Tváre moci
Organizace složek StB pro boj proti vnitřnímu nepříteli
V rámci ministerstva vnitra první organizační celky zabývající se bojem proti tzv. vnitřnímu nepříteli vznikaly již v roce 1945
– tehdy především s úkolem vyhledání a očisty poválečného Československa od zrádců a kolaborantů, pátrání po
válečných zločincích, příslušnících gestapa, NSDAP a dalších zločineckých organizací, agenturní boj proti sabotážím
a teroristickým akcím ze strany německého obyvatelstva v Sudetech, ale také při obraně proti přehmatům i vysloveným
zločinům, kterých se dopouštěli např. příslušníci revolučních gard vůči německému obyvatelstvu apod.
V letech 1945–1948 probíhaly na ministerstvu vnitra pod vedením komunistického ministra Václava Noska neustálé reorganizace, které měly za cíl co nejvíce posílit vliv komunistické strany. To se nakonec podařilo a po únoru 1948 se ministerstvo
vnitra stalo jedním z hlavních nástrojů při nastolování represivního totalitního systému.
Při boji proti poraženým „silám buržoazie a Západu“ se kladl značný důraz na kontrarozvědnou práci. Po další reorganizaci
z podzimu 1945 byly kontrarozvědné úseky soustředěny do skupiny BAa, kde sektor I – obranné zpravodajství – měl na
starosti boj proti zahraničním rozvědkám a organizacím působícím na území ČSR, sektor II – politické zpravodajství – boj
proti tzv. vnitřnímu nepříteli a sektor III – hospodářské zpravodajství – boj proti sabotážím a hospodářské kriminalitě.
Zaměření sektoru II, jehož vedoucím se stal Ladislav Zelenka, se však oproti poválečné době značně změnilo. Prim hrála
obrana proti poúnorové emigraci, ideově nebezpečným spolkům a organizacím (Sokol, Junák), církvím a tzv. bývalým lidem,
což byly významné osoby společenského, hospodářského a politického života v období před komunistickým převratem,
které byly logicky novému režimu nepohodlné.
Počátkem roku 1950 se z dosavadního ministerstva vnitra vyděluje nové ministerstvo národní bezpečnosti, které bylo jasně
silovým orgánem a na jehož organizační strukturu měli značný vliv sovětští poradci. Boj proti vnitřnímu nepříteli byl
převeden pod Velitelství StB (velitel Osvald Závodský) jako jeho II. sektor (viz dokument č. 1). V roce 1952 bylo velitelství
StB přejmenováno na Hlavní správu StB a dosavadní II. sektor na II. odbor. Rozsah činnosti a oblastí zájmu této složky
Státní bezpečnosti se v průběhu času změnil a stále zvětšoval.
K další změně došlo roku 1953 po opětovném sloučení ministerstva národní bezpečnosti s ministerstvem vnitra. Iniciátorem
byl nový ministr vnitra Rudolf Barák. Na podzim 1953 tak agenda boje proti vnitřnímu nepříteli přešla pod III. správu MV
(viz dokument č. 2).
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Organizace složek StB pro boj proti vnitřnímu nepříteli
Správa se členila na odbory a ty na jednotlivá oddělení, která měla na starosti vždy konkrétní problematiku. Úkoly zpracovávané správou byly konkretizovány v ročních plánech a vyhodnoceních činnosti. (viz dokument č. 3)
V souvislosti s politickým vývojem od počátku 60. let došlo k přehodnocení názoru na efektivnost působení
kontrarozvědných složek ministerstva vnitra. V souvislosti s omezením řídících a administrativních složek na ministerstvu
byly dosavadní II. správa (zaměřena proti vnějšímu nepříteli), III. správa (vnitřní nepřítel) a IV. správa (ochrana ekonomiky)
MV od 1. 1. 1964 sloučeny do kontrarozvědné správy s krycím označením II. správa MV (viz dokument č. 4). Agenda
bývalé III. správy na jednotlivých odborech ovšem nebyla nikterak výrazně dotčena, došlo jen k přečíslování původních
odborů na II. správě. (viz dokument č. 5)
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Organizace složek StB pro boj proti vnitřnímu nepříteli B
V období pražského jara byly proti vnitřní kontrarozvědce vznášeny nejostřejší výhrady zejména v souvislosti s její činností v
první polovině 50. let. Zcela reálně se uvažovalo o zrušení kontrarozvědných odborů zaměřených proti vnitřnímu nepříteli a
připravoval se rozsáhlý přesun pravomocí z orgánů StB na orgány VB (viz dokument č. 6). Vzhledem ke vstupu „bratrských
armád“ k tomu však již nedošlo (viz dokument č. 7).
Během normalizace bylo při vyhodnocování předsrpnového vývoje především ze strany starých „kádrů“ konstatováno, že
spojení kontrarozvědných správ do jedné bylo chybou, která ve svém důsledku usnadnila nástup „kontrarevolučních“ sil v
roce 1968. Proto byla roku 1974 jednotná kontrarozvědka opětovně rozdělena na správu kontrarozvědky pro boj proti
vnějšímu nepříteli (II. správa), správu kontrarozvědky proti vnitřnímu nepříteli (X. správa) a správu kontrarozvědky pro
ochranu ekonomiky (XI. správa) (viz dokument č. 8).
X. správa SNB byla po následujících 14 let hlavním nositelem boje proti disentu, chartistům, církvím, tzv. „závadové
mládeži“ a jiným, z hlediska vládnoucí moci nebezpečným skupinám. Zaměření činnosti lze nejlépe dokumentovat na
organizačních řádech X. správy SNB (viz dokument č. 9 a č. 10).
V rámci reorganizací koncem 80. let se opět začalo uvažovat o snížení počtu vedoucích kádrů a větší míře racionalizace v
bezpečnostním aparátu. V roce 1988 opětovně došlo ke sloučení II., X. a XI. správy do Hlavní správy kontrarozvědky (krycí
označení II. správa SNB). Bezpečnostním složkám to však v obraně proti rozkladu komunistického systému nebylo mnoho
platné. Kontrarozvědné odbory pro boj proti vnitřnímu nepříteli (9. až 12.) Hlavní správy kontrarozvědky byly zrušeny 12.
ledna 1990 (viz dokument č. 11; RMV ČSSR 6/1990).
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Ladislav
ZELENKA

Zdroj: ABS, personální spis L..Zelenky; Osobní evidenční karta příslušníka MV

15. března 1915

Absolvoval 5 tříd obecné školy a 4 třídy školy měšťanské. Poté se
vyučil typografem-sazečem. V roce 1943 zatčen a do konce války
vězněn. V roce 1947 absolvoval několik zpravodajských kurzů a v
roce 1949 půlroční stranickou školu.
Od roku 1934 v KSČ. Do roku 1937 pracoval ve své původní profesi
jako typograf-sazeč. V letech 1937 až 1938 absolvoval prezenční
vojenskou službu. Poté pracoval jako pomocný dělník v továrně
Philips v Praze-Hloubětíně. Zde se zapojil do odbojové činnosti,
za kterou byl v roce 1943 odsouzen na 5 let vězení. Trest si odpykal
v koncentračních táborech v Terezíně a později v Ebrachu. Po osvobození tábora americkou armádou se vrátil do Prahy, kde nejprve
pracoval na sekretariátu KSČ na Praze 3 a k 1. 8. 1945 nastoupil do
služeb Zemského národního výboru., resp. Zemského odboru
bezpečnosti II (ZOB II), kde pracoval v oddělení zabývajícím se politickým zpravodajstvím. K 7. 9. 1947 byl převeden do stavu ministerstva vnitra ke Sboru národní bezpečnosti a byl zařazen k odboru BA,
kde se zabýval stále politickým zpravodajstvím. V roce 1947 absolvoval také několik zpravodajských kurzů. Od roku 1948 se výrazně
podílel na perzekuci demokratické opozice proti komunistickému
režimu i čistkách uvnitř strany a SNB. Od roku 1950 byl náčelníkem
II. sektoru Velitelství StB na MNB. 17. 2. 1951 byl zatčen a obviněn z
účasti na vraždě Ing. Konečného, který měl být údajně zapleten do
vraždy mjr. Šrama. 4. 5. 1951 byl od SNB propuštěn a byly mu
odňaty všechny hodnosti. Z vazby propuštěn 19. 1. 1953. V letech
1956 a 1963 až 1964 byl Zelenkův případ řešen společně
s případem Plaček, Čech, Pich-Tůma na ÚV KSČ. Výsledkem bylo
udělení důtky a potvrzení jeho propuštění ze SNB. V letech 1968 až
1970 probíhal v Příbrami se Zelenkou soudní proces, který jej uznal
vinným, avšak nevedl k jeho potrestání pro nedostatek důkazů
a promlčení činu.

Jaroslav
MILLER

Zdroj: ABS, personální spis J. Millera; Osobní evidenční karta příslušníka MV

20. května 1914
31. října 1979

Absolvoval 5 tříd obecné školy a 3 třídy školy měšťanské. V roce
1932 se vyučil mechanikem. Za války byl nasazen u firmy Siemens v
Praze. V roce 1949 absolvoval tříměsíční školu pro nižší střední
velitelské kádry v Doupově.
Od roku 1945 v KSČ. V letech 1936 až 1939 absolvoval základní
vojenskou službu. Za okupace pracoval jako mechanik v továrně
Siemens v Praze-Vysočanech. Během Pražského povstání se
účastnil bojů v Praze 8. Od roku 1945 do roku 1948 zastával funkci
předsedy závodní rady v továrně Elektrosignál Praga (bývalý
Siemens). Ke Sboru národní bezpečnosti byl přijat k 6. 12. 1948. V
roce 1951 byl pověřen funkcí velitele II. sektoru V-StB a koncem roku
1951 zástupcem velitele StB. Od 1. 7. 1952 byl jmenován
náčelníkem Hlavní správy StB. V této funkci vydržel až do reorganizace StB v říjnu 1953. V letech 1953 až 1961 působil jako náčelník
I. správy MV (Správa zahraničně politické rozvědky). Od konce roku
1961 působil na Hlavní správě tiskového dohledu. Na konci roku
1962 byl odvolán a zproštěn výkonu služby u SNB. Důvodem se
stala činnost v průběhu politických procesů v letech 1949 až 1953,
kdy byl z pozice vrchního představitele Státní bezpečnosti plně
odpovědný za nelidské zacházení s politickými odpůrci režimu
a užívání protizákonných metod ve vyšetřování. V lednu 1963 mu
byla odňata hodnost plukovníka a také veškerá vyznamenání, která
za dobu své služby v SNB získal (v roce 1955 vyznamenán medailí
„Za službu vlasti“ a v roce 1959 „Za zásluhy o obranu vlasti“).

Frantisek
NEMEC

14. září 1921
29. srpna 1992

Absolvoval 5 tříd obecné školy a 3 třídy školy měšťanské. V letech
1936 až 1938 průmyslovou školu odbornou ve Frýdku. Vyučen
kovářem. Za války dělník. V letech 1954 až 1955 absolvoval studium
v SSSR. V roce 1965 získal titul JUDr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1974 až 1977 absolvoval několik kurzů
na Vysoké škole F. E. Dzeržinského v Moskvě.
Od roku 1945 v KSČ. Za okupace pracoval ve Vítkovických
železárnách. V roce 1945 byl členem Revolučních gard. Od 14. 7.
1945 byl převeden ke Sboru národní bezpečnosti na oblastní
úřadovnu SNB v Těšíně. Od roku 1948 působil v Praze na odboru
BAo a později na Hlavní správě StB (HS-StB). V roce 1953 obdržel
odměnu 10 000 Kč a řád „Za statečnost“ a „Za úspěšné plnění úkolů
v boji se spikleneckým centrem“. V témže roce se stal nejprve
náčelníkem II. odboru HS-StB a po reorganizaci StB v říjnu téhož
roku náčelníkem III. správy MV (vnitřní nepřítel). V letech 1954 až
1955 byl vyslán na studia do SSSR. V letech 1955 až 1960 působil
jako náčelník KS-MV Karlovy Vary (Krajská správa ministerstva
vnitra). V roce 1960 byl přemístěn ke KS-MV Praha na úsek operativy. Od roku 1963 působil jako náčelník OO-MV Praha-východ
(okresní odbor). Od podzimu 1967 do dubna 1974 pracoval v
různých funkcích na KS-MV Praha. Od 1. 5. 1974 byl přemístěn na
nově vzniklou Vysokou školu SNB. Zde naposledy působil jako
náčelník katedry hlavních směrů kontrarozvědné práce a náčelník
katedry boje s ideologickou diverzí. V roce 1979 byl ze služeb SNB
uvolněn a odešel do starobního důchodu. Za svoje služby v MV byl v
roce 1955 vyznamenán medailí „Za službu vlasti“, v roce 1956 „Za
zásluhy o obranu vlasti“, v roce 1970 obdržel „Čestný odznak SNB“ a
v roce 1975 medaili „30 let SNB“.

Zdroj: ABS, personální spis F. Němce; Osobní evidenční karta příslušníka MV

Jaroslav
BARTON

20. ledna 1920
07. ledna 1971

Absolvoval 5 tříd obecné školy a 4 třídy školy měšťanské v Praze.
V roce 1935 nastoupil do učení na zahradníka. Za války byl nasazen
jako dělník v Německu. V roce 1946 absolvoval šestiměsíční kurz u
Pohotovostního pluku 1 Národní bezpečnosti v Tachově. V roce 1952
ukončil studium na Vysoké škole politických a hospodářských věd v
Praze (titul Ing.).
Od roku 1945 v KSČ. Za okupace totálně nasazen na práci
v Německu. Po válce se vrátil do Československa. 14. 6. 1945
vstoupil do Sboru národní bezpečnosti. Zde v letech 1945 až 1947
sloužil u Pohraniční stráže. V lednu 1948 podal žádost o propuštění
ze služeb Sboru národní bezpečnosti, které bylo k 27. 3. 1948 kladně
vyřízeno. Od roku 1948 působil na Okresním akčním výboru Národní
fronty v Tachově. V letech 1949 až 1952 studoval Vysokou školu
politických a hospodářských věd v Praze. Po absolvování školy pracoval v aparátu ÚV KSČ. K 1. 12. 1955 byl znovu přijat k MV a
ustanoven do funkce náčelníka III. správy MV (vnitřní nepřítel). V
roce 1963 byl z této funkce ze zdravotních důvodů odvolán a ustanoven do funkce zástupce náčelníka IV. správy MV (kontrarozvědná
ochrana ekonomiky). V roce 1964 byl ustanoven náčelníkem IV.
správy HS StB (sledovačka). V letech 1964 až 1965 byl opět
dlouhodobě nemocen, proto byl v roce 1966 jmenován náčelníkem
operačního odboru IV. správy MV, kde se předpokládala menší psychická i fyzická zátěž než ve funkci náčelníka celé správy. Zároveň
působil jako lektor
na Střední odborné škole na Slapech, kde bylo výcvikové středisko
sledovačky. V období před a po okupaci se stavěl protireformně
a těžce nesl oprávněné útoky veřejnosti i reformních komunistů proti
protiprávní činnosti StB, hlavně IV. správy MV. Ve funkci náčelníka
operačního odboru působil až do roku 1969, kdy se stal náčelníkem
oddělení svodné a koncepční činnosti na IV. správě MV. Od května
1969 do 1. 6. 1970 pracoval na Hlavním výboru KSČ I. při ministerstvu vnitra ČSSR. Za svoje služby v MV byl v roce 1959 vyznamenán
medailí „Za službu vlasti“, v roce 1968 „Za zásluhy o obranu vlasti“
a „Řádem rudé hvězdy“ v roce 1970.

Zdroj: ABS, personální spis J. Bartoně; Osobní evidenční karta příslušníka MV

Miloslav
KOSNAR

Zdroj: ABS, personální spis M. Košnara; Osobní evidenční karta příslušníka MV

05. ledna 1926

Absolvoval 5 tříd obecné školy a 4 třídy školy měšťanské
v Košumberku. V roce 1944 absolvoval dvouletou obchodní školu
ve Vysokém Mýtě. V roce 1957 absolvoval Vysokou školu stranickou
při ÚV KSSS v Moskvě (titul RSDr.).
Od roku 1945 v KSČ. V letech 1944 až 1945 totálně nasazen jako
pomocný dělník v mlékárně v Chocni. Od roku 1945 do podzimu
pracoval jako úředník v Severočeském konzumním družstvu
Poživatina Liberec. V letech 1948 až 1963 pracoval v aparátu KSČ.
Zde zastával různé funkce, naposledy jako vedoucí odboru propagandy a agitace ÚV KSČ. V roce 1963 byl jako spolehlivý soudruh
přijat k SNB a stal se náčelníkem III. správy MV (vnitřní nepřítel).
Po reorganizaci v roce 1964 byl zařazen k II. správě MV opět na
pozici náčelníka. V květnu 1968 byl z funkce náčelníka odvolán
v důsledku špatného zdravotního stavu. V letech 1968 až 1969
sloužil jako starší referent na I. správě MV (rozvědka). Po okupaci
Československa vojsky Varšavské smlouvy se přiklonil k nereformnímu křídlu strany a jako náčelník HS-StB a od září 1969, kdy se stal
náměstkem ministra vnitra, se výrazně podílel na „vyčištění“ ministerstva vnitra od „pravicových, antisocialistických a kontrarevolučních
sil“. V roce 1969 dostal za toto „obětavé a iniciativní plnění úkolů
při potlačení kontrarevolučních živlů v srpnu 1969“ věcný dar – magnetofon. K 28. 2. 1973 byl z funkce náměstka ministra vnitra odvolán
a zařazen do placené zálohy MV. Služební poměr u MV ukončil
k 31. 1. 1974. Za svoji službu u SNB získal v roce 1970 medaili
„Za upevňování přátelství ve zbrani I. stupně“ a roce 1971 sovětský
„Řád Rudého praporu“.

Vítezslav
HLAVÁCEK

Zdroj: ABS, personální spis V. Hlaváčka; Osobní evidenční karta příslušníka MV

23. června 1928

Absolvoval 5 tříd obecné školy a 4 třídy školy měšťanské v Praze, za
války byl v učení. V roce 1949 absolvoval školu pro instruktory StB.
V roce 1960 absolvoval operativní školu v SSSR. V letech 1963 až
1966 studoval Vysokou školu politickou při ÚV KSČ (titul RSDr.).
Od roku 1945 v KSČ. Po dokončení měšťanské školy krátce pracoval
jako obchodní příručí. Ke Sboru národní bezpečnosti byl přijat
k 3. 6. 1946. V letech 1946 až 1951 pracoval jako administrativní síla
a referent školského a studijního oddělení při ZOB II. V letech 1951
až 1953 pracoval jako referent na Hlavní správě Státní bezpečnosti,
kde pracoval jako náčelník oddělení, které se zabývalo bojem proti
rozvědce USA. Po vzniku II. správy MV (správa kontrarozvědky)
sloužil na jejím 1. odboru, kde pracoval na stejné tematice,
tj. rozvědka USA a zastupitelský úřad USA v Československu. V roce
1959 nastoupil na roční studium operativní školy v SSSR. V letech
1960 až 1963 působil jako náčelník 3. a později 6. odboru II. správy
MV. V letech 1963 až 1966 byl zařazen do činných záloh a studoval
Vysokou školu politickou při ÚV KSČ, kde získal titul RSDr. V roce
1966 byl přemístěn na 11. odbor II. správy MV, kde působil jako
náčelník. Od začátku roku 1968 se snažil o změny v organizaci StB.
Den po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy,
22. 8. 1968, se zúčastnil aktivu příslušníků StB na odpor proti
okupaci. Od 25. 8. 1968 byl ustanoven náčelníkem II. správy MV.
Ve své funkci odmítl jednat s okupačními vojsky a sovětskými
poradci. Ve funkci náčelníka II. správy MV vydržel do 5. 4. 1969, kdy
se stal zástupcem náčelníka odboru „A“ II. správy FSZS. V říjnu 1969
mu byla funkce pozastavena a bylo provedeno šetření jeho činnosti
v době před okupací a po ní. Na základě těchto šetření byl jako
„nevyhovující soudruh“, který podporoval „pravicovou kontrarevoluci“
a Dubčeka, k 31. 1. 1970 propuštěn ze služeb Sboru národní
bezpečnosti a zároveň vyloučen z KSČ. V souvislosti s jeho
propuštěním mu byla odňata vyznamenání, která za dobu služby
u SNB získal (medaile „Za službu vlasti“ 1955 a „Za zásluhy o obranu
vlasti“ 1957).

Václav
SORAL

Zdroj: ABS, personální spis V. Šorala; Osobní evidenční karta příslušníka MV

01. května 1928

Absolvoval 5 tříd obecné školy a 4 třídy školy měšťanské v Ostravě.
V letech 1943 až 1946 absolvoval obchodní akademii v Ostravě, kde
složil maturitu. V letech 1955 až 1956 absolvoval školu pro vedoucí
pracovníky operativních součástí v SSSR. V letech 1963 až 1966
studoval Vysokou školu politickou při ÚV KSČ (titul RSDr.).
Od roku 1948 v KSČ. Po maturitě na obchodní akademii v Ostravě
pracoval jako úředník v Občanské záložně v Ostravě-Mariánských
Horách. V letech 1949 až 1950 absolvoval základní vojenskou
službu. Zde absolvoval zpravodajský kurz a stal se pracovníkem
vojenského zpravodajství. K 15. 10. 1950 byl přijat do služeb Sboru
národní bezpečnosti. V letech 1951 až 1952 působil na KVZS Jihlava
jako výkonný orgán v operativě. Od roku 1952 byl jmenován
náčelníkem OVKR 5. mechanizované divize ve Slaném. Od roku
1953 do roku 1968 byl v různých funkcích na III. správě MV (Hlavní
správa vojenské kontrarozvědky), naposledy jako zástupce náčelníka
HSVKR. V roce 1955 získal za svoji službu medaili „Za službu vlasti“
a v roce 1965 medaili „Za zásluhy o obranu vlasti“. Na podzim 1968
byl povolán v souvislosti s reorganizací StB a kádrovými změnami do
funkce náčelníka sjednocené kontrarozvědky (HS StB). V témže roce
obdržel „Řád rudé hvězdy“. Ve funkci náčelníka vydržel do
22. 9. 1969, kdy na vlastní žádost tento post opustil s odůvodněním,
že vzhledem k složité politické a organizační situaci v HS StB není
schopen tuto funkci plnohodnotně zastávat. Důvodem se staly jeho
postoje k politice strany před srpnovou okupací 1968, kdy stál pevně
za politikou strany a Dubčekem. V nových podmínkách byl jako
„nespolehlivý soudruh“ nejprve převeden zpět k VKR a následně
vyhodnocen jako „nevyhovující“ a k 31. 8. 1970 propuštěn ze služeb
Sboru národní bezpečnosti. Současně byl také vyloučen z KSČ.

Stefan
HUBINA

Zdroj: ABS, personální spis Š. Hubina; Osobní evidenční karta příslušníka MV

21. července 1922

Absolvoval 5 tříd obecné školy a 4 třídy školy měšťanské v Nových
Zámcích. V letech 1936 až 1938 studoval Baťovu školu ve Zlíně.
V letech 1947 až 1948 absolvoval školu SNB I. stupně. V roce 1951
absolvoval odbornou politickou školu. V letech 1956 až 1957 absolvoval operativní školu v SSSR.
Od roku 1946 v KSČ. V roce 1942 narukoval k maďarské armádě
jako tankista. V roce 1944 dezertoval a do konce války se skrýval.
V roce 1945 pracoval v Baťových závodech v Baťovanech. V roce
1946 nastoupil do služeb Pověřenectva vnitra. V roce 1947 se
účastnil bojů proti „banderovcům“. V roce 1948 působil na stanici
SNB v Rimavské Sobotě. V roce 1949 sloužil v Komárně, odkud
v roce 1950 přešel ke krajské správě StB Banská Bystrica (KS-StB).
V témže roce byl podmínečně odsouzen k 10 měsícům vězení za
machinace s benzinem a přijetí úplatku, trest byl později zahlazen
amnestií. V roce 1953 zastával funkci náčelníka III. odboru (ochrana
ekonomiky). Od roku 1954 zastával funkci náčelníka OŽD-MV
Košice. V letech 1956 až 1957 absolvoval operativní školu v SSSR.
V roce 1962 byl přemístěn k V. správě MV jako zástupce náčelníka.
V roce 1963 působil jako zástupce náčelníka IV. správy MV. V roce
1964 přichází na II. správu MV, kde se v roce 1969 stává
náčelníkem. V době okupace vojsky Varšavské smlouvy se staví
proti reformním tendencím ve straně a společnosti. V roce 1970 byl
z funkce náčelníka II. správy FMV odvolán a dočasně převeden k
V. správě FMV (Ochrana stranických a ústavních činitelů). V roce
1972 byl přemístěn jako činná záloha k sekretariátu ministra vnitra
a působil jako zástupce FMV v SSSR. V roce 1980 odešel ze služeb
Sboru národní bezpečnosti do starobního důchodu.
Během své služby v SNB získal řadu vyznamenání a ocenění (1955
„Za službu vlasti“, 1960 „Za obranu vlasti“, 1970 „Řád Rudé hvězdy“,
1971 „Čestný odznak SNB“, 1972 medaile „Za upevňování přátelství
ve zbrani I. stupně“, 1975 „30 let SNB“ a 1980 medaili „Za službu
v SNB“).

Jaroslav
HRBÁCEK

10. září 1925
13. prosince 1980

Absolvoval 5 tříd obecné školy a 4 třídy školy měšťanské v Šenově.
V letech 1940 až 1943 se vyučil slévačem ve Vítkovických
železárnách, v únoru 1945 nasazen na zákopové práce. V roce 1949
absolvoval tříměsíční základní školu SNB v Trutnově. V roce 1962
absolvoval Vysokou školu báňskou v Ostravě a získal titul Ing. V roce
1968 se zúčastnil kurzu pro vedoucí pracovníky MV. V roce 1973 byl
vyslán na tříměsíční kurz na Vysokou školu F. E. Dzeržinského
v Moskvě.
Od roku 1947 v KSČ. V letech 1943 až 1945 pracoval jako slévač
ve Vítkovických železárnách. V letech 1945 až 1947 absolvoval
základní vojenskou službu, po jejímž absolvování se vrátil zpět do
Vítkovických železáren. V roce 1948 vstoupil do služeb Sboru
národní bezpečnosti. Po absolvování nástupní tříměsíční základní
školy SNB nastoupil jako výkonný orgán na Velitelství StB Praha.
Zde pracoval na II. sektoru na problematice „agrární ilegality“ a
„buržoazních nacionalistů“, kde se při výkonu služby dopustil
několika přestupků (rozkrádání zabaveného majetku), za což byl v
roce 1954 potrestán 20 dny domácího vězení. V roce 1951 byl
převelen do Bratislavy,
kde od roku 1953 byl náčelníkem KS-StB Bratislava. V témže roce
byl krátce náčelníkem KS-StB Košice a nakonec byl převeden k KS
MV Ostrava ve funkci zástupce náčelníka KS. V roce 1957 získal
medaili „Za zásluhy o obranu vlasti“. V letech 1962 až 1970 působil
ve funkci náčelníka KS SNB Ostrava, kde získal v roce 1965 „Řád
rudé hvězdy“ a v roce 1970 medaili „Za upevňování přátelství
ve zbrani I. stupně“. K 15. 12. 1970 byl jmenován náčelníkem jednotné zpravodajské služby II. správy FSZS. V roce 1974 se stal
náčelníkem II. správy SNB (Hlavní správa kontrarozvědky pro boj
proti vnějšímu nepříteli). V roce 1975 mu byl kromě „Medaile 30 let
SNB“ udělen také „Řád práce“. V roce 1979 byl odvolán z funkce
náčelníka ze zdravotních důvodů a přemístěn na Vysokou školu SNB
jako vědecko-pedagogický pracovník. V roce 1980 zemřel.

Zdroj: ABS, personální spis J. Hrbáčka; Osobní evidenční karta příslušníka MV

Vladimír
STÁREK

17. srpna 1924

Absolvoval 5 tříd obecné školy, v roce 1942 ukončil studia na sedmiletém gymnáziu v Praze. Za války pomocný dělník v továrně Walter v
Praze, v únoru 1945 poslán na stavbu trati, v dubnu uprchl. V roce
1947 absolvoval roční externí kurz na Učitelském ústavu v Praze. V
letech 1955 až 1959 absolvoval Vysokou školu politickou při ÚV
KSČ. V roce 1973 byl vyslán na tříměsíční kurz na Vysokou školu F.
E. Dzeržinského v Moskvě.
Od roku 1945 v KSČ. Po druhé světové válce pracoval jako pomocný
učitel v Mikulášovicích, okres Šluknov. Základní vojenskou službu
absolvoval v letech 1946 až 1947, přičemž byl zařazen k letectvu
jako technik a později jako osvětový pracovník. Po skončení základní
vojenské služby žádal o přijetí k Bezpečnostnímu letectvu ministerstva vnitra jako osvětový důstojník. Ke Sboru národní bezpečnosti
nastoupil k 1. 10. 1948. Po zrušení útvarů Bezpečnostního letectva
v roce 1951 byl přeřazen jako politický a kádrový pracovník na politický sekretariát ministerstva národní bezpečnosti. K 1. 10. 1953
nastoupil na 1. odbor II. správy MV (boj proti rozvědce USA). V roce
1955 získal medaili „Za službu vlasti“. Od roku 1955 byl předsedou
ÚO KSČ při II. správě MV. V roce 1957 byl vyznamenán medailí
„Za zásluhy o obranu vlasti“. Od roku 1961 byl zařazen na VIII.
oddělení ÚV KSČ (oddělení státní administrativy) a ze stavu MV
vyjmut jako činná záloha. K 15. 10. 1968 se jako politicky spolehlivý
kádr vrací zpět na II. správu FSZS. V letech 1973 až 1974 je ustanoven zástupcem náčelníka sekretariátu FMV. Od 1. 6. 1974 je jmenován náčelníkem nově vytvořené X. správy FMV (Správa
kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli). Zde je přímo
odpovědný za akce StB proti domácí opozici a disentu (Charta 77,
VONS apod.). V roce 1982 byl přemístěn opět na sekretariát FMV
a od roku 1983 do roku 1986, kdy odešel do starobního důchodu, byl
zařazen v činné záloze při Kanceláři ministra vnitra. Během své
služby v SNB obdržel řadu československých i mezinárodních vyznamenání.

Zdroj: ABS, personální spis V. Stárka; Osobní evidenční karta příslušníka MV

Zdenek
WIEDERLECHNER
21. dubna 1930

Absolvoval 5 tříd obecné školy, 3 třídy školy měšťanské. Za války v
učení holičem. V roce 1957 absolvoval operativní kurz na Střední
odborné škole F. E. Dzeržinského MV. V roce 1964 absolvoval
právnický kurz při KS MV České Budějovice. V témže roce ukončil
úspěšně tříletý kurz vyšetřovatelů na Střední odborné škole F. E.
Dzeržinského MV. V roce 1967 ukončil studia na Večerní univerzitě
marxismu-leninismu. V roce 1973 ukončil rezortní právnický kurz na
Právnické fakultě univerzity Karlovy v Praze.
Od roku 1945 v KSČ. V letech 1947 až 1949 pracoval jako dělník na
Krajské správě silnic Jihlava. V letech 1949 až 1950 byl tajemníkem
OV KSČ Třešť. V letech 1951 až 1952 instruktorem ÚV ČSM v
Praze. Po absolvování základní vojenské služby v letech 1951 až
1952 sloužil do roku 1952 jako operativní pracovník u odboru Vojenské kontrarozvědky při Krajském vojenském velitelství České
Budějovice. V roce 1957 obdržel medaili „Za službu vlasti“. V roce
1960 byl při výkonu služby postřelen ze samopalu vojínem
Františkem Prokopem. 1. 1. 1962 byl převeden od VKR ke krajské
správě ministerstva vnitra České Budějovice. Zde působil jako
vyšetřovatel a později jako starší referent 1. zvláštního oddělení
(operativní evidence a archiv). V letech 1966 až 1969 pracoval na
2. odboru KS SNB České Budějovice (kontrarozvědka). V roce 1969
byl vyznamenán medailí „Za zásluhy o obranu vlasti“. V roce 1960
byl při výkonu služby postřelen ze samopalu. Od téhož roku do roku
1980 byl zařazen na vnitřním oddělení KS SNB České Budějovice,
kde byl od roku 1977 náčelníkem. V roce 1975 získal vyznamenání
„30 let SNB“ a v roce 1979 vyznamenání „Medaile SNB“. Od 1. 4.
1980 do 1. 6. 1982 byl ve funkci náčelníka celé KS SNB České
Budějovice. V roce 1981 získal medaili „Za upevňování přátelství ve
zbrani II. stupně“. V letech 1982 až 1988 byl ve funkci náčelníka X.
správy SNB (Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli).
Zde řídil akce proti domácí opozici a disentu. V roce 1985 získal
„Řád rudé hvězdy“ a v při svém odchodu ze služeb Sboru národní
bezpečnosti do starobního důchodu medaili „Za službu v SNB“. V
průběhu služby obdržel také řadu mezinárodních vyznamenání.

Zdroj: ABS, personální spis Z. Wiederlechnera; Osobní evidenční karta příslušníka MV

Vojtech
ZAMYKAL

16. června 1946

Absolvoval 9 tříd základní školní docházky, 4 roky studia na Střední
průmyslové škole strojnické v Praze, které v roce 1965 zakončil
maturitou. V roce 1968 absolvoval nástupní školu VB na střední
odborné škole MV v Ostrově nad Ohří. StB SOŠ F. E. Dzeržinského
FMV ve Vinoři. V letech 1972 až 1975 studoval na Vysoké škole
F. E. Dzeržinského v Moskvě (titul JUDr.). V roce 1983 absolvoval
na téže škole měsíční kurz pedagogických pracovníků MV a v roce
1984 zde získal vědeckou aspiranturu (titul CSc.)
Od roku 1965 v KSČ. Po absolvování základní vojenské služby
v letech 1965 až 1967 a pracovní praxi v Závodech Jana Švermy
v Praze-Jinonicích, kde pracoval jako kontrolor-strojní technik, nastoupil 1. 10. 1967 ke Sboru národní bezpečnosti. Od 1. 10. 1967
do 21. 12. 1968 sloužil v hodnosti strážmistra jako hlídkový příslušník
MO-VB (místní oddělení Veřejné bezpečnosti) Karlín, OO-VB
(obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti) Praha 8. Poté absolvoval
nástupní školu VB na Střední odborné škole MV v Ostrově nad Ohří
a vrátil se zpět na MO-VB v Karlíně jako výkonný příslušník.
K 1. 7. 1970 byl přemístěn k II. správě FS ZS, kde se zabýval agenturním rozpracováním zastupitelských úřadů kapitalistických států.
V letech 1972 až 1975 studoval na Vysoké škole F. E. Dzeržinského
v Moskvě, kde získal titul JUDr. V roce 1973 získal medaili
„Za službu vlasti“. V letech 1975 až 1977 působil ve funkci zástupce
náčelníka 4. odboru II. správy SNB, kde se zabýval operativním rozpracováním zastupitelských úřadů a kontrarozvědné ochrany Federálního ministerstva zahraničních věcí. V roce 1977 získal medaili
„Za zásluhy o obranu vlasti“. Od téhož roku do roku 1985 působil na
3. oboru II. správy na úseku „obrany proti britské rozvědce SIS“.
V roce 1983 byl dočasně pověřen funkcí zástupce náčelníka II.
správy SNB a zároveň působil jako náčelník Katedry základů
kontrarozvědné činnosti a boje proti podvratné činnosti nepřítele na
fakultě StB VŠ SNB. V roce 1985 obdržel vyznamenání „Za upevnění
přátelství ve zbrani II. stupně“ za spolupráci mezi kontrarozvědkami
ČSSR, NDR a SSSR. V roce 1987 obdržel „Medaili SNB“. V letech
1987 až 1988 působil jako zástupce náčelníka XI. správy SNB
(ekonomická kontrarozvědka). Po sloučení XI. správy SNB s II.
správou SNB v roce 1988 působil jako zástupce náčelníka II. správy
SNB. Ze služeb SNB odešel na vlastní žádost v dubnu 1990.

Zdroj: ABS, personální spis V. Zamykala; Osobní evidenční karta příslušníka MV

Karel
VYKYPEL

29. prosince 1943

Absolvoval jedenáctiletku v Tišnově zakončenou maturitou v roce
1961. Roku 1962 začal studovat Vysokou školu zemědělskou v Brně.
Studia nedokončil. V roce 1967 absolvoval nástupní školu VB. V roce
1973 absolvoval doplňující studium kontrarozvědného zaměření na
SOŠ MV ve Vinoři. V roce 1977 získal titul PhDr. na Filozofické
fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně v oboru psychologie. V roce
1980 a 1987 absolvoval měsíční školení na Vysoké škole F. E.
Dzeržinského v Moskvě. V roce 1988 absolvoval nástavbový kurz
na Večerní univerzitě marxismu-leninismu.
Od roku 1970 v KSČ. Po absolvování základní vojenské služby
v letech 1962 až 1964 a pracovní praxi jako závozník u ČSAD Tišnov
nastoupil 1. 2. 1965 ke Sboru národní bezpečnosti. Od 1. 2. 1965
do 28. 2. 1968 sloužil jako hlídkový a později výkonný příslušník na
obvodním oddělení Veřejné bezpečnosti Brno 3. Od 1. 3. 1968 byl
zařazen na 2. odboru S-StB Brno (kontrarozvědný odbor, potírání
pravicové opozice). V roce 1971 získal medaili „Za službu vlasti“
a v roce 1976 „Za zásluhy o obranu vlasti“. Od roku 1977 byl zástupcem náčelníka 2. odboru S-StB Brno. Od roku 1978 náčelníkem.
K 1. 4. 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. V roce 1981 mu byla udělena
„Medaile SNB“ a v roce 1982 „Za upevňování přátelství ve zbrani
II. stupně“. V roce 1986 se stal zástupcem náčelníka X. správy SNB.
V této funkci vydržel až do roku 1988, kdy byla X. správa SNB
sloučena s II. správou SNB. Od srpna 1988 vedl nejprve z pověření
a od ledna 1989 z jmenování II. správu SNB. V roce 1989 obdržel
vyznamenání „Za vynikající práci“. Po listopadových událostech roku
1989 byl v únoru 1990 odvolán z funkce náčelníka a k 23. 6.
propuštěn ze služeb SNB. Za perzekuci opozice v osmdesátých
letech byl v roce 1992 odsouzen k třem a půl roku odnětí svobody.

Zdroj: ABS, personální spis K. Vykypěla; Osobní evidenční karta příslušníka MV

Miroslav
CHOVANEC

26. dubna 1950

Absolvoval 9 tříd základní školní docházky, 4 roky studia na Střední
průmyslové škole chemické ve Svitě, které v roce 1969 zakončil
maturitou. V roce 1970 absolvoval Poddůstojnickou školu v Bzenci.
V roce 1974 absolvoval nástupní školu StB SOŠ F. E. Dzeržinského
FMV ve Vinoři. Roku 1981 získal titul Ing. na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě. V roce 1984 absolvoval měsíční kurz náčelníků
po linii X. správy na Vysoké škole F. E. Dzeržinského. V roce 1985
ukončil studia na Večerní univerzitě marxismu-leninismu.
Od roku 1975 v KSS. Po absolvování základní vojenské služby
v letech 1969 až 1971 a pracovní praxi v Závodech organických
hnojiv v Košicích a u Komunálních služeb Košice, kde pracoval jako
chemik a technik, nastoupil 15. 11. 1972 ke Sboru národní
bezpečnosti. Od 15. 11. do 7. 1. 1974 sloužil jako starší referent na
4. oddělení 2. odboru S-StB Košice. Od 8. 1. 1974 do 12. 7. 1974
absolvoval nástupní školu StB SOŠ F. E. Dzeržinského FMV ve
Vinoři. V letech 1975 až 1981 působil na 3. odboru S-StB Košice
(kontrarozvědná ochrana ekonomiky). V roce 1978 mu byla udělena
medaile „Za službu vlasti“. V letech 1981 až 1983 ve funkci staršího
referenta až náčelníka Vnitřního odboru S-StB Košice. V roce 1983
postupně zástupce náčelníka a poté náčelníkem 2. odboru S-StB
Košice (kontrarozvědka). Ve stejném roce byl za svoji práci oceněn
medailí „Za zásluhy o obranu vlasti“. V roce 1985 obdržel vyznamenání „Za upevnění přátelství ve zbrani II. stupně“ za spolupráci
mezi S-StB Košice a Výborem Státní bezpečnosti Zakarpatské
oblasti SSSR. K 1. 2. 1987 přeložen k X. správě SNB (Správa
kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli). Zde pracoval na
1. odboru (boj proti domácí opozici). Po vzniku Hlavní správy
kontrarozvědky (II. správa SNB) v roce 1988 se stal náčelníkem
10. oboru. V roce 1989 zástupce náčelníka II. správy SNB (řídil
operativní odbory politického zpravodajství), kde se mimo jiné podílel
na realizaci mimořádných bezpečnostních opatření proti občanským
nepokojům v průběhu roku 1989. V roce byl 1990 v souvislosti
s událostmi 17. listopadu 1989 propuštěn ze služebního poměru
ve FMV.

Zdroj: ABS, personální spis M. Chovanca; Osobní evidenční karta příslušníka MV

Antonín
PRCHAL

Zdroj: Personální spis A. Prchala; KALOUS, Jan: Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950: zákulisí případu Číhošť. In: Sešity ÚDV, č. 4,
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2001

07. května 1923
20. května 1996

Absolvoval 5 tříd obecné školy, 4 třídy měšťanské školy, 2 třídy
obchodní školy, 3 třídy obchodní akademie, do roku 1944 studoval,
poté byl totálně nasazen jako pomocný dělník v továrně BMW ve
Starých Horách u Jihlavy. V roce 1949 absolvoval čtrnáctidenní politická škola ministerstva vnitra.
Do KSČ vstoupil 21. 5. 1945.
K SNB nastoupil 1. 6. 1945, do 31. 9. 1945 působil na oddělení StB
(O-StB) Jihlava, 1948–1949 tzv. instruktážní skupina v StB,
od července 1949 zástupce velitele IV. sektoru (výkon), od r. 1950
velitel V. sektoru (vyšetřování), od února 1951 zástupce velitele StB,
potom její velitel, od 12. 2. 1952 první náměstek ministra vnitra,
1. 5. 1956 odvolán, 30. 6. 1956 mu byl ukončen služební poměr
u SNB, 31. 7. 1963 odsouzen za svůj podíl na nezákonnostech v 50.
letech na 6 let odnětí svobody.

Osvald
ZÁVODSKÝ

Zdroj: ABS, personální spis O. Závodského; Vyšetřovací spis O. Závodský

27. října 1910
19. března 1954

Absolvoval 5 tříd obecné školy, 4 třídy reálného gymnázia, 2 třídy
obchodního kurzu.
Od října 1937 do února 1939 byl v interbrigádách ve Španělsku, poté
přešel hranice do Francie, kde do srpna 1940 působil v čs.
zahraniční jednotce, potom v ilegalitě ve Francii. V prosinci 1942
zatčen a vězněn v koncentračním táboře Mathausen do osvobození.
Do ČSR se vrátil v srpnu 1945. K SNB nastoupil 2. 11. 1948, zařazen
k odboru BA (odbor StB), 1949 jeho velitel. Od září 1950 velitel StB,
27. 1. 1951 zatčen, 23. 12. 1953 odsouzen s 5 dalšími vysokými
funkcionáři StB v procesu „Závodský a spol.“ jako trockistickosionistická skupina organizovaná R. Slánským. Za trestné činy
pomoc k velezradě a sabotáž odsouzen k trestu smrti a 19. 3. 1954
popraven.
Dne 29. 5. 1963 plně rehabilitován.

Představitelé StB v Praze
K 1. lednu 1949 v Čechách a na Moravě bylo v organizaci státní správy zrušeno zemské zřízení a nahrazeno zřízením krajským. Současně s tím byla vytvořena krajská velitelství Státní bezpečnosti (KV-StB) a Veřejné bezpečnosti (KV-VB, tehdy
označované jako Národní bezpečnost). Vedení Bezpečnosti přikládalo krajským složkám StB značný význam, obyvatelstvo také, protože to byli především právě příslušníci těchto útvarů, s nimiž lidé nejčastěji přicházeli do styku. V l. 1949–1989
prošly krajské útvary StB mnoha organizačními proměnami, zachovaly si ovšem přitom vždy své základní složení, které kopírovalo centrální útvary Státní bezpečnosti. Mezi základní státobezpečnostní složky krajských správ patřily útvary
kontrarozvědné, působící jednak proti vnějšímu nepříteli (zaměřené proti činnosti zahraničních rozvědek a jejich spolupracovníkům na území Československa) a proti vnitřnímu nepříteli (kterým byli všichni – i potenciální – odpůrci komunistického
režimu) a útvary mající zabezpečovat kontrarozvědnou ochranu ekonomiky (ochrana ekonomiky, důležitých ekonomických objektů a státního tajemství). Důležitými složkami byly také útvary vyšetřovací, sledování a útvary zabezpečující činnost
operativní techniky.
Zvláštní postavení mezi krajskými útvary měla Státní bezpečnost působící v Praze, do jejíž kompetence kromě hlavního města spadal i Pražský (později Středočeský) kraj. Struktura StB v Praze se proto od ostatních krajských útvarů odlišovala
a byla (zvláště ve druhé polovině 60. let) značně komplikovaná. Stejně jako v ostatních krajích vznikla v Praze k 1. 1. 1954 sloučením krajské správy StB s krajskou správou VB (Národní bezpečnosti) jednotná krajská správa ministerstva vnitra
(KS-MV). V r. 1966 se krajské správy ministerstva vnitra změnily na krajské správy Sboru národní bezpečnosti (KS-SNB) a v jejich rámci byly ve všech krajích - s výjimkou Prahy - vytvořeny správy státní bezpečnosti (S-StB). V Praze byly jednotlivé
státobezpečnostní útvary (např. kontrarozvědný odbor pro Středočeský kraj a kontrarozvědný odbor pro hlavní město Prahu) přímo organizačně začleněny do krajské správy Sboru národní bezpečnosti. Toto uspořádání bylo v platnosti až do roku
1969, kdy byla i v Praze zřízena správa Státní bezpečnosti.
Stejně jako krajské útvary StB kopírovaly centrální útvary organizačně, bylo podobné i jejich zaměření. Na přelomu 40. a 50. let 20. století byla jejich pozornost zaměřena na perzekuci „třídního nepřítele“, následovaly procesy s komunisty
a příslušníky bezpečnostního aparátu. V roce 1951 v souvislosti s personálními čistkami v řadách StB, které zasáhly převážně vedení, postihly největší změny krajské velitelství StB v Praze, kde došlo ke změnám na všech místech velitelů.
V polovině 50. let byla činnost krajské správy zaměřena především na tzv. bývalé lidi (představitele a členy nekomunistických stran, organizací a spolků, továrníky, živnostníky apod. Později všichni oponenti a odpůrci komunistického režimu).
V druhé polovině 60. let se do čela zájmu StB dostával tzv. vnější nepřítel. Po r. 1968 přišly čistky ve společnosti, komunistické straně i bezpečnosti, StB svou pozornost napřela především proti domácí opozici, tzv. antisocialistickým silám, pravicovým seskupením a ideologické diverzi. Domácí oponenti režimu, především členové CHARTY 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) zůstali v čele zájmu StB i v 80. letech.

Sestavit chronologický přehled vedoucích představitelů Státní bezpečnosti v Praze není snadné, zejména do poloviny 50. let chybí přesné údaje. Tato výstava chce ukázat portréty několika představitelů Státní bezpečnosti v Praze a tehdejším
Pražském (později Středočeském kraji). Panely jsou věnovány vybraným krajským velitelům Státní bezpečnosti v Praze, snaží se postihnout celé období let 1949-1989 a vybrat nejzajímavější dokumenty, které tyto osoby charakterizují. A. Zahajský
je příkladem příslušníka StB, který udělal rychlou kariéru na přelomu 40. a 50. let, a která skončila v souvislosti s politickými procesy a následnými čistkami v bezpečnosti. A. Kratina stál v čele StB v Praze v polovině 50. let a M. Mašek vedl krajskou
správu ministerstva vnitra na přelomu 50. a 60. let. B. Říha dovedl KS-SNB Praha k reformnímu roku 1968, kdy byl odvolán, následuje několik portrétů náčelníků, kteří řídili StB v Praze během normalizace 70. a 80. let. B. Molnár je potom známým
příkladem vedoucího příslušníka bezpečnosti, který vrchol své kariéry zažil u rozvědky a v 60. letech se zapsal do dějin tajných zpravodajských služeb.
K představitelům náčelníků Správy SNB v Praze (od r. 1976 Správa SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje) patřil Josef Ripl, který vešel do povědomí především jako jeden z těch pracovníků ministerstva vnitra, kteří v srpnu 1968
napomáhali okupaci Československa, B. Carda potom stál v čele SNB ve středních Čechách v 80. letech.

Vedoucí představitelé složky StB v Praze v l. 1949-1989

Bartolomějská ulice č.7 - sídlo StB

Šedivý Bohuslav 1. 1. 1949 – 15. 10. 1949 velitel KV-StB Praha
Zahajský Alois 15. 10. 1949 – 27. 1. 1951 velitel KV-StB Praha
Hrbatý Otto únor 1951 – prosinec 1951velitel KV-StB Praha
Svoboda František prosinec 1951 – 19. 2. 1953 velitel KV-StB Praha
Kratina Antonín 19. 2. 1953 – 27. 3. 1954 náčelník KS-MV Praha
Příhoda Jan 1. 2. 1954 – 31. 12. 1954 náčelník KS-MV Praha
Mašek Miroslav 1. 1. 1955 – 1. 3. 1963 náčelník KS-MV Praha
Říha Bohumil 1. 3. 1963 – 15. 7. 1968 náčelník KS-SNB Praha
Němec František 1. 10. 1968 – 31. 12. 1972 náčelník KS-SNB Praha
Pechek Václav 15. 11. 1968 - 28. 2. 1970 zástupce náčelníka KS-SNB Praha pro StB
Šmakal Miroslav 1. 3. 1970 – 31. 12. 1972 náčelník S-StB Praha
Beran Jan 1. 1. 1973 – 1. 5. 1974 náčelník S-StB Praha
Kupec Karel 1. 8. 1974 – 1. 12. 1977 náčelník S-StB Praha
Němec Zdeněk 1. 12. 1977 – 31. 1. 1981 náčelník S-StB Praha
Mézl Oldřich 1. 3. 1981 – 30. 6. 1987 náčelník S-StB Praha
Chmelíček Antonín 1. 7. 1987 – 15. 4. 1989 náčelník S-StB Praha
Bytčánek Jiří 15. 4. 1989 – 7. 12. 1989 náčelník S-StB Praha
Náčelníci II. (kontrarozvědného) odboru v Praze ve druhé polovině 60. let do vzniku S-StB Praha
Molnár Bohumír 1. 7. 1967 - 24. 8. 1968 zástupce náčelníka KS-SNB Praha a současně náčelník kontrarozvědného odboru pro Středočeský kraj
Saksl Jaroslav 1. 7. 1965 - 15. 7. 1968 zástupce náčelníka KS-SNB Praha a současně náčelník kontrarozvědného odboru pro hlavní město Prahu

Organizačni struktura 1964

Alois

14. ledna 1921
28. prosince 1996

Absolvoval 5 tříd obecné školy, poté 8 tříd reálného gymnázia s maturitou, večerní kurz průmyslové pokračovací školy, v červenci 1945
prošel čtrnáctidenní krajskou školou KSČ.
Do KSČ byl přijat 5. 5. 1945. Do SNB vstoupil na stranický příkaz
1. 10. 1945 jako vedoucí organizačního oddělení Zemského odboru
Bezpečnosti (ZOB II) v Brně. Od 1. 1. 1949 do 14. 10. 1949 působil
ve funkci velitele krajského velitelství (KV StB) v Brně, potom od
15. 10. 1949 do 26. 1. 1951 ve stejné funkci na KV StB Praha.
Dne 27. 1. 1951 byl zatčen v souvislost s případem O. Šlinga, prošel
vyšetřovací vazbou ve věznicích v Kolodějích, Ruzyni, Jihlavě, Brně
a Praze, během věznění byl vyloučen z KSČ i ze SNB. Z vyšetřovací
vazby propuštěn bez soudu 25. 8. 1953, v r. 1957 rehabilitován stranicky a bylo mu vráceno členství v KSČ, náhradou za neoprávněné
věznění dostal 20 000 Kčs. Dne 28. 5. 1964 zrušeno rozhodnutí o
propuštění z SNB a na vlastní žádost 1. 8. 1969 znovu přijat k SNB
(odbor pro hospodářské zabezpečení). Dne 31. 7. 1980 propuštěn ze
služebního poměru příslušníka SNB. Jako občanský pracovník
působil u ministerstva vnitra v l. 1984–1988.

Zdroj: ABS, personální spis A. Zahajského; Osobní evidenční karta občanského pracovníka MV

Antonín
KRATINA

Zdroj: ABS, personální spis A. Kratiny; Osobní evidenční karta příslušníka MV

30. ledna 1923

Absolvoval 5 tříd obecné školy, 3 třídy měšťanské školy, 2 třídy
pokračovací školy, vyučen zámečníkem, za války dělník, 1945
základní politická škola KSČ, 1949 okresní politická škola, 1950
tříměsíční politická Švermova škola Praha, 1958–1961 Večerní univerzita marxismu-leninismu (VUML) Praha.
Do KSČ vstoupil 3. 7. 1947. K SNB přijat 10. 4. 1949, prošel měsíční
školou SNB v Jeseníku, poté zařazen jako řadový příslušník v Praze,
1. 12. 1950 náčelník oddělení StB (O-StB) Vlašim, 24. 1. 1951
náčelník oddělení krajské správy (KS-MV) Praha, 19. 2. 1953
náčelník KS-MV Praha, 1954–1955 roční kontrarozvědný kurz
v SSSR, 15. 4. 1955 zástupce náčelníka IV. správy MV (ekonomická
kontrarozvědka), 1. 2. 1963 náčelník odboru I. správy MV (rozvědka),
1. 10. 1964 náčelník odboru zvláštní zálohy I. správy MV.
Dne 1. 8. 1966 jmenován vedoucím kontrolní skupiny vnitřního
odboru Hlavní správy StB, 15. 4. 1969 nastoupil jako právník
vnitřního odboru II. správy Federální správy zpravodajských služeb
(FS-ZS), 15. 1. 1971 potom jako inspekční důstojník vnitřního odboru
II. správy Federálního ministerstva vnitra (FMV), v r. 1973 odešel
ze služeb ministerstva vnitra do invalidního důchodu.

Miroslav
MASEK

Zdroj: ABS, personální spis M. Maška; Osobní evidenční karta příslušníka MV

24. dubna 1917
18. prosince 1969

Absolvoval 5 tříd obecné školy, 3 třídy měšťanské školy, 2 třídy
pokračovací školy, vyučený obchodní příručí, za války dělník.
Členem KSČ od r. 1935. V SNB od 1. 6. 1945, absolvoval
šestiměsíční školu SNB v Litoměřicích, v r. 1949 se účastnil
měsíčního základního kurzu StB v Novém Městě nad Metují,
do 22. 7. 1951 sloužil ve Dvoře Králové jako pomocný orgán SNB,
poté přešel na krajskou správu Státní bezpečnosti (KS-StB) Hradec
Králové. Od 23. 7. 1951 do 31. 12. 1952 zástupce náčelníka KS-StB
České Budějovice, 1953–1954 roční operativní škola v SSSR. Dne
1. 2. 1954 nastoupil jako náčelník na krajskou správu ministerstva
vnitra (KS-MV) Hradec Králové, 1. 1. 1955 náčelník KS-MV Praha,
1. 3. 1963 jmenován zástupcem náčelníka II. zvláštního odboru MV
(cenzura pošty).

Bohumil
RÍHA

Zdroj: ABS, personální spis B. Říhy; Osobní evidenční karta příslušníka MV; ABS, f. A2/3, inv. j. 1997; ABS, f. A2/3, inv. j. 132

06. prosince 1921

Absolvoval 5 tříd obecné školy, 3 třídy měšťanské školy, 3 třídy
pokračovací odborné školy, vyučený soustružník, za války dělník,
1962–1963 roční kurz při Vysoké stranické škole ÚV KSČ.
Členem KSČ od 16. 2. 1946. Dne 18. 6. 1945 přijat k SNB Praha,
1945–1946 pětiměsíční škola SNB Český Krumlov, 1948 měsíční
zpravodajský kurz Praha. Od 20. 2. 1949 krajské velitelství (KV-StB)
Hradec Králové, 1. 1. 1953 zde jmenován zástupcem náčelníka.
Dne 1. 2. 1954 byl přemístěn jako náčelník ke KV-StB Žilina, 19551956 roční operativní škola v SSSR, od 1. 9. 1956 náčelník krajské
správy (KS-MV) České Budějovice. Dne 1. 3. 1963 přemístěn do
funkce náčelníka KS-MV Praha, 1967–1968 absolvoval dálkový
seminář pro vedoucí pracovníky SNB k vědecké organizaci řídící
práce v Praze. Od 15. 7. 1968 do 14. 10. 1968 zproštěn výkonu
funkce náčelníka krajské správy (KS-SNB) Praha, 15. 10. 1968
odvolán z vedení KS-SNB Praha a pověřen prací ve Studijním
ústavu MV. Dne 1. 2. 1969 pověřen funkcí náčelníka Hlavní správy
StB ministerstva vnitra České socialistické republiky, 15. 1. 1971
zástupce náčelníka II. správy Federálního ministerstva vnitra
(kontrarozvědka), 1. 7. 1974 zástupce náčelníka VI. správy (správa
sledování). Dne 31. 5. 1977 ukončil služební poměr příslušníka SNB
a odešel do starobního důchodu.

Jan
BERAN

Zdroj: ABS, personální spis J. Berana; Osobní evidenční karta příslušníka MV

13. května 1923

Absolvoval 5 tříd obecné školy, 3 třídy měšťanské školy, 2 roky
pokračovací školy, vyučený obchodní příručí, v roce 1943 totálně
nasazen jako pomocný dělník v továrně, v r. 1952 dvouměsíční
krajská politická škola, 1962–1965 Vysoká stranická škola ÚV KSČ v
Praze.
Do KSČ vstoupil 1. 6. 1945. K SNB nastoupil 28. 5. 1945, prošel
výcvikovým střediskem SNB v Praze na Smíchově, poté sloužil u
strážního útvaru 9600 Praha (s výjimkou 11. 3. 1946–12. 9. 1946,
kdy byl ve výcvikovém středisku SNB v Českém Krumlově),
12. 3. 1948 převelen ke 4. sektoru velitelství StB (výkon),
26. 11. 1948 přešel na 2. odbor Hlavní správy StB, kde působil
nejprve jako řadový referent, později náčelník referátu a oddělení.
Dne 8. 10. 1953 byl jmenován zástupcem náčelníka 2. odboru
III. správy ministerstva vnitra (vnitřní zpravodajství) a 1. 4. 1954
náčelníkem 2. odboru III. správy MV. V l. 1955¬–1956 absolvoval
jednoroční školu v SSSR, poté se ujal funkce zástupce náčelníka
III. Správy MV. V l. 1966–1968 byl zástupcem náčelníka Hlavní
správy StB (HS-StB), 17. 7. 1968 odvolán z funkce a zařazen do
činných záloh MV, v l. 1968–1970 analytický odbor II. správy a sekretariátu MV. Dne 1. 3. 1970 jmenován zástupcem náčelníka správy
StB (S-StB) Praha, 1. 1. 1973 náčelník S-StB Praha. Od 1. 5. 1974
přešel jako náčelník na fakultu Vysoké školy SNB. Dne 31. 5. 1978
uvolněn ze služebního poměru, odešel do starobního důchodu.

Karel
KUPEC

Zdroj: ABS, personální spis K. Kupce; Osobní evidenční karta příslušníka MV

03. ledna 1926
26. února 1995

Absolvoval 5 tříd obecné školy, 3 třídy měšťanské školy, 3 roky
odborné pokračovací školy, za války vyučen kovářem a podkovářem,
1967–1970 dálkové studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze.
Člen KSČ od 27. 1. 1954. Do SNB vstoupil 1. 10. 1950 k útvaru
Jeřáb v Příbrami, který měl na starosti dohled nad uranovými tábory,
21. 11. 1951 jmenován velitelem čety. Od 1. 11. 1953 působil
u tohoto útvaru jako zástupce náčelníka štábu pro výcvik a službu.
Od 15. 10. 1954 referent na okresním oddělení ministerstva vnitra
(OO-MV) Příbram. V l. 1956–1958 absolvoval ústřední školu ministerstva vnitra, po škole se vrátil na OO-MV Příbram. Dne 1. 8. 1961
byl jmenován zástupcem náčelníka OO-MV Kladno, pro hrubou
chybu odvolán 5. 12. 1963 a přeřazen odboru krajské správy ministerstva vnitra (KS-MV) Praha. Od 1. 12. 1965 znovu ustaven do
funkce zástupce náčelníka OO-MV Kladno, od 1. 7. 1967 zástupce
náčelníka oddělení StB Kladno. Dne 1. 3. 1973 jmenován zástupcem
náčelníka správy StB Praha, v r. 1974 tříměsíční kurz při Vysoké
škole KGB Felixe E. Dzeržinského v Moskvě. Dne 1. 8. 1974 se stal
náčelníkem správy StB Praha, 1. 12. 1977 přeložen a jmenován
náčelníkem krajské správy Sboru národní bezpečnosti (KS-SNB)
České Budějovice. Dne 31. 1. 1986 uvolněn ze služebního poměru
příslušníka SNB ze závažných osobních důvodů.

Oldrich
MÉZL

01. července 1927

Absolvoval 5 tříd obecné školy, 3 třídy měšťanské školy, za války
dělník, 1948 okresní politický kurz, v r. 1951 začal studovat krajskou
politickou školu, studium nedokončil, 1958–1961 tříletý právnický
kurz, 1970–1973 tříletý rezortní právnický kurz ministerstva vnitra ve
spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy Praha, 19761979 externí studium na fakultě StB Vysoké školy SNB.
Členem KSČ se stal 24. 8. 1945. K SNB nastoupil 15. 1. 1951 jako
řidič na okresní oddělení StB (OO-StB) Bruntál, 1. 12. 1952 se stal
referentem OO-StB Bruntál, 1. 9. 1953 přešel na OO-StB Hranice,
1954–1955 desetiměsíční operativní kurz ministerstva vnitra PrahaVeleslavín, 16. 6. 1955 zástupce náčelníka okresního oddělení
(OO-MV) Hranice, 1. 11. 1957 krajská správa (KS-MV) Olomouc,
1. 4. 1962 zástupce náčelníka OO-MV Přerov, 1. 7. 1966 náčelník
odd. StB Přerov. Od 1. 1. 1975 náčelník oddělení II. odboru StB
(kontrarozvědný), 1975 tříměsíční kurz při Vysoké škole KGB Felixe
E. Dzeržinského v Moskvě. Dne 15. 8. 1975 byl přemístěn
k X. správě Federálního ministerstva vnitra (Správa kontrarozvědky
pro boj s vnitřním nepřítelem) a ustaven zástupcem náčelníka
3. odboru (školství, zahraniční studenti, sport), od 1. 7. 1976 náčelník
4. odboru X. správy (ideocentra, emigranti), 1. 10. 1977 náčelník
1. odboru X. správy (antisocialistické síly a nepřátelská seskupení),
15. 3. 1979 pověřen výkonem funkce zástupce náčelníka X. správy
Federálního ministerstva vnitra. Dne 1. 3. 1981 se stal náčelníkem
správy StB (S-StB) Praha. Dne 30. 6. 1987 uvolněn ze služebního
poměru příslušníka MV a odešel do starobního důchodu.
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Antonín
CHMELÍCEK
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19. května 1940

Absolvoval 8 tříd základní školy, 3 třídy zdravotnické školy v Brně,
1970–1975 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Dne 10. 7. 1960 přijat k ministerstvu vnitra, nastoupil k 9. pohraniční
brigádě, zde působil jako důstojník pro věci politické a od března
1964 jako velitel čety. Dne 15. 10. 1964 přeřazen ke krajské správě
(KS-MV) Brno, sloužil jako referent na okresním oddělení (OO-MV)
Uherské Hradiště. Členem KSČ se stal 11. 11. 1964. 1. 8. 1966
přechází k oddělení StB (O-StB) Uherské Hradiště, 1. 6. 1974 byl
přeložen ke II. správě Federálního ministerstva vnitra (FMV),
1. 7. 1976 se stal náčelníkem oddělení, 1. 6. 1977 zástupcem
náčelníka IV. odboru (zastupitelské úřady méně důležitých států
NATO, federální ministerstvo zahraničních věcí, Správa diplomatických služeb), 1. 12. 1977 zástupcem náčelníka 6. odboru (vízoví
cizinci, součinnost s KGB při ochraně sov. vojsk v ČSSR, převaděči
teroristé), 1979 dvouměsíční specializační kurz při Vysoké škole
KGB Felixe E. Dzeržinského v Moskvě, 1. 1. 1981 se vrátil na post
zástupce náčelníka 4. odboru, 1. 3. 1981 zaujal post náčelníka
4. odboru, 1. 7. 1981 potom stál v čele 2. odboru (zastupitelské úřady
SRN a Rakouska), 1986 dvouměsíční kurz při Vysoké škole KGB
Felixe E. Dzeržinského v Moskvě, 1. 7. 1987 jmenován náčelníkem
správy StB (S-StB) Praha, 15. 4. 1989 se ujal funkce náčelníka
správy SNB hl. města Prahy a Středočeského kraje, 1. 12. 1989
jmenován zástupcem náčelníka II. správy SNB (kontrarozvědka).

Jiri
BYTCÁNEK
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12. dubna 1942

Absolvoval 8 tříd základní školy, 4 třídy průmyslové strojnické školy,
1984–1987 Večerní univerzita marxismu-leninismu (VUML).
Člen KSČ od 28. 2. 1962. Do SNB přijat 1. 10. 1963, působil
u okresního oddělení ministerstva vnitra (OO-MV) Praha 10, v roce
1964 prošel tříměsíční základní školou ministerstva vnitra ve
Slapech, poté přemístěn k 8. oddělení II. odboru krajské správy SNB
(KS-SNB) Praha (ekonomická kontrarozvědka), v květnu 1969 přešel
k 2. oddělení VI. odboru (problematika vědy). V l. 1968–1970 dálkově
studoval na střední odborné škole ministerstva vnitra, od 1. 2. 1973
náčelník 1. oddělení II. odboru správy StB (S-StB) Praha, 1974–1978
Vysoká škola KGB Felixe E. Dzeržinského v Moskvě, 20. 7. 1978
zástupce náčelníka 2a odboru S-StB Praha (vnitřní zpravodajství),
1. 3. 1982 náčelník 2b odboru (vnitřní zpravodajství), 1. 11. 1982
zástupce náčelníka Správy StB Praha, 15. 4. –7. 12. 1989 náčelník
Správy StB Praha, 28. 2. 1990 uvolněn ze služebního poměru
příslušníka SNB.

Bohumil
CARDA

03. prosince 1928

Absolvoval 5 tříd obecné školy, 3 třídy měšťanské školy, 3 třídy
odborné pokračovací školy, za války v učení za soustružníka kovů,
1953–1954 osmiměsíční kurz učiliště Felixe E. Dzeržinského Praha,
1965–1970 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1974
tříměsíční kurz při Vysoké škole KGB Felixe E. Dzeržinského v
Moskvě, 1983 měsíční kurz nomenklaturních kádrů v Moskvě.
Člen strany od 2. 12. 1947. Během základní vojenské služby absolvoval důstojnickou školu a zůstal jako voják z povolání.
Dne 15. 4. 1952 nastoupil k vojenské kontrarozvědce (VKR),
1. 10. 1970 náčelníkem oddělení VKR při štábu civilní obrany státu,
1. 7. 1972 zástupcem náčelníka II. odboru Hlavní správy VKR.
V r. 1974 absolvoval tříměsíční kurz při Vysoké škole KGB Felixe E.
Dzeržinského v Moskvě, 1. 12. 1974 pověřen vedením odboru VKR
u 1. armády, 1. 2. 1981 náčelník Správy vojsk, 1. 11. 1981 pověřen
funkcí náčelníka Správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského
kraje, 15. 4. 1989 konzultant kanceláře ministra vnitra, 1. 9. 1989
zařazen do činné zálohy, 28. 2. 1990 uvolněn ze služebního poměru
příslušníka SNB.
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Bohumír
MOLNÁR

02. února 1924
19. října 1988

Absolvoval 5 tříd obecné školy, 3 třídy měšťanské školy, nevyučený
pekařský učeň, za války totálně nasazen v Německu, 1948 půlroční
vojenská škola pro osvětové důstojníky, 1958–1961 Večerní univerzita marxismu-leninismu (VUML).
Členem KSČ od 14. 6. 1945. K SNB přijat na vlastní žádost
27. 11. 1949, absolvoval školu SNB v Novém Městě nad Metují,
20. 3. 1950 přeřazen k centrále rozvědky, kde se v r. 1951 stal
velitelem 1. oddělení. V říjnu 1952 byl legalizován na ministerstvu
zahraničních věcí a 8. 11. téhož roku vyslán na vídeňskou rezidenturu čs. rozvědky. Zde se mj. podílel na organizaci únosu
předúnorového předsedy sociální demokracie a místopředsedy vlády
Bohumila Laušmana. Dne 15. 6. 1955 se vrátil z Vídně a byl jmenován náčelníkem II. odboru I. správy ministerstva vnitra (rozvědky),
1. 10. 1955 se stal zástupcem náčelníka I. správy ministerstva vnitra.
V říjnu až prosinci 1956 pobýval během maďarského povstání
v Budapešti, kde spolupracoval s KGB. Na jaře 1961 se stal zastupujícím náčelníkem I. správy ministerstva vnitra, v souvislosti
s odchodem ministra R. Baráka z funkce převeden 22. 11. 1961
do funkce zástupce náčelníka krajské správy ministerstva vnitra
(KS-MV) Praha, aktivně se podílel na okupaci 21. srpna 1968,
24. 8. 1968–15. 11. 1968 byl ministrem J. Pavlem zbaven výkonu
služby. K 15. 11. 1968 se vrátil do služby jako specialista na odboru
řízení náměstka ministra vnitra pro StB, 1. 4. 1969 přemístěn na
zpravodajský odbor Federální správy zpravodajských služeb
(FS-ZS), 15. 5. 1969 jmenován zástupcem náčelníka 7. odboru
I. správy FS-ZS (rozvědka), 1. 6. 1969 zástupcem náčelníka 3.
odboru I. správy FS-ZS. Dne 12. 1. 1970 uveden do funkce zástupce
náčelníka II. správy FS-ZS (kontrarozvědka), 1. 6. 1974 se stal
náčelníkem nově vzniklé XI. správy federálního ministerstva vnitra
(Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky). V r. 1975 absolvoval tříměsíční kurz při Vysoké škole KGB Felixe E. Dzeržinského
v Moskvě. Dne 31. 3. 1982 byl odvolán z funkce náčelníka XI. správy
a zařazen do činných záloh FMV jako ředitel Správy sboru diplomatických služeb federálního ministerstva zahraničních věcí. Dne
31. 1. 1984 uvolněn ze služebního poměru příslušníka ministerstva
vnitra a odešel do starobního důchodu.
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Josef
RIPL

24. února 1924
01. prosince 1984

Absolvoval 5 tříd obecné školy, 4 třídy měšťanské školy, 3 třídy
pokračovací školy, vyučený soustružníkem, za války byl zaměstnán
ve Škodových závodech v Plzni.
V květnu 1945 Revoluční gardy, 1949 desetidenní krajská politická
škola, 1950 čtrnáctidenní okresní politická škola, 1959–1965
Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha, 1974 měsíční kurz při
Vysoké škole politické ÚV KSČ.
Do KSČ vstoupil 15. 6. 1945. Do SNB přijat 20. 7. 1945, prošel
měsíčním výcvikem ve středisku v Aši, poté nastoupil jako velitel
stanice SNB v Deštnici, 6. 7. 1946–6. 3. 1948 působil u SNB útvaru
9600 v Cínovci, 1946–1947 základní odborná škola SNB Cínovec.
Dne 6. 3. 1948 převelen do Prahy, 1. 7. 1948 nastoupil ve funkci
velitel oddělení ke krajskému velitelství StB (KV-StB) Plzeň, 1950
absolvoval školu pro nižší a střední velitele, 1. 12. 1951 se ujal postu
zástupce náčelníka krajské správy ministerstva vnitra (KS-MV) Karlovy Vary, 1956–1957 roční operativní škola v SSSR. Dne 1. 4. 1960
přešel ve funkci zástupce náčelníka na KS-MV Plzeň, 1. 3. 1963 se
stal zástupcem náčelníka II. správy ministerstva vnitra
(kontrarozvědka), 1. 1. 1964–1. 9. 1964 náčelník 4. odboru II. správy
ministerstva vnitra, pak opět zástupce náčelníka II. správy ministerstva vnitra, 24. 8. 1968 zbaven výkonu služby ministrem J. Pavlem,
k 11. 11. 1968 se vrátil do služby. Od 1. 3. 1969 náčelník analytického odboru II. správy Federální správy zpravodajských služeb
(FS-ZS), 1. 3. 1970–31. 1. 1971 zástupce náčelníka II. správy
FS-ZS, 15. 2. 1971–31. 12. 1972 náčelník Federální správy pasů
a víz. Od 1. 1. 1973 náčelník krajské správy SNB (KS-SNB) Praha,
od r. 1976 náčelník Správy SNB hlavního města Prahy
a Středočeského kraje, 1976 šestitýdenní stáž při Vysoké škole KGB
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Zpráva o průběhu událostí a činnosti některých funkcionářů ministerstva vnitra v souvislosti se vstupem vojsk pěti zemí Varšavské dohody na území ČSSR ve dnech 20.–21. 8. 1968

