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Tváře vyšetřovatelů
Státní bezpečnosti
Petr Blažek, Milan Bárta, Jan Kalous, Libor Svoboda, Pavel Žáček

Archiv bezpečnostních složek spravuje vedle jiných archivních dokumentů také
personální spisy příslušníků Sboru národní bezpečnosti. Díky tomuto prameni je
možné představit služební kariéru vybraných vyšetřovatelů Státní bezpečnosti,
kteří se v zakladatelském období komunistického režimu podíleli na tvorbě
velkých politických procesů, v nichž byla vynesena řada rozsudků smrti.
Hlavní roli při přípravě velkých poli
tických procesů hráli vyšetřovatelé
z centrálního útvaru Státní bezpečnos
ti, který byl vytvořen na doporučení
sovětských poradců jako samostatný
útvar oddělený od tzv. operativy. Jeho
vznik souvisel s rozsáhlým zatýkáním
(skutečných i domnělých) odpůrců re
žimu a s následnou přípravou velkých
politických procesů.1
Organizační struktura vyšetřovací
ho útvaru StB se několikrát proměni
la. Původně vyšetřování spadalo pod
sektor V („realizace“) do skupiny BAa
(„vnitřní státní bezpečnost“). Tento
samostatný útvar, který měl celkem
čtyři oddělení, řídil od listopadu 1948
Dr. Lumír Kroček. Na podzim 1949 po
nástupu Karla Švába na ministerstvo
vnitra začala urychlená adaptace
věznice v Ruzyni, kde byl pod jeho

dozorem v ybudován v yšet řovací
aparát. Další vězeňské zařízení bylo
v tomto období zřízeno v podzemních
prostorech budovy ve Wintrově ulici.
V dubnu 1950 pak sektor V zřídil od
loučený referát u Krajského velitelství
StB v Praze v Bartolomějské ulici č. 10.
Jednalo se místnosti, kde byli vyslý
cháni „prominentní“ vězni.2
Po zřízení ministerstva národní bez
pečnosti na podzim 1950 došlo k nové
reorganizaci. Vyšetřovací útvar v rámci
Velitelství StB (nyní nesl název VI. sek
tor) měl mít podle plánu početní stav
84 osob, což ovšem nebylo naplněno.
Členil se na sekretariát, čtyři vyšetřo
vací oddělení, páté inspekční oddělení,
samostatný znalecký referát a pomocný
referát. V jeho čele stál opět pplk. Lumír
Kroček.3 Již 17. února 1951 byl ovšem
vyšetřovací sektor StB rozdělen na dva

samostatné útvary, sektor VI/A a sektor
VI/B, v jejichž čele stáli původně Kroč
kovi zástupci, škpt. Bohumil Doubek
a škpt. Milan Moučka. 4 První z nich
se soustředil na vyšetřování „nepřá
tel“ v komunistické straně a připravil
scénář procesu s bývalým generálním
tajemníkem KSČ Rudolfem Slánským
a dalšími bývalými stranickými funkci
onáři (na vyšetřování tohoto případu se
ale podíleli i příslušníci druhého sekto
ru). V červnu 1952 po další reorganizaci
vznikly z těchto sektorů dva odbory
(VI/A a VI/B) Hlavní správy StB.5
Z výše uvedených odborů vznikla
k 1. dubnu 1953 Správa státobezpeč
nostního vyšetřování, v jejímž čele
stál pplk. Milan Moučka. Hlavní orga
nizační změnou bylo to, že tento útvar
již nebyl podřízen náčelníkovi Hlavní
správy StB.6

Organizační struktura vyšetřovacího sektoru Velitelství Státní bezpečnosti s obsazením funkcí a dobovou
charakteristikou zaměření (říjen 1950)
VI. sektor (vyšetřovací) – velitel pplk. Lumír Kroček
Zástupci velitele: škpt. Milan Moučka a škpt. Bohumil Doubek
Pobočníci: ml. stržm. Albert Materna a ml. stržm. Karel Majer
Sekretariát: přednosta por. Vladislav Kolář
Zástupkyně: vstržm. Ludmila Hanzlíková
Sekretáři: ml. stržm. Milada Bernášková a ml. stržm. Karel Majer + 5 příslušnic
Politický pracovník: vstržm. Bohumil Bednář
Tlumočník: Petr Bechyně
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1. oddělení – velitel npor. Karel Košťál, zástupce por. Jan Musil,
vyšetřování významných politických zločinců
2., 3. a 4. oddělení – velitelé Václav Roček, por. Jaroslav Sedláček
a ppor. Bořivoj Holvek, vyšetřování všech ostatních zatčených
5. oddělení – velitel npor. Vladimír Kohoutek, inspekční oddělení
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Inspektoři:
npor. František Novák
por. Josef Konrád
ppor. Karel Tichý
vstržm. František Zeipl
šstržm. Jaroslav Kuba
ml. stržm. Adolf Kutner
vstržm. Josef Mozola

Vyšetřovatelé:
vstržm. Alois Dřevikovský
vstržm. František Homolka
vstržm. Vlastimil Volkán
vstržm. Stanislav Semínko
šstržm. Jaroslav Jeřábek
stržm. Jan Kušička
ml. stržm. Hugo Čáp
ml. stržm. Alois Jistebnický
ml. stržm. Štefan Sklenák

ml. stržm. František Škorpík
ml. stržm. František Skalík
ml. stržm. Josef Lédl
ml. stržm. Miroslav Pacanda
ml. stržm. Alois Kropáček
ml. stržm. Karel Tůma
ml. stržm. Vojtěch Ježek
ml. stržm. Jaroslav Kobík
ml. stržm. Karel Hejnic
ml. stržm. Jiří Uher

Samostatný znalecký referát – velitel npor. Drahomír Hromádko, zastupování MNB před soudy, vypracovávání znaleckých posudků v oblasti MNB,
poskytování právních porad a posudků pro vyšetřující orgány
Pomocný referát – velitel ppor. Karel Pucherna, zjišťování svědků a osob na základě zatčených, prověřování
Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek. ÚDV, Praha
2007, s. 179–180.

Organizační struktura vyšetřovacích sektorů Velitelství Státní bezpečnosti s obsazením řídících funkcí
a dobovou charakteristikou zaměření (únor 1951)
sektor VI/A – velitel škpt. Bohumil Doubek
odd. 1 – nepřátelé ve straně
odd. 2 – buržoazní nacionalisté
odd. 3 – trockisté
odd. 4 – bývalí příslušníci interbrigád

sektor VI/B – velitel škpt. Milan Moučka
odd. 1 – jugoslávští špioni
odd. 2 – hospodářská soutěž
odd. 3 – sionisté

Zdroj: FROLÍK, Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948–1989. In: Sborník
archivních prací, 1991, roč. 41, č. 2, s. 464.

Organizační struktura vyšetřovacích sektorů Velitelství Státní bezpečnosti s obsazením řídících funkcí
a dobovou charakteristikou zaměření (říjen 1951)
sektor VI/A – velitel škpt. Bohumil Doubek
Zástupce velitele: kpt. Karel Košťál
Sekretariát: velitel por. Petr Bechyně, zástupce ppor. Ludmila Handzlíková + vyhodnocovací skupina 11 příslušníků
1. oddělení – velitel npor. Bohuslav Brůha, zástupce por. Karel Majer + 8 vyšetřovatelů, nepřátelé ve straně
2. oddělení – velitel kpt. Vladimír Kohoutek, zástupce por. František Homolka + 7 vyšetřovatelů, buržoazní nacionalisté
3. oddělení – velitel kpt. Jan Musil, zástupce stržm. Jiří Malý + 7 vyšetřovatelů, bývalí příslušníci interbrigád
Samostatný vyšetřovací referent por. František Škorpík, podřízen veliteli sektoru
sektor VI/B – velitel škpt. Milan Moučka
Sekretariát
1. oddělení – velitel por. Miloš Kořínek + 11 vyšetřovatelů
2. oddělení – velitel por. Stanislav Semínko + 11 vyšetřovatelů
3. oddělení – velitel por. Vojtěch Ježek + 20 vyšetřovatelů (9 zapůjčeno z krajských velitelství)
4. oddělení – velitel kpt. Josef Konrád + 7 vyšetřovatelů
Zjišťovací referát – velitel npor. Karel Pucherna + 4 příslušníci
Zdroj: FROLÍK, Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948–1989. In: Sborník
archivních prací, 1991, roč. 41, č. 2, s. 475–476; DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953. Organizační vývoj zpravodajských
a státně bezpečnostních složek. ÚDV, Praha 2007, s. 192–193.
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Pr vními v yšetřovateli StB byly
často mladé osoby, které až na vý
jimky neměly žádnou zkušenost nejen
s vyšetřováním, ale ani se službou
u ministerstva vnitra (u bezpečnost
ních složek pracovali před válkou
pouze Adolf Jistebnický a Vladimír
Kohoutek). Pouze menší část z těch,
kteří byli na podzim 1949 nabíráni
do nově utvořeného V I. sektor u,
přicházela z jiných útvarů StB (vět
šinou z KV StB Praha, III. sektoru
Velitelství StB a útvaru „Topol“).7
Jejich vstupní kvalifikací bylo často
pouhé stranické doporučení, větši
nou šlo o posluchače politické školy
KSČ a příslušníky Lidových milicí:
Noví a zcela nezkušení ve vyšetřovacím
sektoru naprosto převažovali, někteří
z nich absolvovali krátkodobé kursy
nebo přednášky již „zkušených“ přísluš
níků Státní bezpečnosti. A tak přebírali
zkušenosti již služebně starších ope
rativních pracovníků, tak – a to v prvé
řadě a nejvíce – sovětských poradců.
Již Makarov, Lichačov a poté Bojarskij
a Galkin, přidělení k vyšetřovacímu
sektoru, byli pro ně vzorem. Všechny
metody vyšetřování přebírali jako vzor.
Poradci byli jejich učiteli, což i později
všichni přiznávali. Pro nové vyšetřo
vatele byly charakteristické dva rysy:
většinou byli velice mladí, „nelámali si
hlavu se zákony“ a s jejich dodržováním,
nebo je vůbec neznali.8
Většina z nich neměla žádné kva
litní vzdělání, někteří z nich se ani
nevyučili. Převažovaly dělnické „ká
dry“ (několik strojních zámečníků,

soustružníků, automechaniků a la
kýrníků), ale byli mezi nimi i prodavač
textilu, tesař, krejčí, pomocná dělnice,
truhlář, elektromechanik, klempíř či
obchodní příručí. Jen minimum z nich
absolvovalo reálné gymnázium, něko
lik z nich nedokončilo vysokou školu.
Naprostou výjimku představoval první
velitel vyšetřovacího sektoru pplk. Lu
mír Kroček, který ve 30. letech vystu
doval práva a původně byl soudcem.
Používanými brutálními metodami
při výsleších a ve výkonu vazby se
od sebe někdejší učeň, gymnazista
či vysokoškolák ovšem vůbec nelišili.
Základním cílem bylo vyšetřovaného
zlomit a donutit k výpovědi, která byla
často předem vykonstruována.9
Postavení vyšetřovatelů v rámci StB
bylo výjimečné. Dostali vyšší hodnost,
než by běžně odpovídala jejich služeb
ní kariéře. Měli také vyšší platy, byť
základní tarif nebyl nijak vysoký. Na
podzim 1951 pobírali velitel sektoru
VI/A a jeho zástupce 3500 Kčs, velitelé
oddělení 3000 Kčs a řadoví vyšetřo
vatelé od 1200 do 1500 Kčs. Velitelé
sektoru VI/B brali stejně jako jejich
kolegové, řadoví příslušníci pak od 900
do 1500 Kčs.10 K základnímu tarifu je
ovšem nutno připočíst různé příplat
ky a mimořádné odměny. Například
Bohumil Doubek, hlavní postava při vy
šetřování Rudolfa Slánského a dalších
stranických funkcionářů, byl následně
povýšen do hodnosti podplukovníka
a odměněn částkou 30 000 Kčs.11
Při pročítání personálních spisů bý
valých vyšetřovatelů StB je na první

pohled nápadné, kolik z nich ukončilo
služební kariéru předčasně. Většina
z nich odešla ze služeb ministerstva
vnitra již v 50. letech, často s podlo
meným zdravím. Hlavně šlo o nervo
vé či psychické onemocnění, několik
z nich se zhroutilo a pokusilo se
o sebevraždu. To souviselo převážně
s opakovaným vyšetřováním jejich ne
zákonných, brutálních praktik, které
jako vyšetřovatelé používali. Někteří
museli z tohoto důvodu odejít z MV.
Před soudem však nakonec stanuli
pouze dva z nich. V červenci 1955 byl
zatčen bývalý velitel vyšetřovacího
útvaru Bohumil Doubek a v květnu
1957 odsouzen k devíti letům odnětí
svobody. Ve stejném procesu byl k sed
mi letům odnětí svobody odsouzen
i další vyšetřovatel StB, Vladimír
Kohoutek. Je však výmluvné, že oba
byli propuštěni na pokyn vedení KSČ
již v prosinci 1957.12
Dále je publikováno pětadvacet bio
gramů někdejších vyšetřovatelů StB,
v nichž jsou uvedeny základní údaje
o jejich sociálním statutu, vzdělání,
původním povolání a služební karié
ře v komunistickém bezpečnostním
aparátu, včetně doloženého podílu na
přípravě konkrétních politických pro
cesů, pokud se je podařilo zjistit. Po
prvé jsou u většiny z nich zveřejněny
i jejich portrétní fotografie pocházející
z personálních spisů. U vyšetřovacího
útvaru StB sloužilo více osob, jejich
personální spisy se však nedochova
ly, a proto nejsou v tomto přehledu
uvedeny.

1	KAPLAN, Karel (ed.): StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. ÚDV, Praha 2002, s. 49.
2	DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek. ÚDV, Praha
2007, s. 116–117, 137, 156.
3	Tamtéž, s. 179–180.
4	Srov. FROLÍK, Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948–1989. In: Sborník
archivních prací, 1991, roč. 41, č. 2, s. 464.
5	DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek, s. 192–193.
6	Tamtéž, s. 487. Srov. ŽÁČEK, Pavel (ed.): Nástroj triedneho štátu. Organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953–1990. ÚPN,
Bratislava 2005, s. 13–15.
7	DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945–1953. Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek, s. 180.
8	KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost. Doplněk, Brno 1999, s. 139–140.
9	K metodám používaným při výslechu blíže tamtéž, s. 139–172.
10	FROLÍK, Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech 1948–1989, s. 476.
11	KAPLAN, Karel (ed.): StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka, s. 29.
12	Tamtéž, s. 37.
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Růžena Behúlová, roz. Vávrová
Narodila se 18. 2. 1927 ve Vinici, okr. Čáslav. V letech
1945–1949 pracovala jako administrativní síla v ČKD Elek
tro-Modřany, v dubnu 1946 vstoupila do KSČ. V květnu
1949 absolvovala týdenní okresní politickou školu v Davli
a začala studovat v Ústřední škole administrativních sil
pro stranický aparát v Jevanech. Byla z ní ale odvolána
a 5. 1. 1950 nastoupila na MV na sektor VI/A jako písařka.
Dne 10. 5. 1951 byla přemístěna k archivnímu a studijnímu
Odboru MNB. Kvůli vážným zdravotním a osobním pro
blémům podala žádost o odchod do civilu nebo o přelože
ní do Čáslavi. K 1. 7. 1952 byla přeložena na Okresní od
dělení StB v Čáslavi. Služební poměr ukončila 30. 9. 1954
v hodnosti štábního strážmistra ze zdravotních důvodů.
Její další osudy nejsou známy.

Petr Bechyně
Narodil se 26. prosince 1922 v Perečíně
na Zakarpatské Ukrajině. Maturitu
složil na ruském reálném gymnáziu
v Praze. V červnu 1942 byl zatčen Ge
stapem, nic mu však nebylo prokázáno,
a proto byl propuštěn. Do konce války
se živil příležitostnými pracemi. V roce
1945 se zapsal na Vysokou školu politickou a sociální (ne
dokončil ji). Pracoval jako překladatel u pražského Slovan
ského výboru. Do KSČ vstoupil v březnu 1946. V dubnu 1949
vstoupil do služeb SNB. Absolvoval jednoměsíční kurz StB
a byl zařazen na studijním sektoru Velitelství Státní bez
pečnosti. V říjnu 1949 byl převeden jako překladatel k vy
šetřovacímu sektoru, kde byl od července 1951 současně
velitelem sekretariátu. Jako překladatel se podílel na tlu
močení sovětským poradcům, zapojil se do výuky a zdo
konalování ruského jazyka u příslušníků vybraných ke
studiu na školách v SSSR. V letech 1957–1960 studoval na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V srpnu 1961
byl přeložen k I. správě MV (opět zde působil jako překla
datel). Od října 1964 byl jmenován zástupcem náčelníka
sekretariátu náčelníka I. správy MV. Zde se již potýkal
s výraznými zdravotními komplikacemi a byl svými nad
řízenými kritizován za své pracovní výkony a nedostatky.
Během služby byl oceněn v roce 1953 Řádem práce, v roce
1955 medailí „Za službu vlasti“ a v roce 1959 medailí „Za
zásluhy o obranu vlasti“. V listopadu 1965 se neúspěšně
pokusil o sebevraždu. V červnu 1966 byl ze služeb MV
propuštěn. Jeho další osudy nejsou známy.

Slavoj Blecha
Narodil se 28. července 1921 ve Siadnově, okr. Místek.
Před válkou byl členem buňky pokrokového studenstva
v Opavě. Dvakrát zatčen Gestapem, 1940–1945 vězeň
v koncentračním táboře. Člen KSČ od října 1945. V roce
1946 zahájil studium novinářské fakulty Vysoké školy
politické a sociální; v únoru 1948 měl pohotovost ve Slo

vanském domě, mj. se účastnil agitač
ní práce v centru Prahy. Kvůli nástupu
k V. sektoru BAa (vyšetřování) v září
1949 vysokou školu nedokončil. Jeho
působení v Praze-Ruzyni bylo velmi
dobře hodnoceno, dostal na starost
organizaci studijního oddělení. V roce
1950 vedl tříměsíční školu vyšetřova
telů v Brně a Veverské Bítýšce. Na počátku roku 1951
přidělen k ASÚ-MNB jako zástupce náčelníka oddělení.
Od 1. 3. 1952 nastoupil do 2. oddělení V. odboru HS-StB
(ustanovka) – útvar Modřín. Od 1. 1. 1953 působil ve ve
doucích funkcích na různých útvarech MNB (MV) zabý
vajících se cenzurou korespondence. Ze zdravotních
důvodů byl 1. 5. 1956 z místa vedoucího oddělení přemís
těn do funkce staršího referenta a 31. 3. 1957 přeložen do
dočasné výslužby; o rok později propuštěn ze služeb MV
do invalidního důchodu.

Bohumil Doubek
Narodil se 14. října 1919 v Praze. Absolvoval reálné gym
názium, kvůli zavření vysokých škol nacisty nedokončil
lékařskou fakultu UK. Za války pracoval jako pomocný
dělník a úředník. Do KSČ vstoupil v květnu 1945, aktivně
se zapojil do politické práce. Od listopadu 1945 pracoval
v sekretariátu ÚV KSČ, nejprve jako účetní, pak vedoucí
revizního oddělení, nakonec tajemník pro kádry. Na podzim
1949 si ho vybral Karel Šváb, aby se podílel na vyšetřování
případů, které měly vztah ke komunistické straně. Byl
přítomen např. výslechů Gejzy Pavlíka a byl tak svědkem
fyzického násilí užívaného vyšetřovateli. K 1. lednu 1950
byl sekretariátem ÚV KSČ vyslán k vyšetřovacímu sekto
ru MV (později MNB) v hodnosti kapitána. Za likvidaci
protistátní skupiny v červnu 1950 po
výšen na štábního kapitána. Byl jedním
z hlavních vyšetřovatelů Otto Šlinga.
Od 1. března 1950 vedl sektor VI/A, kde
byly vyšetřovány „nejtěžší státně bez
pečnostní případy“. Rozhodující roli v té
době hráli sovětští poradci, jejichž
pokyny byly při vyšetřování směrodat
né. Na jejich pokyn byly přestavěny
sklepní místnosti zámku v Kolodějích na vězeňské cely,
zde byli vyslýcháni vedoucí komunističtí funkcionáři. Pra
covaly zde dvě skupiny vyšetřovatelů, jednu z nich vedl
B. Doubek. Vězni v tzv. kolodějské akci žili v hrozivých
podmínkách a byli podrobeni krutému mučení. Za měsíc
se vyšetřování přesunulo do věznice v Ruzyni. Doubek
sehrál jednu z klíčových rolí při přípravě Slánského pro
cesu. Jako vedoucí vyšetřování věděl o fyzickém i psychic
kém mučení a o porušování zákonů. Po skončení procesu
se Slánským a spol. dostal odměnu 30 000 Kčs, Řád repub
liky a mimořádné povýšení na podplukovníka. Krátce poté
se pokusil odejít ze služeb ministerstva národní bezpeč
nosti. Narazil na nesouhlas sovětských poradců i nadříze
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ných. Následně začal pít a zanedbával práci svěřeného
úseku. K 1. listopadu 1953 byl převelen na Správu náprav
ných zařízení jako zástupce náčelníka pro operativu a sou
časně náčelník I. odboru (vyhledávání a řízení agentury
mezi odsouzenými a dozorci). Problémy v jeho práci přetr
vávaly, neplnil povinnosti, nepřestal holdovat alkoholu
a zpronevěřil služební finance. Jeho případ byl nakonec
projednán v kolegiu MV a na ÚV KSČ a k 31. říjnu 1954 byl
uvolněn ze služeb ministerstva vnitra, oficiálně na vlastní
žádost kvůli zdravotním problémům. Novou práci našel
v propagačním oddělení n. p. Motokov. Dne 23. června 1955
byl zatčen a vzápětí vyloučen z KSČ. V pankrácké věznici
sepsal své svědectví o práci ve vyšetřovacím sektoru (tis
kem vyšlo pod názvem StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele
Bohumila Doubka). Po dlouhém jednání nakonec politické
byro ÚV KSČ rozhodlo, že bude postaven před soud. Dne
17. května 1957 byl odsouzen k 9 letům odnětí svobody, jeho
bývalý spoluvyšetřovatel V. Kohoutek na 7 let za nezákon
nosti při vyšetřování. Již několik měsíců po procesu byli
oba propuštěni. B. Doubek poté nastoupil do kontrolního
oddělení Čedoku. Zemřel v roce 1975.

František Homolka
Narodil se 27. 1. 1910 v Přísečné. Vyuče
ný strojní zámečník. V listopadu 1929
vstoupil do KSČ. V roce 1949 absolvoval
dvoutýdenní krajskou politickou školu
KSČ a stal se kádrovým referentem
v n. p. Perun v Karlíně. V únoru 1950 byl
z rozhodnutí kádrového odboru ÚV KSČ
vyslán k MV, nastoupil rovnou k sektoru VI/A (vyšetřování).
Nejprve spolu s K. Košťálem a B. Doubkem pracoval na pří
padu amerického levicového intelektuála Noela Fielda, jehož
výpovědi, posílané z Budapešti do ČSR, se staly důležitým
podnětem při hledání „československého Rajka“. Posléze se
podílel na vyšetřování „protistátního spikleneckého centra“
v čele s R. Slánským (vyslýchal Ludvíka Frejku), v roce 1953
byl za podíl na tomto případu dekorován Řádem práce a bylo
mu vysloveno pochvalné uznání. Poté se účastnil vyšetřo
vání tzv. slovenských buržoazních nacionalistů (Gustáv
Husák a spol.), národohodspodářů (Eduard Outrata), Josefa
Smrkovského atd. Po sloučení vyšetřovacích sektorů v dub
nu 1953 převzal post náčelníka oddělení. Byl rychle povy
šován, v roce 1953 se stal kapitánem a převzal funkci zá
stupce náčelníka sektoru VI/A. V roce 1955 převzal
vyznamenání „Za službu vlasti“. V srpnu 1956 přemístěn
k I. správě MV. V lednu 1963 propuštěn pro užívání nezá
konných metod během své práce ve vyšetřovacím aparátu,
v březnu 1963 se neúspěšně pokusil o sebevraždu. Jeho
další osudy nejsou známy.

Alois Jistebnický
Narodil se 16. 7. 1910 v Praze-Hloubětíně. Vyučený stroj
ní zámečník, v letech 1933–1947 zaměstnán u městské
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stráže hl. města Prahy. V červnu 1945 vstoupil do KSČ,
absolvoval dvoutýdenní okresní politickou školu. Na po
čátku roku 1947 přešel k veterinárnímu oddělení praž
ského zdravotního referátu, v únoru téhož roku zde pů
sobil jako předseda akčního výbor u. V dubnu 1949
nastoupil k SNB k útvaru 9600, v červenci 1949 byl pře
velen ke KV StB Praha. V září 1950 nastoupil jako vyšet
řující orgán k sektoru VI/A, v lednu 1951 povýšen na po
ručíka. Byl hodnocen jako průměrný pracovník, politicky
méně vyspělý, kterému nelze svěřit samostatné úkoly.
Většinou mu příslušela úloha zatčené „unavovat“, tj. sta
rat se o to, aby v noci nespali, a při výsleších na ně křičet,
popř. zastupovat jako náhradník. Podílel se na vyšetřo
vání Otto Šlinga, Otto Fischla či Josefa Smrkovského. Za
podíl na vyšetřování „protistátního spikleneckého cent
ra“ dostal odměnu 6000 Kčs. Na konci roku 1952 navázal
intimní poměr s vyšetřovanou ženou, za což byl vyloučen
z KSČ a v únoru 1953 propuštěn ze SNB. Poté nastoupil
jako dělník v n. p. Auto Praga.

Josef Knedlík
Narodil se 9. 7. 1915 v Kladně. Vyučený lakýrník a písmo
malíř, za války nastoupil do hutí v Kladně. Po válce vedl
závodní časopis a prošel novinářským kurzem. V květnu
1945 vstoupil do KSČ, prošel šestiměsíční Ústřední poli
tickou školou v Praze. V únoru 1948 se podílel na přebí
rání moci KSČ v Kladně a na organizování hromadného
výjezdu kladenských horníků do Prahy. Od března 1949
redaktor Rudého práva, v prosinci 1949 přešel na základě
rozhodnutí kádrového oddělení ÚV KSČ v hodnosti pod
poručíka k VI. sektoru. Zde se nejprve jako pomocná síla
podílel na vyšetřování tzv. trockistů, posléze se ujal sa
mostatného vyšetřování. V roce 1951 byl povýšen na po
ručíka, v únoru 1952 byl převeden k sekretariátu MNB
a pověřen funkcí šéfredaktora a posléze redaktora časo
pisu SNB. V lednu 1955 se stal náčelníkem vnitřního
oddělení II. správy MV, od října 1955
do září 1962 náčelník sekretariátu
II. správy MV, pak zde působil jako
referent. Od října 1963 u Správa pasů
a víz MV, od ledna 1969 u tiskové a pro
pagační skupiny MV ČSR. V červenci
1970 náčelník oddělení tisku a propa
gace sekretariátu HV VB, o dva roky
později dočasně náčelník oddělení
Odboru pro politickovýchovnou práci HV VB. V lednu 1973
na tiskovém odboru sekretariátu FMV. V roce 1974 odešel
do starobního důchodu. V roce 1982 se nakrátko vrátil do
služeb FMV ke Správě hospodářského zabezpečení FMV.

Vladimír Kohoutek
Narodil se 1. 8. 1912 v Moravských Knínicích v tehdejším
okrese Moravský Krumlov. Vyučený prodavač textilu
a aranžér. V únoru 1937 začal sloužit u uniformované
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policie na území tehdejší Podkarpatské Rusi. V červnu
1939 nastoupil k policejnímu ředitelství Ostrava, kde pů
sobil celou válku. V červnu 1945 vstoupil do KSČ. Od květ
na 1945 do července 1948 působil jako velitel oblastní
úřadovny StB v Ostravě. Na podzim 1947 byl vyslán do
Bratislavy, kde se podílel na vyšetřování vedoucích před
stavitelů Demokratické strany. V červenci 1948 nastoupil
do vyšetřovacího sektoru VI/A. Podílel se na výsleších
Gejzy Pavlíka obviněného z protistátní činnosti ve spoje
ní s Noelem Fieldem. V roce 1950 byl pověřen vedením
oddělení zabývajícího se vyšetřováním tzv. zrádců ve
straně. Výrazně se podílel na vyšetřování případu tzv.
spikleneckého protistátního spikleneckého centra, např.
na výsleších Evžena Löbla, Bedřicha Gemindera, Artura
Londona, Vavra Hajdů či přímo Rudolfa Slánského. Za
podíl na vyšetřování Slánského centra byl odměněn 30 000
Kčs, Řádem práce a povýšením na majora. V říjnu 1953
byl navržen na post zástupce náčelníka správy vyšetřo
vání MV a současně zástupce náčelníka I. odboru. Tento
návrh byl odmítnut a kolegium ministra vnitra naopak
rozhodlo o prošetření jeho činnosti za okupace i po ní,
nakonec byl ovšem prověřen kladně. Vzhledem k vážné
nemoci byl v červnu 1954 poslán do trvalé výslužby a in
validního důchodu, přičemž mu byla udělena hodnost
podplukovníka. V roce 1955 byl zatčen, rozsudkem vyš
šího vojenského soudu v Praze spolu s B. Doubkem v květ
nu 1957 odsouzen za podíl na nezákonnostech k 7 letům
odnětí svobody, propuštěn v prosinci 1957.

Vladislav Kolář
Narodil se 1. 1. 1922 ve Veselí nad Luž
nicí. Reálné gymnázium nedokončil
kvůli okupaci, za války byl zatčen
Gestapem a vězněn v koncentračním
táboře, po válce začal znovu studovat.
V červnu 1945 nastoupil k SNB ke
složce StB, v únoru 1946 přidělen na
pomoc k ředitelství SNB v Praze. V červenci 1949 přeložen
k VI. sektoru, kde působil ve funkci přednosty sekretari
átu, byl povýšen na poručíka. Zde vydržel přes nejrůzněj
ší reorganizace a posléze byl zařazen ke správě vyšetřo
vání MV. Jeho další osudy nejsou známy.

Lumír (uváděno i Lubomír) Kroček
Narodil se 16. 12. 1910 v Ostravě-Muglinově. Absolvoval
právnickou fakultu Univerzity Karlovy a působil jako
soudce. Za druhé světové války vězněn. V červnu 1945
vstoupil do KSČ. Od srpna 1945 tajemník bezpečnostního
referátu ostravské expozitury ZNV. Od května 1947 vedl
jako přednosta Zemskou úřadovnu StB v Ostravě. V srp
nu 1948 převeden k MV v hodnosti podplukovníka. V lis
topadu 1948 postaven do čela V. sektoru (vyšetřování)
skupiny BAa. O vyšetřování se prý moc nestaral a přene
chával ho svým zástupcům B. Doubkovi a M. Moučkovi,

věnoval se spíše organizační stránce práce. Situaci v pro
blematice ovšem přirozeně znal a o nezákonnostech pá
chaných jeho podřízenými věděl. Od ledna 1951 do února
1952 vedl nově vytvořený vězeňský odbor MNB. V březnu
1952 požádal o přeložení k MNO, v červenci téhož roku
mu bylo vyhověno. Zemřel v roce 1995.

Jaroslav Kuba
Narodil se 22. 2. 1922 v Brtnici. Vyučen
strojním zámečníkem. V letech 1938–
1945 byl zaměstnán v ČKD Praha.
Účastnil se květnové revoluce v Praze.
Po válce pracoval jako soustružník. Do
služeb MV vstoupil v lednu 1946, kdy
byl přidělen k oblastní kriminální
úřadovně v Mostě. V listopadu 1946 byl přidělen k Oblast
ní úřadovně StB v Mostě, kde pracoval nejdříve jako řidič,
poté jako fotograf, následně jako operativní pracovník
a nakonec vedoucí oddělení. V březnu 1947 se stal členem
KSČ. V únoru 1948 byl jmenován do hodnosti strážmistra.
V letech 1949 a 1950 pracoval jako instruktor na školách
SNB v Praze a ve Veverské Bítýšce. V říjnu 1950 byl pře
místěn k instruktážnímu oddělení VI. sektoru. Podílel se
na vyšetřování řady osob, například bezpečnostního ta
jemníka KSČ Antonína Tannenbauma. V lednu 1951 byl
povýšen do hodnosti poručíka. V listopadu 1951 byl na
vlastní žádost přemístěn ke KV StB Ústí nad Labem, kde
byl ustanoven do funkce velitele VI. oddělení. V květnu
1952 obdržel odměnu 3000 Kčs za podíl na přípravě pro
cesu se „Zelenou internacionálou“. Dne 1. 7. 1952 byl jme
nován náčelníkem VI. odboru KV StB Ústí nad Labem
a povýšen do hodnosti nadporučíka. Dne 31. 5. 1955 byl
přeložen do trvalé výslužby, neboť byl opakovaně postižen
srdečními a epileptickými záchvaty a stavy nepříčetnos
ti. Po propuštění pracoval jako dobrovolník v aparátu
OV KSČ v Litoměřicích. Až do počátku sedmdesátých let
se opakovaně hlásil do služeb MV, vždy odmítnut pro svůj
zdravotní stav.

Václav Kubišta
Narodil se 10. 10. 1920 v Praze. Vyučen
automechanikem. V letech 1939–1945
pracoval postupně jako zámečník,
kontrolor a soustružník. V roce 1945
se zúčastnil květnové revoluce v Pra
ze. Po skončení války pracoval jako
instalatér v psychiatrické léčebně
v Bohnicích. V únoru 1946 vstoupil do KSČ. V březnu 1949
vstoupil do služeb MV. Absolvoval tříměsíční základní
školu StB a byl zařazen jako výslechový pracovník na
KV StB Praha. Dne 1. 9. 1949 byl jmenován do hodnosti
strážmistra. V září 1950 byl přidělen na odbor BA MNB.
Podílel se na přípravě politických procesů, vedle jiných
„Horáková a spol.“ a „Slánský a spol.“. K 1. 1. 1951 povýšen
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do hodnosti vrchního strážmistra a k 1. 10. 1952 do hod
nosti podporučíka. V letech 1952–1955 se opakovaně léčil
s vážným nervovým onemocněním. Dne 22. 12. 1953 byl
ustanoven do funkce staršího referenta 3. oddělení
V. odboru Správy státně bezpečnostního vyšetřování
(ochrana státního tajemství). Dne 1. 10. 1954 byl povýšen
do hodnosti poručíka. Dne 1. 2. 1955 byl ustanoven do
funkce referenta 1. oddělení II. odboru IV. správy MV,
neboť nestačil ze zdravotních důvodů na uložené úkoly.
V srpnu 1968 přivítal okupaci Československa. Od 1. 4.
1969 pracoval na analytickém odboru II. správy FS ZS
(problematika tzv. vízových cizinců). Dne 1. 7. 1974 byl
přemístěn do funkce staršího referenta na V. odbor
XI. správy FMV (ochrana státního tajemství). K 31. 5. 1977
byl v hodnosti majora uvolněn ze služebního poměru pří
slušníka SNB a odešel do starobního důchodu.

Jaroslav Leština
Narodil se 3. 5. 1920 v Suchém Vrbném.
Vyučen soustružníkem kovů. V letech
1938–1945 pracoval jako soustružník,
1945–1950 zaměstnán ve Výtopně ČSD
Praha jako strojní zámečník. Od květ
na 1947 člen KSČ, kde postupně zastá
val různé funkce. V únoru 1948 pomá
hal zajistit ústředí Junáka v Praze a zasahoval proti
nekomunistickým demonstracím. V prosinci 1949 vstoupil
do služeb MV. V roce 1950 absolvoval základní školu SNB
ve Slavičíně a školu pro vyšetřovatele SNB v Brně. V srpnu
1950 byl přemístěn k vyšetřovací skupině VI/B (Ruzyně),
kde pracoval jako vyšetřovatel na přípravě politických
procesů (například „Josef Vlasatý a spol.“, „Katolická akce“
atd.). V lednu 1953 byl povýšen do hodnosti poručíka SNB.
V prosinci 1954 přemístěn k instruktážnímu oddělení
SV StB. V roce 1955 obdržel medaili „Za službu vlasti“.
V letech 1959–1960 absolvoval Ústřední školu M V
F. E. Dzeržinského v Praze. V roce 1959 povýšen do hod
nosti kapitána. V roce 1961 obdržel vyznamenání „Za
vynikající práci“, rok později „Za zásluhy o obranu vlasti“.
V letech 1962–1966 zastával funkci náčelníka 2. oddělení
II. odboru Správy vyšetřování MV. V roce 1964 byl povýšen
do hodnosti majora. Vzhledem k nedostatečnému vzdělá
ní byl 1. 10. 1966 přemístěn na instruktážní oddělení a po
věřen prošetřováním žádostí o povolení obnovy trestního
řízení v případě nezákonně odsouzených občanů z 50. let.
V srpnu 1968 přivítal okupaci Československa. Na počát
ku sedmdesátých let se jako předseda základní organiza
ce KSČ na SV StB podílel na stranických a pracovních
čistkách. Dne 1. 2. 1971 byl jako vyšetřovatel přemístěn
na odbor řízení HSV StB FMV, kde se zabýval vyhledává
ním, dokumentováním a vyšetřováním nacistických zlo
činů. V roce 1972 byl povýšen do hodnosti podplukovníka.
K 31. 1. 1976 byl uvolněn ze služebního poměru příslušní
ka SNB a odešel do starobního důchodu. Do roku 1978 si
přivydělával jako člen ostrahy objektů FMV.
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Václav Macek
Narodil se 25. 6. 1924 v Praze. Vyučil
se tesařem. Do roku 1943 pracoval
jako tesař, poté odmítl totální nasa
zení v Německu a skrýval se. Po za
tčení byl několik měsíců v pracovním
táboře a po propuštění pracoval až do
konce války jako zemědělský dělník.
V červenci 1945 vstoupil do služeb MV, po absolvování
dvouměsíční školy SNB pracoval na oddělení StB Praha,
podílel se na odsunu německého obyvatelstva. Dne 4. 9.
1946 byl povýšen na rotného a 2. 12. 1946 na strážmistra
SNB. Od ledna 1947 členem KSČ, postupně zastával růz
né funkce. Po absolvování školy SNB pro vyšetřovatele
byl přesunut k VI. sektoru MNB. Dne 1. 1. 1951 byl pový
šen do hodnosti poručíka. V lednu 1951 mu byla udělena
peněžitá odměna za jeho podíl na přípravě procesu „Voj
taššák a spol.“. Za podíl na přípravě politického procesu
„Slánský a spol.“ byl v lednu 1953 povýšen do hodnosti
nadporučíka a dostal odměnu 10 000 Kčs. Dne 1. 4. 1953
byl ustanoven do funkce zástupce náčelníka 2. oddělení
II. odboru Správy vyšetřování. V dubnu 1953 byl vyzna
menán medailí „Za statečnost“. Mimořádně byl 1. 11. 1954
povýšen na kapitána. V květnu 1955 vyznamenán me
dailí „Za službu vlasti“. Od poloviny padesátých let po
stupně zastával různé náčelnické funkce na Správě
vyšetřování. Od září 1958 do července 1959 absolvoval
roční bezpečnostní školu v SSSR. Dne 1. 11. 1959 byl po
výšen do hodnosti majora. V roce 1960 dokončil tříletý
právnický kurz MV. Dne 14. 1. 1963 byl propuštěn ze
služeb MV s odůvodněním, že v letech 1949–1953 použí
val ve své práci nesprávných a nezákonných metod.

Milada Mejstříková (rozená Merenusová,
prvně provdaná Jílková)
Narodila se 18. 12. 1928 ve Vilémově.
V druhé polovině třicátých let byla
členkou Komsomolu. Krátce pracova
la jako pomocná dělnice. V květnu
1945 se zúčastnila povstání jako dob
rovolná sestra. Od června 1945 pra
covala jako písařka na bezpečnostním
referátu SNB v Nuslích. Od 11. 2. 1946
pracovala na služebně StB v Bartolomějské ulici. V srp
nu 1946 se provdala a zůstala v domácnosti. V únoru 1948
se stala členkou KSČ. Od března do listopadu 1948 pra
covala jako úřednice v Aeroklubu Praha. Dne 15. 3. 1949
znovu vstoupila do služeb ministerstva vnitra. Pracova
la jako písařka na Krajském velitelství StB Praha. V pro
sinci 1950 po návratu z mateřské dovolené byla zařaze
na do vyšetřovací skupiny v Ruzyni, kde se jako písařka
účastnila výslechů zatčených osob. V květnu 1951 bylo
rozhodnuto, že bude přeložena na „méně důležitý úsek
práce“, neboť známým vyprávěla o tom, čeho byla svěd
kem při vyšetřování. Přeřazena byla na podatelnu od
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boru H/VIII (kádrový a školní odbor MNB). V lednu 1954
pak požádala z osobních důvodů o propuštění ze služeb
ministerstva vnitra. Její další osudy nejsou známy

Miroslav Mička
Narodil se 8. 8. 1922 v Dolní Libochové. Původním povo
láním krejčovský dělník. Za okupace byl totálně nasazen
ve Vídni, odkud v roce 1943 uprchl a skrýval se. Na kon
ci války se účastnil jako partyzán protinacistického
odboje. V červnu 1945 přidělen k SNB, do služeb MV
oficiálně zařazen 27. 10. 1945. V roce 1945 vstoupil do
KSČ, odkud byl vyloučen o dva roky později pro pasivitu.
Do komunistické strany vstoupil opět v červnu 1948.
Působil na stanicích SNB na jižní Moravě. Od února do
září 1946 navštěvoval školu SNB v Jih
lavě. V září 1946 byl přemístěn k po
hraničnímu útvaru SNB v Hevlíně
u Znojma a o měsíc později jmenován
strážmistrem. V roce 1947 byl nasazen
do akce proti členům UPA. Dne 10. 1.
1948 byl na vlastní žádost přeložen
k oblastnímu velitelství SNB Ostrava
-město. V únoru 1948 byl nasazen
v Praze. V dubnu 1948 byl přemístěn na oddělení 5/1 KV
StB Praha (oficiálně bylo přeložení potvrzeno až v čer
venci 1949). V listopadu 1949 byl přidělen do vyšetřova
cí skupiny v Ruzyni, kde se podílel na přípravě procesu
s Miladou Horákovou a spol. Dne 1. 10. 1949 byl jmenován
štábním strážmistrem. V únoru 1950 byl přidělen do
vyšetřovací skupiny, která prováděla vyšetřování vyso
kých církevních hodnostářů souzených v procesu „Zela
a spol.“ (vyšetřoval metropolitního kanovníka u sv. Víta
v Praze Josefa Čiháka). Dne 19. 9. 1950 byl přemístěn
k odboru BA MNB. Dne 7. 12. 1950 obdržel odměnu 3000
Kčs za přípravu politických procesů. Dne 1. 1. 1951 jme
nován vrchním strážmistrem. Dne 1. 4. 1951 byl na vlast
ní žádost přemístěn ke KV StB Brno. Vzhledem k zhor
šenému zdravotnímu stavu (od října 1952 byl nemocen
s nervovým a revmatickým onemocněním) byl 18. 4. 1953
přeložen do dočasné výslužby na dobu jednoho roku a byl
mu přiznán invalidní důchod. Výslužba mu byla poté
prodloužena a nakonec byl 30. 4. 1955 definitivně uvol
něn ze služeb MV.

Milan Moučka
Narodil se 3. června 1922 ve Studené okr. Dačice. Původ
ním povoláním truhlář. Za okupace vězněn za rozšiřová
ní ilegálního Rudého práva. Členem KSČ se stal v květnu
1945. V květnu 1945 nastoupil na Oblastní zpravodajskou
odbočku v Jihlavě. V dubnu 1946 přešel do funkce zástup
ce přednosty Zemského odboru bezpečnosti v Brně.
V únoru 1948 byl vyslán na oblastní úřadovnu StB Jihlava
a Znojmo. Od srpna 1948 byl zařazen do zvláštního oddí
lu odboru BA – věnoval se tzv. instruktáži (nejen výuka

příslušníků, ale také např. řízení zá
važných případů, kontrola práce pří
slušníků, materiální zabezpečení
apod.). V březnu 1949 byl jmenován
zástupcem krajského velitele StB v Pra
ze. V dubnu 1949 se stal krajským
velitelem StB v Uherském Hradišti.
V říjnu 1949 byl přeložen k vyšetřova
cí skupině do Ruzyně; měl se zabývat vyšetřováním za
držených nekomunistů. V listopadu 1949 byl pověřen
přípravou procesu s Miladou Horákovou. V únoru 1951 se
stal velitelem vyšetřovacího sektoru VI/B. V dubnu 1953
byl jmenován náčelníkem Správy vyšetřování. Ve funkci
působil do dubna 1956, kdy byl odvolán. Svými podříze
nými byl označován za iniciátora užívání násilí při vý
sleších. Vedle případu Milady Horákové se podílel i na
„Akci Kámen“, likvidaci skupiny Světlana, vyšetřování
biskupů Zely a Vojtaššáka, případu Slánský a spol. a Zá
vodský a spol. Byl nositelem Řádu 25. února 1948 (1949),
Řádu práce (1953), medaile „Za službu vlasti“ (1955)
a medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“ (1956). V červnu
1956 byl propuštěn ze služebního poměru. Po odchodu
z MV pracoval jako vedoucí oddělení mezinárodních
vztahů v Závodech průmyslové automatizace v Praze.
Pokus o jeho trestní stíhání v 90. letech skončil neúspěš
ně (zastaveno pro uplatnění amnestie z roku 1960). Zemřel
v roce 2009.

František Navrátil
Narodil se 2. července 1920 v Předíně
(tehdejší okres Třebíč). Původním po
voláním tovární dělník. Krátce po
osvobození se stal členem KSČ. Do
služeb SNB vstoupil v říjnu 1945 a byl
zařazen na stanici SNB v Kunvaldu
a posléze na stanici SNB do Nového
Jičína. Od března 1946 byl povolán do školy SNB v Brun
tále. Po jejím skončení byl přemístěn na Zemské velitelství
SNB v Brně s místem služby v Olomouci. V roce 1951 pře
veden k sektoru VI/A (vyšetřování). Absolvoval právnický
kurz pro vyšetřovací pracovníky. Na vyšetřování zůstal
i v dalších letech, 1957–1958 absolvoval roční operativní
školu v SSSR. K prvnímu prosinci 1962 byl zproštěn výko
nu služby a zbaven hodnosti pro užívání nezákonných
metod během své práce ve vyšetřovacím aparátu.

Václav Roček
Narodil se 15. dubna 1915 v Brně. Vyučený kovář – zá
mečník. Do KSČ vstoupil již v roce 1932. Již v době první
republiky se dopouštěl drobných krádeží. Po skončení
druhé světové války působil jako stranický funkcionář
v Brně – stal se postupně až vedoucím tajemníkem Měst
ského výboru KSČ. Ke SNB vstoupil na výzvu KSČ v pro
sinci 1949. Hned byl zařazen na úsek vyšetřování. Stal
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se vedoucím 3. oddělení sektoru VI/A, které vyšetřovalo
španělské interbrigadisty (mj. např. Marii Švermovou,
Osvalda Závodského, Josefa Pavla). Tajně zadržené oso
by vyslýchal na Ladislava Kopřivu a Rudolfa Slánského.
Tyto informace následně předával sovětskému velvysla
nectví. V srpnu 1951 byl ze SNB propuštěn. Od července
1951 do května 1954 byl držen ve vazbě; soud ho v červ
nu 1954 obžaloby z trestného činu ohrožení státního
tajemství zprostil. Po odchodu ze SNB a po propuštění
z vazby pracoval nejdříve v n. p. České loděnice v Praze
(zde se údajně podílel na krádežích, za což byl podmí
nečně odsouzen), a posléze v n. p. Strojprojekt.

ho soudu. V říjnu 1950 bylo oddělení
převedeno pod VI. sektor Velitelství
Státní bezpečnosti. V letech 1952–1957
absolvoval PF UK. Dne 1. 11. 1953 pře
místěn k Vnitřní správě MV, 1. 4. 1954
ustanoven starším referentem v oddě
lení stížností a styku s občany. I nadá
le pracoval na případech vyšetřování
souvisejících s řízením u soudů a prokuratur. Od 1. 2. 1956
působil na I. správě MV, několik let byl na rezidentuře ve
Vídni a Berlíně. Dne 31. 12. 1979 v hodnosti pplk. odešel
do starobního důchodu.

Stanislav Semínko
Narodil se 9. srpna 1922 v Kutné Hoře. Vyučený strojní
zámečník. Do KSČ vstoupil v červenci 1945. V červnu
1945 se stal příslušníkem SNB, tehdy zařazeným na
okresním oddělení MV v Kutné Hoře. Posléze krátce
působil na stanicích SNB v Kácově
nad Sázavou a Kolíně. Od března do
srpna 1946 prošel výcvikem ve stře
d isku SN B v Jablonci nad Nisou.
V srpnu 1946 byl přemístěn na okres
ní velitelství SNB na pražském Spo
řilově, v březnu 1948 na Krajském
velitelství StB Praha. Patřil k blízkým
spolupracovníkům Milana Moučky
při vyšetřování případu Milady Horákové. Byl jedním
z vyšetřovatelů Gustáva Husáka, který si na něj opako
vaně stěžoval. Od listopadu 1950 vykonával funkci ná
čelníka oddělení VI/B sektoru. V dubnu 1953 se stal
zástupcem náčelníka oddělení 2. odboru Správy vyšet
řování MV. V srpnu 1956 byl přemístěn na I. správu MV.
V letech 1954–1956 absolvoval kurz práva na Právnické
fakultě UK. Za podíl na vyšetřování Slánského a spol.
byl odměněn 10 000 Kčs a vyznamenáním „Za statečnost“.
Během své služby dále obdržel medaili „Za službu vlas
ti“ (1955) a medaili „Za zásluhy o obranu vlasti“ (1956).
Ze služeb MV byl propuštěn v lednu 1963 pro používání
nezákonných metod při vyšetřování v 50. letech.

Karel Tichý
Narodil se 26. 9. 1919 v Praze. V letech 1934–1940 praco
val u různých firem jako elektromechanik a 1940–1944
byl totálně nasazen v Německu. Člen KSČ od června 1945.
V květnu až červenci 1945 byl členem pražského pluku
revoluční gardy – Nebušice a v polovině července téhož
roku nastoupil do pohotovostního pluku SNB. Postupně
sloužil v Bystřici u Benešova, Protivíně, Tachově a na
různých služebnách NB v Praze. V roce 1947 byl jako
velitel čety nasazen proti Selské jízdě v Nechanicích
u Hradce Králové a v době svého působení na stanici SNB
na pražské Hanspaulce se podílel na sledování ministra
spravedlnosti Prokopa Drtiny. Po únorovém převratu
přeřazen k Oblastní úřadovně StB, posléze KV-StB v Pra
ze, kde působil jako vyšetřovatel až do podzimu 1949,
kdy byl přeložen do Ruzyně. V květnu 1951 jej přemísti
li k HSVKR do funkce náčelníka V. odboru (výslechové
ho oddělení) a ve VKR pak v různých funkcích působil
až do svého odchodu do civilu. Během své služby byl
vyznamenán československou medailí „Za chrabrost“
a Řádem 25. února 1948, bronzovou medailí a obdržel
pamětní odznak druhého odboje. Jako vyšetřovatel se
podílel na vyšetřování řady případů, např. „Akce Střed“
(Milada Horáková a spol.), „Akce Nor
bert“ (Miroslav Jebavý a spol.), „Akce
Irena“ (Svoboda, Ženíšek, Kučera
a spol.), během nichž se měl dopouštět
hrubého násilí a psychického týrání
na vyšetřovancích, k čemuž měl nutit
i své podřízené. V prosinci 1952 na
něho byla podána žaloba pro užívání
násilí, k němuž měl rozkazy nutit své
podřízené. Měsíc po podání žaloby v lednu 1953 odjel na
roční školu operativních pracovníků v SSSR, po návratu
byl na jaře 1954 mimořádně povýšen na majora a ustaven
do náčelnické f unkce. Polit ické by ro Ú V KSČ dne
22. 11. 1954 rozhodlo, že trestní řízení proti němu bude
zastaveno. Od počátku své kariéry měl Tichý značné
problémy ve vztahu k podřízeným a jeho řídící a intelek
tuální schopnosti byly podle hodnocení nadřízených na
velmi nízké úrovni. Podle služebních charakteristik
svými schopnostmi nestačil na žádnou z vedoucích pozic,

Karel Sirotek
Narodil se 10. 12. 1924 v Hrachově, okr. Sedlčany. Členem
KSČ se stal v listopadu 1945. Do SNB přijat 16. 6. 1945
a zařazen k Pohotovostnímu pluku 1. NB. Od 1. 7. 1945
nasazen na Slovensku proti UPA. V průběhu února 1948
se v Praze podílel na zajišťování důležitých objektů. Dne
4. 3. 1948 přeřazen k O-StB Praha, stal se nejprve výsle
chovým pracovníkem 5. oddělení, později referentem
6. oddělení, v lednu až listopadu 1949 pověřen vedením
VO-StB Praha 3. Po absolvování půlroční Vyšší politické
školy SNB v Kolodějích v červnu 1950 zařazen do znalec
kého oddělení KV-StB Praha, kde vykonával funkci znal
ce z oboru politického a státně-bezpečnostního u Státní
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kterou v průběhu své služby zastával. Proto byl od poloviny padesátých let přeřazován do stále nižších a méně
náročných funkcí. Ze služebního poměru příslušníka MV
musel v hodnosti pplk. odejít 31. 1. 1963 z důvodu, že
v minulosti používal nesprávných metod při výkonu
bezpečnostní služby.

Zdeněk Vališ
Narodil se 8. 5. 1924 v Doksech, okr. Kladno. Vyučený
klempíř. Za okupace pracoval v Poldině huti v Kladně.
K SNB nastoupil 14. 6. 1945 a po výcviku v Buštěhradu
postupně sloužil v Hříměždicích, Příbrami, pohraničním
útvaru SNB v Tisé u Podmokel a v Ústí nad Labem. Do
KSČ vstoupil v červnu 1945. V srpnu 1947 byl nasazen
proti banderovcům na Slovensku, kde
sloužil až do 7. 3. 1948. Během únorových událostí se s jednotkou v Bratislavě podílel na obsazení a střežení
rozhlasu a objektů povereníctev. Dne
19. 4. 1948 přeložen k Oblastní úřadovně StB Praha na sektor 5/1 jako
výslechový pracovník. V listopadu
1949 byl přeložen k vyšetřovací skupině v Ruzyni, od 1. 11. 1950 sloužil u Sektoru VI. MNB.
Podílel se na vyšetřování osob zatčených v souvislosti
s M. Horákovou a R. Slánským, za což mu bylo vysloveno
pochvalné uznání a udělena finanční odměna. Roku 1955
obdržel vyznamenání „Za službu vlasti“, 1956 vyznamenání „Za zásluhy o obranu vlasti“, roku 1973 obdržel
pamětní medaili „K 25. výročí Vítězného února“ a v roce
1975 medaili „30 let SNB“. V roce 1956 byl povolán do
dvouleté odborné střední školy MV a převeden do kmenového stavu Ústřední školy MV F. E. Dzeržinského.Na
Správě vyšetřování MV sloužil v různých funkcích do
konce ledna 1963. K 1. 2. 1963 přemístěn k I. správě MV.
Po srpnové okupaci v roce 1968 byl členem skupiny, která prováděla pohovory s příslušníky SNB, asistoval také
při výměně členských průkazů KSČ. V sedmdesátých
letech byl tři roky na rezidentuře v Bonnu. Ze zdravotních
důvodů odešel 28. 2. 1979 v hodnosti majora do invalidního důchodu. Zemřel 21. 7. 1982 v Praze.

Vlastimil Volkán
Narodil se 29. 6. 1921 v Praze. Vyučil se obchodním příručím a toto povolání vykonával až do 28. 10. 1939, kdy
byl pro roznášení protinacistických letáků zatčen Gestapem a až do konce války vězněn v koncentračních
táborech. Po válce se objevily vážné výhrady ohledně
jeho chování vůči spoluvězňům. V roce 1946 vstoupil do
KSČ a vykonával v ní různé funkce. Dne 27. 7. 1945 nastoupil k SNB. Sloužil v Jablonci nad Nisou, od roku 1946
na různých stanicích SNB v Praze. Po únoru 1948 byl na
náv rh MO KSČ Vršov ice a Ruzy ně přeložen k St B.
Do 8. 10. 1949 sloužil na KV-StB Praha, odkud byl přidě-

len jako vyšetřovatel do Ruzyně, kde pracoval na případu Milady Horákové a spol. Během svého působení
v sektoru VI/B se podílel na případech souvisejících
s Rudolfem Slánským, především proti „nepřátelům“ na
MZV (vyslýchal např. Eduard Goldstückera), Svědkům
Jehovovým aj. Za účast na vyšetřování v případě Slánský
a spol. byl v lednu 1953 odměněn částkou 10 000 Kčs
a mimořádné povýšení na nadporučíka. Jako referent
SV MV působil až do 31. 7. 1956, kdy byl přemístěn
k IV. správě MV. Následně působil jako starší referent
pro organizování a zajišťování rekreace ministerstva
vnitra. K 30. 12. 1962 byl pro porušování socialistické
zákonnosti během procesů v letech 1949–1950 z MV
propuštěn. Pracoval pak, mimo jiné, jako zaměstnanec
Pomocných provozů restaurací a jídelen. Obdržel vyznamenání „Za statečnost“, medaili „Druhého odboje“, „Za
službu vlasti“ a Válečný kříž 1939.

František Zeipl
Narodil se 30. 3. 1921 v Dobré, okr. Dobruška. Vyučil se
malířem pokojů a natěračem a jako malíř pracoval
v Dobrušce a Hradci Králové. V letech 1940–1945 byl totálně nasazen v Brémách a ve Vratislavi. Člen KSČ od
ledna 1946. V červnu 1945 nastoupil k SNB a postupně
sloužil v Praze, Horním Litvínově a Horní Plané a u pohraničních útvarů v Nové Peci a Deštném v Orlických
horách. V roce 1947 absolvoval kurz
SNB v Tachově a byl nasazen na Slovensko proti UPA. V době únorového
převratu byl i s jednotkou přemístěn
do Prahy a aktivně se podílel na rozehnání studentské demonstrace před
Pražským hradem. Dne 16. 3. 1948 byl
přidělen k Oblastní úřadovně StB Praha, od 1. 7. 1949 ke KV-StB Praha. Po
celý rok 1949 působil na MV v odboru Ba a na počátku
roku 1950 nastoupil ke KV-StB Praha jako vyšetřovatel.
V listopadu 1950 byl jmenován zástupcem velitele vyšetřovacího sektoru VI. MNB. Byl vyznamenán Únorovým
řádem III. stupně, medailí „Za službu vlasti“, medailí
„Za zásluhy o obranu vlasti“, obdržel Čestný odznak SNB
a Řád Rudé hvězdy. Jako vyšetřovatel se podílel na šetření případu bývalého náměstka předseda vlády Jána Ševčíka a skupin tzv. pravicových sociálních demokratů
„Krčmář a spol.“, „Miloslav Šimák a spol.“, „Leopold Hájíček a spol.“, „Krucký a spol.“, Štěpána Plačka, ad., prokazatelně se dopouštěl na vyšetřovancích brutálního fyzického násilí. K 1. 4. 1954 byl zařazen jako zástupce
náčelníka oddělení Správy vyšetřování MV a koncem roku
1955 do funkce jejího náčelníka. V roce 1965 si z osobních
důvodů podal žádost o přeložení na Správu StB Hradec
Králové, kam nastoupil jako zástupce náčelníka vyšetřovacího odboru, později na vnitřním oddělení a na Inspekci krajského náčelníka. Zemřel 9. 9. 1972.
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