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Jednou z nejdůležitějších převodo-
vých pák vůle stranického centra 
byl Hlavní výbor KSČ na Federálním 
ministerstvu vnitra ČSSR (HV KSČ 
na FMV). Výzkum detailů jeho čin-
nosti je pro sledované období roku 
1989 krajně problematický, protože 
podstatná část důležitých pramenů 
není k dispozici. Jedná se zejména 
o dokumenty ústředního aparátu 
KSČ, v  daném př ípadě oddělení 
státní administrativy Ústředního 
výboru (ÚV) KSČ – XIII. oddělení, 
jež koncepčně řídilo činnost mocen-
ských orgánů. Písemnosti HV KSČ 
na FMV z roku 1989 jsou dochovány 
pouze torzovitě, a nemohou proto 
poskytnout komplexní obraz o čin-
nosti tohoto orgánu v předmětném 
období. Citelná je zejména absence 
dokumentů z druhé poloviny roku 
1989, kdy došlo k masovým projevům 

občanské nespokojenosti a kolapsu 
režimu. 

Nedostatek hodnověrných prame-
nů byl také zásadní překážkou pro 
pokus podrobněji zmapovat vztahy  
HV KSČ na FMV s vyššími stranickými 
orgány. Určitým vodítkem mohou být 
memoáry komunistických funkcioná-
řů a vysoce postavených pracovníků 
FMV.1 Na ty je však třeba nahlížet vel-
mi kriticky a bez jejich konfrontace 
s dalšími prameny na nich není možné 
stavět. Stále zůstává řada nevyjasně-
ných otázek, jež se možná jednou, po 
nalezení a zpřístupnění dnes chybě-
jících archiválií, podaří zodpovědět.  

Struktura a činnoSt HV kSč  
na FMV V roce 1989

Hlavní výbor KSČ byl zastřešující 
stranickou organizací v rámci FMV, 

která zahrnovala celoútvarové výbory 
KSČ, jež se dále dělily na jednotlivé zá-
kladní organizace, kterých byly řádově 
desítky.2 Podrobnější výzkum nižších 
stranických organizací ve svazku 
FMV nebylo možné provést kvůli ne-
dostupnosti většiny jejich dokumentů. 
V době vzniku tohoto článku se ani 
nepodařilo přesně přiřadit všechny 
stranické organizace ke konkrétním 
útvarům FMV, v jejichž rámci půso-
bily. Pozornost proto zůstane upřena 
na vrcholný stranický orgán uvnitř 
FMV. Hlavní výbor KSČ na FMV měl 
v roce 1989 37 členů a 12 kandidátů, 
mezi které byli v případě personál-
ních změn na ministerstvu kooptováni 
noví členové, jako tomu bylo například 
v případě generálporučíka Alojze Lo-
rence.3 Spolu s nimi byla volena také 
devatenáctičlenná kontrolní a revizní 
komise KSČ na FMV.4

1  Ke vztahům FMV s XIII. oddělením ÚV KSČ se ve svých pamětech vyjadřoval například někdejší I. náměstek ministra vnitra ČSSR ge-
nerálporučík Ing. Alojz Lorenc, CSc. Srov. LORENC, Alojz: Ministerstvo strachu? Neskartované vzpomínky generála Lorence. Tatrapress, 
Bratislava 1992; rozhovor s Rudolfem Hegenbartem. In: VANĚK, Miroslav – URBÁŠEK, Pavel (eds.): Poražení? Vítězové? Životopisná inter-
view. Díl II. Politické elity v období tzv. normalizace. Prostor, Praha 2005, s. 108–137 či http://www.hegenbart.cz/2012/10/zil-jsem-pro- 
demokraticky-socialismus/ (citováno k 3. 9. 2014).

2  Na počátku dubna 1988 působilo na FMV celkem 9701 členů a 562 kandidátů KSČ sdružených v 227 základních organizacích. ABS,  
f. HV KSČ FMV – neuspořádáno, k. 117, Zápis z 1. zasedání předsednictva Hlavního výboru KSČ, dne 29. 4. 1989.

3 Tamtéž, k. 119, 21. zasedání PHV KSČ z 13. 1. 1989, bod 8 – Různé, písmeno c – Návrh na kooptaci za člena HV KSČ na FMV.
4  Úkolem komise bylo sledovat dodržování stanov, plnění usnesení vyšších orgánů komunistické strany, kontrola hospodaření, dohlíže-

ní na správné vyřizování stížností apod. Její předseda býval často zván jako host na jednání předsednictva HV KSČ na FMV.
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Naprostá podřízenost bezpečnostních složek vedení KSČ a bezvýhradné vykoná-
vání jeho politiky, to byl jeden z pilířů diktatury komunistické strany v Českoslo-
vensku. Stranické centrum prosazovalo svou vůli prostřednictvím oddaných kádrů, 
cíleně rozmísťovaných do vedoucích funkcí jak na Federálním ministerstvu vnitra 
ČSSR, tak ve státní správě, armádě, médiích, hospodářských, vědeckých a kultur-
ních institucích i ve všech dalších sférách veřejného a ekonomického života naší 
země. 

Lukáš cVrček, MiLan Bárta

Hlavní výbor KSČ na Federálním ministerstvu vnitra ČSSR v roce 1989
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Tyto orgány byly voleny na konfe-
rencích HV KSČ na FMV, jež se konaly 
ve zhruba dvouletých intervalech. 
Poslední z nich proběhla ve dnech 
13.–14. dubna 1988. Její delegáti dostali 
v souvislosti s procesem tzv. přestav-
by možnost vybrat si mezi veřejným 
a tajným hlasováním. O nepříliš vy-
sokém stupni demokratizace uvnitř 
stranické organizace na vnitru celkem 
výmluvně vypovídá fakt, že všichni 
přítomní v podstatě manifestačním 
způsobem jednomyslně podpořili 
veřejné hlasování.

Plenární zasedání HV KSČ na FMV 
se konala jednou za dva měsíce. Pro 
řešení operativnějších záležitostí bylo 
voleno předsednictvo (PHV KSČ), na 
jehož jednání byli dle potřeby zváni 
hosté z ministerstva nebo z aparátu 
ÚV KSČ. V čele předsednictva, jež se 
scházelo ve zhruba čtrnáctidenních 
intervalech, stál vedoucí tajemník 
HV KSČ na FMV Václav Správka. Jako 
pomocné orgány fungovaly tři stálé 
komise, a to ideologická, pro členské 
otázky a pro práci s mládeží. 

Analýza dostupných pramenů 
neodhalila ve sledovaném období 
vměšování HV KSČ do výkonu služ-
by jednotlivých složek FMV ve smy-
slu vydávání operativních pokynů 
ke konkrétním akcím apod. Hlavní 
výbor KSČ na FMV se věnoval přede-
vším …zabezpečování vysoké ideovosti, 
morální čistoty a příkladnosti komunis-
tů při realizaci úkolů vyplývajících ze 
základního zaměření služební činnosti 
SNB, Pohraniční stráže a vojsk MV.5 
Srozumitelně řečeno, páteří prak-

tické činnosti HV KSČ na FMV byly 
zásahy do personálních záležitostí 
ministerstva a řízení chodu podří-
zených stranických organizací. 

Jedním z hlavních nástrojů úspěš-
ného udržování naprosté podřízenosti 
resortu vnitra komunistické straně 
bylo pečlivé prověřování a dosazo-
vání komunistické straně oddaných 
lidí do vedoucích funkcí. HV KSČ na 
FMV a  jemu podřízené stranické 
organizace měly při plnění tohoto 
úkolu nezastupitelnou roli. V zájmu 
zvýšení efektivity personální činnosti 
byl v lednu 1989 přijat nový kádrový 
pořádek. Podle něj HV KSČ na FMV 
v rozsahu své pravomoci a) schvaloval 
návrhy stranických kádrových opat-
ření, b) vyjadřoval se k návrhům slu-
žebních kádrových opatření, c) mimo 
rozsah svého kádrového pořádku se 
vyjadřoval k návrhům služebních 
kádrových opatření předkládaných 
k projednání orgánům ÚV KSČ.6 

V kádrovém pořádku HV KSČ na 
FMV byly vedeny tyto funkce, jež 
jeho plénum nebo předsednictvo 
schvalovaly: předseda celoútvarového 
výboru (CÚV) KSČ a kádrové rezervy 
pro tuto funkci,7 předseda celoútva-
rové kontrolní a revizní komise (CÚ 
KRK), členové stálých komisí HV KSČ 
na FMV, ředitel Večerní univerzity 
marxismu-leninismu (VUML),8 před-
seda základní organizace (ZO) KSČ, 
předseda a tajemník společenských 
organizací na FMV,9 vedoucí stranic-
kých skupin společenských organizací 
na FMV a politický pracovník HV KSČ 
na FMV.10

Po služební linii se HV KSČ na FMV 
vyjadřoval k ustanovování a odvolá-
vání do a z funkcí vedených v jeho 
kádrovém pořádku a zařazování do 
kádrových rezerv pro tyto funkce, 
případně k závěrům komplexního 
hodnocení kádrů a k mimořádným 
povýšením do vyšších hodností. Vyja-
dřoval se také ke kádrovým opatřením 
u pracovníků vedených v kádrovém 
pořádku ÚV KSČ (mimo I. správu SNB). 

U všech příslušníků ve své působ-
nosti se HV KSČ na FMV (včetně  
I. správy SNB) vyjadřoval k jejich 
povyšování do hodnosti plukovníka, 
k propůjčování státních vyznamená-
ní a řádů (medaile „Za službu vlasti“ 
a „Za zásluhy o obranu vlasti“), k vy-
sílání do stranických škol a kurzů 
nebo k rigorózním řízením na Vysoké 
škole politické (VŠP) ÚV KSČ a Vo-
jenské politické akademii Klementa 
Gottwalda (VPA KG), ke jmenovacím 
řízením do pedagogických vědeckých 
hodností a k zahájení doktorandské-
ho studia a vědeckých aspirantur na 
mimoresortních vysokých školách.11

V resortním zdravotnictví, škol-
ství a kultuře, vědě a technice bylo 
možné vybírat pracovníky do no-
menklaturních funkcí HV KSČ na 
FMV na základě konkurzů. Jejich 
předpokladem byl souhlas HV KSČ 
na FMV a přítomnost jeho zástupců 
ve výběrové komisi, přičemž se mělo 
dbát na aktivní zapojení kádrových 
rezerv do těchto řízení. Pokud by se 
do konkurzu přihlásil z pohledu KSČ 
nevyhovující kandidát, měl HV KSČ na 
FMV pravomoc ho z řízení vyřadit.12 

5  ABS, f. HV KSČ FMV – neuspořádáno, k. 119, 20. zasedání PHV KSČ z 16. 12. 1988, Kalendářní plán činnosti PHV KSČ na FMV na první 
pololetí 1989.

6  Tamtéž, 21. zasedání PHV KSČ z 13. 1. 1989, Návrh kádrového pořádku a postupu předkládání kádrových návrhů do orgánů Hlavního 
výboru KSČ na FMV.

7  V tzv. kádrových rezervách byli vedeni lidé tvořící personální zálohy pro obsazení vedoucích funkcí.
8  Večerní univerzita marxismu-leninismu byla za normalizace tříleté externí (při zaměstnání) politické studium, lektoři zde přednášeli 

teorii tzv. marxismu-leninismu. Původně byla určena pro vedoucí pracovníky a funkcionáře KSČ, kteří neměli vysokoškolské vzdělání, 
později byly řady absolventů rozšířeny na všechny vedoucí pracovníky (včetně nekomunistů).

9  Jednalo se o Socialistický svaz mládeže, Revoluční odborové hnutí a Svaz československo-sovětského přátelství.
10  ABS, f. HV KSČ FMV – neuspořádáno, k. 119, 21. zasedání PHV KSČ z 13. 1. 1989, Návrh kádrového pořádku a postupu předkládání kád-

rových návrhů do orgánů Hlavního výboru KSČ na FMV.
11  Tamtéž.
12  Tamtéž.

Pro totalitu_Cvrček_v.indd   63 20.10.14   15:29



64 2014/03 paměť a dějiny  

struktury moci

Podle bývalého I. náměstka mini-
stra vnitra ČSSR a člena HV KSČ na 
FMV generálporučíka Alojze Lorence 
však v praxi docházelo ke vměšování 
vyšších stranických orgánů do pravo-
mocí Hlavního výboru, který byl podle 
jeho líčení ve sledovaném období často 
stavěn v oblasti kádrových rozhodnutí 
před hotovou věc a jeho vyjádření byla 
pouhou formalitou. Podle něj se tyto 
tendence vystupňovaly především 
po nástupu Miloše Jakeše do funkce 
generálního tajemníka ÚV KSČ a Ru-
dolfa Hegenbarta do funkce vedou-
cího oddělení státní administrativy. 
Negativně Lorenc vnímal především 
snahy o posílení role XIII. oddělení 
v bezpečnostní politice i ve vztahu 
k FMV, přičemž terčem silné kritiky 
byly především Hegenbartovy kádrové 
zásahy. A. Lorenc ve svých pamětech 
uvádí, že se HV KSČ na FMV i jednot-
livé správy FMV pouštěly do otevřené 
kritiky některých opatření oddělení 
státní administrativy, od nichž se 
údajně HV KSČ na FMV v několika 
případech dokonce distancoval.13 
V dochovaných dokumentech z roku 
1989 se však nepodařilo dohledat je-
diné usnesení HV KSČ na FMV, jež by 
jeho slova potvrzovalo.  

Podkladem pro jakékoliv kvalifiko-
vané personální rozhodnutí muselo 
být komplexní hodnocení nomen-
klaturních kádrů. To se provádělo 
v součinnosti s nadřízenými hod-
nocených pracovníků a základními 
organizacemi KSČ, v nichž působili. 
Kritériem hodnocení byla úroveň 
plnění služebních a stranických po-
vinností, politické postoje a morální 
profil. Formální podoba a obsahová 
struktura kádrových charakteristik 
byly přesně stanoveny. Vzhledem ke 
značnému objemu kádrové agendy 
fungoval v rámci HV KSČ na FMV 
celý kádrový úsek, jenž se kromě 
přípravy kádrových charakteristik 

zabýval také vedením statistických 
údajů o nomenklaturních kádrech  
HV KSČ na FMV. Sledována byla napří-
klad kvalifikační úroveň, věk, sociální, 
třídní a jiné parametry.14 

Kromě kádrové práce byly hlavním 
bodem agendy HV KSČ na FMV zá-
ležitosti nižších stranických organi-
zací ve svazku FMV. V podstatě na 
každé schůzi předsednictva HV KSČ 
na FMV byla projednávána činnost 
podřízených ZO KSČ a vyřizovány je-
jich náměty a připomínky. Nedílnou 
součástí těchto jednání bylo také při-
jímání kandidátů a členů KSČ, včetně 
sledování jejich pohybu, stavu a poli-
tické aktivity uvnitř resortu. 

Součástí kádrové práce po stranické 
linii bylo i vylučování těch kandidá-
tů a členů strany, kteří z nějakého 
důvodu přestali vyhovovat. V rámci 
výzkumu byla sledována možnost, zda 
byl některý pracovník FMV vyloučen 
ze strany z důvodu politické nespoleh-
livosti, nebo dokonce kvůli otevřeně 
protirežimním postojům. Pro období 
sklonku osmdesátých let se nic podob-
ného nepodařilo prokázat, i když je 
nutné znovu připomenout, že přísluš-
né dokumenty jsou dochovány pouze 
částečně. Důvodem vylučování byla 
zpravidla trestná činnost a následný 
trestní postih provinilců. Jednalo se 
zejména o různé delikty nenásilné 
povahy, např. zavinění dopravní ne-
hody pod vlivem alkoholu, krádeže, 
rozkrádání majetku v socialistickém 
vlastnictví nebo nedovolené podnikání 
apod. 

Zvláštní případy tvořili lidé, kteří 
z resortu vnitra odešli do jiného za-
městnání, kde se úmyslně nezapojili 
do činnosti příslušné ZO KSČ. Vzhle-
dem k tomu, že stanovy komunistické 
strany nepamatovaly na možnost ji 
z vlastní vůle opustit, bylo toto jednání 
jednou z mála cest, jak se s vládnou-
cí stranou rozejít. Neaktivní členové 

zpravidla nebyli z řad KSČ vylučováni, 
což byla nejvyšší forma stranického 
trestu, ale bylo jim pouze rušeno člen-
ství pro pasivitu.15  

V podstatě rutinní záležitostí byla 
také kontrola morálně-politického 
stavu jednotlivých součástí FMV 
a plnění hlavních úkolů vytyčených 
vrcholnými stranickými orgány se 
vztahem k resortu vnitra (např. závěry 
XVII. sjezdu, usnesení ÚV KSČ apod.), 
přičemž se HV KSČ na FMV ve sledo-
vaném období zaměřoval především 
na aspekty kádrového, personálního 
a sociálního rozvoje, jako bylo napří-
klad resortní vzdělávání, politická 
organizovanost, rekreace apod. 

Hlavní výbor také sledoval činnost 
nižších stranických organizací, kon-
troloval přijímání nových členů do 
KSČ, průběh jejich politického vzdě-
lávání apod. Za zmínku stojí vysoké 
procento organizovanosti pracovníků 
FMV v KSČ nebo v Socialistickém 
svazu mládeže (SSM), která ve všech 
součástech FMV přesahovala 90 pro-
cent, v případě sekretariátů náměstka 
MV ČSSR, Inspekce MV (IMV) ČSSR 
a Hlavní správy vojenské kontraroz-
vědky (III. správy SNB) byla dokonce 
stoprocentní, což ilustruje vysokou 
personální provázanost mezi komu-
nistickou stranou a bezpečnostními 
složkami. 

Poměrně důležitou roli v politické 
práci hrály stálé komise HV KSČ na 
FMV. Ideologická komise se v roce 
1989 zabývala obligátním zlepšováním 
ideologické práce na FMV a ve spo-
lečenských organizacích, které tam 
působily (SSM, Revoluční odborové 
hnutí – ROH a Svaz československo-
-sovětského přátelství – SČSP). Kon-
krétně si pod touto frází můžeme 
představit kampaň ke zvýšení zájmu 
o studium na Vysoké škole Sboru ná-
rodní bezpečnosti (VŠ SNB), pohovory 
a besedy s mladými členy KSČ, řízení 

13  LORENC, Alojz: Ministerstvo strachu?, s. 81.   
14  ABS, f. HV KSČ FMV – neuspořádáno, k. 119, 21. zasedání PHV KSČ z 13. 1. 1989, Návrh kádrového pořádku a postupu předkládání 

kádrových návrhů do orgánů hlavního výboru KSČ na FMV.
15  Srov. XVII. sjezd Komunistické strany Československa. Sborník hlavních dokumentů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa 

24.–28. března 1986. Svoboda, Praha 1986, s. 200. 

PD_03_2014.indb   64 13.10.14   16:07



Ve službách strany

paměť a dějiny 2014/03 65

16  V březnu 1989 bylo v působnosti HV KSČ na FMV registrováno 9690 členů a 514 kandidátů členství v KSČ.
17  ABS, f. HV KSČ FMV – neuspořádáno, k. 119, 20. zasedání PHV KSČ z 16. 12. 1988, Návrh vyhodnocení stavebních oprav FMV v roce 1988, 

plánu na rok 1989 a výhledu stavebních oprav na období 9. pětiletky. 
18  Tamtéž, k. 125, 6. zasedání HV KSČ z 26. 4. 1989, Zhodnocení účinnosti resortní výchovně vzdělávací soustavy a její další úkoly.
19  Tento text vychází z příspěvku předneseného na semináři s názvem Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu, který pořádal 

ÚSTR v Praze ve dnech 11.–12. listopadu 2009.
20  Zápis ze zasedání IX. konference komunistů na FMV se nepodařilo v archivu dohledat, přehled byl vypracován na základě dokumentů 

uložených v Archivu bezpečnostních složek, především návrhu kandidátů na členy HV KSČ na FMV a KRK a porovnání těchto seznamů 
s prezenčními listinami následujících jednání. 

resortního tisku apod. Hlavní výbor 
KSČ na FMV přímo vydával časopis 
Zpravodaj, v němž zaměstnanci vnitra 
mohli kromě publikovaných usnese-
ní a jiných informací o chodu KSČ ve 
svém resortu najít také ideologicky 
pojaté články o různých historických 
událostech nebo společenských a ná-
boženských fenoménech, jakým je 
například islámské hnutí apod.

Komise pro členské otázky se ve 
sledovaném období zaměřovala pře-
devším na přísné dodržování stanov 
KSČ a Směrnic ÚV KSČ pro disciplinární 
činnost a řešení členských otázek v or-
gánech a organizacích KSČ. Zvýšená 
pozornost měla být věnována také 
plnění stranických úkolů ukládaných 
členům a kandidátům členství v KSČ,16 
zejména jejich adresnosti, konkrét-
nosti a splnitelnosti, které byly dost 
často Achillovou patou těchto úkolů.

Komise pro práci s mládeží se vě-
novala především chodu organizací 
SSM v resortu. Kromě politické práce 
usilovala mimo jiné o rozvoj masové 
tělovýchovy mezi mladými zaměstnan-
ci FMV, starala se o přípravu letních 
pionýrských táborů atp.    

Kromě koncepční, kádrové a ideo-
logické politické práce bylo potřeba 
pravidelně řešit také politicko-orga-
nizační záležitosti (příprava a prů-
běh schůzí stranických organizací, 
archivace a skartace stranických 
písemností apod.).

HV KSČ na FMV každoročně řešil 
také hospodářské záležitosti, což 
se týkalo nejen účetních uzávěrek 
jednotlivých stranických organiza-
cí v rámci FMV, ale například také 
vyhodnocení plánu stavebních oprav 
FMV a jiných ekonomicko-provozních 
záležitostí resortu vnitra.17 

Kromě rutinních a periodicky se 
opakujících úkolů bylo nutné plnit 
také různá neplánovaná zadání, jež 
FMV dostával v souvislosti s  tzv. 
přestavbou. Jeden z takových úkolů 
přineslo usnesení předsednictva  
ÚV KSČ ze dne 22. dubna 1988, v němž 
bylo všem centrálním útvarům, tedy 
i FMV, uloženo snížit počet pracov-
níků a předat uvolněné objekty do 
dispozice stálé komise vlády ČSR pro 
řešení dislokačních otázek v hlavním 
městě. Uvolněno mělo být celkem 
devět objektů FMV po celé Praze 
a hlavní budova na Letné, tzv. kachlí-
kárna, měla projít rekonstrukcí. I toto 
opatření HV KSČ na FMV projednal 
a připomínkoval především z hlediska 
hospodárnosti vynaložených finanč-
ních prostředků.

Tzv. přestavba se týkala také výuky 
v resortním školství, jež spadalo do 
kompetence HV KSČ na FMV. Zvýše-
ný důraz měl být kladen na posílení 
výuky speciálních bezpečnostních 
předmětů a jazyků. Zvažována byla 
i možnost začít na VŠ SNB přijímat 
bezpartijní posluchače, ale nakonec 
zůstalo v platnosti původní rozhodnutí 
předsednictva HV KSČ na FMV.  

Otevřeně kritizovány byly i trva-
lé, závažné problémy v resortním 
školství, za které podle funkcionářů 
mohly časté změny obsahu a délky 
studia (tento problém trápil přede-
vším praporčické školy) nebo které 
přímo souvisely s kvalitou výběru 
uchazečů o službu u SNB. Do prapor-
čických škol nastupovala více než 
polovina frekventantů s dostateč-
ným prospěchem na vysvědčení ze 
základní školy, u nichž byla úroveň 
znalostí po ověření shledána jako ne-
dostatečná. Podobně byla hodnocena 

i jejich fyzická připravenost. Stranická 
organizace kriticky vnímala fakt, že 
téměř 8000 příslušníků SNB nesplňu-
je kvalifikační požadavky, a navrhla 
opatření k nápravě po linii školství 
a náboru nových příslušníků. Součástí 
nápravných opatření mělo být také 
upevnění komunistického přesvědčení 
prohlubováním jejich historického po-
vědomí, k čemuž měly přispívat napří-
klad výše zmíněné články v časopise 
Zpravodaj.18 Problémy s nedostatkem 
kvalifikovaných lidí v bezpečnostních 
složkách se však ani tak nepodařilo 
odstranit a v podstatě z různých dů-
vodů přetrvávají dodnes. 

Jak už bylo řečeno, pro druhou 
polovinu roku 1989 bohužel nejsou 
v současnosti k dispozici příslušné 
dokumenty, proto není možné zjistit 
reakci HV KSČ na FMV na masové 
projevy občanské nespokojenosti, pří-
padně nálady mezi členstvem, a získat 
informace o navrhovaných opatřeních. 
Jisté je, že se režim v listopadu 1989 
zcela zhroutil a postupně mohla být za-
hájena transformace bezpečnostních 
složek. Součástí těchto snah muselo 
logicky být i odstranění dominantního 
vlivu komunistické strany na chod bez-
pečnostního aparátu. K 1. lednu 1990 
byl rozkazem ministra vnitra JUDr. 
Richarda Sachra č. 75 z 27. prosince 
1989 zrušen také Hlavní výbor KSČ 
na FMV.19    

■

Následující přehled zachycuje slože-
ní posledního Hlavního výboru Ko-
munistické strany Československa, 
zvoleného na IX. konferenci komu-
nistů na FMV v dubnu 1988.20 Hlavní 
výbor měl 37 členů, z nichž 13 zase-
dalo v předsednictvu. Dalších 12 bylo 
zvoleno kandidáty (na těchto 49 míst 
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bylo navrženo 64 osob). Šlo o jednoho 
náměstka MV ČSSR, dva náčelníky 
správ, tři zástupce náčelníka správy, 
dva náčelníky podniků v režii FMV, 
jednoho zástupce náčelníka podniku 
FMV, jednoho konzultanta, dva před-
sedy organizací působících v rámci 
FMV, sedm náčelníků odboru, tři 
zástupce náčelníků odboru, jednoho 
vedoucího oddělení, osm vedoucích 
starších referentů specialistů (VSRS), 
devět referentů specialistů (starších 
referentů specialistů – RS/SRS), čtyři 
učitele, jednoho technika a čtyři poli-
tické pracovníky. Vedle HV KSČ fungo-
vala 19členná kontrolní a revizní ko-
mise zvolená z 26 kandidátů. Do KRK 

byl zvolen jeden zástupce náčelníka 
správy, čtyři náčelníci odboru, jeden 
zástupce náčelníka odboru, dva ve-
doucí starší referenti specialisté, pět 
referentů specialistů, tři učitelé, dva 
technici a jeden politický pracovník. 
Z uvedeného je zřejmé, že do stranic-
kých orgánů byli voleni zástupci řady 
složek podřízených FMV, zhruba polo-
vina z členů HV KSČ a KRK byli vedoucí 
pracovníci. Z celkem 68 členů těchto 
orgánů bylo 59 mužů a jen 9 žen. Nej-
mladšímu bylo 32 let, nejstaršímu 65, 
věkový průměr činil zhruba 42,5 roku. 
Z těchto 68 osob se pouze 14 hlásilo ke 
slovenské národnosti, což představova-
lo jen něco málo přes 20 procent. Na-

prostá většina z nich byli zaměstnanci 
FMV, pouze čtyři vedoucí funkcionáři 
(vedoucí tajemník HV KSČ, tajemníci 
pro ideologickou a politicko-organizač-
ní práci a předseda KRK) byli političtí 
pracovníci nespadající do podřízenosti 
ministerstva. Většina z nich měla absol-
vované vyšší stranické vzdělání, VUML 
nebo Metodiku stranického vzdělávání. 

V přehledu je vždy za jménem a pří-
jmením zvoleného pracovníka uvede-
no datum narození, sociální původ, 
původní zaměstnání, datum vstupu do 
KSČ, datum nástupu do služeb SNB, 
nejvyšší dosažené stranické vzdělání 
a pracovní zařazení v době zvolení do 
HV KSČ nebo KRK.

Předsednictvo

Hlavní výbor KSČ na Federálním miniSterStvu vnitra

Václav SPRÁVKA (nar. 1940), z dělnické rodiny, 
mechanizátor, KSČ od 1958, VŠP ÚV KSČ 1976, 
vedoucí tajemník HV KSČ na FMV

Aleš BITTNER (nar. 1954), z dělnické rodiny, učitel, 
KSČ od 1965, moskevská škola při ÚV KSSS 1979, 
tajemník HV KSČ pro ideologickou práci

Bohuš KUBINSKÝ (nar. 1942), z dělnické rodiny, 
elektroinstalatér, KSČ od 1964, VŠP ÚV KSČ 1982, 
tajemník HV KSČ pro politicko-organizační práci

Vladislav HOFMAN (nar. 1942), z dělnické rodiny, 
státní zaměstnanec, KSČ od 1961, SNB od 1962, 
VUML 1983, zástupce náčelníka IX. správy FMV

Vavřinec KOCIAN (nar. 1936), z rolnické rodiny, 
voják z povolání, KSČ od 1961, SNB od 1962, VŠP  
ÚV KSČ 1975, náčelník odboru III. správy SNB

Zdeňka KŘIKLÁNOVÁ (nar. 1935), z dělnické ro-
diny, úřednice, KSČ od 1966, SNB od 1955, VUML 
1982, VSRS Ekonomické správy FMV

Ivan MASÁR (nar. 1944), z dělnické rodiny, děl-
ník, KSČ od 1974, SNB od 1970, VUML 1985, VSRS  
X. správy SNB

Ján ONDRIŠKA (nar. 1938), z dělnické rodiny, horník, 
KSČ od 1960, SNB od 1960, Metodika stranického 
vzdělávání 1982, zástupce náčelníka Federální správy 
Veřejné bezpečnosti (FS VB)

Josef POVEJŠIL (nar. 1947), z dělnické rodiny, státní 
zaměstnanec, KSČ od 1975, SNB od 1970, náčelník 
odboru IV. správy SNB

Ladislav RONŠA (nar. 1941), z dělnické rodiny, elektro-
technik, KSČ od 1973, SNB od 1973, VUML 1976 a 1984, 
VSRS XI. správy SNB

Karel SOCHOR (nar. 1930), z dělnické rodiny, zámeč-
ník, KSČ od 1947, SNB od 1981, VPA KG 1953, náčelník 
I. správy SNB

Rudolf ŠUBRT (nar. 1923), z dělnické rodiny, voják 
z povolání, KSČ od 1946, SNB od 1950, VŠP ÚV KSČ 
1974, náměstek MV ČSSR

Karel VALTER (nar. 1937), z dělnické rodiny, sou-
stružník, KSČ od 1961, SNB od 1963, VŠP ÚV KSČ 
1982, VSRS II. správy SNB

V polovině ledna byl v souvislosti s organizačními 
změnami na FMV kooptován za člena předsednictva 
HV KSČ na FMV Alojz LORENC (nar. 1939), z dělnické 
rodiny, voják z povolání, KSČ od 1962, SNB od 1970, 
první náměstek ministra vnitra ČSSR

Pro totalitu_Cvrček_v.indd   66 20.10.14   15:27



Ve službách strany

paměť a dějiny 2014/03 67

Členové

Pavel BÍNA (nar. 1943), z dělnické rodiny, voják z po-
volání, KSČ od 1962, v SNB od 1964, VŠP ÚV KSČ 1976, 
zástupce náčelníka Odborné školy I. správy SNB

Josef ČERNÝ (nar. 1946), z dělnické rodiny, auto-
mechanik, KSČ od 1967, SNB od 1968, VUML 1986, 
VSRS Kádrové správy FMV

Petr ČERNÝ (nar. 1956), z rodiny příslušníka SNB, 
dělník, KSČ od 1982, SNB od 1977, student VŠ SNB, 
předseda HV SSM na FMV

Miloslav DĚDEK (nar. 1944), z dělnické rodiny, 
radiomechanik, KSČ od 1966, SNB od 1966, VUML 
1983, technik Technické správy FMV

František DIVIŠ (nar. 1948), z dělnické rodiny, stát-
ní zaměstnanec, KSČ od 1977, SNB od 1972, VUML 
1979 a 1981, náčelník odboru Zvláštní správy FMV

Michal DUB (nar. 1943), z rolnické rodiny, technik, 
KSČ od 1965, SNB od 1965, Rok stranického školení 
1977, náčelník katedry VŠ SNB

Karel FIŘT (nar. 1932), z dělnické rodiny, sou-
stružník, KSČ od 1951, SNB od 1955, náčelník  
II. správy SNB

Mária MARKUPOVÁ (nar. 1950), z dělnické rodi-
ny, úřednice, KSČ od 1978, SNB od 1970, Metodika 
stranického vzdělávání 1984, VSRS FS VB

Jan MEJDR (nar. 1945), z úřednické rodiny, stroj-
ní zámečník, KSČ od 1974, SNB od 1968, VUML 
1981, zástupce náčelníka Správy hospodářského 
zabezpečení FMV

Miroslav MIKYSKA (nar. 1941), z dělnické rodi-
ny, strojní zámečník, KSČ od 1959, SNB od 1962, 
Metodika stranického vzdělávání 1982, náčelník 
odboru XI. správy SNB

Jiří NAJMAN (nar. 1942), z učitelské rodiny, technik, 
KSČ od 1967, SNB od 1977, VUML 1975, náčelník 
odboru Technické správy FMV

Stanislav PAVLÍK (nar. 1940), z vojenské rodiny, 
elektromechanik, KSČ od 1960, SNB od 1981, VŠP 
ÚV KSČ 1978, předseda CÚV KSČ

Cyril PAZDERKA (nar. 1943), z dělnické rodiny, vinař, 
KSČ od 1962, SNB od 1964, SRS Správy vyšetřování StB

Vladimír PÁZLER (nar. 1946), z učitelské rodiny, tech-
nik, KSČ od 1973, SNB od 1971, VUML 1975, zástupce 
náčelníka odboru aparátu koordinace VI. správy SNB

Vilém POISEL (nar. 1947), z dělnické rodiny, želez-
ničář, KSČ od 1968, SNB od 1973, odborný učitel na 
škole SNB Holešov

Luboš PROCHÁZKA (nar. 1950), z vojenské rodiny, 
železničář, KSČ od 1979, SNB od 1973, SRS oddělení 
projekce uceleného informačního systému StB

Luděk PRUŠÁK (nar. 1951), z rodiny příslušníka SNB, 
voják z povolání, KSČ od 1974, SNB od 1976, VUML 
1982, náčelník odboru V. správy SNB

Vladimír PŮCHA (nar. 1947), z rolnické rodiny, tech-
nik, KSČ od 1979, SNB od 1975, VUML 1987, zástupce 
náčelníka odboru VII. správy FMV

Zbyněk RIPPL (nar. 1948), z dělnické rodiny, státní 
zaměstnanec, KSČ od 1976, SNB od 1974, VUML 1984, 
zástupce náčelníka odboru Ekonomické správy FMV

Mária RYCHTARČÍKOVÁ (nar. 1949), z rolnické rodi-
ny, učitelka, KSČ od 1977, SNB od 1975, VUML 1985, 
vedoucí odborný učitel specialista školy SNB Brno

Jindra SEDLÁKOVÁ (nar. 1943), z dělnické rodiny, 
dělnice, KSČ od 1961, SNB od 1974, Střední všeobecně 
vzdělávací škola 1977, VSRS Správy pasů a víz FMV

Jaroslav ŠULC (nar. 1942), z dělnické rodiny, horník, 
KSČ od 1965, SNB od 1969, VŠP ÚV KSČ 1975, SRS 
sekretariátu FMV

Jaroslav TŮMA (nar. 1939), z dělnické rodiny, tech-
nik, KSČ od 1966, SNB od 1967, VUML 1969, náčelník 
oddělení Investorského a projektového odboru FMV

Vilém VÁCLAVEK (nar. 1944), z dělnické rodiny, státní 
zaměstnanec, KSČ od 1971, SNB od 1967, konzultant 
Kanceláře FMV
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Milan CIKÁN (nar. 1952), z dělnické rodiny, státní 
zaměstnanec, KSČ od 1975, SNB od 1972, SRS kri-
minální ústředny VB

Petr FÁTOR (nar. 1948), z úřednické rodiny, dělník, 
KSČ od 1976, SNB od 1970, VUML 1983, náčelník 
závodu Stavební výroby FMV

Ivan HRŮZA (nar. 1954), z rodiny politického pra-
covníka, státní zaměstnanec, KSČ od 1974, SNB od 
1979, VUML 1985, SRS X. správy SNB

Anna JACHUROVÁ (nar. 1936), z dělnické rodiny, 
dělnice, KSČ od 1954, SNB od 1959, SR Správy vývoje 
automatizace FMV

Milan KADLEC (nar. 1934), z vojenské rodiny, lékař, 
KSČ od 1965, SNB od 1975, VUML 1975, náčelník 
polikliniky Ústřední nemocnice SNB a vojsk MV

Marcela MACHUTOVÁ (nar. 1951), z rodiny stát-
ního zaměstnance, státní zaměstnanec, KSČ od 
1979, SNB od 1975, zástupce náčelníka Muzea SNB 
a vojsk MV

Jaroslav MATĚJKA (nar. 1943), z dělnické rodiny, 
automechanik, KSČ od 1961, SNB od 1971, předseda 
ROH Správy hospodářského zabezpečení FMV

Ladislav MURŇÁK (nar. 1950), z dělnické rodiny, 
dispečer výroby, KSČ od 1975, SNB od 1971, VUML 
1984, SRS VI. správy SNB

Vladimír PANENKA (nar. 1955), z dělnické rodiny, 
automechanik, KSČ od 1981, SNB od 1977, náčelník 
organizačního a operačního odboru VIII. správy FMV

Václav PECH (nar. 1954), z dělnické rodiny, strojní 
zámečník, KSČ od 1976, SNB od 1975, VŠP ÚV KSČ 
1986, SRS V. správy SNB

Jiří SALAMÁNEK (nar. 1946), z úřednické rodiny, 
pasíř, KSČ od 1964, SNB od 1972, SRS Střediska tě-
lovýchovy a vrcholového sportu FMV

Miroslav VÁPENÍK (nar. 1951), z úřednické rodiny, 
státní zaměstnanec, KSČ od 1969, SNB od 1972, VUML 
1977, VSRS IV. správy SNB

Vedení

Lubomír SLAVÍK (nar. 1945), z dělnické rodiny, 
frézař, KSČ od 1963, VŠP ÚV KSČ 1979, předseda 
KRK HV KSČ na FMV 

Stanislav ČERVENEC (nar. 1948), z dělnické rodiny, 
učitel, KSČ od 1974, SNB od 1970, Metodika stranic-
kého vzdělávání 1980, učitel VŠ SNB

František EBNER (nar. 1934), z dělnické rodiny, 
mechanik, KSČ od 1958, SNB od 1972, VUML 1985, 
zástupce náčelníka IMV ČSSR

Ivana PLACHÁ (nar. 1939), z dělnické rodiny, 
úřednice, KSČ od 1958, SNB od 1965, VUML 1988, 
SRS VII. správy SNB

Ferdinand ROJÍČEK (nar. 1935), z dělnické rodiny, 
automechanik, KSČ od 1958, SNB od 1956, VUML 1973 
a 1985, náčelník odboru FS VB

Jiří ŠMÍD (nar. 1940), z dělnické rodiny, slévač, KSČ 
od 1958, SNB od 1961, VUML 1981, náčelník Odboru 
obrany FMV

Rudolf TICHOVSKÝ (nar. 1932), z dělnické rodiny, 
voják z povolání, KSČ od 1954, SNB od 1972, VŠP 1978, 
náčelník odboru I. správy SNB

Kontrolní a revizní KomiSe Hv KSČ na Fmv
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Ján DIRBÁK (nar. 1947), z rolnické rodiny, voják 
z povolání, KSČ od 1967, SNB od 1969, VUML 1988, 
VSRS III. správy SNB

Juraj FONOS (nar. 1953), z učitelské rodiny, stát-
ní zaměstnanec, KSČ od 1974, SNB od 1978, VŠP  
ÚV KSČ 1987, učitel VŠ SNB

Ivan HÝSEK (nar. 1951), z dělnické rodiny, státní 
zaměstnanec, KSČ od 1974, SNB od 1971, učitel 
Důstojnické a praporčické školy SNB Holešov

Dušan KOMANICKÝ (nar. 1948), z úřednické rodiny, 
elektromontér, KSČ od 1968, SNB od 1969, VUML 
1985, technik Zvláštní správy SNB 

František KUBÁNEK (nar. 1943), z dělnické rodiny, 
automechanik, KSČ od 1963, SNB od 1970, náčelník 
Odboru mezinárodních styků kanceláře MV ČSSR

Ladislav NAVRÁTIL (nar. 1945), z dělnické rodiny, 
technik, KSČ od 1976, SNB od 1976, technik Správy 
vývoje automatizace FMV

Pavel PEKÁREK (nar. 1952), z dělnické rodiny, tech-
nik, KSČ od 1976, SNB od 1972, VUML 1973, zástupce 
náčelníka odboru V. správy SNB

Jiří POLÁČEK (nar. 1943), z dělnické rodiny, opravář 
zemědělských strojů, KSČ od 1965, SNB od 1972, VUML 
1979, VSRS IV. správy SNB

Břetislav POŘÍZKA (nar. 1944), z úřednické rodiny, 
dělník, KSČ od 1968, SNB od 1966, náčelník Praporčické 
školy SNB Brno

Zdeněk ŠIRL (nar. 1948), z dělnické rodiny, státní 
zaměstnanec, KSČ od 1981, SNB od 1975, VUML 1984, 
SRS sekretariátu FMV

Petra VITOUŠOVÁ (nar. 1952), z úřednické rodiny, 
novinářka, KSČ od 1976, SNB od 1975, SRS IX. správy 
FMV

Olga ZADĚLÁKOVÁ (nar. 1938), z dělnické rodiny, 
voják z povolání, KSČ od 1961, SNB od 1979, VUML 
1978, SRS VI. správy SNB

Hlavní výbor KSČ na FMV řešil především kádrové otázky zaměstnanců  Foto (v celém textu): ABS
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