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Smrť Josifa Stalina a Klementa Gott-
walda predznamenala zmeny aj 
v bezpečnostných zložkách. Ich pred-
zvesťou bol zásah ministra národnej 
bezpečnosti Karola Bacílka, ktorý 
v apríli 1953 zrušil obávané odbory 
vyšetrovania (VI/A a VI/B) a zriadil 
správu štátnobezpečnostného vy-
šetrovania, ktorú vyčlenil z Hlavnej 
správy Štátnej bezpečnosti (ŠtB). V po-
lovici mája 1953 navyše tvrdo zasiahol 
proti príslušníkom ŠtB v Bratislave, 
Žiline a Gottwaldove (dnes Zlín), ktorí 
neodôvodnene zatýkali, používali fy-
zické a psychické násilie, ale aj pro-
vokácie. Režim navonok proklamoval 
boj proti nezákonnostiam príslušníkov 
ŠtB, najmä jej nižším funkcionárom, 
v skutočnosti však takéto metódy aj 
naďalej toleroval. Ich úplné potretie by 
znamenalo destabilizáciu totalitného 
systému. Kroky ministra Bacílka, plne 
ovládaného sovietskymi poradcami, 
súviseli s riešením vzťahu Komunis-
tickej strany Československa (KSČ) 
a ŠtB, keď tajná služba začínala v pred-

chádzajúcom období svojho zaklada-
teľa mocensky prerastať. Stranícke 
vedenie začalo s požehnaním Moskvy 
v rezorte ministerstva národnej bez-
pečnosti pripravovať zásadné zmeny. 
Smerovali nielen k zrušeniu samot-
ného ministerstva, ale aj k zrušeniu 
Veliteľstva ŠtB a rozdeleniu ŠtB do 
viacerých organizačných celkov, ktoré 
by sa ľahšie ovládali a kontrolovali. 
Následnú reorganizáciu sprevádzalo 
posilnenie straníckej kontroly v bez-
pečnostných zložkách a napokon aj 
obmedzenie používania pojmu Štátna 
bezpečnosť. 

Zmeny vo vedení ministerstva 
vnútra

Začiatkom septembra 1953 schválilo 
predsedníctvo Ústredného výboru 
KSČ reorganizáciu najvyššieho orgánu 
výkonnej moci. Vláda ČSR následne  
11. septembra 1953 rozhodla o „zlúče-
ní“ ministerstva národnej bezpečnos-
ti s ministerstvom vnútra. Zároveň 

však vzniklo ministerstvo miestneho 
hospodárstva, ktoré prevzalo úlohy mi-
nisterstva vnútra v oblasti miestneho 
hospodárstva a výstavby obcí, a agen-
da riadenia národných výborov prešla 
z pôsobnosti ministerstva vnútra pod 
vládu ČSR. Do takto vyprázdneného 
ministerstva vnútra sa následne „pres-
ťahovalo“ ministerstvo národnej bez-
pečnosti. Archivár Jan Frolík aj týmito 
faktmi argumentuje, že nešlo o zlúče-
nie a zánik, ale o ďalšie pokračovanie 
ministerstva národnej bezpečnosti pod 
iným názvom. Zamýšľanú kontinuitu 
dokladuje aj následnosťou číselného 
radu tajných rozkazov, keď po tajnom 
rozkaze ministra národnej bezpečnosti 
č. 138 z 12. septembra 1953 nasleduje 
tajný rozkaz ministra vnútra č. 139  
z 22. septembra 1953.3 

Zrušenie ministerstva národnej 
bezpečnosti a presun bezpečnostných 
zložiek pod ministerstvo vnútra mož-
no považovať za snahu o vyhranenie 
sa voči predchádzajúcemu obdobiu. 
Podobné kroky sa realizovali aj v iných 

Pevně stát na stráži míru  
a bezpečnosti

Hlavním poučením z tohoto procesu1 musí být to, že naše bezpečnost slouží celé 
straně a lidu a že se nikdy nikomu nepodaří zneužít bezpečnostní aparát pro 
protilidové cíle v zájmu amerických imperialistů. Toho zárukou jsou početné kádry 
komunistů v ministerstvu vnitra, kteří jsou bezmezně oddáni věci strany a lidu a kteří 
jsou na život a na smrt věrni našemu spojenectví se Sovětským svazem.2 

JerGUŠ sivoŠ 

1  Tzv. zradcovia v Bezpečnosti Oskar Závodský a spol.
2  Z prejavu ministra vnútra ČSR Rudolfa Baráka na celoštátnom aktíve náčelníkov, politických pracovníkov a funkcionárov KSČ minis-

terstva vnútra 15. decembra 1953. Viz Archiv bezpečnostních složek (ďalej len ABS), fond (ďalej len f.) Správa kontrarozvědky (II. správa) 
I. díl (1947) 1954–1990 (A 34), inventárna jednotka (ďalej len inv. j.) 1991. Z tohto prejavu pochádza aj citát použitý ako titulok.

3  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. 390.
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krajinách východného bloku, dokonca 
priamo v Sovietskom zväze, kde mini-
sterstvo štátnej bezpečnosti (Minis-
těrstvo gosudarstvennoj bezopasnosti, 
MGB) splynulo s ministerstvom vnútra 
(Ministěrstvo vnutrennich děl, MVD) 
už v marci 1953. Ministerstvo štátnej 
bezpečnosti (Ministerium für Staa-
tssicherheit, MfS) dočasne zaniklo 
po júnovom povstaní aj v Nemeckej 
demokratickej republike.4 

O zmenách v organizácii bezpeč-
nostného rezortu a zložiek ŠtB, ako 
aj o posilnení straníckej kontroly sa 
podľa vzoru iných krajín pravdepodob-
ne uvažovalo už v priebehu roku 1953. 

Inak by v podstate ani nebolo možné 
vysvetliť rýchlosť, akou boli príslušné 
návrhy predložené, ich premyslenú 
koncepčnosť a tempo, akým sa pre-
rokovali v poradnom zbore ministra.5 

Krátko po vzniku nového minister-
stva vnútra boli bez väčšej diskusie 
obsadené jeho vedúce funkcie. Už  
14. septembra 1953 prezident Antonín 
Zápotocký odvolal ministra národnej 
bezpečnosti Karola Bacílka a do funkcie 
ministra vnútra vymenoval ambiciózne-
ho Rudolfa Baráka.6 V rovnaký deň pre-
vzali svoje funkcie aj novovymenovaní 
námestníci. Z vedenia starého minister-
stva vnútra nezostal vo funkcii nikto, 

naopak svoje námestnícke funkcie si 
udržali traja zo štyroch námestníkov 
ministra národnej bezpečnosti – Oskár 
(i Oskar) Jeleň, Jindřich Kotal, ale aj An-
tonín Prchal, ktorý vo veku 30 rokov 
navyše postúpil na novozriadený post  
1. námestníka. Z vedúcej funkcie 
v rezorte odišiel námestník Stanislav 
Baudyš, ktorého vo vedení ministerstva 
vnútra nahradil pracovník správy štát-
no-bezpečnostného vyšetrovania, v tom 
čase frekventant ročnej operatívnej 
školy MVD v Moskve, Karel Košťál.7 

V druhej polovici septembra 1953 
prebiehala za účasti sovietskych 
poradcov diskusia o budúcej podobe 

Minister vnútra a jeho námestníci 
(zhora zľava) Rudolf Barák, Karel 
Klíma (od mája 1954), Karel Košťál, 
Oskar Jeleň, Jindřich Kotal, Antonín 
Prchal a náčelník rozviedky Jaroslav 
Miller                                Foto: ABS

4  Júnové povstanie v NDR vyvolala snaha vlády zvýšiť pracovné normy vo fabrikách. Protesty robotníkov prerástli 17. júna 1953 do ma-
sového povstania, ktoré rozohnali až východonemecké bezpečnostné zložky a sovietske okupačné vojská. Viac pozri v KOOP, Volker: 
Der Aufstand vom 17. juni 1953. Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin, Berlin 2003.

5  Tamže, s. 387–388.
6  Rudolf Barák riadil ministerstvo vnútra od 14. 9. 1953 do 20. 6. 1961. Viac o jeho osobe TOMEK, Prokop: Život a doba ministra Rudolfa 

Baráka. Vyšehrad, Praha 2009. 
7  K vyššie uvedeným vedúcim funkcionárom ministerstva vnútra pozri KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva 

vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci. ÚSTR, Praha 2009. K osobe 1. námestníka MV A. Prchala pozri tiež FROLÍK, Jan: 
Plukovník Antonín Prchal a jeho doba. In: Minulostí Západočeského kraje, 1996, sv. 31. Archiv města Plzně – Albis International, Ústí nad 
Labem 1996, s. 129–185.
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ministerstva vnútra a personálnom 
obsadení jeho organizačných súčastí. 
Už o dva týždne, 30. septembra 1953, 
sa konala 1. schôdza kolégia minister-
stva vnútra. Okrem ministra vnútra 
R. Baráka sa na nej zúčastnil hlavný 
sovietsky poradca na ministerstve 
Alexej Besčasnov (vo funkcii od ok-
tóbra 1951 do roku 1954) a jeho dvaja 
zástupcovia (Fotij a Alexander),8 traja 
námestníci ministra vnútra (A. Prchal, 
O. Jeleň, J. Kotal), náčelník rozviedky 
a bývalý náčelník Hlavnej správy ŠtB 
Jaroslav Miller9 a náčelník správy 
kádrov MV Stanislav Zadrobílek10. 
Na rokovaní sa z dôvodu štúdia na 
moskovskej operatívnej škole MVD 
nezúčastnili len námestník minist-
ra Karel Košťál a náčelník II. správy 
MV Vladimír Matoušek. Postavenie 
sovietskych poradcov, ale aj ich úlo-
hu pri reorganizácii bezpečnostných 
zložiek dokumentuje nielen ich počet 
na úvodnom stretnutí kolégia, ale aj 
skutočnosť, že sa v zápise zo schôdze 
nachádzajú hneď za ministrom vnútra, 
pred jeho námestníkmi. 

Na 1. schôdzi poradného zboru mi-
nistra sa hlavná pozornosť, okrem 
krátkej ústnej informácie R. Baráka 
o prebiehajúcej reorganizácii, veno-
vala návrhom rozkazov súvisiacich 
s novou organizáciou – o zlúčení 
ministerstva národnej bezpečnosti 
a ministerstva vnútra, o organizácii 
ministerstva vnútra, o menovaní 
do funkcií náčelníkov a o návrhu 

Začiatkom októbra 1953 vydal minister Barák tajný rozkaz o dislokácii útvarov ministerstva 
vnútra Foto: ABS

8  Ide o krstné mená sovietskych poradcov, ktoré sa uvádzali aj v internej korešpondencii ministerstva. Priezviská sa nepodarilo dohľadať.
9  Jaroslav Miller (1914–1979) nastúpil do služieb MV v decembri 1948. Po vzniku MNB v polovici roku 1950 viedol 5. oddelenie II. sek-

toru (bývalí ľudia), po zatknutí vedúcich funkcionárov ŠtB začiatkom februára 1951 sa stal veliteľom II. sektoru (politické spravodaj-
stvo). Od apríla 1952 pôsobil ako zástupca veliteľa a od júla 1952 ako veliteľ ŠtB. Po reorganizácii bezpečnostných zložiek v roku 1953 
sa stal náčelníkom rozviedky. Vo funkcii zotrval až do 22. 11. 1961, keď ho pre jej „nedostatočné riadenie“ odvolali. Následne sa stal 
zástupcom náčelníka Hlavnej správy tlačového dohľadu MV. Začiatkom decembra 1962 ho z dôvodu používania nezákonných a ne-
správnych metód v práci v rokoch 1949–1953 zbavili funkcie a odňali mu hodnosť. Zdôvodnenie neskôr pozmenili v tom zmysle, že ako 
náčelník niesol zodpovednosť za používanie nesprávnych metód v operatívnej práci. DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 
1945–1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek. ÚDV, Praha 2007, s. 197.

10  Stanislav Zadrobílek (1918) nastúpil do ZNB začiatkom júna 1945, keď sa zároveň stal členom KSČ. Pracoval na Zemskom veliteľstve 
ZNB v Prahe, neskôr na oddelení „F“ pri oblastnej úradovni ŠtB v Prahe, ktoré vykonávalo spravodajskú činnosť proti nekomunistickým 
stranám a preverovalo osoby s podozrivou minulosťou v KSČ a jej aparáte. Od júna 1948 pracoval na oddelení III/10 (osobné záležitosti 
Zboru), po reorganizácii nastúpil na Veliteľstvo ŠtB v Prahe. Od januára 1953 pôsobil na kádrovej správe MNB ako náčelník odboru, 
v apríli sa stal zástupcom a v auguste 1. zástupcom náčelníka správy. Vo funkcii náčelníka správy kádrov MV zotrval od 1. 10. 1953 do 
15. 8. 1956. Nasledujúce tri roky pôsobil opäť ako zástupca náčelníka správy. V polovici novembra 1959 sa stal zástupcom ústrednej 
školy MV, no už v polovici mája 1960 ho premiestnili na oddelenie pre medzinárodné styky (neskôr zahraničné oddelenie) vnútornej 
správy MV (neskôr aj sekretariátu MV), kde vo funkcii náčelníka pôsobil do 15. 4. 1970. Dalšie štyri roky pôsobil ako náčelník sekreta-
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rozmiestnenia útvarov ministerstva 
vnútra.11 

Nasledujúci deň vydal minister vnú
tra R. Barák tri zo štyroch spomínaných 

rozkazov (rozkaz o umiestnení súčastí 
ministerstva vnútra vydal o týždeň ne
skôr)12 a o 14. hodine privítal vo svojej 
pracovni, za účasti tajomníkov Hlav

ných výborov KSČ a náčelníkov poli
tických oddelení, nových náčelníkov 
útvarov ministerstva vnútra.13 

V priebehu októbra 1953 sa s krát
kym časovým odstupom konalo šesť 
schôdzí kolégia ministerstva vnútra 
(8., 13., 15., 20., 23., 29.), kde sa za účas
ti náčelníkov prerokovávali a schvaľo
vali návrhy na organizáciu a personál
ne obsadenie, ako aj krátkodobé plány 
jednotlivých organizačných súčastí 
ministerstva. Do polovice decembra 
1953 sa kolégium zišlo ešte deväťkrát 
a okrem schvaľovania sy stemizácie sa 
venovalo aj organizácii bezpečnost
ných zložiek v krajoch a okresoch.

Organizačná štruktúra  
ministerstva vnútra

Organizačnú štruktúru centrálneho 
aparátu ministerstva vnútra schválil 
politický sekretariát ÚV KSČ 29. sep
tembra 1953. Do platnosti vstúpila 
začiatkom októbra 1953. Jej vnútorné 
členenie odzrkadľovalo sovietsky 
model organizačného rozdelenia bez
pečnostných útvarov, najmä ŠtB. 
Tvorilo ju 42 samostatných organizač
ných súčastí, vrátane útvarov prevza
tých zo starého ministerstva vnútra 
(ústredná správa požiarneho dozoru, 
hlavná správa tlačového dohľadu, 
správa civilnej obrany, archívna sprá
va, odbor pre národné výbory) a re
zortných škôl (učilište F. E. Dzeržin
ského v Prahe, škola MV Veltrusy, 
škola MV Kroměříž, škola správy 
nápravných zariadení Řepy, autoško
la Brno).

Novou súčasťou rezortu vnútra sa 
stala vnútorná správa MV, ktorá pre
vzala úlohy zrušených sekretariátov 

riátu Telovýchovnej jednoty Červená hviezda a ďalšie dva vo vedúcich funkciách v Správe telovýchovy a vrcholového športu FMV. Vo 
februári 1976 odišiel do dôchodku. ABS, f. Osobní evideční karty příslušníků MV, evidenční karta Stanislava Zadrobílka; DVOŘÁKOVÁ, 
Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953, s. 44.

11  ABS, f. Sekretariát ministra vnitra 1948–1959, I. díl (ďalej len A 2/1), inv. j. 128, Zápis 1. schůze kolegia ministerstva vnitra dne 30. září 1953.
12  Pozri ABS, f. Organizační a vnitřní správa FMV 1951–1956, III. díl (ďalej len A 6/3), inv. j. 427, Tajný rozkaz ministra vnitra ČSR (ďalej len 

TRMV) č. 143/1953 z 1. 10. 1953 „Sloučení ministerstva vnitra s ministerstvem národní bezpečnosti v ministerstvo vnitra republiky 
Československé; tamže, inv. j. 428, TRMV ČSR č. 144/1953 z 1. 10. 1953 „Organisace ministerstva vnitra“; tamže, inv. j. 429, TRMV ČSR  
č. 145/1953 z 1. 10. 1953 „Ustanovení náčelníků v souvislosti s novou organisací ministerstva vnitra“ a tamže, inv. j. 433, TRMV ČSR  
č. 149/1953 zo 7. 10. 1953 „Rozmístění součástí ministerstva vnitra“.

13  ABS, f. A 2/1, inv. j. 128, Zápis 1. schůze kolegia ministerstva vnitra dne 30. září 1953.

Väčšinu náčelníkov nových útvarov ministerstva vnútra ustanovil do funkcií Rudolf Barák 
k 1. októbru 1953 Foto: ABS
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ministra vnútra, ministra národnej 
bezpečnosti, ministerstva národnej 
bezpečnosti a čiastočne aj Hlavnej 
správy ŠtB. Jej pracovníci vybavovali 
korešpondenciu ministra, pripravovali 
materiály pre ÚV KSČ a vládu ČSR, 
vypracúvali základné smernice a roz
kazy ministra, ako aj denné správy, 
vybavovali sťažnosti občanov a za
bezpečovali kontakt s bezpečnost
nými zložkami spriatelených štátov. 
Zabezpečovala aj prekladateľov pre 
hlavných sovietskych poradcov.

Pomerne novú súčasť predstavo
vala aj inšpekcia ministra vnútra 
(zriadená už na ministerstve ná
rodnej bezpečnosti v apríli 1953),14 
ktorá kontrolovala plnenie rozkazov 
ministra vnútra a jeho námestníkov, 
ako aj činnosť jednotlivých správ. 
Sekretariáty námestníkov ministra 
vnútra zabezpečovali rozkazy námest
níkov, vybavovali ich písomnú agendu 
a pripravovali materiál pre kolégium 
ministerstva vnútra za zložky, ktoré 
podliehali jednotlivým námestníkom. 
Hlavná správa Verejnej bezpečnosti 
(VB) plnila riadiace, kontrolné a ko
ordinačné úlohy na úseku dopravnej, 
kriminálnej a poriadkovej polície. 
Hlavná správa Pohraničnej a vnútor
nej stráže riadila ochranu štátnych 
hraníc, priemyselných a železničných 
objektov. Správa nápravných zariade
ní (NZ) riadila a kontrolovala činnosť 
podriadených útvarov (krajské odbory 
nápravných zariadení a prechodné 
útvary nápravných zariadení) a viedla 
centrálnu evidenciu odsúdených a vy
šetrovaných.

Dôležité postavenie v rámci nové
ho ministerstva vnútra mala správa 
kádrov MV, ktorá riadila celú perso
nálnu politiku v rezorte vnútra a jemu 
podriadených zložkách. Budúce silné 
postavenie správy predznamenáva
la už skutočnosť, že jej organizáciu 
a personálne obsadenie preroko
valo kolégium ministerstva vnútra 
ako prvý bod už na svojej 2. schôdzi  

8. októbra 1953.15 Správa kádrov MV 
riadila prevádzanie náboru, vykoná
vala zvláštne previerky pracovníkov, 
spolupracovala so straníckymi or
gánmi pri výbere a rozmiestňovaní 
vedúcich funkcionárov, pripravovala 
podklady na ich schválenie pre stra
nícke orgány, kolégium ministerstva 
vnútra, ministra vnútra a jeho ná
mestníkov. Vydávala kádrové roz
kazy, riadila a kontrolovala prácu 
kádrových útvarov na podriadených 
zložkách. Zabezpečovala prijímanie, 
premiestňovanie, uvoľňovanie zo slu
žieb, premiestňovanie do výslužby, 
povyšovanie dôstojníkov a v centrál
nom aparáte aj poddôstojníkov. Viedla 
evidenciu a štatistiku príslušníkov 
a občianskych zamestnancov. Vyba
vovala sťažnosti príslušníkov a obča
nov, vyšetrovala morálnopolitické 
poklesky podľa nomenklatúry funk
cií, riadila príslušníkov zvláštnych 
inšpekcií v podriadených súčastiach 
MV a vydávala služobné preukazy pre 
príslušníkov centrálneho aparátu MV.

Podstatnou reorganizáciou prešli 
útvary ŠtB. Hlavná správa ŠtB, ktorá 
s podriadenými odbormi vytvárala 
jeden uzavretý celok, riadený pove
reným námestníkom ministra NB, 
zanikla a jej jednotlivé súčasti sa re
organizovali do samostatných útvarov.  

Z I. odboru vznikla kontrarozviedka 
– II. správa MV, z II. odboru politic
ké spravodajstvo (III. správa MV),  
z III. odboru hospodárske spravodaj
stvo (IV. správa MV), z ani nie rok 
starého odboru III. A sa vytvorila 
kontrarozviedka dopravy a spojov 
(V. správa MV) a IV. odbor HS ŠtB 
vytvoril spolu s technickým ústavom 
MNB správu spravodajskej techniky 
(IX. správa MV). Z V. odboru, ktorý 
sa zaoberal sledovaním, ustanovka
mi a agentúrnooperatívnou prácou 
v hoteloch vznikla VII. správa MV. 
Previerku korešpondencie, ktorú 
spolu s ochranou štátneho tajomstva 
organizoval VII. odbor HS ŠtB, prevzal 
v novej organizácii II. zvláštny odbor 
MV. Odbor navyše zo sekretariátu 
Hlavnej správy ŠtB prevzal niektoré 
úlohy prekladateľského oddelenia 
a agendu vyťažovania odpočúvania 
zahraničného nepriateľského rozhlasu 
(tzv. MONITOR).

Číselný rad správ a zvláštnych 
odborov doplnili útvary ŠtB, ktoré 
už pred reorganizáciou stáli mimo 
štruktúr Hlavnej správy ŠtB. Sprá
va zahraničnopolitickej rozviedky 
sa podľa sovietskeho vzoru stala  
I. správou MV. Veliteľstvo vojenskej 
spravodajskej služby sa zlúčilo s od
delením VKR vojenského technického 

14  ABS, f. A 6/3, inv. j. 342, TRMV ČSR č. 58 zo 7. 4. 1953 „Inspekční oddělení ministra národní bezpečnosti – zřízení“.
15  ABS, f. A 2/1, inv. j. 129, Zápis z 2. schůze kolegia ministerstva vnitra, konané dne 8. října 1953.

Rozdelenie útvaRov ŠtB do samostatných oRganizačných celkov  
v Rámci ReoRganizácie na jeseň 1953

 ministerstvo národnej bezpečnosti ministerstvo vnútra
 ↓ ↓ 
 Hlavná správa ŠtB samostatné centrálne útvary
 ↓  ↓ 
 I. odbor (kontrarozviedny) II. správa MV
 II. odbor (politické spravodajstvo) III. správa MV
 III. odbor (hospodárske spravodajstvo) IV. správa MV
 III. A odbor (doprava a spoje) V. správa MV
 IV. odbor (spravodajská technika) IX. správa MV
 V. odbor (sledovanie a ustanovky) VII. správa MV
 VI. (A/B) odbor Správa vyšetrovania MV (apríl 1953)
 VII. odbor (štátne tajomstvo a cenzúra pošty) II. zvláštny odbor
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ústavu a vytvorilo vojenskú kontra-
rozviedku – VI. správu MV. Ochrana 
straníckych a vládnych činiteľov, 
ktorá zabezpečovala aj ochranu pre-
zidenta republiky a Mauzólea Klemen-
ta Gottwalda, sa reorganizovala do  
VIII. správy MV a pasový odbor MNB 
do podoby III. zvláštneho odboru MV. 
Odbor operatívnej evidencie sa spojil 
s archívnym a študijným odborom do  
I. zvláštneho odboru. Zaujímavosťou 
je, že mimo číselného radu útvarov ŠtB 
zostala len Správa vyšetrovania MV, 
ktorá reorganizáciou prešla už v apríli 
1953. Šifrovú službu s nepretržitým 
rádiovým a ďalekopisným spojením 
s jednotlivými správami, ale aj so 
spriatelenými krajinami v ruskom 
jazyku zabezpečovalo III. oddelenie 
MV, ktoré sa osamostatnilo zo sekre-
tariátu Hlavnej správy ŠtB.

Činnosť hospodárskeho aparátu 
ministerstva vnútra a podriadených 
súčastí riadila, koordinovala a kon-
trolovala hospodárska správa MV. 
Dodržiavanie hospodárskej, finančnej 
a rozpočtovej disciplíny sledovala 
ústredná učtáreň ministerstva vnú-
tra, ktorá pod vedením hlavného 
účtovníka zároveň v celom rezorte 
nepriamo vykonávala funkciu štát-
neho kontrolného orgánu. Mzdovú, 
rozpočtovú a finančnú agendu mal 
na starosti finančný odbor MV, ktorý 
vznikol odčlenením od hospodárskej 
správy MV.

Zdravotnícka správa MV zabezpe-
čovala v celom rozsahu zdravotnícku 
službu pre útvary ministerstva vnútra 
– preventívnu, zdravotnú, hygienickú 
a epidemiologickú starostlivosť, lekár-
sku posudkovú činnosť, zásobovanie 
zdravotníckym materiálom, osvetu 
a odbornú prípravu príslušníkov. 
Mobilizačnú prípravu organizoval, 
riadil a koordinoval IV. zvláštny odbor 
MV. Širšie služobné zameranie mal 
spojovací odbor MV, ktorý zabezpe-
čoval a riadil spojenie jednotlivých 
útvarov, plánovanie a výstavbu spo-

jovacích zariadení, údržbu a opravu 
zariadení, ich nákup a distribúciu, 
vydávanie smerníc a predpisov pre 
prevádzku, stavbu a údržbu spojova-
cích zariadení, prevádzal a kontroloval 
opatrenia na obmedzenie odpočúvania 
telefonických rozhovorov straníckych 
a štátnych funkcionárov, vykonával 
kuriérnu službu. Zároveň prevzal 
telefónnu ústredňu a ďalekopisné 
stanice v budove ministerstva vnútra 
na Letnej.

Letecký oddiel MV zabezpečoval 
hromadnú prepravu osôb a nákla-
du, vyplývajúcu z úloh ministerstva 
vnútra, dopravnými lietadlami a ne-
pravidelnú prepravu osôb a nákladu 
kuriérnymi lietadlami. Zároveň plnil 
zvláštne letecké úlohy vyplývajúce 
z bezpečnostnej problematiky – zis-
tenie ilegálnych vysielacích staníc, 
sledovacie a pozorovacie lety a po-
dobne. Organizáciu a vykonávanie 
masovej telesnej výchovy na úseku 
ministerstva vnútra mala na starosti 
dobrovoľná športová organizácia Čer-
vená hviezda (Rudá hvězda).

Ako jeden z posledných organi-
začných celkov ministerstva vnútra 
vznikol 20. novembra 1953 ústredný 
dom MV, ktorého súčasťou sa stal 
umelecký súbor MV a ústredná hud-
ba MV. Materiály ministerstva vnútra 
ho definovali ako stredisko kultúry 
a všestrannej výchovy pracovníkov 
rezortu a ich rodín, ale aj ako prostrie-
dok k utuženiu družby a spolupráce 
pracujúceho ľudu s bezpečnostnými 
orgánmi.16 Novú súčasť ministerstva 
predstavovala archívna správa MV. 
Vznikla po vzore Hlavnej archívnej 
správy MVD ZSSR a zabezpečovala 
dohľad na stav a uschovanie archív-
nych materiálov, kontrolu a riadenie 
práce všetkých archívov, evidenciu 
jednotného štátneho archívneho 
fondu, sprístupnenie materiálov pre 
potreby politické, vedecké, hospodár-
ske a iné. Organizovala tiež školenia 
archívnych pracovníkov.

Zo starého ministerstva vnútra pre-
šla do štruktúr nového aj ústredná 
správa štátneho požiarneho dozoru 
(ŠPD). Vyšetrovala požiare, plnila pre-
ventívnu činnosť, realizovala školenie 
a výchovu príslušníkov, kontrolovala 
akosť protipožiarnych prostriedkov, 
zabezpečovala výskum a vývoj v ob-
lasti požiarnej ochrany. Podliehala jej 
oblastná škola ŠPD Bratislava, ktorá 
od roku 1951 školila veliteľské kádre 
(40 frekventantov ročne) a šesťme-
sačná škola ústrednej správy ŠPD 
pre požiarnych technikov v Bílých 
Políčanech, okr. Dvůr Králové, v ob-
jekte ktorej sa nachádzalo aj krajské 
učilište požiarnej ochrany Hradec Krá-
lové. Hlavná správa tlačového dohľadu 
(HSTD) zabraňovala úniku štátneho, 
hospodárskeho alebo služobného ta-
jomstva v tlači, slovom alebo obrazom, 
prípadne údajov, ktoré bolo potreb-
né utajiť. Správa civilnej obrany MV, 
vrátane stáleho kurzu civilnej obrany 
(CO) v Prahe a kurzu CO v Bratislave, 
zabezpečovala problematiku civilnej 
obrany v plnom rozsahu a školenie ve-
dúcich pracovníkov. Poslednými or-
ganizačnými súčasťami ministerstva 
vnútra boli vyššie spomenuté rezortné 
školy MV, ktoré mali v nasledujúcom 
období školiť 3360 príslušníkov.17 

Rozkaz o podriadenosti jednotli-
vých útvarov rezortu vnútra minis-
trovi a jeho námestníkom vstúpil do 
platnosti už začiatkom októbra 1953. 
Prehľad dáva menoslov náčelníkov 
uvedený nižšie. Z pohľadu riadenia 
zložiek ŠtB je evidentná najmä snaha 
rozčleniť zložky ŠtB na viac útvarov 
a kontrolovať ich činnosť prostredníc-
tvom viacerých funkcionárov minis-
terstva vnútra. Zatiaľ čo do októbra 
1953 bola väčšina zložiek sústredená 
v Hlavnej správe ŠtB, ktorá spadala 
pod námestníka ministra národnej 
bezpečnosti, po reorganzácii zodpo-
vedal za riadenie pätnástich útvarov 
ŠtB minister a traja jeho námestníci. 
Výnimku predstavoval len námestník 

16  ABS, f. A 6/3, inv. j. 449, TRMV ČSR č. 165/1953 z 23. 11. 1953 „Zřízení Ústředního domu ministerstva vnitra“.
17  ABS, f. A 2/1, inv. j. 138, Kolegium ministerstva vnitra. Zpráva o početních stavech ministerstva vnitra a návrh na plánované stavy 

ústředního aparátu ministerstva vnitra.
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Jindřich Kotal, ktorý dočasne, okrem 
vlastných útvarov, zodpovedal aj za 
činnosť hospodárskych súčastí mi-
nisterstva vnútra namiesto nevyme-
novaného námestníka.18 Spisový plán 
ministerstva vnútra vydal R. Barák 
vo forme tajného rozkazu 20. októbra 
1953.19 Reorganizáciu ministerstva 
vnú tra formálne zavŕšil jeho tajný 
rozkaz z 31. decembra 1953, v ktorom 
uviedol: Nová organisační struktura 
ústředního aparátu ministerstva vnit-

ra a škol byla postupně již provedena 
a stanovím její účinnost dnem 8. října 
1953. K rovnakému dňu zrušil platnosť 
všetkých rozkazov a výnosov, ktoré 
doposiaľ upravovali štruktúru MNB.20

Personálne obsadenie  
a  Číselné stavy

Zánik ministerstva národnej bezpeč-
nosti a reorganizáciu bezpečnostných 
zložiek nesprevádzala obmena veli-

teľských kádrov. Personálne obsade-
nie náčelníckych funkcií schválilo 
kolégium ministerstva vnútra bez 
väčšej diskusie už na svojej 1. schô dzi 
30. septembra 1953. Vedúce funkcie 
na operatívnych správach prevzali 
vysokí funkcionári zrušenej Hlavnej 
správy ŠtB. Náčelník pražskej cent-
rály Jaroslav Miller sa stal náčelníkom 
rozviedky. Jeho traja zástupcovia 
Vladimír Matoušek, František Svobo-
da21 a Jiří Rybín22 sa postavili do čela 

Riadenie útvaRov ŠtB pRed  a po ReoRganizácii v Roku 1953

do októbra 1953
1/ minister národnej bezpečnosti K. Bacílek 
 → správa ochrany prezidenta
 → správa ochrany straníckych a vládnych činiteľov
2/ námestník ministra národnej bezpečnosti A. Prchal
 → Hlavná správa ŠtB
 → správa zahranično-politickej rozviedky
 → samostatný odbor evidencie
 → samostatný odbor pasový
3/ námestník ministra národnej bezpečnosti O. Jeleň
 → hlavná správa vojenskej kontrarozviedky
po reorganizácii
1/ minister vnútra R. Barák  → 3. oddelenie MV a VIII. správa MV
2/ I. námestník min. vnútra A. Prchal 
  → I. až V. správa MV, V. zvláštny odbor MV
3/ námestník min. vnútra K. Košťál 
 → VII., IX. správa MV, I. až III. zvláštny odbor MV
 správa vyšetrovania MV
4/ námestník min. vnútra O. Jeleň → VI. správa MV

18  Funkciu piateho námestníka prevzal 1. 5. 1954 náčelník VIII. správy MV Karel Klíma. Pozri KALOUS, Jan a kol.: Biografický slovník 
představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989, s. 90–91.

19  ABS, f. A 6/3, inv. j. 436, TRMV ČSR č. 152/1953 z 20. 10. 1953 „Spisový plán ministerstva vnitra“.
20  Tamže, inv. j. 480, TRMV ČSR č. 196/1953 z 31. 12. 1953 „Organisace ministerstva vnitra ČSR“.
21  František Svoboda (1909) nastúpil na ministerstvo vnútra krátko po návrate z trojročného väzenia (Pankrác, Terezín, Osvienčim, 

Buchenwald) v júni 1945, keď sa zároveň stal členom KSČ (9. 6. 1945). Neskôr pracoval na oddelení „F“ pri oblastnej úradovni ŠtB 
v Prahe, koncom roku 1948 viedol 2. oddelenie (retribúcia, dohľad nad výkonom VI. oddelení krajských veliteľstiev ŠtB) sektoru BAc 
(tzv. malá štátna bezpečnosť). Po reorganizácii v októbri 1949 sa stal zástupom prednostu sektoru BAa-VI (správne záležitosti, bývalý 
samostatný sektor BAc). Začiatkom 50. rokov pôsobil na Krajskom veliteľstve ŠtB v Prahe, ktoré viedol do 19. 2. 1953, keď sa stal  
1. zástupcom náčelníka Hlavnej správy ŠtB. Politické spravodajstvo riadil od októbra 1953 do novembra 1955, keď nastúpil na  
II. zvláštny odbor MV. Zo ZNB ho prepustili v januári 1964. Pozri ABS, f. Osobní evideční karty příslušníků MV, evidenční karta Fran-
tiška Svobody; DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953, s. 44, 118, 138 a 145.

22  Jiří Rybín (1922–1986) pôsobil od nástupu na MV v decembri 1945 vo vedúcich funkciách na útvaroch hospodárskeho spravodajstva.  
Vo februári 1952 sa stal 3. zástupcom veliteľa ŠtB, začiatkom októbra 1953 náčelníkom IV. správy MV. Zo ZNB ho prepustili koncom roku 
1962 z dôvodu používania nezákonných a nesprávnych metód v práci v rokoch 1949–1953. ABS, f. Personální spisy příslušníků MV, perso-
nální spis Jiřího Rybína, evidenční číslo 6028/22. 

Vedúci funkcionári centrálnych útvarov ŠtB – (zhora zľava) Karel Smíšek, Josef 
Stavinoha, Vladimír Matoušek a Jiří Rybín  Foto: ABS
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kontrarozviedky, politického spravo-
dajstva a hospodárskeho spravodaj-
stva – teda II., III. a IV. správy MV. Vo 
funkcii náčelníkov sledovania, spra-
vodajskej techniky a vojenskej kon-
trarozviedky pokračovali Antonín 
Kavan, ktorý funkciu prevzal až po 
návrate z ročnej operatívnej školy 
MVD v Moskve,23 Karel Smíšek24 a Jo-
sef Stavinoha25. Správu ochrany stra-
níckych a vládnych činiteľov prevzal 
dovtedajší zástupca náčelníka správy 
Karel Klíma,26 ktorý sa však už zači-
atkom mája 1954 stal jedným z piatich 
námestníkov ministra vnútra ČSR.

Zo služieb ministerstva vnútra 
neodišiel ani náčelník odboru štát-
nobezpečnostného vyšetrovania 
Bohumil Doubek, ktorý zodpovedal 
za brutálne vyšetrovacie metódy 

a týranie skutočných aj domnelých 
nepriateľov komunistického režimu. 
V pôvodnom návrhu náčelníckych 
funkcií sa jeho meno uvádzalo pri 
hospodárskej správe MV, kolégium 
však už na 1. schôdzi 30. septembra 
1953 tento návrh odmietlo.27 Napokon 
sa stal zástupcom náčelníka správy 
nápravných zariadení. Prakticky do 
roka však z dôvodu finančných ne-
zrovnalostí a nadmerného požívania 
alkoholu z ministerstva odišiel.28

Dvaja náčelníci prevzali funkcie 
v druhej polovici októbra – hlavný 
účtovník mjr. Ing. Jaromír Němec29 
a náčelník ústredného domu MV npor. 
Josef Čížek.30 Ako posledný sa náčel-
níkom útvaru ministerstva vnútra 
stal kpt. Jiří Terč,31 ktorého kolégium 
na svojej 11. schôdzi 19. novembra 

1953 schválilo do funkcie náčelníka  
IV. zvláštneho odboru MV.32 Celko-
vý prehľad náčelníkov jednotlivých 
súčastí ministerstva vnútra z jesene 
1953 je uvedený nižšie.

V priebehu októbra až decembra 
1953 rokovalo kolégium aj o plánova-
nej systemizácii. Návrh na limitované 
číselné stavy vypracovala správa kád-
rov MV. Vychádzala pri tom z čísel-
ných stavov schválených politickým 
sekretariátom ÚV KSČ, zo skutočného 
číselného stavu jednotlivých útvarov 
a z požiadaviek ich náčelníkov.

Systemizačné tabuľky jednotlivých 
útvarov ministerstva vnútra schvá-
lil ústredný výbor KSČ koncom roku 
1953. Celkový systemizovaný stav 
centrálnych útvarov ŠtB klesol o 913 
miest, a to aj napriek tomu, že väčšine 

23  Antonín Kavan (1921) zotrval vo funkcii náčelníka sledovania od 1. 2. 1951 do 31. 1. 1982, s prestávkou v období od 15. 7. 1968 do 15. 3. 
1971. Pozri KRETSCHMER, Adam: Antonín Kavan – pilíř socialistické zákonnosti. Securitas Imperii, 1994, č. 2, s. 291–298; URBÁNEK, 
Miroslav: Správa sledování Ministerstva vnitra v letech 1948–89. Stručný nástin organizačního vývoje. In: Sborník Archivu Ministerstva 
vnitra, 2005, č. 3, s. 222. 

24  Karel Smíšek (1893), predvojnový člen KSČ, pracoval v rokoch 1933 až 1941 na technickom úseku sovietskej tajnej polície NKVD. V máji 
1945 nastúpil na šifrové oddelenie odboru Z. Od júla 1945 do mája 1948 zabezpečoval rádiotelegrafické spojenie medzi Moskvou a Prahou, 
až do roku 1950 správy sám šifroval a dešifroval. Koncom roku 1945 sa stal prvým predsedom tajnej organizácie KSČ na MV. Po vzniku 
III. odboru „Bezpečnosť“ MV koncom roku 1947 viedol oddelenie operatívnej techniky (III/At). DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost 
v letech 1945–1953, s. 97 a 99.

25  Ing. Josef Stavinoha (1918), absolvent Vysokej školy politickej a sociálnej v Prahe, prišiel na ministerstvo vnútra z ministerstva národnej 
obrany v polovici februára 1952, keď sa stal zástupcom veliteľa vojenskej spravodajskej služby pre veci politické. Ako náčelník veliteľstva 
vojenskej spravodajskej služby a neskôr vojenskej kontrarozviedky pôsobil od 11. 1. 1953 do 31. 12. 1971, keď sa v hodnosti generálma-
jora vrátil na ministerstvo národnej obrany. ABS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, evidenční karta Josefa Stavinohy. 

26  Karel Klíma (1908–1982) pôsobil od roku 1950 ako príslušník vojenskej kontrarozviedky. Po vzniku Hlavnej správy ochrany MNB 
v auguste 1952 sa stal zástupcom náčelníka správy, náčelníkom oddielu osobnej ochrany Hrad a osobným ochrancom prezidenta. Od 
októbra 1953 viedol VIII. správu MV. Od júna 1954 do novembra 1961 pôsobil ako námestník ministra vnútra. KALOUS, Jan a kol.: Bio-
grafický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989, s. 90–91.

27  ABS, f. A 2/1, inv. j. 128, Kolegium ministerstva vnitra. Kádrový rozkaz ministra vnitra č. 1256 – návrh.
28  Pozri KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948–1956. Doplněk, Brno 1999.
29  Ing. Jaromír Němec (1911), absolvent Vysokej školy obchodnej v Prahe, nastúpil do funkcie 29. 10. 1953, keď ho minister vnútra prijal do 

služieb rezortu v hodnosti majora. Ako hlavný účtovník MV pôsobil do konca feburára 1955. V nasledujúcom období pôsobil ako náčel-
ník hospodársko-finančného odboru a zástupca náčelníka samostatného kontrolného oddelenia (od 1. 9. 1958). Začiatkom februára 
1957 ho povýšili do hodnosti podplukovníka. V apríli 1964 sa stal zástupcom hlavného inžiniera technického oddelenia útvaru NZ MV 
č. 2 Praha. Začiatkom augusta 1965 ho prevelili k Zboru nápravnej výchovy a v januári 1969 k ministerstvu národnej obrany.  
ABS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, evidenční karta Jaromíra Němce. 

30  Josef Čížek (1923), vyučený lakovník, člen KSČ od 1. 6. 1945, príslušník ZNB od 2. 8. 1945. V roku 1951 bol referentom politického odde-
lenia MNB, od júna 1952 referentom evidenčného odboru MNB a od júla 1952 starším referentom (neskôr náčelníkom 1. oddelenia) 
pasového a vízového odboru MNB. Od 1. 5. 1953 pôsobil ako zástupca náčelníka Ústredného domu NB pre veci politické, od 1. 11. 1953 
ako náčelník Ústredného domu MV. Od októbra 1956 viedol odbor kultúrnych zariadení MV. Z MV ho prepustili 25. 2. 1960 v hodnosti 
majora. ABS, f. Osobní evidenční karty příslušníků MV, evidenční karta Josefa Čížka.

31  Jiří Terč (1915) pôsobil vo funkcii od 1. 12. 1953 do 31. 3. 1954, keď ho previedli späť pod ministerstvo národnej obrany. ABS, f. Osobní 
evidenční karty příslušníků MV, evidenční karta Jiřího Terče.

32  ABS, f. A 2/1, inv. j. 136, Zápis z 11. schůze kolegia ministerstva vnitra dne 19. listopadu 1953.
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útvarov ŠtB počet tabuľkových miest 
vzrástol. Tento štatistický údaj, ktorý 
sám o sebe pôsobí skresľujúco, totiž 
ovplyvnilo podstatné zníženie sys-
temizovaných miest organizačných 
súčastí správy ochrany straníckych 
a vládnych činiteľov o 56 % – z 2511 na 
1100 (t.j. o 1401). Podstatný početný 
nárast, a vonkoncom nie posledný, 
naopak zaznamenali operatívne 
súčasti ŠtB. Stav rozviedky vzrástol 
z 360 na 477 miest (+ 117), kontraroz-
viedky z 210 na 324 (+ 114), politického 
spravodajstva zo 168 na 210 (+ 42), hos-
podárskeho spravodajstva zo 151 na 
283 (+ 132), kontrarozviedky dopravy 
a spojov 34 na 82 (+ 48), sledovania 
a ustanovky z 651 na 755 (+ 104). Vojen-
ská kontrarozviedka prišla o 66 miest 
(z 365 na 299) a správa vyšetrovania 
o 36 miest (zo 152 na 116). Zvyšné útva-
ry v porovnaní s ich početným stavom 
prakticky zmeny nepocítili. Výnimku 

tvorí už len sovietskymi poradcami 
preferovaný V. zvláštny odbor MV, 
ktorý spracovával agendu východnej 
emigrácie. Počet tabuľkových miest 
útvaru vzrástol z 26 na 44, o 18 miest.

Celkový systemizovaný stav minis-
terstva vnútra sa mierne zvýšil z 10 352 
na 10 385 miest. Skutočne obsadené 
miesta sa zvýšili o takmer 200, zo 7821 
na 8014. Už v januári 1954 však nastalo 
opäť prehodnotenie početných stavov 
a vedenie ministerstva rozhodlo o 15 % 
znížení číselného stavu. Z 8469 obsade-
ných miest navrhovala správa kádrov 
MV znížiť počet miest na 7217, náčel-
níci útvarov na 7716.33 Prehľad zmien 
v plánovaných a číselných stavoch mi-
nisterstva vnútra od konca septembra 
do začiatku decembra 1953 je uvedený 
v tabuľke na s. 82. Početné stavy cen-
trálnych útvarov ŠtB a systemizačné 
zmeny schválené ÚV KSČ ku koncu 
roku 1953 uvádza tabuľka hore.34 

Zmena na kraJskeJ úrovni

Na jeseň 1953 sa uskutočnili organi-
začné zmeny aj na úrovni teritoriál-
nych útvarov ŠtB. Ministerstvo vnút-
ra ČSR pod vedením Rudolfa Baráka 
predložilo politickému byru ÚV KSČ 
návrh na zlúčenie dovtedajšej krajskej 
správy ŠtB, krajskej správy VB a kraj-
ského oddelenia nápravných zariade-
ní do jednej bezpečnostnej zložky – 
krajskej správy ministerstva vnútra.

Prvý konkrétny návrh pôsobnosti 
a organizačnej štruktúry krajských 
správ ministerstva vnútra (KS MV) 
prerokovalo kolégium ministerstva 
vnútra na svojej 6. schôdzi 23. októbra 
1953. Návrh vzorovej schémy organisa-
ce krajské správy ministerstva vnitra, 
ktorý predkladal náčelník správy 
kádrov MV mjr. Stanislav Zadrobí-
lek, zaradili do programu schôdze 
na poslednú chvíľu. Snahu o urých-
lenú reorganizáciu bezpečnostných 
zložiek (nielen na krajskej úrovni) 
dokumentuje aj skutočnosť, že ešte 
deň pred zasadnutím kolégia nemali 
jeho členovia podklady k tomuto bodu 
v rukách a pravdepodobne sa s nimi 
zoznámili až priamo na rokovaní.35 
Ďalšie pomerne rýchle riešenie otázok 
súvisiacich s novou organizáciou, ako 
aj schvaľovanie v orgánoch komuni-
stickej strany, zároveň dokumentuje 
snahu ministra vnútra pripraviť celú 
reorganizáciu tak, aby jednotlivé 
útvary mohli prechádzať do novej 
organizačnej štruktúry od začiatku 
roku 1954.36

Rezortné dokumenty definovali 
krajskú správu MV a jej hlavné úlohy 
nasledovne: Krajská správa ministerstva 
vnitra vede agenturně-operativní boj proti 
agentům imperialistických výzvědných 
služeb a proti nepřátelům z řad vnitřní 
reakce. Chrání veřejný pořádek a bezpeč-
nost občanů v kraji, dbá na dodržování 
zásad socialistického soužití občanů, 

početné stavy centRálnych útvaRov ŠtB a systemizačné zmeny  
schválené úv ksč ku koncu Roku 1953

útvar ŠtB číselný stav systemizačné zmeny Rozdiel

I. správa MV 382 z 360 na 477 + 117
II. správa MV 202 z 210 na 324 + 114
III. správa MV 166 zo 168 na 210 + 42
IV. správa MV 160 zo 151 na 283 + 132
V. správa MV 47 z 34 na 82 + 48
VI. správa MV 273 z 365 na 299 – 66
VII. správa MV 468 z 651 na 755 + 104
VIII. správa MV  1301 z 2511 na 1110 – 1401
IX. správa MV 494 z 678 na 690 + 12
Správa vyšetrovania 109 zo 152 na 116 – 36
I. zvláštny odbor MV 180 z 212 na 208 – 4
II. zvláštny odbor MV 192 z 268 na 280 + 12
III. zvláštny odbor MV 84 zo 100 na 90 – 10
V. zvláštny odbor MV 28 z 26 na 44 + 18
III. oddelenie MV 10 zo 7 na 12 + 5

celkovo 4096 z 5893 na 4980 – 913

33  Tamže, inv. j. 146, Zápis z 2. schůze kolegia ministerstva vnitra dne 12. ledna 1954.
34  Tabuľka vznikla na základe podkladov z 5., 12. a 14. schôdze kolégia ministerstva vnútra. Pozri tamže, inv. j. 132, 137 a 138.
35  ABS, f. A 2/1, inv. j. 133, Program 6. schůze kolegia ministerstva vnitra z 22. října 1953. 
36  SIVOŠ, Jerguš – KINČOK, Branislav: Organizačná štruktúra a personálne obsadenie Krajskej správy Ministerstva vnútra Bratislava 

v rokoch 1954–1966. Pamäť národa, 2010, roč. VI, č. 3, s. 39. 
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zmienY v plánovaných a číselných stavoch ministerstva vnútra od konca septembra do začiatku decembra 1953

 útvar ministerstva stav schválený  číselný stav navrhované počty číselný stav navrhované číselný stav plánované
 vnútra úv ksč a vládou k 30. 9. 1953  k 15. 11. 1953 počty k 1. 12. 1953 miesta
       

Vnútorná správa MV 76 63 95 97 87 90 87 90
Sekretariáty NMV 83 48 27 27 18 29 18 29
Inšpekcia ministra vnútra –– 16 18 18 11 20 16 20
Hlavná správa VB 785 581 830 857 564 801 570 801
Hlavná správa PVS 629 496 629 629 380 627 507 623
Správa kádrov MV 164 201 123 125 117 123 113 123
I. správa MV 360 381 450 462 315 477 382 477
II. správa MV 221 231 330 356 199 322 202 324
III. správa MV 180 153 210 214 134 210 166 210
IV. správa MV 163 132 290 337 184 283 160 283
V. správa MV 37 34 90 118 47 82 47 82
VI. správa MV 295 254 290 295 273 295 273 295
VII. správa MV 651 443 700 738 468 755 468 755
VIII. správa MV 2511 1316 1100 1150 1467 1110 1067 1110
IX. správa MV 571 443 750 882 494 690 494 690
Správa vyšetrovania MV 158 122 115 115 109 116 109 116
Správa nápravných zariadení 168 185 168 168 108 150 128 150
Hospodárska správa MV 992 1000 1400 1482 1184 1413 1184 1413
Ústredná učtáreň MV –– 11 40 43 37 44 37 44
Finančný odbor MV 45 74 42 44 30 44 30 44
Zdravotnícka správa MV 260 139 300 323 129 274 129 274
I. zvláštny odbor MV 212 167 200 217 173 210 180 208
II. zvláštny odbor MV 273 195 290 400 186 370 192 280
III. zvláštny odbor MV 100 83 90 92 65 90 84 90
IV. zvláštny odbor MV 24 22 22 24 20 24 22 24
V. zvláštny odbor MV 26 28 40 44 26 44 28 44
Spojovací odbor MV 248 179 230 248 195 236 195 236
Letecký oddiel MV 53 40 54 84 40 74 40 74
III. oddelenie MV 7 9 12 12 10 12 10 12
Ústredný výbor 
Červenej hviezdy 31 98 210 214 112 232 108 232
Ústredný dom MV 271 81 340 460 260 339 260 339
Archívna správa MV 2 0 38 38 –- –– 11 33
Odbor pre veci 
národných výborov MV 19 19 19 19 –- –– 76 82
Ústredná správa 
štátneho požiarneho dozoru 32 30 60 62 –– –– 27 48
Hlavná správa tlačového dozoru 126 61 126 126 –- –– 68 126
Škola SPD Bratislava     –- –– 10 10
Správa civilnej obrany MV 179 134 154 157 125 135 125 135
Kurz CO Praha     –- –– 13 26
Kurz CO Bratislava     –- –– 9 20
Učilište F. E. Dzeržinského 262 237 260 260 229 259 229 259
Škola MV Veltrusy 36 29 28 28 25 28 25 28
Škola MV Kroměříž 43 41 42 42 41 42 41 42
Škola NZ Řepy 12 9 12 12 12 12 12 12
Autoškola Brno 52 31 58 58 44 52 44 52

celkovo 10 352 7821 10 276 11 071 8053 10 114 8014  10 385

 Správa náčelníci
 kádrov
 MV
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chrání vlastnictví družstevní a státní, 
osobní vlastnictví občanů, řídi měst-
skou a silniční dopravu v kraji. Vede boj 
s kriminálními zločinci, zejména s hos-
podářskými sabotéry, škůdci a rušiteli 
veřejného pořádku. Řídí a provádí výkon 
vazby potrestaných, zajišťuje jejich řádné 
střežení, účelné pracovní využití a pečuje 
o jejich převýchovu.37 Definícia pôsob-
nosti krajskej správy MV vyjadrovala 
zlúčenie troch, dovtedy samostatných, 
bezpečnostných zložiek a zároveň 
naznačovala dominantné postavenie 
Štátnej bezpečnosti, ktorej útvary 
zostali ukryté v štruktúre krajskej 
správy MV ako jej odbory a oddelenia. 
Novú organizáciu krajských bezpeč-
nostných štruktúr schválil politický 
sekreta riát ÚV KSČ 9. novembra 1953. 
Krajské správy MV následne zriadil 
tajným rozkazom minister R. Barák 
k 1. januáru 1954.38 

Organizácia krajskej správy MV 
bola takmer identická s organizáciou 
centrálnych útvarov ŠtB zakonšpi-
rovaných v tajnej a pomerne zložitej 
štruktúre MV. Jednotlivé organizačné 
celky krajských správ mali rovnaké 
zameranie ako správy a odbory na 
pražskom ministerstve, ktoré meto-
dicky riadili ich prácu (v praxi naprí-
klad III. správa MV zodpovedala za 
činnosť III. odborov KS MV). Výnimku 
predstavovala vojenská kontraroz-
viedka, ktorej teritoriálne útvary 
dislokované pri Krajských vojenských 
správach patrili organizačne priamo 
pod centrálu a správa ochrany stra-
níckych a štátnych činiteľov, ktorej 
detašované pracovisko v podobe 
VIII. odboru pracovalo len na KS MV 
v Bratislave. Práve krajská správa MV 
v Bratislave do istej miery suplovala 
absenciu slovenskej bezpečnostnej 
centrály. Jej špecifické postavenie 
bolo dané postavením Bratislavy 
ako politického a kultúrneho centra 
Slovenska.

Najnižšou organizačnou zložkou ŠtB 
sa po reorganizácii z jesene roku 1953 
stali okresné oddelenia MV, v ktorých 
pôsobili operatívne skupiny. Takáto 
organizačná štruktúra regionálnych 
útvarov ŠtB vydržala s menšími zme-
nami, podobne ako na centrálnej úrov-
ni, až do polovice 60. rokov.

Záverom

Reorganizácia ministerstva vnútra 
a jemu podriadených bezpečnostných 
zložiek sa začiatkom jesene 1953 
uskutočnila pod taktovkou soviet-
skych poradcov. Aj preto ich vnútor-
né členenie odzrkadľovalo sovietsky 
model organizačného rozdelenia 
bezpečnostných útvarov. Vedenie 
Komunistickej strany Československa 
sa snažilo o posilnenie straníckej 
kontroly. Sprevádzalo ju rozdelenie 
ŠtB do viacerých samostatných súčas-
tí a jej podriadenie štyrom vedúcim 
funkcionárom ministerstva. Zmena-
mi sa formálne snažila dištancovať 
od predchádza júceho obdobia – mi-
nisterstvo národnej bezpečnosti sa 
v podstate len presunulo do minis-
terstva vnútra, navyše organizačné 
zmeny nešli ruka v ruke s obmenou 
veliteľských kádrov.

Zmeny v systemizácii však ukazujú, 
že zodpovední stranícki funkcionári 
prehodnocovali metódy boja proti 
nepriateľom režimu. Potvrdzuje to aj 
ďalší, nemenej dôležitý aspekt. V sep-
tembri 1952 vznikla na ministerstve 
národnej bezpečnosti správa náprav-
ných zariadení, ktorá prevzala z pô-
sobnosti ministerstva spravodlivosti 
správu väzenských ústavov, vrátane 
príslušníkov Zboru väzenskej stráže. 
Táto zmena, ktorá sa odôvodňovala 
potrebou zjednotenia výkonu väzby 
a trestu odňatia slobody, umožňovala 
ministerstvu národnej bezpečnosti 
rozhodovať o osobnej slobode obča-

nov. Začiatkom roku 1953 sa v 355 
väzniciach a táboroch nachádzalo 
46 tisíc väzňov, čo predstavovalo 
najviac v histórii československého 
väzenstva.39 Nové stranícke vedenie, 
na čele s prezidentom Antonínom Zá-
potockým a 1. tajomníkom ÚV KSČ 
Antonínom Novotným, premietalo do 
Štátnej bezpečnosti predstavy Soviet-
skeho zväzu o pôsobení tajnej služby, 
ktoré prešli, po zatknutí a poprave La-
vrentija P. Beriju, zrušení Ministerstva 
štátnej bezpečnosti a vytvorení Výbo-
ru pre štátnu bezpečnosť, značnými 
zmenami. Reorganizácia politickej 
polície a čiastočné prehodnotenie 
jej pôsobnosti už nemali smerovať 
ku konštruovaniu veľkých procesov, 
šíreniu strachu a zatváraniu odpor-
cov do väzníc a táborov. Do popredia 
sa dostáva kontrola opozície, najmä 
prostredníctvom siete tajných spolu-
pracovníkov. Príkladom je nielen tajný 
rozkaz o uzatvorení malých väzníc 
MNB zo začiatku roku 1954, ale pre-
dovšetkým vznik oddelenia na správe 
a skupín na krajských odboroch sledo-
vania a ustanovky, ktoré mali za úlohu 
vybudování široké agenturně informá-
torské sítě spolupracovníků ve veřejných 
objektech, t. j. v hotelích, restauracích, 
kavárnách, zábavních a nočních pod-
nicích, a to jak z řad zaměstnanců, tak 
i návštevníků těchto podniků.40

Snahu nového straníckeho vede-
nia o vyhranenie sa voči predchá-
dzajúcemu obdobiu, ktoré sa stalo 
najkrvavejším obdobím v mierových 
podmienkach novodobých dejín Če-
chov a Slovákov a ktoré po rokoch 
historici označili ako zakladateľské 
obdobie komunistického režimu 
v Československu, dokumentuje aj 
vytratenie sa termínu Štátna bez-
pečnosť. Na centrálnej úrovni Hlav-
nú správu ŠtB nahradila rozviedna 
a kontrarozviedne správy, na regio-
nálnej úrovni sa krajská správa ŠtB 

37  ABS, f. A 2/1, inv. j. 133, Struktura krajské správy ministerstva vnitra.
38  Tamže, f. A 6/3, inv. j. 481, TRMV ČSR č. 197/1953 z 31. 12. 1953 „Organisace krajských správ ministerstva vnitra“.
39  DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953, s. 231. 
40  ABS, f. A 6/3, inv. j. 463, TRMV ČSR č. 179/1953 z 17. 12. 1953 „Zřízení 5. odd. při 2. odboru VII. správy MV a skupin při 2. odd. 7. odborů 

KS-MV a jejich ůkoly“. 
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zmenila na krajskú správu MV a na 
najnižšej úrovni okresné oddelenia 
ŠtB nahradili okresné oddelenia MV. 
Termín Štátna bezpečnosť sa do ofi-
ciálnej bezpečnostnej terminológie 
vrátil až v roku 1966.

Organizácia ministerstva vnútra 
prechádzala v nasledujúcom období 
menšími úpravami. Komplexné zmeny 
sa uskutočnili až v polovici 60. rokov. 
Podobné zmeny sa diali aj na vedúcich 
miestach ministerstva a jeho útvarov. 
Opätovné posilnenie straníckej kont-
roly si vynútilo odvolanie námestníkov 
A. Prchala a K. Košťála v apríli 1956, 
ako aj ďalších vedúcich funkcionárov 
operatívnych správ ministerstva vnútra 
začiatkom 60. rokov, ktorí zodpoveda-
li za nezákonné postupy príslušníkov 
ŠtB v rokoch 1948–1953. Od polovice 
50. rokov preberali náčelnícke funk-
cie absolventi ročnej operatívnej školy 
MVD a neskôr KGB v Moskve.

41  Prehľad náčelníkov jednotlivých útvarov MV z jesene 1953, ktorí boli do funkcií menovaní v priebehu októbra a novembra 1953, vznikol 
na základe tajného rozkazu MV z 1. 10. 1953 a materiálov z rokovaní kolégia ministerstva vnútra. S poznámkou v zátvorke sú uvedení 
náčelníci, ktorí v čase menovania do funkcie študovali na moskovskej škole MVD. Pozri ABS, f. A 6/3, inv. j. 429, TRMV ČSR č. 145/1953 
z 1. 10. 1953 „Ustanovení náčelníků v souvislosti s novou organisací ministerstva vnitra“; f. A 2/1, inv. j. 132, Zápis z 5. schůze kolegia 
ministerstva vnitra dne 21. října 1953 a tamže, inv. j. 136, Zápis z 11. schůze kolegia ministerstva vnitra dne 19. listopadu 1953.

minister vnútra  rudolf barák
vnútorná správa MV mjr. Karel Komárek
správa kádrov mjr. Stanislav Zadrobílek 
inšpekčné oddelenie ministra vnútra mjr. Jaroslav Sedláček (v Moskve)
vedúci tajomník Červenej hviezdy kpt. Václav Mudra
náčelník III. oddelenia MV npor. Rudolf Váňa
náčelník VIII. správy MV  plk. Karel Klíma
1. námestník mv plk. antonín prchal
náčelník I. správy MV pplk. Jaroslav Miller 
náčelník II. správy MV mjr. Vladimír Matoušek (v Moskve)
náčelník III. správy MV mjr. František Svoboda
náčelník IV. správy MV mjr. Jiří Rybín
náčelník V. správy MV npor. Ludvík Fiala
náčelník V. odboru MV npor. Jan Vlček
námestník mv mjr. karel košťál (v moskve)
náčelník VII. správy MV mjr. Antonín Kavan (v Moskve)
náčelník IX. správy MV  pplk. Karel Smíšek 
náčelník správy vyšetrovania pplk. Milan Moučka
náčelník I. odboru MV mjr. Václav Jiras
náčelník II. odboru MV kpt. JUDr. Milan Doležal
náčelník III. odboru MV mjr. Josef Linart

námestník mv genmjr. oskár Jeleň
náčelník VI. správy MV pplk. ing. Josef Stavinoha
náčelník hlavnej správy PVS genmjr. Ludvík Hlavačka
náčelník správy civilnej obrany genmjr. Václav Tauš
náčelník správy požiarnej ochrany Antonín Výtisk
náčelník IV. odboru MV kpt. Jiří Terč
námestník mv plk. Jindřich kotal
náčelník hlavnej správy VB plk. Jan Janulík
náčelník správy nápravných zariadení plk. Oldřich Mejdr
vedúci správy HSTD Dr. František Kohout
veliteľ letky MV kpt. Miloslav Eliáš
námestník mv 
pre hospodárske záležitosti nemenovaný
náčelník hospodárskej správy MV mjr. Jan Svoboda
náčelník zdravotníckej správy MV pplk. MUDr. Tomáš Kotvald
náčelník archívnej správy MV kpt. JUDr. Zdeněk Jodas
náčelník finančného odboru MV mjr. František Kouřil
náčelník spojovacieho odboru MV mjr. Oldřich Šebor
hlavný účtovník Ing. Jaromír Němec
náčelník ústredného domu MV npor. Josef Čížek

prehľad náčelníkov útvarov mv a ich podriadenosť funkcionárom mv 41

Náčelníci útvarov ministerstva vnútra - (zhora zľava) Jan Janulík, Milan Moučka, Tomáš Kotvald, 
Antonín Kavan, Ludvík Hlavačka a František Kohout  Foto: ABS
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