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I. náměstek ministra vnitra ČSSR generálporučík Ing. Alojz Lorenc, CSc. (narozen 21. 6. 1939), zdroj: ABS
First Deputy Minister of the Interior of the Czechoslovak Socialist Republic, Major General Alojz Lorenc 
(born: 21 June 1939), source: ABS

náměstek ministra vnitra generálmajor doc. RSDr. Stanislav Nezval (narozen 3. 7. 1941), zdroj: ABS
Deputy Minister of the Interior, Brigadier Stanislav Nezval (born: 3 July 1941), source: ABS
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náměstek ministra vnitra plukovník Otta Sedlák (narozen 1. 6. 1933), zdroj: ABS
Deputy Minister of the Interior, Colonel Otta Sedlák (born: 1 June 1933), source: ABS

generálporučík Ing. František Kincl (narozen 2. 2. 1941), zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS)
Major General František Kincl (born: 2 February 1941), Source: Security Services Archive (ABS)
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in the last year of the communist regime, the Federal Ministry of the interior 
of the Czechoslovak Socialist Republic was still recovering from its 
reorganisation in 1988 as well as from a reduction in employees and major 
personnel changes. The partially changed department management, which 
consisted of the Minister of the interior, Major General František Kincl 
(born: 2  February 1941), the First deputy Minister of the interior, Major 
General alojz Lorenc (born: 21 June 1939), deputy Minister of the interior, 
Brigadier Stanislav Nezval (born: 3 July 1941), and deputy Minister of 
the interior, Colonel Otta Sedlák (born: 1 June 1933), was forced to confront 
a growing anti-regime attitude and mood among the population. in an effort 
to maintain the exhausted regime’s position of power, they resorted more 
and more frequently to harsh interventions against expressions of public 
discontent. This culminated in a brutal crackdown by units of the National 
Security Corps on Národní Street on 17 November 1989.

at its head offices, the Federal Ministry of the interior had 18,107 officers of 
the National Security Corps and 4,285 civilian workers at its disposal. it also 
had 6,982 officers and workers at a regional level, which meant that it had 
29,374 employees in total.

V posledním roce komunistického režimu se Federální ministerstvo vnitra 
ČSSR stále ještě vzpamatovávalo z reorganizace v létě roku 1988, ze snižování 
počtu zaměstnanců a velkých personálních změn. Částečně vyměněné 
vedení resortu, které se skládalo z ministra vnitra ČSSR generálporučíka 
ing. Františka Kincla (narozen 2. 2. 1941), i. náměstka ministra vnitra 
ČSSR generálporučíka ing. alojze Lorence, CSc. (narozen 21. 6. 1939), 
náměstka ministra vnitra generálmajora doc. RSdr. Stanislava Nezvala 
(narozen 3. 7. 1941) a náměstka ministra vnitra plukovníka Otty Sedláka 
(narozen 1. 6. 1933), čelilo rostoucím protirežimním postojům a náladám 
obyvatelstva. Ve snaze udržet mocenské postavení vyčerpaného totalitního 
režimu se stále častěji uchylovalo k tvrdým zásahům proti nespokojené 
veřejnosti, které vyvrcholily brutálním zákrokem jednotek Sboru národní 
bezpečnosti 17. 11. 1989 na Národní třídě.

Federální ministerstvo vnitra mělo na úrovni centrály k dispozici 18 107 
příslušníků SNB, 4 285 občanských pracovníků a 6 982 příslušníků 
a občanských pracovníků na úrovni krajů. Celkem tedy 29 374 zaměstnanců. 
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plukovník Otakar Pilský (narozen 9. 7. 1935), zdroj: ABS, personální spis, karta příslušníka
Colonel Otakar Pilský (born: 9 July 1935), source: ABS, personal file, officer’s card

plukovník JUDr. Milouš Krása, CSc. (narozen 5. 7. 1940), zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS), personální spis, karta příslušníka
Colonel Milouš Krása (born: 5 July 1940), source: Security Services Archive (ABS), personal file, officer’s card

Vnitfiní a organizaãní správa federálního ministerstva vnitra
The Internal and Organisational Directorate of the Federal Ministry of the Interior

The internal and Organisational directorate of the Federal 
Ministry of the interior collected and processed information 
that was important for the security of the state. it prepared 
source materials for the activity of the Minister as a member 
of the government of the Czechoslovak Socialist Republic, 
and it participated in the organisation and management of 
the Ministry, the National Security Corps, the Border Guards 
and the armed forces of the Ministry of the interior. 

in 1989, the Chief of Staff of the internal and Organisational 
directorate of the Federal Ministry of the interior was Colonel 
Milouš Krása (born: 5 July 1940). The First deputy Chief of 
Staff was Major Václav Novotný (born: 11 October 1947). 
in November 1989, a total of 280 National Security Corps officers 
and civilian employees worked at the internal and Organisational 
directorate of the Federal Ministry of the interior.

Vnitřní a organizační správa federálního ministerstva vnitra 
soustřeďovala a zpracovávala informace důležité pro bezpečnost 
státu, připravovala podklady pro činnost ministra jako člena 
vlády ČSSR a podílela se na organizaci a řízení ministerstva, 
Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk 
ministerstva vnitra. 

Náčelníkem VOS FMV byl v roce 1989 plukovník JUdr. Milouš 
Krása, CSc. (narozen 5. 7. 1940). Funkci i. zástupce náčelníka 
zastával major JUdr. Václav Novotný (narozen 11. 10. 1947). 
V listopadu 1989 sloužilo na VOS FMV celkem 280 příslušníků SNB 
a civilních zaměstnanců.

Inspekce ministra vnitra âSSR
Inspectorate of the Minister of the Interior of the Czechoslovak Socialist Republic

The inspectorate of the Minister of the interior implemented 
and coordinated inspection activity at the ministry department. 
it investigated crimes committed by National Security Corps 
officers and it also looked into complaints and notices filed by 
civilians and organisations regarding officers’ behaviour. 

The inspectorate’s Chief of Staff was Colonel Otakar Pilský 
(born: 9 July 1935). His deputy was Lieutenant Colonel 
František Exner (born: 14 april 1934). in November 1989, 
the inspectorate of the Ministry of the interior had a total of 
47 National Security Corps officers.

inspekce ministra vnitra ČSSR prováděla a koordinovala 
kontrolní činnost v resortu ministerstva, vyšetřovala trestné činy 
příslušníků SNB a zároveň prošetřovala stížnosti a oznámení 
občanů a organizací na chování příslušníků. 

Náčelníkem inspekce byl plukovník Otakar Pilský (narozen 
9. 7. 1935). Jeho zástupcem podplukovník JUdr. František Exner 
(narozen 14. 4. 1934). V listopadu 1989 měla inspekce MV celkem 
47 příslušníků SNB.

plukovník / Colonel  

Otakar Pilsk˘ (*1935)

V roce 1956 byl přijat do služeb SNB ke Správě ministerstva vnitra Jáchymov jako strážný 
v Nápravném pracovním táboře Bytíz. do roku 1965 sloužil v různých funkcích ve věznicích 
útvaru Nápravných zařízení MV Příbram. V letech 1965 až 1969 působil jako operativní 
pracovník Sboru nápravné výchovy. Od roku 1969 byl převeden do stavu S-StB Praha. 
V roce 1987 se stal konzultantem ministra vnitra a následně náčelníkem inspekce ministra 
vnitra ČSSR. 

in 1956, Otakar Pilský joined the National Security Corps’ Jáchymov directorate of the Ministry 
of the interior as a guard at the Bytíz Correctional Labour Camp. Until 1965, he worked in 
various roles in the prisons division of the Ministry of the interior’s Correctional Facilities in 
Příbram. From 1965 to 1969, he was employed as an operative of the Correctional Education 
Corps. as of 1969, he was transferred to the Prague Secret Police directorate. in 1987, he 
became a consultant to the Minister of the interior, and he subsequently became Chief of Staff 
for the Ministry of the interior of the Czechoslovak Socialist Republic.

plukovník / Colonel  

JUDr. Milou‰ Krása, CSc. (*1940)

V roce 1961 byl přijat do služeb SNB jako strážný Ústředního nápravného zařízení Vinařice. 
V roce 1966 byl převeden ke Krajské správě SNB Praha. Zde působil jako operativní pracovník 
a naposledy byl dočasně pověřen výkonem funkce náčelníka S-StB Praha. Vystudoval 
Právnickou fakultu UK, obor kriminalistika. Na konci roku 1980 se stal konzultantem ministra 
vnitra. Krátce působil u ii. správy SNB jako i. zástupce náčelníka. V letech 1984–1988 byl 
náčelníkem Kanceláře ministra vnitra ČSSR, poté se stal náčelníkem VOS FMV. Ze služebního 
poměru příslušníka SNB byl propuštěn na jaře roku 1990.

Milouš Krása joined the National Security Corps in 1961 as a guard at the Vinařice Central 
Correctional Facility. in 1966, he was transferred to the National Security Corps’ Regional 
directorate in Prague, where he was employed as an operative and was finally given the job 
of Chief of Staff at the Prague Secret Police directorate. He studied criminology at Charles 
University’s Faculty of Law. at the end of 1980, he became a consultant to the Minister of 
the interior. He worked briefly at the Second directorate of the National Security Corps as First 
deputy Chief of Staff. in the years 1984–1988, he was Chief of Staff at the Office of the Minister 
of the interior of the Czechoslovak Socialist Republic, and subsequently became Chief of Staff 
at the internal and Organisational directorate of the Federal Ministry of the interior. He was 
dismissed from the ranks of the National Security Corps in the spring of 1990.
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plukovník / Colonel  

PhDr. Karel Vykypûl (*1943)

Ke Sboru národní bezpečnosti byl přijat v roce 1965. V letech 1965 až 1979 působil 
u Krajské správy MV Brno, nejprve jako příslušník Veřejné bezpečnosti, poté jako operativní 
pracovník S-StB Brno. V roce 1978 se stal náčelníkem S-StB Brno. V roce 1979 byl přeložen 
k X. Správě SNB (Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli). Zde působil jako 
náčelník 1. odboru X. Správy SNB (proti vnitřní opozici, disentu), který mimo jiné operativně 
rozpracovával představitele Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od srpna 
1988 vedl nejprve z pověření a od ledna 1989 z jmenování ii. Správu SNB. Po listopadových 
událostech roku 1989 byl odvolán z funkce náčelníka a v červnu 1990 propuštěn ze služeb 
SNB. Za perzekuci opozice v osmdesátých letech byl v roce 1992 odsouzen k trestu odnětí 
svobody na tři a půl roku. 

Karel Vykypěl joined the National Security Corps in 1965. From 1965 to 1979, he worked at 
the Brno Regional directorate of the Ministry of the interior, first as a police officer and then as 
an operative for the Brno Secret Police directorate. in 1978, he became Chief of Staff of the Brno 
Secret Police directorate. in 1979, he was transferred to the Tenth directorate of the National 
Security Corps (the Counterintelligence directorate for the Fight against internal adversaries), 
where he worked as Chief of Staff (against internal opposition and dissent). among other things 
he operatively worked on representatives of Charter 77 and the Committee for the defence of 
the Unjustly Persecuted. as of august 1988, he was first delegated and then appointed to lead 
the Second directorate of the National Security Corps. after the events of November 1989, 
he was removed from the post of Chief of Staff, and he was dismissed from the service of 
the National Security Corps in June 1990. in 1992, he was sentenced to three and a half years in 
prison for the persecution of dissidents in the 1980s.

plukovník PhDr. Karel Vykypěl (narozen 29. 12. 1943), zdroj: ABS, personální spis, karta příslušníka
Colonel Karel Vykypěl (born: 29 December 1943), source: ABS, personal file, officer’s card

podplukovník / Lieutenant Colonel 

PhDr. Vilém Václavek (*1944)

V roce 1967 byl přijat do služeb SNB jako referent i. Správy MV. Zde působil u 37. odboru se 
zaměřením na Evropu. V roce 1986 se stal konzultantem ministra vnitra. Od roku 1988 byl 
zařazen jako konzultant Vnitřní a organizační správy FMV. V létě 1989 se stal i. zástupcem 
náčelníka i. Správy SNB. Po roce 1990 byl přemístěn k Federální správě Veřejné bezpečnosti 
jako referent specialista na boj s mezinárodní kriminalitou. Ze služeb policie byl propuštěn 
na konci roku 1991. 

in 1967, Vilém Václavek joined the National Security Corps as an officer of the First directorate 
of the Ministry of the interior, where he worked in the 37th division, which focused on 
Europe. in 1986, he became a consultant to the Minister of the interior. as of 1988, he was 
assigned as a consultant to the internal and Organisational directorate of the Federal Ministry 
of the interior. in 1989, he became the First deputy Chief of Staff of the First directorate of 
the National Security Corps. after 1990, he was transferred to the Federal Police directorate 
as an officer specialising in the fight against international crime. He was dismissed from 
the police service at the end of 1991. 

podplukovník PhDr. Vilém Václavek (narozen 9. 2. 1944), zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS), 
personální spis, karta příslušníka
Lieutenant Colonel Vilém Václavek (born: 9 February 1944), source: Security Services Archive (ABS), 
personal file, officer’s card

The Central Counterintelligence directorate of the National 
Security Corps (Second directorate of the National Security 
Corps) was a division of the Secret Police. On the territory 
of the Czechoslovak Socialist Republic it carried out 
“counterintelligence activity against external and internal 
adversaries as well as state-security protection for the economy” 
(defence against the operation of foreign intelligence services 
in Czechoslovakia and especially the persecution of local 
opposition). Furthermore, it ensured the performance of 
state administration duties with respect to classified facts 
and state secrets.

in 1989, the Chief of Staff of the Second directorate of 
the National Security Corps was Colonel Karel Vykypěl (born: 
29 december 1943). The First deputy was Lieutenant Colonel 
Vojtěch Zamykal (born: 16 June 1946). Other deputies included 
Lieutenant Colonel Miroslav Chovanec (born: 26 april 1950) 
and Lieutenant Colonel Pavel dvořák (born: 25 November 1948). 
in November 1989, the Second directorate had 643 officers.

Hlavní správa kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti byla 
útvarem Státní bezpečnosti. Prováděla na celém území ČSSR 
„kontrarozvědnou činnost proti vnějšímu a vnitřnímu nepříteli 
a státně-bezpečnostní ochranu ekonomiky“ (obrana proti působení 
zahraničních rozvědek na území ČSSR a hlavně potírání domácí 
opozice). dále zabezpečovala výkon státní správy v oblasti 
utajovaných skutečností a státního tajemství.

Náčelníkem ii. správy SNB byl v roce 1989 plukovník 
Phdr. Karel Vykypěl (narozen 29. 12. 1943), i. zástupcem 
podplukovník JUdr. Vojtěch Zamykal, CSc. (narozen 16. 6. 1946), 
dalšími zástupci byli podplukovník ing. Miroslav Chovanec 
(narozen 26. 4. 1950) a podplukovník JUdr. Pavel dvořák (narozen  
25. 11. 1948). Početní stav ii. správy v listopadu 1989 čítal 
643 příslušníků.

Hlavní správa kontrarozvûdky Sboru národní bezpeãnosti (II. správa SNB) 
The Central Counterintelligence Directorate of the National Security Corps 
(Second Directorate of the National Security Corps) 

The Central intelligence directorate of the National Security 
Corps (First directorate of the National Security Corps) was 
a division of the Secret Police. it used “… intelligence activity to 
uncover and neutralise hostile activity against the Czechoslovak 
Socialist Republic.” at the same time, it also engaged in industrial 
espionage abroad in what was bombastically described 
as “the fulfilment of tasks for the scientific and technical 
development of the Czechoslovak Socialist Republic.”

in 1989, the First directorate of the National Security Corps was 
led by the First deputy Chief of Staff, Lieutenant Colonel Vilém 
Václavek, who was codenamed “Kainar” (born: 9 February 1944). 
The deputy for Political intelligence was Colonel Jan Stehno, 
who was codenamed “Skořepa” (born: 17 June 1933). The deputy 
for illegal intelligence was the history graduate Colonel Jindřich 
Nekolný (born: 28 February 1944), and the deputy for Scientific 
and Technical intelligence was Colonel Jaroslav Souček, who 
was codenamed “Slavíček” (born: 17 September 1931). in 
November 1989, the intelligence directorate had 991 National 
Security Corps officers and civilian employees.

Hlavní správa rozvědky Sboru národní bezpečnosti (i. 
správa SNB) byla útvarem Státní bezpečnosti. „… rozvědnou 
činností odhalovala a zneškodňovala nepřátelskou činnost 
proti ČSSR“. Zároveň pod vznešeným označením „plnění úkolů 
vědeckotechnického rozvoje ČSSR“ prováděla průmyslovou 
špionáž v zahraničí.

i. správu SNB v roce 1989 vedl i. zástupce náčelníka podplukovník 
Phdr. Vilém Václavek, krycí jméno „Kainar“ (narozen 9. 2. 1944), 
zástupcem pro politickou rozvědku byl plukovník Jan Stehno, 
krycí jméno „Skořepa“ (narozen 17. 6. 1933), zástupcem 
pro nelegální rozvědku plukovník promovaný historik 
Jindřich Nekolný (narozen 28. 2. 1944) a zástupcem pro 
vědeckotechnickou rozvědku plukovník ing. Jaroslav Souček, 
krycí jméno „Slavíček“ (narozen 17. 9. 1931). V listopadu 1989 
měla rozvědka 991 příslušníků SNB a civilních zaměstnanců.

Hlavní správa rozvûdky Sboru národní bezpeãnosti (I. správa SNB)  
The Central Intelligence Directorate of the National Security Corps 
(First Directorate of the National Security Corps) 
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Kádrová správa federálního ministerstva vnitra
Personnel Directorate of the Federal Ministry of the Interior

The Personnel directorate of the Federal Ministry of the interior 
was responsible for human resources and personnel work 
at the ministry department. it formulated the principles for 
the political preparation of officers in the National Security Corps, 
the Border Guards and soldiers with the Ministry of the interior’s 
armed forces. at the same time it also ran the department’s 
educational facilities.

in 1989, the Chief of Staff of the Personal directorate of 
the Federal Ministry of the interior was Colonel Václav Koníček 
(born: 9 april 1934) and his deputy was Lieutenant Colonel 
Ferdinand Vulkán (born: 13 November 1943). in November 1989, 
the Personnel directorate of the Federal Ministry of the interior 
had a total of 121 National Security Corps officers.

Kádrová správa federálního ministerstva vnitra prováděla 
kádrovou a personální práci v resortu ministerstva. Zpracovávala 
zásady organizace politické přípravy příslušníků SNB, Pohraniční 
stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra. Zároveň řídila resortní 
školská zařízení.

Náčelník Kádrové správy FMV byl v roce 1989 plukovník 
RSdr. Václav Koníček (narozen 9. 4. 1934), jeho 
zástupcem podplukovník JUdr. Ferdinand Vulkán, CSc. 
(narozen 13. 11. 1943). V listopadu 1989 měla Kádrová správa 
FMV celkem 121 příslušníků SNB.

Správa vy‰etfiování StB
Investigations Directorate of the Secret Police

The investigations directorate of the Secret Police managed 
the investigation departments of the Secret Police in the regions 
and in military counterintelligence. To a limited extent, it itself 
investigated crimes that had a bearing on state security.

The Chief of Staff of the investigations directorate of 
the Secret Police was Lieutenant Colonel Ondrej Tomko 
(born: 22 december 1946) and his deputy was Lieutenant 
Colonel Vladimír dlouhý (born: 23 april 1941). in November 
1989, the investigations directorate of the Secret Police had 
239 National Security Officers in total.

Správa vyšetřování StB řídila odbory vyšetřování StB v krajích 
a ve vojenské kontrarozvědce. Sama prováděla v omezené míře 
vyšetřování trestných činů státně-bezpečnostní povahy. 

Náčelníkem Správy vyšetřování StB byl podplukovník 
JUdr. Ondrej Tomko (narozen 22. 12. 1946), jeho zástupcem 
podplukovník JUdr. Vladimír dlouhý (narozen 23. 4. 1941). 
V listopadu 1989 měla Správa vyšetřování StB celkem 
239 příslušníků SNB.

podplukovník / Lieutenant Colonel 

JUDr. Ondrej Tomko (*1946)

do služeb SNB vstoupil v roce 1967. V letech 1967 až 1984 působil u KS SNB Košice v různých 
funkcích v rámci odboru vyšetřování StB, naposledy jako zástupce náčelníka S-StB Košice. 
V roce 1984 se stal zástupcem náčelníka Správy vyšetřování StB, o rok později nejprve dočasně 
pověřeným náčelníkem a od roku 1986 náčelníkem Správy vyšetřování StB. V prosinci 1989 byl 
z funkce odvolán a v červnu 1990 propuštěn ze služeb SNB.

Ondrej Tomko joined the National Security Corps in 1967. From 1967 to 1984, he worked 
in various roles in the investigations department of the Košice Regional directorate of 
the National Security Corps before ending up as deputy Chief of Staff of the Košice Secret 
Police directorate. in 1984, he became deputy Chief of Staff of the Secret Police investigations 
directorate. a year later he was made Chief of Staff of the investigations directorate of 
the Secret Police, initially as a temporary appointment, which was made permanent in 
1986. He was removed from his post in december 1989 and dismissed from the service of 
the National Security Corps in June 1990.

plukovník / Colonel  

RSDr. Václav Koníãek (*1934)

V letech 1961 až 1976 působil jako politický pracovník OV KSČ Praha. V roce 1976 se stal 
tajemníkem Hlavního výboru KSČ FMV. V květnu 1985 byl přijat do služeb SNB a byl ustaven 
do funkce náčelníka Kádrové správy federálního ministerstva vnitra. Ze služebního poměru 
příslušníka SNB odešel na jaře roku 1990.

From 1961 to 1976, Václav Koníček was a political worker for the Prague district Committee of 
the Czechoslovak Communist Party. in 1976, he became secretary to the Federal Ministry of 
the interior’s Central Committee of the Czechoslovak Communist Party. in May 1985, he joined 
the National Security Corps and was appointed as Chief of Staff for the Personnel directorate 
of the Federal Ministry of the interior. He quit as an officer of the National Security Corps in 
the spring of 1990.

podplukovník JUDr. Ondrej Tomko (narozen 22. 12. 1946), zdroj: ABS, personální spis, karta příslušníka
Lieutenant Colonel Ondrej Tomko (born: 22 December 1946), source: ABS, personal file, officer’s card

plukovník RSDr. Václav Koníček (narozen 9. 4. 1934), zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS), personální 
spis, karta příslušníka
Colonel Václav Koníček (born: 9 April 1934), source: Security Services Archive (ABS), personal file, officer’s card
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Hlavní správa vojenské kontrarozvûdky Sboru národní bezpeãnosti  
(III. správa SNB)
The Central Directorate of Military Counterintelligence for the National Security 
Corps (the Third Directorate of the National Security Corps)

Hlavní správa vojenské kontrarozvědky Sboru národní 
bezpečnosti jako útvar StB zajišťovala „ochranu“ bojeschopnosti 
ozbrojených sil ČSSR. Řídila podřízené útvary v rámci struktury 
armády. Zároveň zajišťovala ochranu státního tajemství v rámci 
ozbrojených sil ČSSR.

Náčelníkem Hlavní správy vojenské kontrarozvědky SNB byl 
v roce 1989 generálmajor ing. Josef Červášek (narozen 8. 3. 1937), 
i. zástupcem plukovník Josef Pejša (narozen 2. 8. 1934), 
zástupcem plukovník JUdr. Jaroslav Benda (narozen 9. 6. 1936). 
Náčelníkem správy VKR západního vojenského okruhu 
plukovník ing. Čeněk Čermák (narozen 15. 11. 1943), jeho 
zástupcem plukovník JUdr. Miroslav Szabó (narozen 21. 6. 1940). 
V listopadu 1989 měla Hlavní správa vojenské kontrarozvědky 
SNB celkem 983 příslušníků SNB a občanských pracovníků.

as a division of the Secret Police, the Central directorate of 
Military Counterintelligence for the National Security Corps 
was responsible for “protecting” the battle readiness of 
the Czechoslovak Socialist Republic’s armed forces. it managed 
subordinate divisions within the army structure. at the same 
time, it also ensured the protection of state secrets in 
Czechoslovakia’s armed forces.

in 1989, the Chief of Staff of the Central directorate of Military 
Counterintelligence for the National Security Corps was 
Brigadier Josef Červášek (born: 8 March 1937). The First deputy 
was Colonel Josef Pejša (born: 2 august 1934), and Colonel 
Jaroslav Benda (born: 9 July 1936) was deputy. The Chief of Staff 
of the directorate of Military Counterintelligence’s Western army 
Section was Colonel Čeněk Čermák (born: 15 November 1943), 
and his deputy was Colonel Miroslav Szabó (born: 21 June 1940). 
in November 1989, the Central directorate of Military 
Counterintelligence for the National Security Corps had a total 
of 983 National Security Corps officers and civilian workers.

Správa sledování Sboru národní bezpeãnosti (IV. správa SNB)
The Surveillance Directorate of the National Security Corps (the Fourth 
Directorate of the National Security Corps)

as a division of the Secret Police, the Surveillance directorate 
of the National Security Corps monitored people suspected of 
hostile activity towards the Czechoslovak Socialist Republic at 
the request of other divisions. at the same time, it also developed 
counterintelligence activity concerning diplomatic missions 
and other institutions.

in 1989, the Chief of Staff of the Surveillance directorate of 
the National Security Corps was Lieutenant Colonel Václav Mencl 
(born: 9 September 1940). The First deputy was Lieutenant 
Colonel Josef Povejšil (born 2 april 1947), and Lieutenant 
Colonel Miroslav Machoň (born: 14 May 1943) was deputy. 
in November 1989, the Surveillance directorate of the National 
Security Corps had a total of 843 National Security Corps officers 
and civilian workers.

Správa sledování Sboru národní bezpečnosti jako útvar StB 
prováděla na základě požadavku ostatních útvarů sledování 
osob, podezřelých z nepřátelské činnosti proti ČSSR. Zároveň 
prováděla kontrarozvědné rozpracování zastupitelských úřadů 
a dalších institucí.

Náčelníkem Správy sledování SNB byl v roce 1989 podplukovník 
JUdr. Václav Mencl (narozen 9. 9. 1940), i. zástupcem 
podplukovník JUdr. Josef Povejšil (narozen 2. 4. 1947), zástupcem 
podplukovník JUdr. Miroslav Machoň (narozen 14. 5. 1943). 
V listopadu 1989 měla Správa sledování SNB celkem 843 
příslušníků SNB a občanských pracovníků.

podplukovník / Lieutenant Colonel  

JUDr. Václav Mencl (*1940)

Ke Sboru národní bezpečnosti byl přijat v roce 1962, a to k tehdejší Vii. Správě MV 
(správa sledování). Prakticky celou svoji služební kariéru strávil u Vii. resp. iV. Správy SNB. 
V roce 1984 se stal zástupcem náčelníka Správy sledování SNB. Náčelníkem Správy sledování 
SNB byl ustaven na konci roku 1987. V této funkci vydržel do února 1990, kdy byl odvolán 
a následně propuštěn ze služeb SNB.

Václav Mencl joined the National Security Corps in 1962, working for what was then 
the Seventh directorate of the Ministry of the interior (Surveillance directorate). He spent 
practically his entire career with the Seventh or Fourth directorate of the National Security 
Corps. in 1984, he became deputy Chief of Staff of the National Security Corps’ Surveillance 
directorate. He was appointed Chief of Staff of this directorate at the end of 1987. 
He remained in this post until February 1990, when he was dismissed and subsequently 
discharged from the service of the National Security Corps.

generálmajor / Brigadier  

Ing. Josef âervá‰ek (*1937)

V letech 1956 až 1959 absolvoval vojenské učiliště ve Vyškově na Moravě. Od roku 1959 
byl vojákem z povolání. Od roku 1967 se specializoval na zpravodajskou činnost v rámci 
Československé lidové armády. Od roku 1986 byl náčelníkem zpravodajské správy. V roce 1988 
se stal zástupcem náčelníka zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové 
armády. Příslušníkem SNB a náčelníkem Hlavní správy vojenské kontrarozvědky SNB se stal 
v září 1989.

From 1956 to 1959, Josef Červášek completed training at the military academy in Vyškov 
na Moravě. He was a regular soldier from 1959. as of 1967, he specialised in intelligence 
activity in the Czechoslovak People’s army. as of 1986, he was Chief of Staff of the intelligence 
directorate. in 1988, he became deputy Chief of Staff of the intelligence directorate of 
the General Staff of the Czechoslovak People’s army. He became a National Security Corps 
officer and Chief of Staff of the Central directorate of Military Counterintelligence for 
the National Security Corps in September 1989. 

podplukovník JUDr. Václav Mencl (narozen 9. 9. 1940), zdroj: ABS, personální spis, karta příslušníka
Lieutenant Colonel Václav Mencl (born: 9 September 1940), source: ABS, personal file, officer’s card

generálmajor Ing. Josef Červášek (narozen 8. 3. 1937), zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS),  
personální spis, karta příslušníka 
Brigadier Josef Červášek (born: 8 March 1937), source: Security Services Archive (ABS), personal file, officer’s card
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as a division of the Secret Police, the National Security Corps’ 
directorate for intelligence Technology arranged scientific 
and technological developments as well as the production 
and implementation of technical resources. it ensured that no 
items and goods came to the Czechoslovak Socialist Republic 
from abroad which would be at variance with the interests 
of the state.

in 1989, the Chief of Staff of the National Security Corps’ 
directorate for intelligence Technology was Colonel 
Milan Šimůnek (born: 6 June 1941). The First deputy was 
Lieutenant Colonel Vlastimil Vodička (born: 8 May 1946), 
and Lieutenant Colonel Boris Ostrý (born: 25 august 1947) 
was deputy. The National Security Corps’ directorate for 
intelligence Technology had a total of 1,045 National Security 
Corps officers and civilian workers in November 1989.

Správa zpravodajské techniky Sboru národní bezpečnosti 
jako útvar StB zajišťovala vědeckotechnický rozvoj, výrobu 
a realizaci technických prostředků. Zajišťovala, aby se ze zahraničí 
nedostávaly na území ČSSR věci a zboží, které by bylo v rozporu 
se zájmy státu.

Náčelníkem Správy zpravodajské techniky SNB byl v roce 1989 
plukovník JUdr. Milan Šimůnek, CSc. (narozen 6. 6. 1941), 
i. zástupcem podplukovník JUdr. Vlastimil Vodička (narozen 
8. 5. 1946), zástupcem podplukovník ing. Boris Ostrý, CSc. 
(narozen 25. 8. 1947). V listopadu 1989 měla Správa zpravodajské 
techniky SNB celkem 1 045 příslušníků SNB a občanských 
pracovníků.

Správa zpravodajské techniky Sboru národní bezpeãnosti (VI. správa SNB)
The National Security Corps’ Directorate for Intelligence Technology  
(the Sixth Directorate of the National Security Corps)

as a division of the Secret Police, the National Security Corps’ 
directorate for the Protection of Party and institutional Officials 
ensured the protection of party functionaries and institutional 
officials as well as designated foreign delegations. it also took 
care of the counterintelligence security of protected people 
and selected facilities and institutions.

in 1989, the Chief of Staff of the National Security Corps’ 
directorate for the Protection of Party and institutional Officials 
was Lieutenant Colonel Václav Kilián (born: 1 april 1946). 
The First deputy was Lieutenant Colonel Vasil Čarnota 
(born: 21 September 1936), while Lieutenant Colonel 
Ladislav Pour (born: 13 July 1943) and Colonel Pavel Oravec 
(born: 2 November 1933) were deputies. The National Security 
Corps’ directorate for the Protection of Party and institutional 
Officials had a total of 939 National Security Corps officers 
and civilian workers in November 1989. 

Správa ochrany stranických a ústavních činitelů Sboru národní 
bezpečnosti jako útvar StB zajišťovala ochranu stranických 
a ústavních činitelů a určených zahraničních delegací. Prováděla 
kontrarozvědnou ochranu chráněných osob a vybraných zařízení 
a institucí.

Náčelníkem Správy ochrany stranických a ústavních činitelů SNB byl 
v roce 1989 podplukovník Phdr. Václav Kilián (narozen 1. 4. 1946), 
i. zástupcem podplukovník RSdr. Vasil Čarnota (narozen 21. 9. 1936), 
zástupcem podplukovník JUdr. Ladislav Pour (narozen 13. 7. 1943), 
zástupcem plukovník Pavel Oravec (narozen 2. 11. 1933). V listopadu 
1989 měla Správa ochrany stranických a ústavních činitelů SNB 
celkem 939 příslušníků SNB a občanských pracovníků.

Správa ochrany stranick˘ch a ústavních ãinitelÛ Sboru národní bezpeãnosti 
(V. správa SNB)
The National Security Corps’ Directorate for the Protection of Party 
and Institutional Officials (the Fifth Directorate of the National Security Corps)

podplukovník / Lieutenant Colonel  

PhDr. Václav Kilián (*1946)

do služeb SNB byl přijat v roce 1967 ke Krajské správě SNB České Budějovice. V letech 1969 až 
1971 sloužil u Správy ochrany stranických a ústavních činitelů MV. V roce 1972 byl převelen 
k Ekonomické a technické správě FMV jako referent bojové techniky a o rok později byl 
převelen ke Krajské správě SNB Brno, kde naposledy sloužil u O-StB Gottwaldov jako náčelník. 
V červenci 1989 se stal náčelníkem Správy ochrany stranických a ústavních činitelů SNB. 
Z funkce byl odvolán v prosinci 1989 a ze služeb SNB byl propuštěn na jaře roku 1990.

in 1967, Václav Kilián joined the National Security Corps, where he was posted to the Regional 
directorate in České Budějovice. From 1969 to 1971, he worked at the Ministry of the interior’s 
directorate for the Protection of Party and institutional Officials. in 1972, he was assigned to 
the Economic and Technical directorate of the Federal Ministry of the interior as an officer 
for combat technology. a year later, he was assigned to the Brno Regional directorate of 
the National Security Corps, where he ended up serving as Chief of Staff with the Gottwaldov 
Regional division of the Secret Police. in July 1989, he became Chief of Staff of the National 
Security Corps’ directorate for the Protection of Party and institutional Officials. He was 
dismissed from his post in december 1989 and discharged from the service of the National 
Security Corps in the spring of 1990.

podplukovník PhDr. Václav Kilián (narozen 1. 4. 1946), zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS), 
personální spis, karta příslušníka
Lieutenant Colonel Václav Kilián (born: 1 April 1946), source: Security Services Archive (ABS),  
personal file, officer’s card

plukovník / Colonel  

JUDr. Milan ·imÛnek, CSc. (*1941)

Ke Správě zpravodajské techniky SNB byl přijat v roce 1962 jako technik. V roce 1977 přešel 
k Technické správě FMV, kde působil ve funkci náčelníka odboru. V letech 1981 až 1985 pracoval 
ve Výzkumném ústavu FMV. Od roku 1985 byl konzultantem ministra vnitra. Náčelníkem 
Správy zpravodajské techniky SNB se stal po reorganizaci federálního ministerstva v roce 1988. 
Ze služeb SNB byl propuštěn v červenci 1990.

Milan Šimůnek joined the National Security Corps’ directorate for intelligence Technology as 
a technician in 1962. in 1977, he transferred to the Technical directorate of the Federal Ministry 
of the interior, where he worked as the department’s Chief of Staff. in the years 1981–1985, 
he worked at the Federal Ministry of the interior’s Research institute. From 1985, he was 
a consultant to the Minister of the interior. He became the Chief of Staff of the National Security 
Corps’ directorate for intelligence Technology after the reorganisation of the Federal Ministry in 
1988. He was discharged from the service of the National Security Corps in July 1990.

plukovník JUDr. Milan Šimůnek, CSc. (narozen 6. 6. 1941), zdroj: ABS, personální spis, karta příslušníka
Colonel Milan Šimůnek (born: 6 June 1941), source: ABS, personal file, officer’s card
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Náčelník XII. S SNB
 Chief of Staff of the Twelfth Directorate of 

the National Security Corps

 plukovník / Colonel  

RSDr. Štefan Homola

I. zástupce
First Deputy

podplukovník / Lieutenant Colonel

JUDr. František Buduváry

Zástupce
Deputy

 plukovník / Colonel

JUDr. Ján Jackuliak

organizační a analytický odbor
Organisational and Analytical Division

inspekce náčelníka
Chief of Staff's Inspectorate

kádrová práva
Personnel Rights

skupina obrany
Defence Group

1. odbor
kontrarozvědný

First division
Counterintelligence

2. odbor
odbor sledování

Second Division

Surveillance Division

3. odbor
odbor zpravodajsko-technických 

úkonů a expertíz
Third Division

Division for Intelligence
and Technical Operations as well

as Expert's Reports

1.–8. oddělení
Departments 1 to 8

1.–5. oddělení
Departments 1 to 5

1.–7. oddělení
Departments 1 to 7

Vnitřní skupina
Internal Group

Vnitřní skupina
Internal Group

as a division of the Secret Police, the Counterintelligence directorate of 
the National Security Corps in Bratislava carried out counterintelligence 
activity to a limited extent for that city, including surveillance 
and technical intelligence operations on the territory of the Slovak 
Socialist Republic.

in 1989, the Chief of Staff of the National Security Corps’ 
Counterintelligence directorate in Bratislava was Colonel Štefan Homola 
(born: 26 November 1937). The First deputy was Lieutenant Colonel 
František Buduváry (born: 21 June 1940) while Colonel Ján Jackuliak 
(born: 5 december 1933) was deputy. in November 1989, the National 
Security Corps’ Counterintelligence directorate in Bratislava had a total 
of 338 National Security Corps officers and civilian workers.

Správa kontrarozvědky Sboru národní bezpečnosti v Bratislavě jako 
útvar StB prováděla v omezeném rozsahu kontrarozvědnou činnost 
včetně sledování a zpravodajsko-technických úkonů na území 
Slovenské socialistické republiky.

Náčelník Správy kontrarozvědky SNB v Bratislavě byl v roce 1989 
plukovník RSdr. Štefan Homola (narozen 26. 11. 1937), i. zástupcem 
podplukovník JUdr. František Buduváry (narozen 21. 6. 1940), 
zástupcem plukovník JUdr. Ján Jackuliak (narozen 5. 12. 1933). 
V listopadu 1989 měla Správa kontrarozvědky SNB v Bratislavě celkem 
338 příslušníků SNB a občanských pracovníků.

Správa kontrarozvûdky Sboru národní bezpeãnosti v Bratislavû (XII. správa SNB)
The National Security Corps’ Counterintelligence Directorate in Bratislava (the Twelfth Directorate 
of the National Security Corps)

BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY a LiSTOPad 1989 / THE SECURiTY FORCES aNd NOVEMBER 1989

plukovník / Colonel  

RSDr. ·tefan Homola (*1937)

do služeb SNB vstoupil v roce 1958 jako příslušník Veřejné bezpečnosti 
na Krajské správě MV Banská Bystrica. V roce 1968 přešel ke Státní bezpečnosti. 
V roce 1981 se stal zástupcem náčelníka Krajské správy SNB hl. m. Bratislavy 
a Západoslovenského kraje. V roce 1983 se stal i. zástupcem náčelníka Krajské 
správy SNB hl. m. Bratislavy a Západoslovenského kraje a zároveň náčelníkem 
S-StB SNB hl. m. Bratislavy a Západoslovenského kraje. Od roku 1986 byl zařazen 
u Správy kontrarozvědky SNB v Bratislavě, kde se stal v roce 1988 náčelníkem. 
Ze služeb SNB byl propuštěn na konci roku 1990.

Štefan Homola joined the National Security Corps in 1958 as a police officer with 
the Ministry of the interior’s Banská Bystrica Regional directorate. He  transferred 
to the Secret Police in 1968. in 1981, he became deputy Chief of Staff at 
the National Security Corps’ Regional directorate for the Capital City of Bratislava 
and the Western Slovakia Region. in 1983, he became First deputy Chief of 
Staff of this directorate as well as Chief of Staff for the National Security Corps’ 
Secret Police directorate for the same region. as of 1986, he was assigned to 
the Counterintelligence directorate of the National Security Corps in Bratislava, 
where he became Chief of Staff in 1988. He was discharged from the service of 
the National Security Corps at the end of 1990. 

plukovník RSDr. Štefan Homola (narozen 26. 11. 1937), zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS), personální spis, karta příslušníka
Colonel Štefan Homola (born: 26 November 1937), source: Security Services Archive (ABS), personal file, officer’s card
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The National Security Corps academy prepared graduates 
for the performance of security services. it pursued scholarly, 
educational and research activity to meet the needs of 
the interior Ministry department. in 1989, the position of 
Chief of Staff at the National Security Corps academy was not 
filled, and the school was run by the First deputy Chief of Staff, 
Colonel Ľudovít Penzeš (born: 7 May 1932). The academy had 
1,062 National Security Corps officers and civilian workers in 
November 1989. The total number of students was 1,370.

Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti připravovala 
absolventy na výkon bezpečnostní služby. Pro potřeby 
resortu ministerstva vnitra rozvíjela vědeckou, vzdělávací 
a výzkumnou činnost. V roce 1989 byla funkce náčelníka 
Vysoké školy SNB neobsazena, školu vedl i. zástupce náčelníka 
plukovník prof. JUdr. Ľudovít Penzeš, drSc. (narozen 7. 5. 1932). 
V listopadu 1989 měla Vysoká škola SNB 1062 příslušníků 
a občanských pracovníků. Celkový počet posluchačů dosáhl 
počtu 1 370.

Vysoká ‰kola Sboru národní bezpeãnosti
The National Security Corps Academy

as a component of the Secret Police (Státní bezpečnost, 
literally meaning “State Security”), the Passport and Visa 
directorate of the National Security Corps processed passport 
and visa paperwork. it issued travel documents to citizens of 
the Czechoslovak Socialist Republic and permitted foreigners to 
enter the country and stay there.

in 1989, the Chief of Staff of the Passport and Visa directorate 
of the National Security Corps was Colonel Miloslav Konrád 
(born: 1 June 1933). The First deputy was Colonel Milan 
Suchon (born: 28 May 1940) and Colonel Jaroslav Pilčík 
(born: 9 april 1930) was deputy. in November 1989, the Passport 
and Visa directorate of the National Security Corps had a total 
of 287 National Security Corps officers.

Správa pasů a víz Sboru národní bezpečnosti jako složka StB 
zajišťovala výkon pasové a vízové agendy. Vydávala cestovní 
doklady občanům ČSSR a povolovala cizincům vstup a pobyt 
na území republiky.

Náčelníkem Správy pasů a víz SNB byl v roce 1989 plukovník 
RSdr. Miloslav Konrád (narozen 1. 6. 1933), i. zástupcem 
plukovník JUdr. Milan Suchon (narozen 28. 5. 1940), 
zástupce plukovník ing. Jaroslav Pilčík (narozen 9. 4. 1930). 
V listopadu 1989 měla Správa pasů a víz SNB celkem 287 
příslušníků SNB.

Správa pasÛ a víz Sboru národní bezpeãnosti
Passport and Visa Directorate of the National Security Corps

plukovník / Colonel  

RSDr. Miloslav Konrád (*1933)

Příslušníkem SNB se stal v roce 1955. V letech 1955 až 1957 působil u S-VB Ústí nad Labem, 
poté byl převeden ke Krajské správě MV Praha. Od roku 1967 byl zařazen v činné záloze. 
Od roku 1976 působil v Kanceláři ministra vnitra. V roce 1983 byl převeden ke Správě pasů 
a víz, kde se stal v roce 1988 náčelníkem. Ze Sboru národní bezpečnosti byl propuštěn 
na konci roku 1990.

Miloslav Konrád became a National Security Corps officer in 1955. From 1955 to 1957, 
he worked at the Ústí nad Labem Police directorate. He was subsequently transferred to 
the Prague Regional directorate of the Ministry of the interior. as of 1967, he was assigned 
as an active reserve officer. From 1976, he worked at the Office of the Minister of the interior. 
in 1983, he was transferred to the Passport and Visa directorate, where he became Chief of 
Staff in 1988. He was discharged from the National Security Corps at the end of 1990.

plukovník / Colonel  

prof. JUDr. ªudovít Penze‰, DrSc. (*1932)

Od roku 1954 působil u Hlavní správy VKR v Praze. Od roku 1960 působil v různých resortních 
školách ministerstva vnitra. V roce 1966 byl převeden do činné zálohy a stal se vědeckým 
pracovníkem Ústavu kriminalistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1974 
působil na Vysoké škole SNB, kde se v roce 1984 stal i. zástupcem náčelníka a zároveň 
prorektorem školy. Na konci roku 1989 odešel do starobního důchodu. 

Ľudovít Penzeš worked at the Central directorate of Military Counterintelligence in Prague 
as of 1954. From 1960 onwards, he worked in various department schools of the Ministry of 
the interior. in 1966, he was assigned as an active reserve officer and he became a research 
worker at the institute of Criminology at Charles University’s Faculty of Law in Prague. 
From 1974, he worked at the National Security Corps academy, where he became First deputy 
Chief of Staff and Vice-Chancellor in 1984. He took old-age retirement at the end of 1989. 

plukovník prof. JUDr. Ľudovít Penzeš, DrSc. (narozen 7. 5. 1932), zdroj: ABS, personální spis, karta příslušníka
Colonel Ľudovít Penzeš (born: 7 May 1932), source: ABS, personal file, officer’s card

plukovník RSDr. Miloslav Konrád (narozen 1. 6. 1933), zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS), 
personální spis, karta příslušníka 
Colonel Miloslav Konrád (born: 1 June 1933), source: Security Services Archive (ABS),  
personal file, officer’s card
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Odbor zvláštního určení byl součástí Správy vojsk ministerstva 
vnitra, přičemž podléhal přímému řízení ministra vnitra, popř. 
určenému náměstku ministra vnitra. Měl za úkol provádět 
zákroky proti osobám dopouštějícím se zvlášť závažné trestné 
činnosti. Zajišťoval pořádek v případě živelných pohrom, 
zabezpečoval přípravu a výcvik vybraných specialistů 
pořádkových jednotek krajských správ SNB, ale hlavně byl 
nasazován při potlačování „protispolečenských hromadných 
vystoupení“ a protirežimních demonstrací, kdy příslušníci 
Odboru zvláštního určení užívali často velmi brutálních metod. 
Náčelníkem odboru zvláštního určení v listopadu 1989 byl major 
ing. Marko Salmoši (narozen 8. 12. 1941).

Velitelem oddílu zvláštního určení, který se účastnil brutálního 
zákroku proti demonstrantům 17. 11. 1989 na Národní třídě byl 
major JUdr. Petr Šesták (narozen 10. 7. 1951).

Odbor zvlá‰tního urãení
Special Operations Division

Správa vojsk ministerstva vnitra
Armed Forces Directorate of the Ministry of the Interior 

BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY a LiSTOPad 1989 / THE SECURiTY FORCES aNd NOVEMBER 1989

The Special Operations division was part of the Ministry of 
the interior’s armed Forces directorate, and it was directly 
subordinate to the Minister of the interior or a designated 
deputy Minister of the interior. it had the task of taking action 
against people who committed particularly serious crimes. 
it maintained law and order in the event of natural catastrophes. 
it arranged training and exercises for selected specialists 
from policing units of the National Security Corps’ regional 
directorates, but it was primarily deployed in the suppression of 
“anti-social mass gatherings” and anti-regime demonstrations, 
where officers from the Special Operations division often used 
very brutal methods. in November 1989, the Chief of Staff 
of the Special Operations division was Major Marko Salmoši 
(born: 8 december 1941).

The commander of the Special Operations unit that took part in 
a brutal intervention against demonstrators on Národní Street on 
17 November 1989 was Major Petr Šesták (born: 10 July 1951).

The Ministry of the interior’s armed Forces directorate was 
supposed to participate in the defence of the Czechoslovak 
Socialist Republic during a state of war. Besides defence duties, 
it ensured the protection of buildings that were of special 
importance. it managed the armed forces of the Ministry of 
the interior and the Special Operations division as a special unit 
of the National Security Corps.

in 1989, the Chief of Staff of the Ministry of the interior’s 
armed Forces directorate was Brigadier Josef Šabata (born: 
18 March 1935). The First deputy Chief of Staff was Colonel 
Jaroslav Nevřivý (born: 8 October 1931). The Ministry of 
the interior’s armed Forces directorate had 586 National 
Security Corps officers and civilian workers in November 1989.

Správa vojsk ministerstva vnitra se měla podílet během 
válečného stavu na obraně ČSSR. Kromě obrany zajišťovala 
ochranu objektů zvláštní důležitosti. Řídila vojska ministerstva 
vnitra a odbor zvláštního určení jako speciální jednotku Sboru 
národní bezpečnosti.

Náčelníkem Správy vojsk MV byl v roce 1989 generálmajor 
JUdr. Josef Šabata (narozen 18. 3. 1935), i. zástupcem 
náčelníka plukovník ing. Jaroslav Nevřivý (narozen 8. 10. 1931). 
V listopadu 1989 měla Správa vojsk ministerstva vnitra celkem 
586 příslušníků SNB a občanských pracovníků..

major / Major  

JUDr. Petr ·esták (*1951)

do Sboru národní bezpečnosti vstoupil v roce 1972. Působil 
jako referent u Správy sledování. Po absolvování Vysoké 
školy SNB byl převelen v roce 1981 ke XiV. správě SNB, kde již 
velel útvaru zvláštního určení. V roce 1989 se stal zástupcem 
náčelníka Odboru zvláštního určení a velel jednotkám odboru 
při brutálním potlačení protirežimní demonstrace dne 
17. 11. 1989. Za to byl v prosinci 1989 zproštěn služby u SNB 
a v lednu 1990 propuštěn.

Petr Šesták joined the National Security Corps in 1972. 
He worked as an officer with the Surveillance directorate. 
after graduating from the National Security Corps academy 
in 1981, he was assigned to the Fourteenth directorate of 
the National Security Corps, where he commanded a Special 
Operations unit. in 1989, he became deputy Chief of Staff 
of the Special Operations division and he commanded 
the division’s units during the brutal suppression of 
anti-regime demonstrations on 17 November 1989. Because of 
this he was relieved of his duties at the National Security Corps 
in december 1989 and dismissed in January 1990.

major / Major  

Ing. Marko Salmo‰i (*1941)

Od roku 1975 působil u Hlavní správy vojenské kontrarozvědky 
jako specialista na tzv. zafrontovou práci. Od roku 1988 byl 
příslušníkem SNB a náčelníkem Odboru zvláštního určení. Byl 
přímo zodpovědný za nasazení OZU při brutálním potlačování 
protirežimních demonstrací na konci 80. let 20. stol. Na začátku 
roku 1990 byl odvolán z funkce náčelníka a v únoru 1991 
propuštěn z SNB.

From 1975, Marko Salmoši worked with the Central 
directorate of Military Counterintelligence as a specialist 
in so-called “frontline work.” as of 1988, he was a National 
Security Corps officer and Chief of Staff of the Special 
Operations division. He was directly responsible for deploying 
the Special Operations division during the brutal suppression 
of anti-regime demonstrations at the end of the 1980s. 
at the beginning of 1990, he was dismissed from his post 
as Chief of Staff and he was discharged from the National 
Security Corps in February 1991.

generálmajor / Brigadier  

JUDr. Josef ·abata (*1935)

do služeb SNB vstoupil v roce 1956 jako člen Pohraniční 
stráže. V roce 1966 byl převeden do Československé lidové 
armády. Od roku 1972 působil v různých útvarech a funkcích 
u Pohraniční stráže. V roce 1981 byl přemístěn ke Správě vojsk 
MV, kde se stal v roce 1982 náčelníkem. Z funkce náčelníka byl 
odvolán na začátku roku 1990 a ze služeb SNB byl propuštěn 
v dubnu 1990.

Josef Šabata joined the National Security Corps in 1956 as 
a member of the Border Guards. in 1956, he was transferred 
to the Czechoslovak People’s army. From 1972 onwards, he 
worked in various divisions and posts with the Border Guards. 
in 1981, he was reassigned to the Ministry of the interior’s 
armed Forces directorate, where he became Chief of Staff in 
1982. He was dismissed as Chief of Staff at the beginning of 
1990 and discharged from the service of the National Security 
Corps in april of the same year.

major JUDr. Petr Šesták (narozen 10. 7. 1951), zdroj: ABS, personální spis, karta příslušníka
Major Petr Šesták (born: 10 July 1951), source: ABS, personal file, officer’s card

major Ing. Marko Salmoši (narozen 8. 12. 1941), zdroj: ABS, personální spis, karta příslušníka
Major Marko Salmoši (born: 8 December 1941), source: ABS, personal file, officer’s card

generálmajor JUDr. Josef Šabata (narozen 18. 3. 1935), zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS), 
personální spis, karta příslušníka
Brigadier Josef Šabata (born: 18 March 1935), source: Security Services Archive (ABS),  
personal file, officer’s card
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Správa Sboru  
národní bezpeãnosti 
hl. m. Prahy 
a Stfiedoãeského kraje 

The Directorate of 
the National Security 
Corps for the Capital 
City of Prague 
and the Central 
Bohemia Region

The directorate of the National Security Corps for the Capital 
City of Prague and the Central Bohemia Region was a territorial 
section of the National Security Corps. The directorate was 
managed by the Federal Ministry of the interior and the Ministry 
of the interior of the Czech Socialist Republic. it consisted of 
both State Police and Secret Police units, so it participated 
in activities ranging from the protection of state security to 
criminal investigations, crowd control and managing road traffic. 

in 1989, the directorate’s Chief of Staff was Colonel antonín 
Chmelíček (born: 19 May 1940), the deputy for Political 
Education Work was Colonel Jiří Bečvář (born: 6 december 1936), 
the Chief of Staff of the Secret Police directorate was Lieutenant 
Colonel Jiří Bytčánek (born: 12 april 1942), and the Chief of 
Staff of the State Police directorate was Lieutenant Colonel Jiří 
Novák (born: 4 april 1942). in November 1989, the total number 
of officers and civilian workers employed at the directorate 
of the National Security Corps for the Capital City of Prague 
and the Central Bohemia Region amounted to 1,157.

Správa Sboru národní bezpečnosti hl. m. Prahy a Středočeského 
kraje byla územním útvarem Sboru národní bezpečnosti. Správa 
byla řízena Federálním ministerstvem vnitra a ministerstvem 
vnitra ČSR. Správa obsahovala jak složku Veřejné bezpečnosti, 
tak Státní bezpečnosti, a proto se podílela na činnostech 
sahajících od státně-bezpečnostní ochrany, přes kriminální 
vyšetřování, pořádkovou službu, až k řízení silničního provozu. 

Náčelníkem správy byl v roce 1989 plukovník JUdr. antonín 
Chmelíček (narozen 19. 5. 1940), zástupcem pro 
politicko-výchovnou práci plukovník RSdr. Jiří Bečvář 
(narozen 6. 12. 1936), náčelníkem správy StB podplukovník 
JUdr. Jiří Bytčánek (narozen 12. 4. 1942), náčelníkem správy 
VB podplukovník JUdr. Jiří Novák (narozen 4. 4. 1942). Celkový 
počet příslušníků a občanských pracovníků Správy Sboru 
národní bezpečnosti hl. m. Prahy a Středočeského kraje 
v listopadu 1989 byl 1 157.

podplukovník JUDr. Jiří Novák (narozen 4. 4. 1942), zdroj: ABS, personální spis, karta příslušníka
Lieutenant Colonel Jiří Novák (born: 4 April 1942), source: ABS, personal file, officer’s card

podplukovník JUDr. Jiří Bytčánek (narozen 12. 4. 1942), zdroj: ABS, personální spis, 
karta příslušníka
Lieutenant Colonel Jiří Bytčánek (born: 12 April 1942), source: ABS, personal file, officer’s card

plukovník RSDr. Jiří Bečvář (narozen 6. 12. 1936), zdroj: ABS, personální spis, karta příslušníka
Colonel Jiří Bečvář (born: 6 December 1936.), source: ABS, personal file, officer’s card

plukovník JUDr. Antonín Chmelíček (narozen 19. 5. 1940), zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS), 
personální spis, karta příslušníka 
Colonel Antonín Chmelíček (born: 19 May 1940), source: Security Services Archive (ABS), 
personal file, officer’s card

plukovník / Colonel  

RSDr. Jifií Beãváfi (*1936)

do služeb SNB vstoupil v roce 1962. do roku 1971 působil 
na Krajské správě SNB Praha, u složky StB. V letech 1971 až 
1980 byl v činné záloze a vzdělával se v politicko-výchovné 
práci ve stranickém aparátu KSČ. Od roku 1980 působil 
jako zástupce náčelníka pro politicko-výchovnou práci. 
Na konci roku 1989 byl zproštěn služby. V lednu 1990 spáchal 
sebevraždu.

Jiří Bečvář joined the National Security Corps in 1962. Until 
1971, he worked at the Prague Regional directorate of 
the National Security Corps with the Secret Police unit. From 
1971 to 1980, he was an active reserve officer and trained 
in political education work in the Czechoslovak Communist 
Party machine. From 1980, he worked as deputy Chief of Staff 
for Political Education Work. He was relieved of his duties at 
the end of 1989, and he committed suicide in January 1990.

plukovník / Colonel  

JUDr. Antonín Chmelíãek (*1940)

V roce 1960 byl přijat k Pohraniční stráži. Od roku 1964 
působil u Krajské správy SNB Brno. V roce 1974 byl převeden 
do stavu Hlavní správy kontrarozvědky proti vnějšímu 
nepříteli. Od roku 1987 působil u Správy Sboru národní 
bezpečnosti hl. m. Prahy a Středočeského kraje, kde se stal 
na jaře 1989 náčelníkem. Ze služeb SNB byl po vyjádření 
občanské komise jako nezpůsobilý propuštěn v červnu 1990.

antonín Chmelíček joined the Border Guards in 1960. From 
1964, he worked with the Brno Regional directorate of 
the National Security Corps. in 1974, he was transferred to 
the Central directorate of Counterintelligence against internal 
adversaries. as of 1987, he worked with the directorate of 
the National Security Corps for the Capital City of Prague 
and the Central Bohemia Region, where he became Chief 
of Staff in the spring of 1989. He was discharged from 
the service of the National Security Corps after being declared 
incompetent by a civic commission in June 1990.

podplukovník / Lieutenant Colonel  

JUDr. Jifií Novák (*1942)

do služeb SNB byl přijat v roce 1965. V letech 1965 až 1987 
působil u složky VB Správy Sboru národní bezpečnosti hl. 
m. Prahy a Středočeského kraje. V roce 1987 byl převeden 
do Kanceláře ministra vnitra jako konzultant. Na konci 
roku 1988 se vrátil ke Správě Sboru národní bezpečnosti hl. 
m. Prahy a Středočeského kraje ve funkci náčelníka správy VB. 
Ze služebního poměru příslušníka SNB odešel na jaře 1990.

Jiří Novák joined the National Security Corps in 1965. From 1965 
to 1987, he worked with the State Police unit of the directorate 
of the National Security Corps for the Capital City of Prague 
and the Central Bohemia Region. in 1987, he was transferred 
as a consultant to the Office of the Minister of the interior. at 
the end of 1988, he returned to the directorate of the National 
Security Corps for the Capital City of Prague and the Central 
Bohemia Region as Chief of Staff for the State Police directorate. 
He quit serving as an officer of the National Security Corps in 
the spring of 1990.

podplukovník / Lieutenant Colonel  

JUDr. Jifií Bytãánek (*1942)

do SNB vstoupil v roce 1963. Prakticky celou kariéru 
strávil u Správy Sboru národní bezpečnosti hl. m. Prahy 
a Středočeského kraje v různých funkcích u složky StB. 
Ze služeb SNB byl propuštěn v únoru 1990.

Jiří Bytčánek joined the National Security Corps in 1963. 
He spent practically his entire career with the directorate 
of the National Security Corps for the Capital City of Prague 
and the Central Bohemia Region in various roles with 
the Secret Police unit. He was discharged from the service of 
the National Security Corps in February 1990.
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The Standby Regiment of the State Police of the Czech 
Socialist Republic was an integral part of the Czech Ministry 
of the interior. in the first years of its existence, it fulfilled 
the role of a primary school for the National Security Corps. 
From 1974, it also had the role of a secondary vocational 
school, which one completed by taking a leaving examination. 
The main mission of the Standby Regime of the State Police 
of the Czech Socialist Republic was to educate and train 
young officers to serve directly in the State Police. a total 
of more than 13,000 officers signed up for practical service. 
Over 6,000 of these obtained a complete secondary school 
education. Besides this, the Standby Regiment was used 
primarily for reinforcements in territorial divisions when 
important social, cultural and sporting events were held. 
From the middle of 1988, when officers with the Standby 
Regiment were called up to consolidate security measures 
implemented in Prague, they acquired the nickname “Jakeš’s 
Gestapo” (after the Czechoslovak Communist Party Secretary 
Miloš Jakeš) because of the severity of their interventions 
against demonstrators.

in 1989, the Commander of the Standby Regiment of 
the State Police was Lieutenant Colonel Břetislav Zdráhala 
(born: 18 december 1943), and his deputy was Major 
Stanislav Petr (born: 9 October 1940). The Commander of 
the intervention against demonstrators on 17 November 1989 
was Lieutenant Colonel Michal danišovič (born: 20 October 
1945). in 1989, the staff of the Standby Regiment of the State 
Police of the Czech Socialist Republic comprised 494 officers 
and civilian employees as well as 1,158 trainees. 

Pohotovostní pluk Veřejné bezpečnosti České socialistické 
republiky byl integrální součástí českého ministerstva vnitra. 
V prvních letech své existence plnil Pohotovostní pluk VB ČSR 
úlohu základní školy SNB, od roku 1974 také úkoly střední 
odborné školy ukončené maturitní zkouškou. Hlavním posláním 
Pohotovostního pluku VB ČSR byla výchova a příprava mladých 
příslušníků pro přímý výkon služby u Veřejné bezpečnosti. 
Pro praktický výkon služby nastoupilo celkem přes 13 000 
příslušníků, z toho více jak 6 000 získalo úplné střední vzdělání. 
Kromě toho byl Pohotovostní pluk VB ČSR využíván zejména 
k posílení výkonu služby na územních útvarech SNB při 
konání významných společenských, kulturních a sportovních 
akcí. Od poloviny roku 1988, kdy byli příslušníci PP VB ČSR 
povoláváni k posilování bezpečnostních opatření na území 
hlavního města Prahy, získali díky své tvrdosti při zásazích proti 
demonstrantům přezdívku „Jakešovo Gestapo“.

Velitelem Pohotovostního pluku VB v roce 1989 byl 
podplukovník JUdr. Břetislav Zdráhala (narozen 18. 12. 1943), 
jeho zástupcem major Phdr. Stanislav Petr (narozen 9. 10. 1940). 
Velitelem zásahu proti demonstrantům 17. listopadu 1989 byl 
podplukovník JUdr. Michal danišovič (narozen 20. 10. 1945). 
Personální stav Pohotovostního pluku VB ČSR v roce 1989 
byl 494 příslušníků a občanských zaměstnanců a 1158 
frekventantů. 

Pohotovostní pluk Vefiejné bezpeãnosti âeské socialistické republiky
The Standby Regiment of the State Police of the Czech Socialist Republic

podplukovník / Lieutenant Colonel  

JUDr. Michal Dani‰oviã (*1945)

do služeb SNB vstoupil v roce 1966. Prakticky celou služební 
kariéru prožil jako příslušník Městské správy Veřejné 
bezpečnosti Praha. V letech 1970 až 1975 studoval Právnickou 
fakultu UK, obor kriminalistika. do roku 1987 zastával funkce 
náčelníka nebo zástupce náčelníka u okresních součástí Správy 
Sboru národní bezpečnosti hl. m. Prahy a Středočeského 
kraje. V roce 1987 se stal zástupcem náčelníka MS VB Praha 
a v roce 1989 náčelníkem. Z náplně své funkce byl přímo 
odpovědný za brutální zákrok složek SNB proti demonstrantům 
dne 17. listopadu 1989. V prosinci 1989 byl z funkce náčelníka 
odvolán a v červnu 1990 propuštěn ze služeb SNB.

Michal danišovič joined the National Security Corps in 1966. 
He spent practically his entire career as an officer of the State 
Police’s City directorate for Prague. in the years 1970–1975, 
he studied criminology at Charles University’s Faculty of Law. 
Until 1987, he held posts as Chief of Staff or deputy Chief 
of Staff in district sections of the directorate of the National 
Security Corps for the Capital City of Prague and the Central 
Bohemia Region. in 1987, he became deputy Chief of Staff 
of the State Police’s City directorate for Prague and he was 
made Chief of Staff in 1989. His job meant that he was 
directly responsible for the brutal intervention of National 
Security Corps units against demonstrators on 17 November 
1989. He was dismissed as Chief of Staff in december 1989, 
and discharged from the service of the National Security Corps 
in June 1990.

major / Major  

PhDr. Stanislav Petr (*1940)

V roce 1969 vstoupil do služeb SNB. V letech 1969 až 1971 
působil u Správy VB Ostrava. V letech 1971 až 1987 sloužil 
na Okresní správě SNB v Novém Jičíně. V roce 1987 byl převelen 
k Pohotovostnímu pluku VB ČSR jako zástupce velitele pro 
politicko-výchovnou činnost. Po listopadu 1989 byl z funkce 
odvolán a v červnu 1990 propuštěn ze služeb SNB.

Stanislav Petr joined the National Security Corps in 1969. 
in the years 1969-1971, he worked with the Ostrava directorate 
of the State Police. From 1971 to 1987, he served with 
the district directorate of the National Security Corps in 
Nový Jičín. in 1987, he was assigned to the Standby Regiment 
of the State Police of the Czech Socialist Republic as deputy 
Commander for Political Education activity. He was dismissed 
from his post after November 1989 and discharged from 
the service of the National Security Corps in June 1990.

podplukovník / Lieutenant Colonel  

JUDr. Bfietislav Zdráhala (*1943)

Ke Sboru národní bezpečnosti nastoupil v roce 1964. V letech 
1964 až 1982 působil u Správy VB Ostrava. Nejdříve jako 
hlídkový příslušník, poté jako kriminalista. V roce 1982 se stal 
i. zástupcem velitele Pohotovostního pluku VB ČSR a v roce 1984 
velitelem. Byl odpovědný za brutální zásah PP VB ČSR proti 
demonstrantům 17. 11. 1989 a na začátku roku 1990 byl 
odvolán z funkce a v červnu 1990 propuštěn ze služeb SNB. 

Břetislav Zdráhala joined the National Security Corps in 1964. 
in the years 1964–1982, he worked with the Ostrava State Police 
directorate, first as a patrolman and later as a criminologist. 
in 1982, he became First deputy Commander of the Standby 
Regiment of the State Police of the Czech Socialist Republic. 
He became Commander in 1984. He was responsible 
for the Standby Regiment’s brutal intervention against 
demonstrators on 17 November 1989. He was dismissed from 
his post at the start of 1990 and discharged from the service of 
the National Security Corps in June of the same year. 

podplukovník JUDr. Michal Danišovič (narozen 20. 10. 1945), zdroj: ABS,  
personální spis, karta příslušníka
Lieutenant Colonel Michal Danišovič (born: 20 October 1945), source: ABS,  
personal file, officer’s card

major PhDr. Stanislav Petr (narozen 9.10. 1940), zdroj: ABS, personální spis, karta příslušníka
Major Stanislav Petr (born: 9 October 1940), source: ABS, personal file, officer’s card

podplukovník JUDr. Břetislav Zdráhala (narozen 18. 12. 1943), zdroj: Archiv bezpečnostních složek (ABS), 
personální spis, karta příslušníka
Lieutenant Colonel Břetislav Zdráhala (born: 18 December 1943), source: Security Services Archive (ABS), 
personal file, officer’s card


