur“, 12684 „Atos“, 12688 „Bald“, 12762 „Ener“, 12777 „Kala“, 12778 „Paka“, 12780 „Zdeněk“ 
(„Petřina“), 12840 „Pepa“, 12865 „Udi“, 12866 „Sten“, 12883 „Bříza“, 12922 „Karel“ a 19962 „Pér“. Do dnešní 
doby se v  ABS dochovaly pouze svazky spolupracovníků Jiřího Kroce (č.  svazku 12671), Otakara Nohejla  
(č. 12683), Jana Stadlera (č. 12684) a Karla Neče (č. 12688). Ostatní byly, patrně v prosinci 1989, zničeny.

406  Mezi sledované nakonec patřil i Lubomír Šefrna (viz svazek č. 12670), který se po předání na I. správu FMV 
již spolupráci vyhýbal. 

407  Jednalo se o Oldřicha Novického, nar. 2. 7. 1932 (č. svazku 46793), který sice odešel z I. správy MV na vlastní 
žádost, nicméně po odchodu do ČTK zůstal nadále v utajeném kontaktu s americkým odborem rozvědky. 
Při tomto konspirativním styku byl označen jako důvěrník, ale patrně nebyl nikde evidován. Rozvědka jej 
využívala k politickému zpravodajství a k realizaci aktivních opatření „Diva“, „Cinobr“, „Pythia“, „Litera“ 
a „Inspekce“. Od roku 1977 byl evidován jako tajný spolupracovník 52. odboru I. správy FMV se zaměře-
ním na oblast Latinské Ameriky. Také on usiloval o politickou rehabilitaci, přičemž spolupracoval s Rudým 
právem. Poté, co Celoútvarový výbor KSČ I. správy FMV jeho rehabilitaci nedoporučil, se již spolupráci vy-
hýbal. Druhým případem byl Otakar Nohejl, nar. 25. 1. 1932, který po spolupráci s 33., resp. 26. odborem  
I. správy FMV byl získán opět v době, kdy působil jako vedoucí zastoupení Čedoku v Rumunsku. Zde se 
však ke spolupráci postavil pasivně. V letech 1972–1975 působil jako tajný spolupracovník rozvědky také Jiří 
Kučera, nar. 24. 4. 1932 (č. svazku 45626). Ačkoli nebyl získán ke spolupráci oficiálně, předával na přelomu  
70. a 80. let jako pracovník FMZV řadu informací z Argentiny.

408  Jaroslav Borský (nar. 30. 7. 1926) patřil mezi příslušníky 6. odboru I. správy MV, kteří 21. srpna 1968 pod 
vlivem okupace demonstrativně odevzdali služební průkaz. 

409  Josef Doležal odešel z rozvědky po velkých rozporech. Jeho reakce na sovětskou okupaci v podobě ode-
vzdání služebního průkazu mu byla konzervativci dlouhodobě vyčítána. Situace vygradovala v lednu 1969, 
kdy jej aktivní kolaborant František Šulc (nar. 11. 9. 1920) obvinil z pokusu o útěk do zahraničí. Doležal na 
Šulce podal trestní oznámení u vojenské prokuratury, která případ předala k vyřešení náčelníkovi rozvěd-
ky. Čestmír Podzemný se pak domáhal, zřejmě marně, zásahu ze strany IMV. ABS, f. A 13, inv. j. 25, Dopis 
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Vedle nich se stal signatářem i Milan Hošek, který byl také bývalým příslušníkem rozvěd-
ky, ale před propuštěním byl přemístěn na II. správu FMV. Kvůli podpisu Charty byl roz-
hodnutím zvláštní komise federálního ministra vnitra bývalým příslušníkům rozvědky 
odebrán příspěvek za službu, protože se jako signatáři tzv. „CHARTY 77“ aktivně zapojili do 
nepřátelské pomlouvačné kampaně vedené antikomunistickými silami proti ČSSR.410 Poté byli 
někteří z nich vystaveni sledování ze strany StB, zejména Vladimír Stern a Karel Jiráček, 
podrobeni výslechům a  omezením, např. v  podobě odebrání řidičských a  technických 
průkazů k motorovým vozidlům.411 Na konci 80. let se část bývalých důstojníků rozvědky 
zapojila do činnosti hnutí „Klubu za socialistickou přestavbu – Obroda“. 

náčelníka I. správy FSZS Č. Podzemného náměstkovi ministra vnitra F. Vaškovi z 21. 4. 1969 a tamtéž, Dopis 
náčelníka zpravodajského odboru FSZS J. Housky náčelníkovi I. správy FSZS ze 4. 5. 1969. 

410  ABS, f. I. správa SNB, kádrový rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 42 a 305 z roku 1977. 
411  Vladimír Stern byl intenzivně sledován od konce 70. let až do pádu komunistického režimu, jeho osoby se 

týkaly svazky S reg. č. 15754, NO reg. č. 27904 a NO reg. č. 44232. Důvodem byly jeho kontakty na další sledova-
né osoby, např. Marii Švermovou a Františka Kriegla. Spolu s ním byla pod intenzivním dohledem StB také 
jeho manželka Jana – viz svazek PO reg. č. 10792, resp. NO reg. č. 27905. Karel Jiráček byl evidován ve svazku S, 
resp. NO reg. č. 39246 a  Jaroslav Borský ve svazku PO reg. č. 9985. Jeho sledování po podpisu Char ty 77 
ovšem již prováděla I. správa SNB. 
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záVěr

Pro Státní bezpečnost jako základní prvek systému vnitřní bezpečnosti představoval rok 
1968 dosud nevídaný otřes. A nevyhnul se ani I. správě MV. Ukazuje se přitom, že pokus 
o  reformu československé společnosti a  následující okupace vyvolaly mezi příslušníky 
této specifické složky nečekaně ostrý názorový rozkol. Je přitom významné, že tento spor 
vypukl mezi osobami, které existenci komunistického režimu plně podporovaly a slouži-
ly v jeho elitní bezpečnostní složce.

Hlavním podporovatelem reforem v rozvědce se stala generace poválečných, již vyso-
koškolsky vzdělaných komunistů, jejichž vírou v neomylnost sovětského vedení a nezpo-
chybnitelnost sovětského modelu socialismu otřásla odhalení nezákonností a brutality 
stalinistického režimu. Rovněž porušování zákonů a socialistických zásad v Českosloven-
sku ve 40. a  50. letech a  přetrvávající rozpor mezi teorií a  praxí socialismu je přivedly 
k úsilí o reformu stávajícího systému. Na vlnách tohoto proudu v KSČ formulovali návrh 
nového organizačního začlenění rozvědky ve struktuře státního aparátu a vytyčili poža-
davek omezit její zaměření na sledování československých zájmů a v souladu s tím ji pře-
vést pod kontrolu vlády.

Reformátorům z  rozvědky však chyběla reakce z  nejvyšších míst. V  kontextu otázek 
souvisejících s  nezákonnostmi a  deformacemi komunistického režimu, na  nichž měly 
bezpečnostní struktury hlavní podíl, měla problematika rozvědky pro ÚV KSČ sekun-
dární význam. Představitelé stranického a služebního vedení I. správy si po celé období 
pražského jara stěžovali na chybějící zpětnou vazbu k návrhům na reformu řízení a za-
řazení rozvědky ve státní struktuře. Ve skutečnosti se jim dařilo komunikovat a nacházet 
podporu pro své návrhy spíše v nižších složkách rozhodovacího aparátu, jehož vliv byl 
toliko poradní. Vstřícný k jejich návrhům byl vedoucí oddělení státní administrativy ÚV 
KSČ genplk. Václav Prchlík, ve vedení ministerstva vnitra za reformní program rozvědky 
lobbovalo studijní oddělení prostřednictvím zástupce náčelníka a později náčelníka Jana 
Peřiny. Podporu měli také u předsedy branně-bezpečnostního výboru Národního shro-
máždění Leopolda Hofmana. Do vrcholových struktur se jim však přes veškeré úsilí ne-
podařilo proniknout. Alexander Dubček či další členové ÚV KSČ a rovněž předseda vlády 
Oldřich Černík zůstali pro ně nedostupnými. Ve druhé polovině července 1968, když bylo 
oddělení státní administrativy ÚV KSČ zrušeno, přišli o svého hlavního lobbistu v nejvyš-
ších stranických strukturách. 

Rovněž podpora ministra vnitra Josefa Pavla neměla pro prosazení změn v postavení 
rozvědky žádoucí účinek. Pavel stál v čele obtížného resortu a nadto měl v tehdejším mo-
cenském systému slabou pozici. Jednak pro složitost úkolu, jaký představovala reforma 
bezpečnostní struktury, jednak kvůli odporu tzv. konzervativních sil v resortu i v nejvyš-
ším vedení státu, které nechtěly měnit zavedený systém a přijít o výhody s ním spojené. 
Ministr též čelil tlaku, který proti jeho osobě vyvíjel Kreml, a také nebyl členem ÚV KSČ, 
což jej samo o sobě znevýhodňovalo. Nebyl ani členem žádné neformální zájmové skupi-
ny s dosahem do tohoto nejvyššího stranického orgánu. Jeho vliv byl omezený dokonce 
i uvnitř resortu, v jehož čele stál. Ačkoli nebylo v jeho možnostech návrh reformy bezpeč-
nostního aparátu prosadit, vytvoření Ústřední správy zpravodajské služby se mu dařilo 
po dobu jeho mandátu alespoň blokovat. Ve stávajícím systému měl svázané ruce a bylo 
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nad jeho síly jej v časovém úseku necelých pěti měsíců, kdy stál v čele ministerstva, změ-
nit. Konzervativní síly vyvíjely proti jeho reformním snahám soustavný tlak do té míry, že 
se jim do vpádu vojsk Varšavské smlouvy podařilo v zásadě zachovat stávající strukturu 
a vliv ve vedoucích složkách bezpečnostního aparátu země. To ve svém důsledku invaz-
ním armádám napomohlo k rychlému obsazení Československa.

 Teoretici reformy rozvědky na I. správě MV hledali obecně platné principy pro její 
fungování. Definovali poslání, zájmy, prostředky a metody její práce a navrhovali jejich 
aplikaci v konkrétních podmínkách československého státu. Své návrhy zvažovali v šir-
ším kontextu reformy československé společnosti a politického systému. V této souvislos-
ti bylo jejich prvořadým záměrem oddělit rozvědku od potlačovatelské funkce bezpeč-
nostního aparátu. Cílem byla samostatná zahraniční služba orientovaná na zájmy státu. 
Usilovali rovněž o organizační a právní ukotvení rozvědné služby v soustavě socialistické 
státní exekutivy. Pokus změnit zaměření práce a zařazení rozvědky v rámci státní správy 
se však nedostal z fáze příprav a teoretických úvah. Sovětská okupace definitivně uzavřela 
snahy o změnu postavení a zaměření československé zahraniční zpravodajské služby. 

Období po okupaci Československa představovalo druhé dějství pokusu o  reformu. 
Také rozvědka se stala cílem činnosti sovětských bezpečnostních složek, které dokázaly 
v jejích řadách vyhledat s pomocí kolaborantů ve vedení ministerstva vnitra osoby ochot-
né paralyzovat její chod. Náčelník Josef Houska se po svém odvolání stal jedním z těch vy-
sokých důstojníků StB, kteří jednali dle potřeb KGB a zajistili v kritických hodinách noci 
z 20. na 21. srpna 1968 vyřazení československého bezpečnostního aparátu z provozu. Dů-
vodem pro jeho konání se stala právě reakce na předchozí události a zejména odstavení 
z  funkce. Houskovi se podařilo zadržet dva hlavní proreformní představitele rozvědky, 
Miloslava Čecha a Jana Paclíka, a nahradit je Zdeňkem Žlábkem, který ve vedení služby 
zastupoval konzervativní síly. Paralyzování rozvědky se následně ukázalo pouze jako čás-
tečné, neboť mnoho jejích příslušníků okupaci odmítlo a někteří napomáhali v činnosti 
ukrývajícím se představitelům ministerstva vnitra nebo KSČ. Při řízení rozvědky se proti 
konzervativnímu Žlábkovi, jehož vedením služby pověřil samozvaný ministr vnitra Vili-
am Šalgovič, důrazně postavil CÚV KSČ ovládaný reformisty. 

Reakce na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy se tak stala dalším bo-
dem sváru v řadách rozvědky. Konzervativní část příslušníků ji považovala za nutný krok 
vedoucí ke stabilizaci situace. Odsoudili proto veškeré projevy protestů proti okupaci 
a proti kolaboraci části vedení ministerstva vnitra s KGB. Projevy vzdoru na I. správě MV 
z jejich pohledu představovaly porušení služebních předpisů. Kapitulace nejvyšších čes-
koslovenských představitelů v Moskvě na konci srpna 1968 ovšem zahájila proces „konso-
lidace“ a „normalizace“, ve kterém veškeré pokusy o reformování činnosti StB a rozvědky 
skončily. Směřování bezpečnostních složek se začalo opět ubírat tam, kde je konzervativ-
ní část KSČ chtěla mít, tj. v rámci centrálně řízeného aparátu ministerstva vnitra. Tím, jak 
se cestou neustálých ústupků vůči SSSR rozpadala politika nejvyšších československých 
představitelů, mizela podpora reformního procesu i v rozvědce. Normalizaci výrazně na-
pomohlo cílené dosazení „politicky spolehlivého“ náčelníka Čestmíra Podzemného, kte-
rý se projevil jako silná osobnost opírající se o stále výraznější konzervativní kliku. Pod 
jeho vedením prošla rozvědka první fází personálních čistek v podobě odvolání funkcio-
nářů, kteří se nejvíce exponovali pro reformní proces. Podzemný též použil rozvědku ke 
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412  SIVOŠ, Jerguš – ŽÁČEK, Pavel: Spolupráca KGB ZSSR a ministerstva vnútra ČSSR na najvyššej úrovni. Edícia dohôd 
o vzájomnej čs.-sovietskej štátobezpečnostnej súčinnosti, 1958–1989, s. 82–84. 

413  Plány vzájemné spolupráce ukazují priority sovětské zpravodajské služby i  předpokládané prostředky 
k získávání informací. Nalezneme zde okruhy informací, které byly považovány za zásadní, a také opat-
ření, jimiž měla zpravodajská služba aktivně prosazovat velmocenské zájmy SSSR. Plány akcentovaly jako 
základní úkol monitorování „hlavních nepřátel“ – států NATO (z nich zejména USA) v otázce výroby a na-
sazování jaderných zbraní. Značný zájem mělo vedení SSSR na zajištění informací o přípravách jaderného 
napadení SSSR a rozvoji obranných prostředků USA a států NATO v kosmu. Z tohoto důvodu kladly sovět-
ské zpravodajské služby důraz na proniknutí do hlavních řídících orgánů NATO a evropských politických 
a hospodářských struktur. ABS, f. I. správa SNB, k. 016, Perspektivní plán vzájemné součinnosti zahranič-
ních rozvědek Výboru státní bezpečnosti (VSB) SSSR a MV ČSSR na léta 1981–1985 a tamtéž, Perspektivní 
plán součinnosti zahraničních rozvědek Federálního ministerstva vnitra ČSSR a Výboru státní bezpečnosti 
na období 1986–1990. 

414  Např. plán činnosti „v problematice USA na léta 1982–1985“ určoval, že zpravodajské aktivity bude čs. roz-
vědka provádět jak v USA (rezidentury Washington a New York), tak v Mexiku, Bolívii, Kolumbii, Venezuele 
a Kanadě. Sledování objektů USA bylo navíc úkolem prakticky všech zpravodajských skupin I. správy SNB 
v zahraničí. Hlavní cíle zpravodajského rozpracování představovaly: úřad prezidenta USA, ministerstvo za-
hraničních věcí, ministerstvo obrany, Kongres, národní výbory republikánské a demokratické strany a za-
hraniční expozitury státních úřadů USA (zastupitelské úřady, vojenské základny a stanice CIA). Jako po-
mocné objekty ke zpravodajskému rozpracování osob a získávání informací sloužily univerzity, výzkumné 
ústavy a  zahraniční pobočky amerických firem. Obě rozvědky měly spolupracovat při tvorbě námětů 
ke zlepšení práce, hledání zpravodajských zdrojů, kanálů a sledování ohlasů aktivních opatření proti USA. 
V  operacích měla být v  přímé spolupráci se sovětskou rozvědkou využita řada československých agen-
tů, a to „Rino“, „Riván“, „Malvaz“, „Fer“, „Bornelux“, „Carp“, „Handy“, „Higo“, „Lachtan“, „Laufer“, „Tosca“, 
„Oregon“, „Rarach“, „Kos“, „Lova“ a  „Mechanik“. ABS, f. I. správa SNB, k. 016, Perspektivní plán vzájemné 
součinnosti zahraničních rozvědek MV ČSSR a VSB SSSR po linii USA na léta 1982–1985. Dále srov. tamtéž, 

sledování domácí scény a již v lednu 1969 v ní vytvořil „bojový oddíl“ pro nasazení proti 
demonstrantům.

Postupující názorový obrat v řadách rozvědky zapříčinil, že proreformně orientovaní 
příslušníci byli z  jejích stranických organizací vytlačeni již v únoru 1969, tj. dva měsíce 
před definitivním vítězstvím konzervativní části KSČ. Plnou spolehlivost projevila roz-
vědka i v srpnu 1969, kdy se zapojila do získávání informací o chystaných protestech při 
prvním výročí okupace Československa a její oddíl působil v centru Prahy. Následující dva 
roky probíhala ve službě „očista“, tj. nucené propouštění osob označených kvůli podpo-
ře reforem za „pravicové oportunisty“. V důsledku nekompromisně vedených opatření 
opustilo rozvědku více než dvě stě zpravodajských důstojníků. Ještě více zasáhly I. správu 
útěky několika jejích příslušníků do zahraničí, kvůli nimž bylo vyzrazeno velké množství 
jejích pracovníků, tajných spolupracovníků a byly dekonspirovány metody práce. Pražské 
jaro se tak stalo pro československou rozvědku obdobím, z jehož důsledků se vzpamato-
vávala ještě řadu let.

Sovětský bezpečnostní aparát si udržel v  československé Státní bezpečnosti pozice, 
o jejichž ztrátu se v roce 1968 obával. Stvrdila je nová smlouva o spolupráci z 10. 2. 1972.412 
Kooperace mezi I. hlavní správou KGB a  I. správou SNB pokračovala v neztenčené míře 
až do přelomu let 1989/1990. Velmi úzká spolupráce byla zajištěna řadou mechanismů – 
v prvé řadě smluvními závazky na úrovni Federálního ministerstva vnitra ČSSR a Výboru 
státní bezpečnosti SSSR a dále na úrovni samotných rozvědek.413 Tyto smluvní dokumenty 
stanovily na základě sovětských požadavků obecné zaměření práce I. správy SNB a v díl-
čích dokumentech postup vzájemné spolupráce v jednotlivých částech světa414 či v jednot-
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např. Perspektivní plán vzájemné součinnosti zahraničních rozvědek FMV ČSSR a VSB po linii NATO a EHS 
na léta 1982–1985 a tamtéž, Plán součinnosti I. hlavní správy VSB SSR a I. správy SNB po linii ČLR na léta 
1981–1983.

415  Např. vědecko-technická rozvědka I. správy SNB až do roku 1989 zjišťovala nejnovější stav výzkumu zejmé-
na v oblasti výzbroje a monitorovala zavádění moderních zbraňových systémů do praxe. Měla pronikat do 
předních výzkumných středisek a služby si měly vyměňovat informace o operativně využitelných osobách. 
Tento hlavní směr zaměření doplňovaly tzv. národohospodářský program (získávání poznatků z oblasti 
rozvoje technologií) a potravinový program, zaměřený na získávání nejnovějších poznatků využitelných 
v potravinářském průmyslu. Obě zpravodajské služby si vyměňovaly a posuzovaly získané vzorky a doku-
menty. KGB zasílala I. správě SNB tzv. orientýrovky, tj. dokumenty s  konkrétními zpravodajskými úkoly 
v oblasti vědy a techniky. ABS, f. I. správa SNB, k. 016, Perspektivní plán součinnosti zahraničních kontra-
rozvědek I. správy SNB a První hlavní správy Výboru státní bezpečnosti SSSR na léta 1981–1985 a tamtéž, Per-
spektivní plán součinnosti vědeckotechnických rozvědek VSB SSSR a I. správy SNB na roky 1982–1985. Pro 
následující léta srov. zejména ŽÁČEK, Pavel: Za mír a socialismus až do trpkého konce. Dokumenty o spolupráci 
československé a sovětské rozvědky, 1985–1989, s. 325–366.

416  Mezinárodní porady vedení rozvědek sovětského bloku na úrovní náčelníků správ se uskutečnily v roce 
1982 v Moskvě a v roce 1988 v Berlíně. Vedle nich byly pořádány porady určené pro dílčí „linie“ zpravodaj-
ské činnosti. Srov. ABS, f. I. správa SNB, k. 476 a 477.

417  Představitelům KBG v „centrále“ I. správy SNB byla předávána takřka veškerá zpravodajská produkce čs. 
rozvědky získaná v zahraničí. V informační oblasti totiž I. správa SNB nepředávala jen analytické výstupy, 
ale také surové informace z rezidentur, které do SSSR směřovaly právě přes skupinu „poradců“. Žádné jiné 
zemi naše rozvědka tyto základní zpravodajské informace neposkytovala. I. hlavní správa KGB předávala 
do Prahy výhradně zpracované analytické zprávy. 

418  Operativní spolupráce československé a sovětské rozvědky v místech jejich zahraničního působení probí-
hala jak v zemích tzv. hlavního nepřítele (tj. v USA a ostatních státech NATO, Čínské lidové republice a Ja-
ponsku), ale i ve „třetích zemích“. Právě na spolupráci mimo teritorium „hlavních nepřátel“ byl ze sovětské 
strany kladen velký důraz, neboť slibovala lepší podmínky pro operativní práci. Na území států sovětského 
zpravodajského zájmu totiž již v 80. letech panovaly velmi obtížné bezpečnostní a operativní podmínky 
limitující činnost zpravodajských služeb sovětského bloku. Obecnou rovinu spolupráce „v terénu“ rezi-
dentur obou služeb definovala dohoda z 20. 3. 1985 na úrovni náčelníků správ rozvědek ČSSR a SSSR. Mimo 
rozvědku KGB v zahraničí I. správa SNB s ostatními partnerskými službami spolupracovala jen výjimečně. 
ABS, f. I. správa SNB, Protokol o základních principech součinnosti I. správy SNB a První hlavní správy VSB 
SSSR na úrovni rezidentur z 20. 3. 1985.

419  Z  publikovaných případů viz např. KMENTA, Jaroslav: Český špion Erwin van Haarlem. JKM, Praha 2010  
a ŠEVELA, Vladimír: Český krtek v CIA. Cesta Karla Köchera z StB přes americké tajné služby do prognostického 
ústavu. Prostor, Praha 2015.

420  Např. v  80. letech řídili sovětští zpravodajci československé občany v  Keni, Zambii a  Turecku, Kuvajtu  
či Jemenu.

livých problematikách.415 V širší rovině sehrály důležitou úlohu také mezinárodní porady 
vedení zahraničních zpravodajských služeb sovětského bloku.416 V  praxi usměrňovaly 
vzájemnou vazbu I. správy SNB a I. hlavní správy KGB průběžně konané koordinační po-
rady a konzultace, působení zástupců KGB v „centrále“ československé rozvědky,417 ope-
rativní spolupráce na úrovni zpravodajských skupin (rezidentur) obou rozvědek v zahra-
ničí418 a v neposlední řadě pravidelně probíhající školení a výchova příslušníků I. správy 
SNB ve školicích zařízeních sovětské rozvědky. I. hlavní správa KGB měla řadu klíčových 
informací o  důležitých československých operacích, využívala tajné spolupracovníky  
I. správy SNB pro své potřeby,419 a to i v zemích, kde československá služba nepůsobila.420 
Ze vzájemné spolupráce, stejně jako před rokem 1968, čerpala rozvědka KGB více, a proto 
potřebovala uchovat československou službu jako svůj významný zdroj informací a zpra-
vodajský nástroj.
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Historie pražského jara v  československých zpravodajských službách představovala 
mnohovrstevnatý příběh, který byl specifický tím, že se odehrával v  kulisách bezpeč-
nostního aparátu, jenž měl být pevnou oporou komunistického režimu. Protínaly se 
v něm různé snahy o reformu tohoto režimu v Československu, jejíž stoupenci v přípa-
dě I. správy MV vyvolali prudkou reakci sovětských bezpečnostních složek demonstra-
cí zájmu vymanit rozvědku ze struktury Státní bezpečnosti a z područí KGB. Doufáme,  
že tato studie vnese alespoň částečně nový pohled na průběh událostí roku 1968. 
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FRantišek auguSt, původním povoláním au-
tomechanik, se narodil 11. července 1928 v  Pavlově 
v okrese Havlíčkův Brod. Základní vzdělání ukončil 
4. třídou měšťanské školy v Herálci v roce 1943. Jeho 
kariéra u  SNB, kam byl přijat nejprve na zkoušku, 
začala v roce 1949. Během roku 1950 byl několikrát 
přemístěn. Nejprve k ministerstvu vnitra na technic-
ké oddělení (BP/11), posléze k  útvarům  pohraniční 
stráže. V roce 1951 započalo jeho další vzdělávání ve 
Vojenské akademii pohraniční stráže v Praze, odtud 
byl 15. července téhož roku vyřazen a přemístěn do 
Chebu. Dne 1. listopadu 1953 se vrátil do Prahy a byl 
zařazen do kádrových záloh. V rámci interního vzdě-
lávání absolvoval v roce 1954 roční zpravodajské stu-

dium v SSSR. Po návratu do Československa začala jeho kariéra stoupat. Stal se náčelníkem 
obranné skupiny na zpravodajském oddělení brigády pohraniční stráže v Plané u Marián-
ských Lázní, odkud byl po dvou letech přesunut ke Krajské správě MV v Hradci Králové. 

Kariéru u I. správy ministerstva vnitra zahájil 15. ledna 1958. Nejprve sloužil na jejím  
1. (americkém) a od roku 1960 pak na 5. (britském) odboru. Dne 3. srpna 1961 byl převe-
den do legalizačního zaměstnání na MZV, kde působil na referátu diplomatických slu-
žeb jako konzul. V letech 1961–1963 byl vysazen do funkce zástupce rezidenta v Londýně, 
přičemž působil v diplomatické hodnosti atašé. Po návratu byl zařazen k 9. odboru, kde 
se věnoval otázce zpravodajských služeb Velké Británie. V roce 1964 přešel na 6. odbor 
I. správy MV a  zabýval se kontrarozvědnými otázkami na teritoriu Libanonu. Proto od 
března do července 1966 působil v legalizačním zaměstnání na afroasijském odboru MZV. 
V červenci 1969 byl vyslán na rezidenturu do Libanonu v diplomatické hodnosti 3. tajem-
níka zabývajícího se agendou konzulárního a politického zpravodajství. 

Bezprostředně poté, na počátku srpna 1969, František August z Bejrútu uprchl. Ze zpráv 
západních tiskových agentur se poté I. správa FSZS dozvěděla, že požádal v USA o azyl. Při 
vyšetřování byly v Bejrútu nalezeny písemnosti, které objasnily, že motivem jeho útěku byl 
odpor proti nedávné okupaci Československa. Dne 4. března 1971 byl F. August Vojenským 
obvodovým soudem v Praze v nepřítomnosti odsouzen pro spáchání trestného činu zběh-
nutí do ciziny k trestu odnětí svobody v délce šesti let.1 

LaDiSLav Bittman se narodil 12. ledna 1931 v  Praze. Po završení studií na Fakultě 
mezinárodních vztahů tehdejší Vysoké školy politických a  hospodářských věd v  Praze 
nastoupil na I. správu ministerstva vnitra. Nejprve byl zařazen jako analytik na 8. (stu-

1  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Františka Augusta ev. č. 2965/28 a tamtéž, f. A 8/2, 
inv. j. 152, František August – zběhnutí do ciziny (nedatováno). Při přípravě medailonů nebyly zjišťovány 
informace o osudech dotyčných osob nad rámec dokumentace dostupné v Archivu bezpečnostních složek 
či v odborné literatuře. 
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dijním) odboru. V  roce 1958 přešel do 4. odboru, 
který se zabýval sledováním problematiky SRN 
a Rakouska. Od roku 1961 působil v rámci legalizač-
ního zaměstnání na ministerstvu zahraničních věcí 
a  krátce poté odcestoval na svou první, rok a  půl  
trvající misi do Berlína. Po návratu byl zařazen opět 
na německém odboru rozvědky, nicméně v  únoru 
1964 byl přemístěn na místo zástupce náčelníka  
8. odboru, který byl určen k  přípravě a  provádění 
tzv. aktivních opatření. 

Pro tuto činnost rozvědky byl obdařen značnou 
dávkou talentu a  mj. v  roce 1964 připravil námět 
pro patrně nejslavnější aktivní opatření I. správy MV 
s krycím názvem „Neptun“. V průběhu operace, kte-
rou osobně řídil, byl „nalezen“ úkryt nacistických písemností v Černém jezeře na Šumavě. 
Cílem bylo oddálit promlčitelnost nacistických zločinů v západním Německu. Na odboru 
aktivních opatření však Bittman setrval jen krátce. Od prosince 1966 již zpravodajsky pů-
sobil pod diplomatickým krytím ve Vídni.

V srpnu 1968 jako tiskový tajemník československé diplomatické mise odsoudil v te-
levizním vystoupení okupaci své vlasti, čímž na sebe upoutal pozornost nejen v řadách 
vlastní služby. Patrně pouze chaotická situace bezprostředně po okupaci Československa 
zabránila jeho odvolání do Prahy. Po narůstajících příznacích sledování ze strany kolegů 
se Bittman 3. září 1968 rozhodl k útěku a spolu s manželkou odcestoval do SRN, kde se 
přihlásil zpravodajským službám USA. 

I. správa MV záhy dospěla ke zjištění, že jeho zběhnutí představuje vážné ohrože-
ní zpravodajské činnosti čs. rozvědky v  zahraničí a  bude znamenat značné politické, morál-
ní i  finanční ztráty. Bittman zná podrobně organizaci, kádrový sestav 2, zvláště legalizované  
čs. rozvědčíky v  zahraničí, pracovní metody, rozsah i  cíle práce čs. rozvědky a  stav spoluprá ce 
mezi rozvědkami socialistických států, a dále, že patřil k základnímu kádru cca 50 pra covníků 
čs. rozvědky, kteří ovlivňovali práci i vývoj této služby. Z tohoto pohledu se tedy dostane americké 
rozvědce do rukou člověk, který je podle našeho názoru jeden z nejcennějších pracovníků sociali-
stických rozvědek, kteří po druhé světové válce přešli k nepříteli.3

V kauze L. Bittmana, kde rozvědka od počátku očekávala rozsáhlé škody, se tento před-
poklad postupně plnil. Důkazy o vyzrazení utajovaných informací v první fázi předsta-
vovaly novinové články popisující Bittmanův útěk a  trestní stíhání československých 
agentů v Rakousku. Na počátku léta 1969 se navíc začaly množit případy, kdy cizí zpra-
vodajské služby cíleně kontaktovaly důstojníky I. správy FSZS v  zahraničí.4 V  září 1969 
byla na rozkaz náměstka ministra vnitra Miroslava Košnara zřízena komise znalců, která 
měla posoudit úniky utajovaných informací způsobené L. Bittmanem. Při hlavním líčení 

2  Míněno personální složení.
3  ABS, f. A 8/2, inv. j. 175, Ladislav Bittman – zběhnutí do ciziny a vyzvědačství (nedatováno).
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4  V zahraničí bylo zjištěno 32 pokusů „aktivního rozpracování“ příslušníků I. správy FSZS ze strany cizích 
zpravodajských služeb a  18 přímých pokusů o  získání československých zpravodajských důstojníků ke 
spolupráci. ABS, f. ÚZK, k. 66, Návrh opatření v čs. rozvědce z 9. 10. 1969. 

5  Rozsudek vojenské justice byl zrušen až v roce 1994.
6  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Ladislava Bittmana ev. č. 2864/31; tamtéž,  

f. A 2/3, inv. j. 2149, Zpráva o zběhnutí V. Marouše a L. Bittmana z 18. 10. 1968; tamtéž, inv. j. 2309, Zprá-
va o zběhnutí a zradě bývalého čs. rozvědčíka mjr. Ladislava Bittmana v září 1968 ve Vídni z 21. 7. 1969; 
ABS, f. A 8/2, inv. j. 175, Ladislav Bittman – zběhnutí do ciziny a vyzvědačství (nedatováno); tamtéž, f. ÚZK,  
k. 66, Návrh opatření v čs. rozvědce z 9. 10. 1969 a ŽÁČEK, Pavel: Defektorem ve svobodném světě. Rozhovor 
s Ladislavem Bittmanem, s. 43–51.

7  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Miloslava Čecha ev. č. 638/29, Žádost o přijetí do 
služeb ministerstva vnitra z 13. 2. 1957.

ovšem prokuratura nenalezla dostatek důkazů pro prokázání trestného činu vyzvědač-
ství. A proto když byl v červenci 1970 odsouzen pro trestný čin zběhnutí do ciziny, vyvolal 
rozsudek ostrý odpor rozvědky. Po konzultacích vedení FMV s generálním prokurátorem 
pro ČSSR pokračovalo trestní stíhání L. Bittmana od října 1970 tentokrát již pro pode-
zření z trestného činu vyzvědačství. K dalšímu, a o poznání ostřejšímu postupu přimě-
lo československou justici Bittmanovo vystoupení (pod pseudonymem Lawrence Britt) 
před podvýborem právního výboru Senátu USA pro kontrolu provádění zákona o vnitřní 
bezpečnosti v květnu 1971, kde podrobně informoval o metodách práce československé 
služby i dalších zpravodajských složek východního bloku. Publikovaný záznam ze slyšení 
rozvědka bedlivě analyzovala. Za podrobné informace o systému aktivních opatření KGB 
bylo obvinění L. Bittmana rozšířeno také o trestné činy vyzvědačství a ohrožení státního 
tajemství ke škodě státu světové socialistické soustavy. Výsledkem byl rozsudek, který jej 
odsuzoval k trestu smrti.5 V roce 1971 také poprvé vydal své paměti (Deception Game. Cze-
choslovak Intelligence in Soviet Political Warfare), zachycující dění v I. správě ministerstva 
vnitra, které se dočkaly mnoha dalších vydání a dotisků. Ve své nové vlasti Bittman vyučo-
val žurnalistiku na Fakultě komunikace Bostonské univerzity. V roce 1986 se na této škole 
podílel na zakládání centra pro studium dezinformace.6

miLOSLav Čech, narozen 13. října 1929 ve Zboží na Jičínsku, pracoval poté, co vycho-
dil měšťanskou školu, do roku 1945 jako učeň v obchodě. Po osvobození Československa 
jeho rodina přesídlila do severočeského pohraničí. Tam vstoupil v roce 1946 do KSČ a do 
roku 1949 studoval na Obchodní akademii pro zahraniční obchod v Jablonci nad Nisou. 
Po dokončení studia pracoval krátký čas na Okresním výboru Československého svazu 
mládeže v  Jablonci nad Nisou, odkud na doporučení okresního výboru KSČ přešel jako 
student na Vysokou školu hospodářských a  politických věd v  Praze. Ukončil ji s  vyzna-
menáním v  roce 1952. Od uvedeného roku byl zaměstnán na Mezinárodním svazu stu-
dentstva v Praze jako organizační tajemník. Žádost o přijetí na ministerstvo vnitra podal  
13. února 1957 a mimo jiné v ní uvedl, že chce využít zkušeností z práce na sekretariátu Mezi-
národního svazu studentstva a znalosti cizích jazyků ve prospěch bezpečnosti lidově-demokra-
tické republiky.7 Přijat byl od 1. března 1957 v hodnosti nadporučíka a ustanoven do funkce 
referenta 1. odboru I. správy MV, který byl zaměřen na problematiku Kanady a USA. Díky 
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8  Tamtéž, Služební hodnocení z 28. 5. 1963. Jako agent s krycím jménem „Orel“ byl I. správou MV evidován 
známý exilový básník a lingvista Jiří Škvor (1916–1981).

svému všeobecnému vzdělání a  jazykovým znalos-
tem se rychle zapracoval do problematiky zpravo-
dajské práce. Již rok a půl po svém nástupu do roz-
vědky, na počátku října 1958, byl proto přemístěn 
do druhé zá lohy a  jmenován zástupcem rezidenta 
v Ottawě. Tam byl kladně hodnocen za verbovku agen-
ta REDA a řízení agenta (OREL).8 Ovšem právě agent 
„Red“, kterým byl historik Bořivoj Čelovský, spo-
lupracující s  kanadskou kontrarozvědkou, stál za 
Čechovým odhalením a vyhoštěním z Kanady v říj-
nu 1960. Z Československa byl recipročně vyhoštěn 
kanadský diplomat, nicméně československé di-
plomacii se podařilo dosáhnout toho, aby Čechovo 
vyhoštění nebylo zveřejněno. V  listopadu 1960 se  
M. Čech vrátil do pražské „centrály“ na její 1. odbor. Další působení v zahraničí na sebe 
nenechalo dlouho čekat. V květnu 1961 byl vyslán jako zástupce rezidenta do Mexika, kde 
měl organizovat zpravodajskou práci proti USA. Informacemi o jeho odhalení v Kanadě 
ovšem disponovala i CIA, jejíž pracovníci se na M. Čecha při jeho působení v Mexiku za-
měřili a dali opakovaně najevo, že jeho příslušnost k československé rozvědce je známa.  
Čechova situace se stala neudržitelnou a pro další zpravodajskou práci v zahraničí byl již 
nevyužitelný. Po necelém roce, v dubnu 1962, byl z Mexika odvolán do Prahy a jmenován 
vedoucím oddělení 2. odboru, který měl na starosti činnost rozvědky ve Střední a  Jižní 
Americe. Po krátkém působení v této funkci byl v srpnu 1962 převeden jako vedoucí oddě-
lení na 1. odbor a záhy se stal jeho náčelníkem. O čtyři roky později postoupil až do vedení 
rozvědky, když byl jmenován zástupcem náčelníka. V této funkci byl zodpovědný za čin-
nost 1., 2., 3. a 4. odboru, tj. politické rozvědky. 

V průběhu pražského jara se spolu s Janem Paclíkem, dalším zástupcem náčelníka sprá-
vy, postavil na stranu podporovatelů tzv. reformního procesu. Po odvolání Josefa Housky 
z  čela I.  správy MV to byl právě M. Čech, kdo byl 1. srpna 1968 pověřen jejím vedením. 
V čele rozvědky ovšem setrval jen krátce. V průběhu okupace Československa byl spolu 
s  J. Paclíkem internován v sídle rozvědky v Křižovnické ulici. Po propuštění z  internace  
21. srpna 1968 se několik dní ukrýval a současně se jako delegát zúčastnil mimořádného 
XIV. sjezdu KSČ v Praze-Vysočanech. Na výzvu ministra vnitra Josefa Pavla se do čela roz-
vědky vrátil a vedl ji i v průběhu podzimu 1968. Jeho pozice byla nicméně podrývána stále 
sílící konzervativní částí příslušníků I. správy MV, kteří mu mj. vytýkali údajně nedostateč-
né řešení prvních případů defekcí. 

Po jmenování Čestmíra Podzemného do čela služby byl M. Čech ponechán bez vedoucí 
funkce a až k 1. květnu 1969 byl pověřen vedením správy A, tj. politické rozvědky. Jedna-
lo se ale pouze o dočasné umístění do doby, než byly vytvořeny podmínky pro „očistu“ 
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bezpečnostního aparátu od osob, které podporovaly politický vývoj pražského jara. To 
nastalo vzápětí – již 31. července 1969 byl z funkce odvolán. Vedení rozvědky ještě zvažova-
lo jeho přeložení spolu s dalšími proreformními příslušníky do Ústavu pro mezinárodní 
politiku a ekonomii. Vedle politických „provinění“ se ovšem u M. Čecha projevily zdravot-
ní obtíže, na jejichž základě lékařská komise MV konstatovala jeho sníženou zdravotní 
schopnost. Ještě k 1. září 1969 se stal zástupcem náčelníka odboru zvláštní zálohy. V násle-
dující služební i stranické prověrce byl obviněn z toho, že nemá dostatečnou důvěru mezi 
příslušníky rozvědky, protože se exponoval za její osamostatnění v době, kdy v médiích 
probíhala silná kampaň proti bezpečnosti. […] Druhým momentem, který svědčí o značné poli-
tické dezorientaci pplk. Čecha, je podcenění pravicového nebezpečí ve straně a protisocialistic-
kých sil ve společnosti.9 Jako přitěžující okolnost mu bylo přičteno jeho jmenování a mimo-
řádné povýšení normalizátory nenáviděným ministrem Pavlem a také to, že se zúčastnil 
jako delegát tzv. mimořádného sjezdu. Prosazoval důrazné uznání jeho legality a to i v době, kdy 
bylo jasné, že neplatnost tohoto sjezdu je mimo pochybnost a že uznán nebude.10 

Předsednictvo Hlavního výboru KSČ v rozvědce pro něj původně navrhlo stranický trest 
„důtku s  výstrahou“, ale po osobním projednání závěrů disciplinárního řízení s  M. Če-
chem, který své jednání odmítl označit za chybné, bylo rozhodnuto udělit mu nejvyšší 
stranický trest. Návrh na vyloučení z KSČ a doporučení propustit ho ze služebního pomě-
ru byl HV KSČ jednomyslně schválen 18. prosince 1969. V březnu 1970 byl potvrzen také 
tzv. zhodnocovací komisí, která zároveň doporučila provést jeho podrobnou zdravotní 
prohlídku. Při ní došli lékaři k závěru, že M. Čech má vzhledem k častým hospitalizacím 
v důsledku potíží s ledvinami, vysokým krevním tlakem a cukrovkou nárok na plný inva-
lidní důchod, nicméně hlavní důvod pro jeho propuštění ze služebního poměru byl, že je 
„politicky nevyhovující“. V září 1970 proto požádal náčelník I. správy Čestmír Podzemný 
ministra Radko Kasku, aby byl M. Čechovi přiznán plný invalidní důchod. Řady českoslo-
venské rozvědky opustil 31. října 1970. Po propuštění byl sledován StB v rámci prověřování 
činnosti propuštěných příslušníků rozvědky. Zemřel v Praze v listopadu 1989.11

JOSeF FROLík se narodil 22. září 1928 v  Libušíně u  Slaného v  okrese Kladno jako syn 
dělníka. Základní vzdělání absolvoval ukončením 4. třídy měšťanské školy v roce 1943. Do 
konce války pak byl nuceně pracovně nasazen jako dělník. Po osvobození Československa 
nastoupil ke studiu na Obchodní akademii ve Slaném, které dokončil v roce 1949. Již na 
této škole vstoupil v listopadu 1947 do KSČ.

V červenci 1949 získal zaměstnání v administraci Rudého práva. Krátce poté byl ovšem 
povolán k výkonu základní vojenské služby, kterou zakončil v roce 1952 v hodnosti vojín. 
Již v jejím průběhu požádal o přijetí na MNB, přičemž od 1. prosince 1952 byl přijat jako 

9  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Miloslava Čecha ev. č. 638/29, Služební hodnocení 
na zvláštní rozkaz ministra vnitra z 11. 3. 1970.

10  Tamtéž.
11  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Miloslava Čecha ev. č. 638/29 a ČELOVSKÝ, Bořivoj: 

Diplomaté dělnické třídy. In: TÝŽ (ed.): Oči a uši strany. Sedm pohledů do života StB, s. 175–204.
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referent ústřední účtárny, kde působil až do roku 
1955. V září toho roku byl na vlastní žádost přemís-
těn v  hodnosti podporučíka ke IV. správě MV, teh-
dejší ekonomické kontrarozvědce, jako mladší re-
ferent 5. oddělení 3. odboru (kontrola ministerstva 
vnitřního obchodu). V roce 1956 se stal zástupcem 
náčelníka 2. oddělení 3. odboru (oddělení se zabý-
valo ministerstvem financí a podřízenými instituce-
mi), v červenci téhož roku byl povýšen do hodnosti 
poručíka a za výsluhu let obdržel vyznamenání „Za 
službu vlasti“.  Své působení u IV. správy MV zakon-
čil v  letech 1957–1960 ve funkci staršího referenta 
2. oddělení 8. odboru (sledování chemického prů-
myslu a vývoje v oblasti jaderné fyziky). V roce 1958 
úspěšně absolvoval roční kurz národohospodářského plánování pro pracovníky MV na 
Vysoké škole ekonomické v Praze.

K I. správě MV byl přemístěn 1. října 1960, a to na 5. odbor do funkce staršího referenta, 
konkrétně do oddělení zabývajícího se teritoriem Velké Británie. K  1. červenci 1963 byl 
povýšen do hodnosti kapitána a 1. října téhož roku převeden do legalizačního zaměstná-
ní na MZV, kde působil do 20. dubna 1964. Následovalo jeho vysazení do funkce staršího 
referenta rezidentury Londýn, kterou vykonával do roku 1966 v diplomatické hodnosti 
atašé. Následně byl převelen ve funkci staršího referenta na 6. odbor I. správy MV, kde 
zůstal tři roky. V průběhu působení v tomto odboru, který měl na starosti problematiku 
tzv. zahraniční kontrarozvědky, byl povýšen do hodnosti majora.

V roce 1969 byl v rámci reorganizace I. správy MV přidělen na správu „B“. Dne 12. čer-  
vence 1969 uprchl na dovolené v Bulharsku přes Jugoslávii, Rakousko a SRN do Velké Bri-
tánie, kde se dal k dispozici nepřátelské anglické rozvědce.12 Původně vyšetřované obvinění 
ze zběhnutí bylo v září 1970 po oznámení náčelníka I. správy FSZS rozšířeno na obvinění 
z trestného činu vyzvědačství. Frolík totiž upozornil na případ MUDr. J. Pasovského, kte-
rý jako dvojitý agent pracoval proti CIA. Další poznatky vyplynuly z výslechu mjr. Josefa 
Kaliny, který v roce 1969 služebně působil v Londýně a jejž Frolík bezprostředně po útěku 
dvakrát kontaktoval a nabádal k defekci. Kalina zmínil též důvodné podezření z vyzrazení 
československého agenta, britského poslance Willa Owena13. Za tuto činnost byl Josef Fro-
lík 3. prosince 1970 v nepřítomnosti odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 15 let 
a vedlejšímu trestu propadnutí majetku. O čtyři roky později se základem dalšího obvině-
ní stalo jeho svědectví před podvýborem právního výboru Senátu USA pro kontrolu pro-
vádění zákona o vnitřní bezpečnosti, které učinil dne 18. listopadu 1975. Zde Frolík uvedl 
konkrétní údaje o činnosti československých bezpečnostních složek v zahraničí a zmínil 

12  ABS, f. 8/2, inv. j. 148, Frolík Josef – zběhnutí do ciziny a zrada (nedatováno).
13  William James Owen (1901–1981) byl následně v lednu 1970 zatčen a obviněn ze špionáže. V květnu téhož 

roku byl v plném rozsahu soudem osvobozen, jeho politická kariéra však skončila. Více viz ABS, f. I. správa 
SNB, svazek č. 41611.
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osoby, akce i  jejich krycí jména. Jeho svědectví bylo navíc v  lednu 1976 publikováno ve 
formě brožury. Inspekce ministra vnitra ji použila jako základ obvinění, které rozšířila 
o podezření ze spáchání trestného činu poškozování zájmu republiky v cizině. Znalecký 
posudek tehdejší I. správy FMV totiž konstatoval, že Frolík část svých líčení uvedl zkres-
leně, nepravdivě či některá přímo vykonstruoval. Na druhou stranu komise verifikovala 
jeho tvrzení o akcích „Bakalář“ (Abdul Al-Bari), „Lee“ (Will Owen), „Marconi“ (Nicholas 
Prager), „Light“ (Karel Zbytek), „Novinář“ (Antonín Hanus), „Krajan“ (František Mahdal), 
„Cinzano“ a „Sámo“ (Gérard Leconte). Vyšší vojenský soud v Příbrami na základě vznese-
ného obvinění odsoudil Frolíka 23. prosince 1976 k trestu smrti. Josef Frolík zemřel v USA 
v květnu 1989, tedy na sklonku existence komunistického režimu v Československu. Roz-
sudek nad ním proto nebyl revidován.14

JOSeF hOuSka se narodil 13. října 1924 v Pacově. Po absolvování reálného gymnázia byl 
v roce 1943 nuceně nasazen. Nejprve v Praze a počátkem roku 1944 v Magdeburgu. Z pra-
covního nasazení v dubnu 1944 uprchl, avšak po měsíci byl vrácen zpět. V prosinci 1944 
byl přemístěn do Roztok u Křivoklátu, kde pracoval v pobočném závodě firmy Junkers. 
Koncem dubna 1945 uprchl do Prahy, kam dorazil 5. května a působil v průběhu povstání 
jako spojka. Po osvobození se zapojil do mládežnického hnutí v Praze 7 a nalezl tam za-
městnání jako úředník. 

V  říjnu 1946 nastoupil základní vojenskou službu, prošel školou důstojníků v  záloze 
a v roce 1947 kurzem pro obranné zpravodajství. V září 1948 odešel do zálohy a po krátkém 
působení na původním pracovišti byl dne 15. listopadu 1948 přijat do služeb ministerstva 
vnitra, kde nastoupil na odbor BA (velitelství StB) jako operativní pracovník. Nejprve na 
referátu sledujícím členy bývalých stran konkurujících KSČ, konkrétně strany národně so-
cialistické, sociálně demokratické a slovenské demokratické. Zabýval se však také sledová-
ním členů ROH, „sionistů“ a „trockistů“. Od 2. ledna 1950 zastával funkci zástupce velitele 
referátu boje proti „nepřátelům ve straně“, o dva roky později stál dokonce v čele tohoto 
referátu. Od 1. prosince 1952 přešel na pozici zástupce velitele 1. oddělení 2. odboru Hlavní 
správy StB, který byl zaměřen na obdobnou problematiku. V období nejtvrdšího politic-
kého teroru v Československu tak Josef Houska působil jako vedoucí součásti StB, jež vy-
hledávala na základě vykonstruovaných obvinění „zrádce“ v řadách členů KSČ. Počátkem 
roku 1953 obdržel odměnu za podíl na přípravě procesu s  „protistátním spikleneckým 
centrem“ (Rudolf Slánský a spol.). Své úkoly plnil evidentně spolehlivě, neboť byl v roce 
1953 vyslán do operativní školy v SSSR a po návratu výrazně služebně povýšil. V letech 1954 
až 1961 působil jako náčelník Krajské správy MV Bratislava. Tam se navíc politicky angažo-
val ve veřejných funkcích – stal se členem byra KV KSS a členem ÚV KSS. 

Na I. správu MV přešel k 22. listopadu 1961 poté, co byl odvolán její dosavadní náčel-
ník Jaroslav Miller. Houska byl do funkce jmenován novým ministrem vnitra Lubomírem 

14  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Josefa Frolíka ev. č. 4096/28; tamtéž, f. A 8/2,  
inv. j. 148, Frolík Josef – zběhnutí do ciziny a zrada (nedatováno); tamtéž, inv. j. 312, Frolík Josef, trestný čin 
vyzvědačství (nedatováno) a TOMEK, Prokop: Josef Frolík – muž na nepravém místě, s. 183–202.
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Štrougalem, který ve vedení rozvědky postupně pro-
vedl ve spolupráci se zástupci KGB řadu personál-
ních změn. Houskovy silné vazby na KGB se odrazily 
i v podobě vyznamenání, která obdržel. V roce 1964 
se stal „Čestným pracovníkem Státní bezpečnosti 
SSSR“ a v roce 1968 obdržel pamětní odznak „50 let 
VČK 15 – KGB“. Od jara 1968 ovšem jeho pozice v čele 
rozvědky slábla a po nástupu ministra Josefa Pavla 
byl z funkce odvolán. Nesouhlas s tímto postupem 
a odpor k projevům reformního procesu vedl Hous-
ku k  tomu, že se pod vedením náměstka ministra 
vnitra pro StB Viliama Šalgoviče stal součástí sítě, 
která paralyzovala československý bezpečnostní 
aparát v  noci z  20. na 21. srpna 1968. V  pozdějším 
služebním hodnocení bylo Houskovo jednání popsáno takto: V srpnu 1968 se jako jeden 
z prvních postavil za internacionální pomoc Varšavské smlouvy, byl jí účinně nápomocen a veřej-
ně ji plně obhajoval. Má vřelý vztah k SSSR.16 

  Mocenská konstelace v prvních měsících po okupaci Československa nicméně neu-
možnila jeho rychlý návrat do vedoucích funkcí. Ohradil se proti označení za zrádce či 
kolaboranta a domáhal se řešení svého postavení po odvolání z čela I. správy MV. Vedení 
MV se jej v září 1968 neúspěšně pokusilo prosadit na ZS GŠ ČSLA a poté zvažovalo jeho 
zařazení na Hlavní správu StB. Podzim 1968 a počátek roku 1969 Houska strávil v řadách 
Studijního ústavu MV. S postupující normalizací se však rychle vrátil do důležitých funk-
cí. Od března 1969 nastoupil jako náčelník nově vytvořeného Zpravodajského odboru 
FSZS, který převzal část úkolů bývalého náměstka ministra vnitra pro StB. V prosinci 1969 
byl v této funkci vyslán jako sekretář delegace náměstka ministra vnitra Miloslava Koš-
nara na jednání s KGB a v roce 1970 byl vybrán jako člen komise pro přípravu podkladů 
z problematiky bezpečnostních složek pro jednání XIV. sjezdu KSČ. V roce 1971 obdržel 
titul „Čestný pracovník státní bezpečnosti“ od předsedy KGB. Téhož roku byl přeložen na 
pozici náčelníka 10. (ekonomického) odboru VI. správy FMV (Správy zpravodajské tech-
niky). Od roku 1975 do odchodu do důchodu v říjnu 1985 stál v čele 3. odboru VI. správy 
SNB, který zajišťoval rádiovou kontrarozvědnou službu. V letech 1977–1981 byl navíc po-
věřen funkcí zástupce náčelníka VI. správy SNB. Současně s odchodem do důchodu byl 
navržen na vyznamenání ministra vnitra ČSSR za dlouholeté, obětavé a uvědomělé plnění 
služebních úkolů.17

15  Zkratka VČK označovala vedle známější zkratky ČEKA první politickou policii vytvořenou po bolševickém 
převratu v Rusku – Všeruskou zvláštní komisi pro boj s kontrarevolucí a sabotáží (Vserossijskaja črezvyčaj-
naja komissija po borbe s kontrarevoljucijej i sabotažem).

16  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Josefa Housky ev. č. 6455/24, Služební hodnocení 
z 6. 1. 1970.

17  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Josefa Housky ev. č. 6455/24 a  tamtéž, f. A  26,  
inv. j. 3, Kádrová opatření. Informace o výsledcích šetření u funkcionářů MV zproštěných funkcí v červenci 
1968 a o zařazení některých dalších funkcionářů odvolaných z vedoucích funkcí MV z 9. 9. 1968. Citováno 
z ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Josefa Housky ev. č. 6455/24, Návrh na udělení  
vyznamenání „Za službu v SNB“ z 20. 6. 1985.
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StaniSLav kaPLan, původním povoláním novi-
nář, se narodil 25. února 1937 v  Bratislavě jako syn 
železničáře. Základní vzdělání, které sestávalo z pěti 
tříd obecné školy a  čtyř tříd školy měšťanské ve 
Frýdku-Místku, zakončil v roce 1952. Jeho vzdělávání 
pokračovalo na tzv. jedenáctiletce, kterou absolvo-
val v roce 1955 taktéž ve Frýdku-Místku. V roce 1962 
absolvoval Státní institut mezinárodních vztahů 
(MGIMO) v  Moskvě. Mimo jiné se stal členem dis-
kusního klubu Československé socialistické akade-
mie a členem Svazu novinářů. 

Do služeb I. správy MV nastupoval bezprostředně 
po začátku pražského jara – 1. dubna 1968 jako refe-
rent 3. odboru, kde se zabýval problematikou Evro-

py. Během krátké doby složil jazykové zkoušky 2. stupně z angličtiny a francouzštiny. Od 
9. října 1968 do 23. července 1969 byl frekventantem rozvědné školy. Dne 1. června 1969 
se pak stal referentem 2. odboru správy „A“. Své krátké působení na I. správě MV zakončil 
útěkem do zahraničí v srpnu 1969 v hodnosti nadporučíka, která mu byla v červenci téhož 
roku odňata. 

I. správa FSZS zjistila, že se nevrátil z  dovolené v  Bulharsku, a  disponovala poznatky 
o jeho pobytu ve Francii u sestry, která tam pobývala na jazykovém kurzu. Z výpovědi jeho 
rodičů posléze Inspekce ministra vnitra zjistila, že do počátku roku 1970 žil patrně v Paříži 
a posléze v Londýně. Na jaře 1970 se Stanislav Kaplan přechodně zdržoval v SRN, neboť 
rozvědka získala informace o jeho pokusu přesvědčit jménem MI6 ke spolupráci pracov-
níka československé obchodní mise ve Frankfurtu nad Mohanem. Počátkem května 1970 
přesídlil Kaplan do Kanady, kde působil v redakci krajanského časopisu Naše hlasy. Dne 
19. listopadu 1970 byl v nepřítomnosti Vyšším vojenským soudem v Příbrami odsouzen 
pro spáchání trestných činů zběhnutí do ciziny a pokusu vyzvědačství k trestu odnětí svo-
body na 12 let.18

vácLav maROuš, původním povoláním dělník, se narodil 30. května 1929 v Klecán-
kách v okrese Praha-východ jako syn poštovního zřízence. Základní vzdělání absolvoval 
v roce 1944 ukončením 4. třídy měšťanské školy a dále pokračoval ve studiu na veřejné 
obchodní škole. Základní vojenskou službu vykonal v  letech 1950–1952 a působil u vý-
sadkového vojska. V té době absolvoval Školu důstojníků výsadkového vojska v záloze 
a stal se pobočníkem velitele praporu. Své působení zde zakončil v hodnosti poručíka. 
Do služeb ministerstva vnitra byl přijat 11. října 1954 ve funkci hlídkového příslušníka 
Veřejné bezpečnosti. U VB působil v různých funkcích až do roku 1963 a přitom si průběž-

18  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Stanislava Kaplana ev. č. 1492/37 a tamtéž, f. A 8/2, 
inv. j. 149, Kaplan, Stanislav – zběhnutí do ciziny (nedatováno).
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ně doplňoval vzdělání – v roce 1961 složil maturitní 
zkoušku a  na jazykové škole se soukromě věnoval 
studiu španělštiny. 

Dne 1. srpna 1964 byl po ročním působení na škole 
MV ve Svatém Janu pod Skalou přemístěn k I. správě 
MV jako referent 6. odboru (zahraniční kontraroz-
vědky), na kterém zůstal až do svého útěku do za-
hraničí. K němu došlo ve Vídni, kde se Marouš krátce 
zastavil v průběhu dovolené. Podle provedeného še-
tření se nejprve zdržoval v Rakousku a od října 1968 
pobýval patrně ve Švýcarsku. Rozvědce se zpočátku 
nepodařilo zjistit přesné místo jeho pobytu a ani dů-
vody defekce. Interní šetření I. správy MV neprokáza-
lo politický motiv a shromážděná svědectví se spíše 
klonila k názoru, že šlo sice o rozhodnutí ovlivněně bezprostředními dojmy ze sovětské 
okupace, nicméně důležitějšími pohnutkami mohly být rodinné a osobní poměry. Václav 
Marouš totiž dosahoval jen velmi slabých pracovních výsledků a v soukromém životě řešil 
vleklý spor s bývalou manželkou o syna, kterého chtěl získat do své péče. 

K 11. únoru 1969 bylo trestní stíhání Marouše přerušeno, neboť se ani přes vyslechnutí 
řady svědků nepodařilo motiv jeho činu objasnit. I. správa MV nezjistila, na rozdíl od 
jiných případů, konkrétní poznatky o tom, že by předal cizím zpravodajským službám 
své znalosti. Pouze sumarizovala, že znal vzhledem ke svému zařazení na 6. odboru tajné 
spolupracovníky, kteří se zaměřovali na oblast tzv. zahraniční kontrarozvědky v Mexiku, 
USA, Kanadě a částečně ve státech Jižní Ameriky. Rovněž znal osobně velkou část přísluš-
níků rozvědky působících na rezidenturách v Severní a Jižní Americe. Poté, co se V. Ma-
rouš ozval do Československa člověku, kterému dlužil peníze, vyšetřování pokračovalo. 
Dne 30. září 1971 byl uznán vinným z trestného činu zběhnutí do ciziny a odsouzen ke 
čtyřletému nepodmíněnému trestu odnětí svobody.19 

antOnín nenkO se narodil 29. června 1930 
v  Praze. Po ukončení vysokoškolského studia elek-
trotechniky v  sovětském Leningradě nastoupil 
v roce 1956 na I. správu ministerstva vnitra. V rámci 
rozvědky byl od počátku zařazen na odborech tzv. 
vědecko-technické rozvědky. Nejprve působil jako 
referent na oddělení, které mělo na starosti terito-
rium Brazílie a Kanady. Po třech letech se začal jako 
diplomat na ministerstvu zahraničních věcí připra-

19  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis  
Václava Marouše ev. č. 2960/29 a tamtéž, f. A 8/2, inv. j. 225, 
Václav Marouš – zběhnutí do ciziny (nedatováno).
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vovat na vyslání do ciziny. V  roce 1960 započalo jeho tříleté působení v  New Yorku. Po 
návratu se v roce 1963 stal náčelníkem oddělení 5. oboru, které řídilo zpravodajskou práci 
vědecko-technické rozvědky na území USA a Kanady. Stejné úkoly měl plnit od ledna 1969 
ve Washingtonu, kde měl zároveň pracovat jako zástupce rezidenta. Tam se v červnu 1970 
rozhodl k emigraci. Za tento čin byl odsouzen 12. března 1971 Vyšším vojenským soudem 
v Příbrami k trestu odnětí svobody v délce 15 let za trestné činy zběhnutí do ciziny a vyzvě-
dačství.20

Jan PODRáSký, narozen 3. prosince 1936 v Turov-
ci v  okrese Tábor, vstoupil do služeb ministerstva 
vnitra v  roce 1959 na 7. odboru Krajské správy MV 
v  Českých Budějovicích. V  roce 1960 přešel do řad 
3. odboru, tj. zabýval se problematikou vnitřního 
zpravodajství StB. Od roku 1964 byl zařazen ke 2. od-  
boru, zaměřenému na kontrarozvědnou činnost 
proti „vnějšímu protivníkovi“. Během své služby 
dálkově vystudoval práva na Karlově univerzitě, kde 
promoval v roce 1966. Od června 1969 byl přemístěn 
na oblastní odbor Hlavní správy rozvědky České Bu-
dějovice, zde však vydržel jen půl roku a v listopadu 
1969 byl na vlastní žádost propuštěn ze služebního 
poměru a posléze uprchl do zahraničí. V srpnu 1970 
 mu byla odňata medaile „Za službu vlasti“.21

ČeStmíR PODZemný, narozen 29. čer vence 1924 ve Valašském Meziříčí, vystudoval po 
dokončení základní školní docházky obchodní akademii, studium zakončil v roce 1943. 
Poté krátce pracoval jako účetní a posléze se zapojil do protinacistické odbojové činnosti 
a v letech 1944–1945 bojoval jako partyzán v rámci 1. čs. partyzánské brigády J. Žižky. Po 
skončení 2. světové války vstoupil do KSČ. Pod vlivem válečných zkušeností se rozhodl pro 
radikální změnu povolání, přičemž nastoupil jako posluchač Vojenské akademie v Hra-
nicích na Moravě. Absolvoval ji v letech 1945–1946. Po vyřazení sloužil do roku 1949 jako 
velitel čety. Rok po komunistickém převratu změnil svou vojenskou specializaci – v letech 
1949–1958 sloužil jako politický pracovník. Nejprve v  rámci Letecké vojenské akademie 
a poté střídavě na úrovni zástupce náčelníka politické správy velitelství letectva MNO a ná-
čelníka politického oddělení letecké divize. 

V roce 1958 opět zcela změnil svou specializaci a vstoupil do řad vojenských zpravo-
dajců. Do roku 1960 působil jako důstojník části 55. radiového pluku ZS GŠ, který zajišťo-

20  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Antonína Nenka ev. č. 2951/30 a TOMEK, Prokop: 
Josef Frolík – muž na nepravém místě, s. 191.

21  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis J. Podráského ev. č. 1495/36.
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val pro vojenskou rozvědku rádiové zpravodajství. 
V roce 1961 absolvoval speciální školení v SSSR. Po 
reorganizaci a  přejmenování ZS GŠ byl přemístěn 
na pozici náčelníka 3. oddělení 248. provozního 
praporu, kde působil v letech 1960–1964. V následu-
jícím období stál v čele 2. oddělení, které zajišťovalo 
strategický průzkum. 

Podzemný byl v  průběhu podzimu 1968 vybrán 
na návrh ministra vnitra Jana Pelná ře, po schválení 
předsednictvem ÚV KSČ, aby zaujal pozici náčelní-
ka I. správy MV v zájmu zabezpečení nerušeného cho-
du této důležité součásti ministerstva vnitra.22 Vede ní 
MNO a ZS GŠ s tímto návrhem souhlasilo. Důvodem 
pro výběr Podzemného byl úmysl svěřit řízení roz-
vědky politicky konformní osobě, která by důležitou součást StB dostala pod svou kon-
trolu a  nebyla přitom poznamenána jejím vnitřním vývojem. Podzemný se totiž podle 
služebního hodnocení v srpnu 1968 projevil jako oddaný proletářskému internacionalismu, 
marxisticko-leninským principům a byl věrný SSSR a plně se stavěl za moskevská jednání.23 

Svůj úkol převzít plnou kontrolu nad I. správou MV Podzemný v letech 1969–1970 bez 
výhrady splnil. Provedl její reorganizaci, obměnil její velitelský sbor, zahájil personální 
čistky, podílel se na změnách ve stranických strukturách a zapojil ji do represivních opat-
ření. Podle usnesení 192. schůze předsednictva ÚV KSČ z 20. listopadu 1970 byl Čestmír 
Podzemný na návrh G. Husáka odvolán z funkce náčelníka I. správy FSZS. Na jeho místo 
nastoupil 31. ledna 1971 RSDr. Miloš Hladík. Podzemný se následně vrátil k ZS GŠ a stal se 
vojenským přidělencem v Berlíně.24

věROSLav SOBek, původním povoláním vědec-
ký pracovník, se narodil 1. května 1926 v  Topolné 
v okrese Uherské Hradiště. Po dokončení základní-
ho vzdělání vystudoval reálné gymnázium a  poté 
nastoupil k  vysokoškolskému studiu přírodních 
věd, které dokončil v roce 1950. 

K I. správě MV byl přijat v roce 1955 jako referent 
11. odboru a záhy se stal zástupcem náčelníka. Zde 
zpracovával problematiku vědecko-technické roz-
vědky se zaměřením na teritorium Velké Británie 
a Izraele. V letech 1957–1961 působil ve Vídni v rám-
ci československé stálé mise u  Mezinárodní agen-
tury pro atomovou energii. Po návratu v  roce 1961 

22  ABS, f. A 2/3, inv. j. 2269, příloha II, Důvodová zpráva (nedatováno).
23  Tamtéž, inv. j. 2438, Služební hodnocení na zvláštní rozkaz ministra vnitra č. 45/1969 (nedatováno).
24  ABS, f. ZS GŠ, personální spis Čestmíra Podzemného ev. č. 2458.
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byl ustanoven do funkce náčelníka oddělení 16. odboru (vědecko-technická rozvědka) 
a poté, v roce 1963, se stal zástupcem náčelníka odboru. Při reorganizaci o rok později si 
stejnou pozici udržel a zastával funkci zástupce náčelníka 5. odboru. V letech 1968–1969, 
kdy proběhlo jeho druhé vysazení do zahraničí, se stala jeho působištěm opět Vídeň 
a Mezinárodní agentura pro atomovou energii. V. Sobek zde působil v diplomatické hod-
nosti 1. tajemníka a zároveň zástupce rezidenta.

V roce 1969 byl Věroslav Sobek převelen na 1. odbor správy „C“ (nový název vědecko-
-technické rozvědky). Po odvolání Jiřího Vojty z politických důvodů se stal jejím proza-
tímním náčelníkem a v roce 1970 definitivně náčelníkem. Od roku 1971 byl navíc dočasně 
zástupcem náčelníka I. správy FSZS pro VTR. Po dvou letech zcela změnil pracovní zamě-
ření a přešel na problematiku politické rozvědky. Působil na 37. odboru se zaměřením na 
SRN a Rakousko. V roce 1974 byl naposledy vysazen do zahraničí na rezidenturu Bonn, 
kde působil jako rezident až do listopadu 1979. Po návratu do Československa byl v letech 
1979–1981 legalizován na federálním ministerstvu zahraničních věcí a  poté až do roku 
1985 působil ve prospěch 36. odboru (odbor aktivních opatření) v tiskové agentuře Orbis 
jako vedoucí mezinárodního oddělení. V  roce 1985 byl uvolněn ze služebního poměru 
příslušníka SNB s ohledem na nárok na starobní důchod.25

ZDeněk šinDeLář se narodil 4. srpna 1932 v Ro-
sicích u  Brna. Ve službách ministerstva vnitra pů-
sobil od roku 1957 po dokončení studia na tehdejší 
Vysoké škole politických a  hospodářských věd. Na 
I. správě MV byl zařazen do odboru zabývajícího se 
německy mluvícími zeměmi. Své působení u  roz-
vědky zahájil rovnou v legalizačním zaměstnání na 
ministerstvu zahraničního obchodu, kde se připra-
voval na vyslání do ciziny. Od roku 1958 byl tři a půl 
roku na rezidentuře ve Frankfurtu nad Mohanem 
a  poté od roku 1966 v  Ženevě jako zástupce čes-
koslovenského ministerstva zahraničního obcho-
du pověřený vedením agendy všeobecné dohody 
o clech a obchodu (GATT). V srpnu 1970 tajně vyvezl 

svou manželku a děti do zahraničí a v říjnu 1970 před stažením do vlasti uprchl. V břez-
nu 1971 byl vojenským obvodovým soudem odsouzen v  nepřítomnosti k  trestu odnětí 
svobody v délce šesti let. Již v prosinci 1972 však zemřel v Chicagu na následky perforace 
trávicího traktu.26 

25  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Věroslava Sobka ev. č. 5027/26 a SOBEK, Věroslav: 
Pomohli jsme sestřelit Powerse. Tajemství vědeckotechnické rozvědky ČSSR.

26  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Zdeňka Šindeláře ev. č. 2624/32 a TOMEK, Prokop: 
Josef Frolík – muž na nepravém místě, s. 192.
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miLan štaFL, narozen 21. 3. 1938 v  Praze, vystu-
doval práva na Univerzitě Karlově. Na ministerstvu 
vnitra působil od srpna 1964, kdy vstoupil do řad 
rozvědky. V rámci I. správy MV se jako referent za-
býval problematikou Libanonu. Po absolvování 
rozvědné školy byl již v roce 1966 vyslán do ciziny.  
Ze svého působení v  Bejrútu se však po změnách 
spuštěných okupací Československa odmítl vrátit 
a  emigrací v  srpnu 1969 tak své krátké působení 
v  rámci rozvědky ukončil. Inspekce ministra vni-
tra zahájila jeho trestní stíhání 3. března 1970 pro 
podezření ze spáchání trestného činu zběhnutí do 
ciziny. Kádrový odbor rozvědky jí zaslal Štaflovu 
osobní charakteristiku, z  níž vyplynulo, že patřil 
k proreformně uvažujícím příslušníkům rozvědky (byl jedním z mluvčích tzv. skupiny pro-
gresistů)27 a  také k  iniciátorům a  tvůrcům protisovětských prohlášení po okupaci. Jako 
jeden z hlavních důkazů o jeho úmyslu trvale se usadit v zahraničí kvůli nesouhlasu s oku-
pací Československa získala Inspekce ministra vnitra dopis, který Štafl zaslal na vysvětle-
nou své bytné v Bejrútu. 

Dne 9. července 1970 odsoudil Vojenský obvodový soud Praha M. Štafla k trestu odnětí 
svobody v  délce šesti let nepodmíněně. V  odůvodnění rozsudku bylo konstatováno, že 
Štafl svůj čin spáchal z důvodu nepřátelství k socialistickému společenskému zřízení.28 Vědomé 
předání poznatků cizí moci však v jeho případě nebylo prokázáno.29 

 

ZDeněk ŽLáBek, narozen 11. října 1925 v Praze, pracoval po ukončení základní školní 
docházky a reálného gymnázia v letech 1944–1945 v rámci válečného nasazení jako dělník 
stavební firmy Posista. Po válce byl krátce zaměstnán jako úředník Kanceláře prezidenta 
republiky a vstoupil do KSČ. Ještě v průběhu roku 1945 byl přijat do služeb SNB, kde půso-
bil do roku 1951 jako operativní pracovník StB v Jičíně a na Krajském velitelství StB v Hrad-
ci Králové. Poté přešel k vojenské kontrarozvědce, kde rychle postupoval ve služebních 
funkcích. V letech 1951–1952 byl zástupcem náčelníka odboru Hlavní správy VKR a v násle-
dujících dvou letech zástupcem náčelníka Správy VKR 1. vojenského okruhu (VO)30. V le-
tech 1953–1954 absolvoval v SSSR roční kontrarozvědný kurz. Svou kariéru v ČSLA završil 
v letech 1954–1958 jako náčelník Správy VKR 1. vojenského okruhu. 

27  ABS, f. A 8/2, inv. j. 129, Štafl Milan, trestní stíhání – zběhnutí do ciziny (nedatováno).
28  Tamtéž.
29  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Milana Štafla ev. č. 1186/38 a  tamtéž, f. A  8/2,  

inv. j. 129, Štafl Milan, trestní stíhání – zběhnutí do ciziny (nedatováno).
30  Pod tento okruh spadalo v letech 1950–1958 celé území Čech a jeho velitelství bylo v Praze, 2. VO pak zahr-

noval Moravu, Slezsko a Slovensko a jeho velitelství sídlilo v Trenčíně.
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Následně byl přemístěn na I. správu MV a stal se 
zástupcem náčelníka a posléze náčelníkem 12. od- 
boru, který byl jedním z odborů tzv. nelegální roz-
vědky. Od podzimu 1962 byl jmenován zástupcem 
náčelníka rozvědky zodpovědným za činnost ne-
legální rozvědky. Patřil tak do skupiny důstojníků 
rozvědky vybraných pod sovětskou patronací mi-
nistrem vnitra Lubomírem Štrougalem. V roce 1966 
absolvoval Vojenskou politickou akademii Klemen-
ta Gottwalda a  v  rámci rozvědky byl zapojen také 
do činnosti organizace KSČ jako člen celoútvarové-
ho výboru. Žlábek patřil v průběhu pražského jara 
mezi hlavní představitele konzervativního kříd-
la rozvědky, a  proto pracoval během kritické noci 

z 20. na 21. srpna podle pokynů J. Housky, který na základě plánu KGB zprostředkovného 
náměstkem ministra vnitra pro StB Viliamem Šalgovičem převzal zpět vedení rozvědky. 
Žlábek se pak v  následujících dnech snažil s  pomocí představitelů KGB rozvědku sku-
tečně řídit, ale kvůli silné opozici CÚV KSČ se mu to zcela nezdařilo. Během nastupující 
normalizace se stal jednou z opor jejího nového náčelníka Čestmíra Podzemného a v re-
organizované I. správě FSZS zastával post náčelníka správy D, tj. nelegální rozvědky. Po 
reorganizaci struktur KSČ v rozvědce působil také jako člen ideologické komise HV KSČ. 

Po vlně personálních čistek zůstal ve funkci jako jediný člen vedení rozvědky z roku 
1968 a  služebními i  stranickými prověrkami prošel jako plně politicky spolehlivý: Po 
stránce politické byl vždy hodnocen jako politicky vyspělý, třídně uvědomělý a teoreticky na výši. 
V letech 1968–1969 plně osvědčil marxisticko-leninská stanoviska a internacionalistický vztah 
k probíhajícím událostem v KSČ a ČSSR. Pod jeho vedením zdrcující většina pracovníků správy 
nelegální služby zůstala věrna třídním a internacionalistickým přístupům k polednovému a po-
srpnovému období. Jemu podřízená pracoviště byla oporou zdravých sil v československé rozvědce 
v boji proti pravicově oportunistickým a antisovětským tendencím i při obraně jednoty čs. bez-
pečnosti v 1. polovině roku 1968 […] zaujal aktivně třídní postoj ke vstupu spojeneckých vojsk do 
ČSSR v srpnu 1968, souhlasí s „moskevskými dohodami“ a plně podporuje usnesení posledních 
plén KSČ.31

Z tohoto důvodu zůstal ve funkci až do roku 1980 a stal se tak nejdéle sloužícím zá-
stupcem náčelníka rozvědky. Zodpovědnost za vedení nelegální rozvědky v  roce 1974 
vyměnil za problematiku řízení odborů politické rozvědky. Jeho úkolem se tak stala 
reorganizace zpravodajské činnosti I. správy FMV po ztrátách způsobených defekcemi 
a čistkami. Žlábek řídil obměnu personálního obsazení zpravodajských skupin novými 
příslušníky rozvědky, obnovu spolupráce se zakonzervovanou agenturou a získávání no-
vých zpravodajských zdrojů proti „hlavním nepřátelům“. V přístupu k práci plně uplatňuje 

31  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Zdeňka Žlábka ev. č. 6070/25, Služební hodnocení 
na zvláštní rozkaz ministra vnitra ČSSR z 29. 1. 1970.
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internacionální hledisko, soustavně působí na upevňování spolupráce především se sovětskou 
rozvědkou, pro kterou vytváří prostor u  svých podřízených.32 Za tyto „zásluhy“ byl Zdeňku 
Žlábkovi v    roce 1978 udělen v  Moskvě jubilejní odznak VČK – KGB. K  1. červenci 1980 
přešel do činné zálohy Kanceláře ministra vnitra ČSSR a jako pracovník odboru pro me-
zinárodní styky byl v lednu 1981 vyslán jako představitel československého FMV do NDR. 
Fakticky přitom přesluhoval a do starobního důchodu odešel až v dubnu 1985.33

32  Tamtéž, Komplexní služební hodnocení z dubna 1980.
33  ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, personální spis Zdeňka Žlábka ev. č. 6070/25.

ediční poznámka
Fotografie bývalých příslušníků I. správy SNB pocházejí z  Archivu bezpečnostních složek, konkrétně z  fon-
dů 1) Osobní evidenční karty (osobní evidenční karta příslušníka I. správy SNB Františka Augusta, osobní 
evidenční karta příslušníka I. správy SNB Ladislava Bittmana, osobní evidenční karta příslušníka I. sprá-
vy SNB Josefa Frolíka, osobní evidenční karta příslušníka I. správy SNB Stanislava Kaplana, osobní evidenč-
ní karta příslušníka I. správy SNB Antonína Nenka, osobní evidenční karta příslušníka I. správy SNB Jana 
Podráského, osobní evidenční karta příslušníka I. správy SNB Věroslava Sobka, osobní evidenční karta pří-
slušníka I. správy SNB Zdeňka Šindeláře a  osobní evidenční karta příslušníka I. správy SNB Milana Štafla),  
2) Personální spisy příslušníků MV (personální spis Miloslava Čecha ev. č. 638/29, personální spis Josefa Housky  
ev. č. 6455/24, personální spis Václava Marouše ev. č. 2960/29, personální spis Věroslava Sobka, ev. č. 5027/26 a per-
sonální spis Zdeňka Žlábka, ev. č. 6070/25) a 3) Personální spisy příslušníků VKR (personální spis Čestmíra Pod-
zemného ev. č. 5957V).
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Sledování Milana Hoška v rámci akce „Kuba-1” dne 2. 9. 1971 na stanici autobusu na tehdejší  

třídě Rudé armády (dnes Zenklova) v Praze, dne 21. 11. 1972 před Slovanským domem v ulici  

Na Příkopě a dne 1. 2. 1978 v kavárně hotelu Vítkov na Žižkově 

Zdroj: ABS, f. SL-MV, sign. SL-3514 MV
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V rámci akce „Kala“ měli být sledováni bývalí příslušníci rozvědky Jaroslav Andres, Ladislav 

Derka a Karel Duda

Zdroj: ABS, f. SL-MV, sign. SL-2935 MV
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Návrh na sledování Vladimíra Sterna a jeho manželky (akce „Baletka“) z 9. 1. 1984 a jejich 

fotografie pořízená příslušníky StB dne 1. 6. 1984 v Bartolomějské ulici v Praze. Bývalý náčelník 

odborné školy I. správy MV Vladimír Stern byl sledován již v roce 1974, a to jako styk „Dědek“ 

kvůli svým kontaktům s Josefem Smrkovským (akce „Tonda“).

Zdroj: ABS, f. SL-MV, sign. SL-473 MV a tamtéž, sign. SL-6922 MV
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Křížovnický klášter v Praze na Starém Městě, v letech 1961–1976 sídlo československé rozvědky 

(současný stav)

Foto: Petr Kaňák  
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Situační zpráva o stavu a činnosti I. správy MV za dobu od noci z 20. na 21. 8. 1968  

do 27. 8. 1968 – záznam Z. Žemly datovaný 28. 8. 1968

Zdroj: ABS, f. ÚZK, sign. 03-11
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Morálně politický stav aparátu rozvědky – zpráva M. Čecha („Čady“) pro sekretariát ministra 

vnitra ze 4. 9. 1968

Zdroj: ABS, f. ÚZK, sign. 01-3/IX
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Zpráva o emigraci příslušníků čs. rozvědky (I. správy MV) V. Marouše a L. Bittmana z 18. 10. 1968

Zdroj: ABS, f. A 2/3, inv. j. 2149
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Zápis z porady na branném a bezpečnostním oddělení ÚV KSČ ke zprávě o situaci na čs. rozvědce 

a perspektivě dalšího vývoje z 10. 9. 1969

Zdroj: ABS, f. I. správa SNB, k. 3B
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Dopis státního tajemníka v Ministerstvu vnitra ČSSR Jána Majera I. tajemníkovi ÚV KSČ Gustávu 

Husákovi z 9. 10. 1969 (chybné číslování stran v originále)

Zdroj: ABS, f. ÚZK, k. 66
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Kaňák_Československá rozvědka a pražské jaro.indb   159 09.08.16   16:10



160
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Očista bezpečnostního aparátu – dvě zprávy o umisťování propouštěných příslušníků  

čs. rozvědky z roku 1971

Zdroj: ABS, f. A 26, inv. j. 40
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Kaňák_Československá rozvědka a pražské jaro.indb   171 09.08.16   16:10



172
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Prověrka agentů politické rozvědky I. správy FMV a současné problémy agenturní práce – 

zpráva zástupce náčelníka I. správy FMV Františka Petřiny pro náčelníka I. správy MV Miloše 

Hladíka z 25. 9. 1972

Zdroj: ABS, f. ZF IMV, k. 66
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Kaňák_Československá rozvědka a pražské jaro.indb   180 09.08.16   16:10



181
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A 1 – fond Studijní ústav MV (ABS)
A 2/1 – fond Sekretariát ministra vnitra I. díl 1948–1959 (ABS)
A 2/2 – fond Sekretariát ministra vnitra II. díl 1960–1965 (ABS) 
A 2/3 – fond Sekretariát ministra vnitra III. díl 1965 –1971 (ABS)
A 2/6 – fond Sekretariát ministra vnitra VI. díl 1971–1975 (ABS)
A 5 – fond Sekretariát náměstka MV plk. Jindřicha Kotala (1951), 1955–1968 (ABS)
A 6/3 – fond Organizační a vnitřní správa FMV III. díl 1951–1956 (ABS) 
A 6/4 – fond Organizační a vnitřní správa FMV IV. díl 1951–1970 (ABS)
A 8/2 – fond Inspekce MV ČSSR II. díl 1951–1981 (ABS)
A 13 – fond Sekretariát náměstka FMV plk. JUDr. Františka Vaška (ABS)
A 18 – fond Zpravodajský odbor Federální správy zpravodajské služby 1969–1970 (ABS)
A 26 – fond Kádrová správa 1965–1982 (ABS)
A 34 – fond Správa kontrarozvědky (II. správa) I. díl (ABS)
ABS – Archiv bezpečnostních složek
AO – aktivní opatření
AOO – analytické a obranné oddělení
BSV – Blízký a Střední východ
CIA – Central Intelligence Agency (Ústřední zpravodajská služba)   
CO – Civilní obrana
CÚV KSČ – celoútvarový výbor KSČ  
č. – číslo
ČEKA –  Vserossijskaja črezvyčajnaja komissija po borbe s kontrarevoljucijej i sabotažem 

(Všeruská zvláštní komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží)
ČLR – Čínská lidová republika 
ČR – Česká republika
čs. – československý 
ČSLA – Československá lidová armáda
ČSSR – Československá socialistická republika
BND – Bundesnachrichtendienst (Spolková zpravodajská služba)
DEZO – dezinformační odbor/oddělení
DS – důvěrný styk
EHS – Evropské hospodářské společenství
ev. č. – evidenční číslo 
f. – fond
FMV – federální ministerstvo vnitra
FMZV – federální ministerstvo zahraničních věcí
FPO – finanční a plánovací oddělení
FSZS – Federální správa zpravodajské služby
GATT – General Agreement on Tariffs and Trade (Všeobecná dohoda o clech a obchodu)
HS StB – Hlavní správa Státní bezpečnosti
HSR – Hlavní správa rozvědky 
HSTD – Hlavní správa tiskového dohledu

SeznAm zkrAtek
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HV KSČ – Hlavní výbor Komunistické strany Československa
IMV – Inspekce ministra vnitra
INN – Index nenadálého napadení
inv. j. – inventární jednotka
IS – ideospolupracovník 
k. – karton
K 231 – Klub bývalých politických vězňů
KAN – Klub angažovaných nestraníků
KGB – Kamitět gasudárstvěnnoj bězapásnosti (Výbor státní bezpečnosti)
KP – kádrový příslušník
KSČ – Komunistická strana Československa 
KS MV – krajská správa ministerstva vnitra
KSS – Komunistická strana Slovenska
KS SNB – krajská správa Sboru národní bezpečnosti
KV – krajský výbor
MfS – Ministerium für Staatssicherheit = Stasi (Ministerstvo státní bezpečnosti)
MGIMO –  Moskovskij gosudarstvěnnyj instytut měždunarodnych otnošenij  

(Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě)
MI6 – Military Intelligence, Section 6 (= SIS)
MNB – ministerstvo národní bezpečnosti 
MNO – ministerstvo národní obrany 
MV – ministerstvo vnitra
MZO – ministerstvo zahraničního obchodu
MZV – ministerstvo zahraničních věcí
NA – Národní archiv
nar. – narozen
NATO – North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance)
NDR – Německá demokratická republika
NKVD – Narodnyj komissariat vnutrennich děl (Lidový komisariát vnitřních záležitostí)
NR – nelegální rozvědka
NS – Národní shromáždění
NSR – Německá spolková republika
OASS – Odbor archivní a spisové služby
OSN – Organizace spojených národů
plk. – plukovník
PO – Požární ochrana
pplk. – podplukovník
PPV – podvýbor právního výboru
PR – politická rozvědka
PÚV – předsednictvo ústředního výboru
reg. č. – registrační číslo
RMV – rozkaz ministra vnitra
RNS – rozkaz náčelníka správy
roč. – ročník
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ROH – Revoluční odborové hnutí
RV – fond Rozkazy, věstníky, služební pomůcky (ABS)
RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci 
s. – strana
SFRJ – Svazová federativní republika Jugoslávie
SNB – Sbor národní bezpečnosti
SNV – Sbor nápravné výchovy
SRN – Spolková republika Německo
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
StB – Státní bezpečnost
SÚ MV – Studijní ústav ministerstva vnitra
SZU – Služba zvláštního určení
tzv. – takzvaný
ÚDV – Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky
ÚKRK – Ústřední kontrolní a revizní komise 
UNESCO –  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

(Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu)
ÚPN – Ústav pamäti národa
USA – United States of America (Spojené státy americké)
ÚSD AV ČR – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky
ÚSZS – Ústřední správa zpravodajské služby
ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa
ÚZK – fond Ústřední zpravodajská komise MV ČSSR (ABS)
ÚZS – Ústřední zpravodajská služba
ÚZSI – Úřad pro zahraniční styky a informace
VB – Veřejná bezpečnost
VČK viz ČEKA
VKR – vojenská kontrarozvědka
VO – vojenský okruh 
VStB – Výbor státní bezpečnosti (= KGB)
VSB – Výbor státní bezpečnosti (= KGB)
VTR – vědecko-technická rozvědka
VVP – vyšší vojenská prokuratura
VVS – vyšší vojenský soud
ZI SK – Zvláštní inspekce správy kádrů
ZKR – zahraniční kontrarozvědka
ZO KSČ – základní organizace Komunistické strany Československa 
ZS GŠ – Zpravodajská správa generálního štábu
ZST – země socialistického tábora
ZÚ ČSSR – zastupitelský úřad Československé socialistické republiky
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prAmeny A literAturA

Prameny

Archiv bezpečnostních složek

fond Studijní ústav MV 1963–1969 (A 1)

fond Sekretariát ministra vnitra I. díl 1948–1959 (A 2/1)

fond Sekretariát ministra vnitra II. díl 1960–1965 (A 2/2)

fond Sekretariát ministra vnitra III. díl 1966–1975 (A 2/3)

fond Sekretariát ministra vnitra VI. díl 1971–1975 (dále jen A 2/6)

fond Sekretariát náměstka MV plk. Jindřicha Kotala (A 5)

fond Organizační a vnitřní správa FMV III. díl 1951–1956 (A 6/3)

fond Organizační a vnitřní správa FMV IV. díl 1951–1970 (A 6/4)

fond Inspekce MV ČSSR II. díl 1951–1981 (A 8/2)

fond Sekretariát státního tajemníka v MV ČSSR plk. JUDr. Jána Majera 1968–1970 (A 10)

fond Sekretariát náměstka FMV plk. JUDr. Františka Vaška 1969 (A 13)

fond Zpravodajský odbor Federální správy zpravodajské služby 1969–1970 (A 18)

fond Kádrová správa 1965–1982 (A 26)

fond Správa kontrarozvědky (II. správa) I. díl (1947) 1954–1990 (A 34)

fond Agenturní svazky – Centrála (MV-TS)

fond Personální spisy příslušníků MV

fond Osobní evidenční karty příslušníků MV

fond Rozkazy, věstníky, služební pomůcky (RV)

fond Zpravodajská správa Generálního štábu (ZS GŠ) 
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fond Ústřední zpracovatelská komise MV ČSSR (ÚZK)

fond I. správa SNB

fond I. správa SNB – operativní svazky

fond I. správa SNB, Kartotéka I. správy 

Národní archiv

fond Branně-bezpečnostní oddělení ÚV KSČ (05/11) 

fond Předsednictvo ÚV KSČ (02/1)

Archivy autorů 

Rozhovor s Jaroslavem Andresem (nar. 1929) dne 28. 3. 2011 a 14. 2. 2012 

Rozhovor s Igorem Cibulou (nar. 1942) dne 1. 7. 2011

Rozhovor s Drahomírem Diasem (nar. 1933) dne 17. 3. 2011

Rozhovor s Miloslavem Chrobokem (nar. 1933) dne 19. 5. 2011
 
Rozhovor s Josefem Plzákem (nar. 1931) dne 10. 4. 2011

Rozhovor s Jaroslavem Procházkou (nar. 1939) dne 30. 3. 2011
 
Rozhovor s Miroslavem Svobodou (nar. 1932) dne 14. 3. 2010

Rozhovor s Pavlem Šíšou (nar. 1942) dne 30. 3. 2010 

Rozhovor s Karlem Veverkou (nar. 1940) dne 23. 3. 2011

Rozhovor s Jiřím Vojtou (nar. 1929) dne 28. 3. 2011
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the czechoslovak intelligence service and the prague Spring  

The influence of the Prague Spring on Czechoslovakia’s intelligence services represents a multi-
layered story unfolding behind the scenes at a security force intended as a sturdy buttress of the 
Communist regime. For the State Security (StB) 1968 meant unprecedented upheaval. The foreign 
intelligence service, AKA the 1st Directorate of the Ministry of the Interior, was also impacted. At 
the same time, it is clear that moves to reform Czechoslovak society and the occupation that fol-
lowed sparked unexpectedly sharp divisions among officers at the crucial service. It is noteworthy, 
nevertheless, that the dispute erupted among those who fully supported the existence of the Com-
munist regime and served in its elite security unit. The main supporters of reform in the intelligence 
service came from the generation of post-war, university-educated Communists whose belief in 
the Soviet model of socialism had been shaken by revelations of the unlawfulness and brutality 
of the Stalinist regime of the 1940s and 1950s. The persistent discrepancy between the theory and 
practice of socialism led them to attempt to reform the existing system. They therefore drew up 
a new organisational integration of the intelligence service into the structure of the state apparatus 
and called for its activities to be limited to pursuing Czechoslovak interests. 

However, the reformers did not receive a response from the Central Committee of the Com-
munist Party of Czechoslovakia, for which the intelligence service was a matter of secondary 
importance. They were more successful in communicating with and finding support for their pro-
posals among the lower echelons of the decision-making body, whose influence was of an advisory 
nature only. Alexander Dubček and other members of the Central Committee of the Communist 
Party, like prime minister Oldřich Černík, remained inaccessible to them. Meanwhile the support 
of interior minister Josef Pavel did not have the desired effect as regards promoting the changes. 
Pavel’s position was weak in the then hierarchy, in part because of the opposition of the “forces of 
conservatism”, which did not want to change the established system and thereby lose the associated 
benefits. The minister was the focus of pressure from the Kremlin and was also undermined by the 
fact that he was not on the Central Committee. This led to the existing structure of the security ap-
paratus remaining in place, which subsequently helped the invading Warsaw Pact armies to occupy 
Czechoslovakia rapidly. 

Following the occupation of Czechoslovakia there was a second act in the reform attempts. The 
intelligence service also found itself in the sights of the Soviet security forces, which managed with 
the help of collaborators to find people inside the Interior Ministry’s leadership willing to paralyse 
its operations. Following his dismissal the intelligence chief Josef Houska became one of the StB 
officers who acted in the interests of the KGB, seeing to it that the Czechoslovak intelligence ser-
vice was put out of action in the critical hours of the night of 20 and 21 August. Houska managed 
to arrest two of the leaders of the pro-reform wing at the intelligence service, Miloslav Čech and 
Jan Paclík, replacing them with the conservative Zdeněk Žlábek. However, the paralysis of the 
intelligence service later turned out to be only partial, as many officers rejected the occupation and 
a number worked with Interior Ministry and Communist Party representatives in hiding. The capi-
tulation of Czechoslovakia’s top leaders in Moscow at the end of August 1968 launched a process 
of “consolidation” and “normalisation”, during which all efforts to reform the activities of the StB 
and the intelligence service fizzled out.  
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The security agencies began to return their focus to where the conservative wing of the Communist 
Party most needed it, i.e., as part of a centrally run apparatus of the Ministry of the Interior. As the 
policies of senior Czechoslovak leaders began to crumble thanks to constant concessions toward 
the USSR, support for the reform process within the intelligences service also dissipated. Nor-
malisation was greatly aided by the calculated appointment of the “politically reliable” commander 
Čestmír Podzemný from the military intelligence, who emerged as a powerful figure rooted in the 
ever stronger conservative clique. Under his leadership the intelligence saw a first wave of person-
nel purges and the dismissal of those apparatchiks most deeply involved in the reform process. The 
intelligence service displayed complete reliability in August 1969 when it helped acquire informa-
tion about planned protests on the first anniversary of the occupation of Czechoslovakia, while 
one section took part in interventions against demonstrators in central Prague. A “purge”, i.e., the 
forced dismissal of those labelled “rightwing opportunists” over their support for reforms, was car-
ried out over the next two years. As a result of the uncompromising measures, over 200 intelligence 
officers left the service. The 1st Directorate of the Ministry of the Interior was even more deeply 
impacted by the defection of a number of officers, which led to the exposure of a great number 
of intelligence officers and secret collaborators, whose compromised methods of operation were 
abandoned. The Prague Spring therefore became a period which the Czechoslovak intelligence 
service took several years to get over. 
The Soviet security apparatus held on to the position in the Czechoslovak State Security that it had 
feared losing in 1968. A new treaty on cooperation dated 10.2.1972 confirmed this. Cooperation 
between the 1st Directorate of the KGB and the 1st Directorate of the National Security Corp carried 
on unabated until 1989/1990. As prior to 1968, the KGB benefited most from the collaboration and 
therefore needed to maintain the Czechoslovak service as an important source of information and 
intelligence tool. 
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Vliv pražského jara na činnost československých zpravodajských služeb předsta-
vuje mnohovrstevnatý příběh. Odehrával se v kulisách bezpečnostního aparátu, 
jenž měl být pevnou oporou komunistického režimu. 

Pro Státní bezpečnost byl rok 1968 nevídaným otřesem. A nevyhnul se ani zahra-
niční rozvědce neboli I. správě ministerstva vnitra. Pokus o reformu českoslo-
venské společnosti a následující okupace vyvolaly mezi příslušníky této služby 
nečekaně ostrý názorový rozkol. Hlavním podporovatelem reforem v rozvědce se 
stala generace poválečných, vysokoškolsky vzdělaných komunistů, jejichž vírou 
v sovětský model socialismu otřásla odhalení nezákonností a brutality stalinis-
tického režimu ve 40. a 50. letech. Reformátorům však chyběla reakce z ÚV KSČ, 
pro nějž měla proble matika rozvědky sekundární význam. Rovněž podpora ze 
strany ministra vnitra Josefa Pavla neměla žádoucí účinek. Zůstala tak zachována 
stávající struktura bezpečnostního aparátu, což invazním armádám Varšavské 
smlouvy napomohlo k rychlému obsazení Československa.

Po okupaci přišlo druhé dějství pokusu o reformu. Také rozvědka se stala cílem 
činnosti sovětských bezpečnostních složek, které dokázaly v jejích řadách  
vyhledat s pomocí kolaborantů ve vedení ministerstva vnitra osoby ochotné 
paralyzovat její chod. Pokusy o reformování StB a rozvědky definitivně skončily 
s nástupem normalizace. V důsledku nekompromisních opatření opustilo roz-
vědku více než dvě stě zpravodajských důstojníků. Ještě více zasáhly I. správu MV 
útěky několika příslušníků do zahraničí, kvůli nimž bylo vyzrazeno mnoho jejích 
zpravodajských důstojníků, tajných spolupracovníků a byly dekonspirovány me-
tody její práce. Pražské jaro se tak stalo pro československou rozvědku obdobím, 
z jehož důsledků se vzpamatovávala ještě řadu let.
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