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PŘÍSLUŠNÍCI KRAJSKÉHO VELITELSTVÍ STÁTNÍ 
BEZPEČNOSTI UHERSKÉ HRADIŠTĚ1 VE SVĚTLE 
PERSONÁLNÍCH SPISŮ
Pavel Portl, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

Studie představuje experiment, jehož cílem je najít a apliko-
vat metodologickou platformu ve výzkumu charakteristiky 
příslušníků Státní bezpečnosti, a to při využití jejich perso-
nálních spisů. 

Základní vymezení

Krajské velitelství Státní bezpečnosti (dále jen KV StB) Gottwaldov se sídlem v Uher-
ském Hradišti proslulo případy, které tzv. realizovalo (např. akce Světlana, Hory Hostýnské, 
Včela), a také „kauzami“, které sice byly v šedesátých letech prošetřovány, ale na veřejnost 
se dostaly až o třicet let později. Synonymem těchto případů se stali vyšetřovatelé Státní 
bezpečnosti, kteří zde působili. Jejich mediální obraz vyvolal v devadesátých letech velkou 
bouři nejen odhalením užívání protizákonným praktik, ale i v souvislosti s vleklými snaha-
mi o potrestání viníků. Považujeme proto za vhodné a zajímavé znát alespoň některé rysy 
těch, kteří se aktivně podíleli na činnosti StB. Téma státně bezpečnostních složek v bývalém 
Gottwaldovském kraji doposud nebylo v odborné literatuře reflektováno. Nejvíce pozornos-
ti mu věnoval Jaroslav Pospíšil v publikaci Hyeny v akci,2 ovšem jeho práce jednak nesplňuje 
kritéria vědecké studie, jednak se soustředil na popis jednotlivých tzv. realizovaných případů 
a na metody vyšetřování. Také další studie a novinové články si všímají role Státní bezpeč-
nosti v souvislosti s protistátními skupinami.3 Tyto práce se částečně dotýkají personálního 
obsazení, což platí především o medializovaných osobách vyšetřovatele Aloise Grebeníčka 
a krajského náčelníka StB Ludvíka Hlavačky, avšak zcela již pomíjejí jejich místo v organi-
zační struktuře.4 Alespoň rámcově se lze opřít například o výborně zpracovanou monografii 
Jiřiny Dvořákové Státní bezpečnost v letech 1945–1953 nebo studie Jan Frolíka.5 

Vzhledem k tomu, že se soustřeďujeme na pracovníky KV StB, kteří jsou spojováni 
s kauzami z přelomu čtyřicátých a padesátých let, zvolili jsme jako základ pro tuto studii 
seznam kmenových příslušníků KV StB (viz příloha) datovaný 30. 6. 1949 v Gottwaldo-
vě.6 Jde v podstatě o jediný oficiální soupis pracovníků KV StB,7 v tomto případě se jedná 
o pracovníky Krajského velitelství národní bezpečnosti, kteří byli trvale přiděleni k nově 
vzniklé státně bezpečnostní složce s platností od 1. 7. 1949. Obsahuje 29 jmen s uvedením 
hodnosti, data narození a umístění služebny. Osobní spisy se dochovaly k 20 z nich, neboť 
spisy příslušníků ministerstva vnitra, ministerstva národní obrany a bezpečnostních složek 
narozených před rokem 1910 byly skartovány. Tato skutečnost bohužel znehodnotí výsledky. 
Příkladem může být otázka politických názorů před rokem 1939 a jejich proměna po druhé 
světové válce; ta by totiž byla nejlépe sledovatelná právě u nejstarších příslušníků. 

Dále jsme ze souboru vyřadili Annu Bečicovou, která pracovala jako kancelářská síla. Ale 
především už na konci června 1949 byla zavřena ve věznici Krajského soudu v Uherském 
Hradišti pro vyzrazení služebního tajemství a 28. 9. téhož roku odsouzena Okresním sou-
dem v Gottwaldově.8 Dále jsme vyloučili Vincence Šimčáka, jehož spis obsahuje pouhých 
26 listů, a neposkytuje o něm ani základní informace.9 Naopak je nutné mezi příslušníky 
KV StB Uherské Hradiště zařadit Ludvíka Hlavačku, který od roku 1948 působil jako před-
nosta oblastní úřadovny, od 1. 1. 1949 ve funkci krajského velitele StB. Kromě Hlavačky (nar. 
16. 8. 1911) do námi sledovaného souboru dále náleží v abecedním pořadí: Antonín Adam-
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čík (nar. 17. 12. 1925), Augustin Blecha (nar. 2. 8. 1912), Alois Čáň (nar. 24. 4. 1913), Miloš 
Dospiva (nar. 24. 12. 1924), Josef Dufek (nar. 22. 7. 1925), Karel Dvořák (nar. 4. 7. 1911), 
František Fuchs (nar. 16. 8. 1923), Alois Grebeníček (nar. 5. 1. 1922), Bedřich Hrabal (nar. 
6. 7. 1918), Miloš Kyas (nar. 15. 2. 1913), Leopold Lovecký (nar. 25. 9. 1913), Rostislav Me-
dek (nar. 29. 10. 1921), Josef Navrátil (nar. 23. 11. 1920), Jaroslav Tureček (nar. 23. 11. 1912), 
Vladimír Valtr (nar. 14. 8. 1913), Antonín Višenka (nar. 9. 1. 1926), Antonín Vranka (nar. 
13. 6. 1924) a Vladimír Zavadilík (nar. 17. 7. 1921). 

Personální spisy

Personální neboli kádrové spisy příslušníků ministerstva národní obrany, ministerstva 
vnitra a bezpečnostních složek jsou uloženy v Archivu bezpečnostních složek v Kanicích 
(dále jen ABS Kanice). Obsahují zásadní dokumenty vztahující se k dané osobě, ať už úřední 
nebo osobní povahy. Jejich rozsah závisí na různých faktorech, jako je délka pracovního po-
měru, význam zastávaných funkcí, četnost nebo závažnost přestupků a další. Většina spisů 
obsahuje mezi sto a dvěma sty listy dokumentů; ve sledovaném souboru velikost čtyř spisů 
přesáhla tři sta listů (Josef Dufek, Antonín Vranka, Antonín Višenka a Ludvík Hlavačka), 
naopak nejmenší rozsah má spis Jaroslava Turečka o 76 listech. Pro statistické zpracování je 
problematická častá absence některých dokumentů v personálních spisech, což vede k nut-
né relativizaci výsledných poznatků.10 

Personální spisy poskytují informace o pracovnících, o jejich minulosti, rodinných 
poměrech a příslušnících; druhý okruh představují dokumenty bezprostředně odrážející 
pracovní činnost osoby. Základní údaje lze získat z vlastních životopisů, které měly podle 
schématu obsahovat informace o původu, zaměstnání a politické činnosti, o činnosti v KSČ, 
o stycích s cizinou, o rodinném a osobním životě.11 Ve zhuštěné a podstatně přehlednější 
podobě jsou obsaženy v dotaznících. Nejčastější a nejpodrobnější je dotazník Ministerstva 
národní obrany ČSR a jeho nástupce Zvláštní dotazník Ministerstva vnitra ČSR. Liší se od 
sebe pouze strukturou a pořadím otázek, první obsahuje 58, druhý 59 otázek, které zjišťují 
nejen informace o příslušníkovi, ale také o jeho rodině a rodině jeho manželky.

Pracovní schopnosti příslušníků sledují velitelské a služební posudky (podrobněji dále), 
podobná hodnocení obsahují také návrhy na povýšení a vyznamenání. Jejich součástí zpra-
vidla bývají i postřehy týkající se povahových rysů. Vyloženě osobní charakter mají kromě 
životopisů různé písemnosti, které vypovídají o soukromém životě příslušníků. Nutno po-
dotknout, že tyto dokumenty souvisely většinou s jednáním, které vybočovalo z normy ži-
vota v komunistickém Československu na počátku padesátých let i později. Dobový slovník 
má pro tyto skutečnosti termín „závadná činnost“ nebo „závadné chování“. Z personálních 
spisů se tak lze dozvědět také o sexuálním obtěžování, nevěrách, nemanželských dětech, 
výtržnostech, černém obchodu s punčochami nebo krádežích. 

Je třeba zdůraznit, že personální spisy poskytují dva typy informací, tudíž nutně vznikají 
i dva obrazy. Cílem této studie je pokusit se na základě analýzy relevantních údajů excerpovat 
co nejobjektivnější profil příslušníka StB. Druhý obraz vzniká z informací, jež odrážejí subjek-
tivní hodnotící stanoviska. Přesto ho nelze zcela pominout, ačkoliv jeho vypovídací hodnota je 
značně problematická. Výběr omezený na seznam pracovníků v uvedeném dokumentu z roku 
1949 samozřejmě znamená, že dané téma se touto studií nevyčerpává a zůstává otevřeno pro 
další zkoumání, v širších souvislostech, s jinými možnými metodologickými přístupy. 

Analýza

Věk je první a jediný údaj, který kvůli objektivitě vyžaduje souhrn všech 29 příslušní-
ků KV StB ze seznamu kmenových příslušníků, k nimž je třeba přičíst i Ludvíka Hlavačku. 
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Antonín Adamčík Augustin Blecha Alois Čáň Miloš Dospiva

Josef Dufek Karel Dvořák František Fuchs Alois Grebeníček

Ludvík Hlavačka Bedřich Hrabal Miloš Kyas Leopold Lovecký

Rostislav Medek Josef Navrátil Jaroslav Tureček Vladimír Valtr

Antonín Višenka Antonín Vranka Vladimír Zavadilík

Fotografie jsou součástí 
příslušných personál-
ních spisů uložených 
v ABS Kanice.
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Průměrný věk příslušníka KV StB Uherské Hradiště v roce 1949 tak byl 34,6 roku. Pokud 
bych vyloučil ty, jejichž spisy byly skartovány, došlo by k jednoznačnému zkreslení situace. 
V takovém případě – tedy při výpočtu sledované skupiny 19 příslušníků – by průměrný 
věk klesl na 30,7 roku, což neodpovídalo realitě. Zde je možné uvést, že žádný z příslušníků 
nebyl starší 50 let, nejmladší byl ročník 1926. Poměrně nízký věk se dá snadno vysvětlit 
náborem nových mladých pracovníků, kteří jen několik let po válce scházeli. Nový repre-
sivní režim potřeboval formovatelné lidi, o něž se mohl opřít, zvlášť pokud šlo o státně bez-
pečnostní práci. A k dispozici měl zčásti příslušníky prvorepublikových ozbrojených složek, 
tedy osoby, u nichž si nemohl být jistý jejich loajalitou, natož případnou změnou politických 
a názorových postojů.12 Ze zvolené skupiny 19 příslušníků pouze čtyři sloužili ve třicátých 
letech u četnictva a Josef Navrátil nastoupil v roce 1942 k protektorátní policii. Zcela pro-
zaicky situaci vystihl Karel Dvořák ve své žádosti o propuštění: „Jelikož jsem si plně vědom 
toho, že jako příslušník bývalého četnictva nemohu na delší dobu setrvati ve SNB, žádám, 
abych byl dnem 31. prosince 1950 ze Sboru národní bezpečnosti propuštěn.“13 Dvořák působil 
u četnictva od roku 1933 a přes členství v KSČ, přes jednoznačně pozitivní kádrové i služeb-
ní posudky bylo jeho žádosti plně vyhověno. 

Všichni bez výjimky byli členy komunistické strany. Tři z nich se jimi stali už v době 
první republiky (Hlavačka, Lovecký, Tureček), ostatní vzhledem k jejich věku do ní vstou-
pili krátce po skončení druhé světové války, zpravidla ještě v roce 1945. Pokud se tak stalo 
později, vysvětlovali to nevyzrálostí jako např. Karel Dvořák: „Potřeboval jsem k tomu trochu 
času, abych se přesvědčil, kam patřím, neboť jsem neznal žádný program politických stran, ne-
boť politika dle tehdejšího mého názoru byla pouze pro bohaté osoby.“14 Stát se členem komu-
nistické strany těsně v poválečných měsících nebylo nic výjimečného, vycházelo to z dobově 
podmíněného kontextu, a svým způsobem to bylo i výhodou oproti těm, kteří do strany 
vstoupili až po roce 1948. 

Jestliže členství v komunistické straně bylo pro příslušníka KV StB nutností, v otázce ná-
boženského vyznání panovala relativní benevolence, pokud nešlo o praktikujícího věřícího. 
I přesto může být překvapující, že v dotaznících se deset příslušníků přihlásilo ke konfesi 
(9 římsko-katolické, 1 českobratrské). Osm uvedlo, že z církve vystoupilo, většinou na počát-
ku padesátých let, což mohlo souviset s tažením proti církvi, které svůj výraz našlo v mnoha 
represivních krocích včetně politických procesů s církevními hodnostáři nebo likvidace kláš-
terů v rámci akce „K“ (už v dubnu 1950).15 Jediný Ludvík Hlavačka se v obou dochovaných 
dotaznících odpovědi vyhnul, avšak s přihlédnutím ke své dlouhé stranické minulosti (zná-
mý jako agitátor komunistické mládeže) ji mohl sám považovat za bezpředmětnou. 

Pro jejich pozdější směřování – především sociální a politické – bylo určující rodinné 
prostředí. Není náhodou, že až na jednoho všichni pocházeli z dělnických nebo rolnických 
rodin.16 Tou výjimkou byl Josef Navrátil, jehož otec jako válečný invalida vlastnil trafiku, tak-
že sociálně náležel k drobným živnostníkům. Řada z nich ve svých životopisech popisovala 
chudobu vícečetných rodin, Antonín Adamčík situaci vystihl zcela lakonicky: „Otec, který 
byl obuvníkem, byl do r. 1938 zaměstnán jako dělník při různých pracích jako na př. u regula-
ce, stavba dráhy, ale většinou byl bez zaměstnání.“17 Jindy problémy eskalovaly v rodinné tra-
gédie. Karel Dvořák vylíčil, jak se z jeho nezaměstnaného otce stal alkoholik, v jedné z há-
dek zaútočil na svou ženu nožem, kterou chránil její otec loveckou puškou a zastřelil ho.18 
Navíc mnozí vyrůstali v době velké hospodářské krize, takže sociální a finanční podmínky 
rodin se v období jejich dospívání spíše zhoršovaly. Ty pak měly vliv – kromě utváření svě-
tonázorových postojů – také na vzdělání. Jediný Vladimír Valtr dosáhl maturity (obchodní 
akademie); Miloš Kyas a Rostislav Medek absolvovali alespoň státní průmyslovou školu mi-
strovskou; u zbylých je jejich průběh vzdělání téměř totožný – po pěti třídách obecné školy 
následovaly tři nebo čtyři roky na měšťanské škole a poté maximálně dva ročníky na tzv. 
odborné škole pokračovací, což ve skutečnosti představuje dosažení výučního listu. Mezi 
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příslušníky StB tak nacházíme původně kováře, bednáře, krejčí, obchodního příručí, za-
hradníka, zámečníka, soustružníka kovů, řezníka nebo elektromontéra. 

Konkrétním odrazem nízké vzdělanosti byla (ne)znalost cizích jazyků. Ve 12 případech 
příslušníci uvedli, že neovládají žádnou cizí řeč, částečně nebo velmi málo německy 4, pouze 
Josef Dufek uvedl znalost ruštiny (tu se naučil až v roce 1954 v operativní škole v Moskvě) 
a Karel Dvořák dobře ovládal němčinu; v případě Josefa Navrátila tento údaj není k dispo-
zici. Důvodem byl v některých případech nedostatek financí ke studiu na vyšších typech 
škol. Ludvík Hlavačka například velmi detailně líčí, jak nadučitel na obecné škole mu odmítl 
vystavit vysvědčení, aby mohl pokračovat ve studiu na reálném gymnáziu s odůvodnění, že 
„studovat má jenom ten, kdo má na to prostředky. Chudí žáci dožadují se stipendia a zatě-
žují stát.“19 Většina příslušníků později absolvovala různé speciální kurzy a školení, někteří 
dokonce dosáhli vysokoškolského vzdělání jako Josef Dufek, který byl po ročním studiu 
promován ekonomem na Vysoké škole ekonomické v Praze (1966).20 

Délka služby ve Sboru národní bezpečnosti není ve sledované skupině příliš proměnlivá.21 
Žádostí o přijetí se dochovalo poměrně málo a motivaci žadatelé uvádějí také jen výjimeč-
ně. Například Adamčík uvádí, že to byla jeho dávná touha, Lovecký chce tímto způsobem 
pokračovat v boji proti fašismu. Maximálně pět let zůstal ve službách SNB jen jediný pří-
slušník (Vladimír Valtr), dva zde pracovali maximálně deset let (Alois Grebeníček a Jaroslav 
Tureček). Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že osm příslušníků bylo ze služby uvolněno 
v průběhu padesátých let, přičemž jsou mezi nimi všichni čtyři příslušníci prvorepubliko-
vého četnictva. Ačkoliv během šetření v polovině padesátých let někteří bývalí vyšetřovatelé 
(jmenovitě Alois Čáň, Alois Grebeníček, Karel Hovězák a Jaroslav Tureček) přiznali užívání 
nepovolených brutálních metod při vyšetřování,22 neobjevují se v personálních spisech ná-
znaky, že by odchod příslušníků jakkoli souvisel s jejich nezákonným jednáním. Většina 
z nich byla uvolněna na vlastní žádost a opakovaně jako důvod udávají psychické problémy: 
„Následkem mé slabé tělesné zdatnosti a odolnosti a při služebním vypětí se v poslední době 
zhoršil můj zdravotní stav, což se hlavně projevilo v ochabování celého nervového systému a to 
hlavně z toho důvodu, že se mi projevil nedostatek cukru v krvi. Stále se zvyšující nervové 
ochabnutí se projevilo v celkové tělesné malátnosti. S tímto onemocněním souvisely pak další 
komplexy jako pocit méněcennosti, subjektivního podezřívání a dokonce i pocity strachu. […] 
dospěl jsem k závěru, že můj dnešní zdravotní stav a ani fysická zdatnost nedávají záruku 
zhostiti se s úspěchem všech budoucích úkolů.“23 

O osudech příslušníků po odchodu ze služeb SNB personální spisy často mlčí, neboť 
ukončením pracovního poměru se uzavírá i jejich vypovídací schopnost. Není důvod se do-
mnívat, že by pracovali v dělnických profesích, jimž by odpovídalo jejich vzdělání. Augustin 
Blecha byl v roce 1952 propuštěn ze služeb SNB – podobně jako Karel Dvořák byl příslušní-
kem prvorepublikového četnictva – ale díky výborným kádrovým a služebním posudkům, 
možná i osobním kontaktům, ho krajský sekretariát KSČ v Gottwaldově doporučil na místo 
ředitele ČSAD Gottwaldov. Známý je případ Aloise Grebeníčka, který odešel ve stejném 
roce,24 krátce pracoval jako dělník ve slévárně a po dvou úřednických místech (kontrolor 
krajské pobočky ministerstva státní kontroly a přednosta zemědělského referátu na ONV 
Uherské Hradiště) byl dvacet tři let předsedou jednotného zemědělského družstva ve Sta-
rém Městě (1956–1979).

Pět příslušníků ze sledované skupiny pracovalo v SNB deset až dvacet let. Více než polo-
vina příslušníků (10) ze sledované skupiny strávila ve službách SNB dvacet a více let. Svoji 
kariéru končili zpravidla po roce 1968. Kromě Antonína Adamčíka (který v lednu 1969 spá-
chal sebevraždu, když se jeho psychický stav zhoršil po vojenské okupaci Československa) 
jejich odchod neměl bezprostřední spojitost se zvratem událostí po srpnu 1968. V té době 
totiž v aktivní službě bylo ze sledovaného souboru jen pět příslušníků (Adamčík, Dospiva, 
Višenka, Vranka, Zavadilík). Kromě Adamčíka všichni jako odpůrci tzv. obrodného procesu 
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Zřízení samostatného kmenového stavu složky státně-bezpečnostní, dat. 30. 6. 1949. Personální spis 
Aloise Grebeníčka, inv. č. 2019/22. ABS Kanice.
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přivítali vstup vojsk Varšavské smlouvy, jen Vladimír Zavadilík „pod vlivem demagogic-
ké propagandy“ odevzdal legitimaci OV SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství), 
ale po „získání pravdivých informací“ si ji znovu vyzvedl.25 Někteří z nich sloužili ještě na 
počátku osmdesátých let, a to Antonín Višenka (do r. 1981) a Miloš Dospiva (do r. 1984). 
Jejich pracovní osudy byly rozmanité, nejvyšší funkce jednoznačně dosáhl Ludvík Hlavačka. 
Někdejší krajský velitel KV StB byl v roce 1950 pověřen vedením Velitelství Pohraniční strá-
že a s jeho působením je spojeno vybudování elektrického drátěného zátarasu na hranicích 
neboli tzv. Železné opony. V roce 1955 se stal náměstkem ministra vnitra Rudolfa Baráka 
a zůstal jím do roku 1962, kdy byl jeho nadřízeným Lubomír Štrougal. Z dalších příslušníků 
bývalého KV StB Uherské Hradiště je třeba zmínit Miloše Dospivu, který strávil více než 
tři roky (1968–1972) coby starší referent na československém zastupitelském úřadu v Římě 
(později zde pracovala i jeho dcera jako sekretářka velvyslance). 

Specifickým zdrojem informací o příslušnících StB jsou posudky. Ačkoliv jde o doku-
menty úřední povahy, údaje v nich uvedené nelze vždy považovat za fakta, neboť mohou být 
subjektivně zabarvená. Přesto – nebo spíše právě proto – jsou zajímavým zdrojem, který do 
úředních záznamů přináší osobnější rozměr. Především je třeba odlišit osobní posudky od 
posudků kádrových, velitelských nebo služebních a od tzv. ustanovek.26 Velitelské či služební 
posudky hodnotí především pracovní schopnosti, zatímco kádrové posudky by měly vypo-
vídat především o osobnostní stránce příslušníka, včetně světonázoru (což u příslušníků StB 
v padesátých letech znamenalo především jejich kladný poměr k politice komunistické stra-
ny a státnímu zřízení). Oproti tomu osobní posudky už podle názvu zaujímají k prověřova-
nému více subjektivní postoj vycházející z vlastní zkušenosti v určité životní etapě – časté 
jsou např. osobní posudky z období nacistické okupace, výjimkou nejsou ani pomluvy. Jindy 
posudky vydávali zaměstnavatelé nebo správní orgány a používá se název „zpráva o pověs-
ti“. Všechny tyto poznatky poté kádroví pracovníci zpracovali do kádrových vyhodnocení.27 

Obraz příslušníků pouze ve světle posudků přímých nadřízených by byl téměř idylický. 
Jejich charakteristiky jsou plné ctností a kladů, výjimkou nejsou hodnocení „Nemá cha-
rakterových vad“. Při srovnání několika spisů je zjevné, že posudky byly psány šablonovitě. 
Ostatně je mezi nimi dochován i tiskopis kádrového posudku, který hodnotiteli nabízí výběr 
z 15 vlastností (v tomto případě ve výsledku zůstaly jen ty kladné).28 Takto standardizované 
posudky však nebyly pravidlem, i když možnosti hodnocení byly poměrně omezené, a pro-
to se v nich opakovaně objevují automatizovaná vyjádření a řada dobových frází (kladný 
poměr k lidově demokratickému zřízení, třídně uvědomělý, politicky vyspělý). Na druhou 
stranu některé formulace jsou až nechtěně originální: „Je citově založený, což se u něho pro-
jevilo zejména v době, kdy příslušníci odboru byli povýšeni k 25. únoru 52 a on nebyl. Toto 
mu přišlo líto a v kanceláři velitele odboru se rozplakal, že nebyla uznána jeho práce.“29 Nebo: 
„Svým chováním činil dojem, že je mu bližší společnost druhého pohlaví než frekventantů. 
Když mu toto a podobné bylo vytýkáno, nebyl dostatečně bolševicky sebekritický i kritický.“30 

Zcela jistě při tvorbě posudků sehrávala významnou roli skutečnost, že příslušníci se 
s veliteli znali osobně, někteří i z každodenního služebního styku. Navíc pro velitele bylo 
jistě snazší napsat jednostranně kladný posudek než řešit charakterové vady podřízených. 
A to zdůvodňuje někdy diametrální odlišnost od posudků „zvenčí“, např. hodnocení pří-
slušníků při absolvování různých školení. Přestože je jejich posudky vhodné chápat spíše 
jako postřehy, předkládají občas jiný portrét příslušníka, než jak se jevil místnímu velitelství. 
V Uherském Hradišti byl František Fuchs považován za veselého, kolektivního, přímého 
v jednání, v některých případech částečně nervózního;31 u Okresního velitelství NB ve Veselí 
nad Moravou si ho cenili jako odvážného a iniciativního příslušníka, který má rád kolek-
tiv, úkoly plní včas a svědomitě, je kritický i sebekritický.32 Jenže v roce 1954 byl převelen 
k Okresnímu oddělení VB Valašské Klobouky a zde stačilo několik týdnů, aby se jeho osob-
nost „proměnila“ v „krajně nesebekritickou, která neuznává názor ostatních soudruhů […] 
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Trpí velikášstvím a své schopnosti vyzveduje jako absolutní mezi kolektivem, při čemž se snaží 
halasným způsobem někde až hrubým vystupováním vnutiti ostatním svůj názor. Politicky se 
nevzdělává a svoje nedostatky se snaží zastříti destruktivní kritikou, která kolektiv rozeštvává 
a neuceluje.“33 

Personální spisy také skrývají podrobnosti z osobního života příslušníků. Nejvíce se tý-
kají rodinného prostředí. Jakkoli se v kádrových posudcích pravidelně objevují formulky 
o uspořádaných rodinných poměrech, dokumenty obsažené v personálních spisech to ne 
vždy potvrzují. Všichni příslušníci ze sledované skupiny se dříve nebo později oženili a lze 
obecně říci, že je k tomu tlačily dobově podmíněné společenské představy o podobě part-
nerského (tedy jednoznačně preferovaného manželského) soužití. Z dnešního hlediska se 
zdá absurdní, že si příslušníci podávali ke KV StB žádost o povolení k sňatku. Dokládali je 
kopiemi svých osobních dokladů i snoubenky a následovala kádrová prověrka snoubenky 
a její nejbližší rodiny (rodiče, sourozenci). Úsměvně působí zdůvodnění žádosti Vladimíra 
Valtra: „Uzavřením sňatku a zřízením vlastní domácnosti umožní se mi domácí stravování, 
lepší ubytování a tím hodlám dosáhnouti zlepšení svých poměrů po stránce zdravotní a výkonu 
služby.“34 Skutečnou pointou této žádosti či prosby, jak ji nazval sám žadatel, je zjištění kádro-
vého pracovníka, že nevěsta nedostane žádné věno, neboť rodiče s tímto sňatkem nesouhlasí 
a nedají k němu svolení. K rolím příslušníků coby manželů se posudky vyjadřují formulací 
o spořádaných rodinných poměrech. Že tomu tak ale nebylo, svědčí mnohé další dokumenty. 
Zároveň dokládají, jak vysoká byla kontrola života příslušníků bezpečnostních složek. 

Nikdo, kdo se zabývá činností Státní bezpečnosti v Uherském Hradišti, se nemůže vy-
hnout otázce fyzického násilí na vyšetřovancích a nepovolených výslechových metod. Ta 
v personálních spisech příslušníků StB není příliš reflektovaná.35 Zmínky lze nalézt v osob-
ních posudcích na Aloise Čáně a Aloise Grebeníčka od jejich bývalých spolupracovníků. 
Tyto posudky jsou datovány krátce po odchodu obou příslušníků ze služeb SNB, můžeme 
je tedy považovat za jedno z prvních potvrzení o nezákonných praktikách při výsleších, a to 
ještě před oficiálním vyšetřováním, které proběhlo v roce 1956. Velitel vyšetřovacího oddě-
lení por. Lovecký v posudku na Aloise Grebeníčka (datován 4. 6. 1952) píše o jeho primi-
tivnosti při výsleších a v závorce doslova uvádí „používání fysického násilí.“36 Velmi opatrný 
je Loveckého postoj, který prezentoval v posudku Aloise Čáni: „Zvážím-li politickou situaci, 
která v poúnorových dnech u nás byla naše odborné znalosti, neodsuzuji úzkoprse používá-
ní fysického násilí, kterého se soustavně používalo proti zatčeným zločincům. Rozhodně však 
nepřipouštím, že Čáň tak činil z oddanosti k režimu straně.“37 Miroslav Obdržálek, bývalý 
výslechový orgán, v posudku na Čáně zase vzpomínal, jak musel vyšetřovance převádět do 
věznice jen večer, protože „nebylo je možno na světlo ukázati.“38 

Kromě uvedených posudků se téma fyzického násilí objevuje také ve spisu Ludvíka Hla-
vačky. Potvrzuje je Alois Grebeníček v negativním posudku na Hlavačku, v němž vyjmeno-
vává jako metody výslechu užití elektrického proudu, bití pendrekem, odpírání jídla. O spe-
ciálně sestrojeném elektrickém zařízení se zmiňuje v osobním posudku i František Prokeš.39 
Jako zásadní lze označit doznání samotného Hlavačky, který uvedl, že vyslýchaný Jindřich 
Jelínek „dostal několikrát obuškem přes chodidla. Zdálo se nám, že tento způsob na něj účinku-
je, neboť po tomto zásahu vypověděl o gen. Volfovi. Když jsme tuto výpověď chtěli zaznamenat 
protokolárně, prohlásil, že to není pravda a že takto vypovídal ze strachu před bitím. Po tomto 
odvolání pustili jsme mu do nohou elektrický proud z induktoru pomocí kovových vložek, které 
mu byly vsunuty do bot.“40 

Závěr

Soubor devatenácti příslušníků KV StB Uherské Hradiště jistě nepředstavuje homogenní 
skupinu, kterou by bylo možno zredukovat na čísla a grafy. Jde o devatenáct lidských osudů, 
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které se protnuly v jednom čase, na jednom místě. Jejich další směřování ovlivnily různé fak-
tory, od vrozených dispozic, přes získané zkušenosti až po různé náhody. V takovém objemu 
je ani nelze postihnout, a tak byly za jediný vypovídací pramen zvoleny personální spisy.

„Průměrný“ příslušník KV StB Uherské Hradiště měl v roce 1949 34,6 let a spíše pochá-
zel z tehdejšího Gottwaldovského kraje, takže znal tento region a měl zde zázemí. Byl české 
národnosti a uváděl „československou“ státní příslušnost. Pocházel z dělnické rodiny, měl 
více sourozenců a žil s nimi ve skromných poměrech či přímo v chudobě. Tu poznal i v ob-
dobí dospívání, neboť jeho rodinu zasáhla velká hospodářská krize na počátku třicátých let. 
Nedostatek financí mohl způsobit, že neměl příležitost vystudovat alespoň střední školu. Po 
absolvování osmi tříd obecné a měšťanské školy ho tak čekaly dva nebo tři roky odborné 
školy pokračovací, během níž se vyučil některému řemeslu. I proto neovládal žádný cizí 
jazyk a neměl prostředky k cestování; pokud nebyl během druhé světové války nasazen na 
práci v Německu, pak do zahraničí vycestoval až o mnoho let později jako rekreant. 

Po skončení války se stal členem Komunistické strany Československa a byl přijat do 
služeb národní bezpečnosti. Zde prožil i únorové události roku 1948. Patřil k příslušníkům, 
kteří zažili ve funkci velitele KV StB Uherské Hradiště Ludvíka Hlavačku; pracoval v prvním 
sídle StB, v budově na třídě Maršála Malinovského, kde na přelomu čtyřicátých a padesátých 
let docházelo ke zneužívání moci při výsleších a užívání fyzického násilí na vyšetřovancích. 
Velitel hodnotil jeho politické postoje jako vyspělé s poukazem, že je oddán vládnoucí stra-
ně a chápe poslání třídní bezpečnosti.

Po nástupu služby prošel výcvikem čekatelů služby SNB. Po únoru 1948 jej čekalo dvou-
týdenní krajské politické školení v Gottwaldově, a pokud se osvědčil, následovala půlroční 
politická škola pro nižší a střední velitelské kádry v Kolodějích. Ve státně bezpečnostních 
službách strávil v průměru přes dvacet let. Jeho mzda v polovině padesátých let odpovídala 
průměrné měsíční mzdě,41 což znamenalo, že na výplatní pásce měl více než pracovník v ze-
mědělství a ve školství a přibližně stejně jako zaměstnanec v oblasti soudnictví.42 Za svoji 
práci byl oceněn vyznamenáním Za službu vlasti, medailí Za zásluhy o obranu vlasti nebo 
Čestným odznakem příslušníka SNB; později mohl obdržet řád Rudé hvězdy.

Subjektivní hodnocení vytvářející nereálný obraz příslušníka StB nelze podle očekávání 
kategorizovat či zprůměrňovat. Lze alespoň vysledovat, jaké formulace se nejčastěji objevují. 
Celkově byl hodnocený jako dobrý pracovník, který má předpoklady dalšího růstu. Měl ale-
spoň průměrné organizační schopnosti, i když neuměl vždy správně rozdělit práci, a drobné 
úkoly dělal za ostatní. Pokud byl v řídící funkci, mohl se navíc někdy chovat až příliš přá-
telsky ke svým podřízeným, a měl více dohlížet na jejich pracovní morálku. Jeho poměr ke 
kolektivu byl velmi dobrý a svými kolegy byl oblíben. Byl schopný, samostatný, ctižádostivý, 
obětavý, pilný až horlivý. Rozkazy plnil včas a svědomitě, vůči nadřízeným se choval s re-
spektem. Na kritiku reagoval velmi citlivě, ale sám byl k druhým kritický. Na veřejnosti se 
choval vzorně, byl dobrosrdečný, čestný, dokonce se dá říct, že měl sociální cítění. Ve svém 
volném čase se věnoval rodině, rybařil, jezdil na kole, hrál fotbal nebo četl socialistickou 
beletrii. Jeho rodinné poměry se jevily jako uspořádané, manželky se v domácnosti staraly 
o děti a o přidělený služební byt. Nicméně ani jim se nevyhnuly partnerské konflikty od 
běžných neshod až po nevěry. Jeho vztah k víře se dá označit jako vlažný až netečný, ostatně 
jako aktivní příslušník KSČ v relativně exponované práci si ani nemohl dovolit projevovat 
náboženské cítění. 

Pokud bychom propojili oba obrazy v jeden celek, byl by v něm „průměrný“ přísluš-
ník KV StB už na první pohled nevěrohodný. Týká se to především profilu jeho vlastností, 
schopností a morálních stanovisek, neboť se potvrdilo, že osobnost člověka nelze zredukovat 
do průměru. Nereálně vyznívá i téměř jednostranně pozitivní vyobrazení. Přesto je třeba 
– s ohledem na experimentální charakter této studie – vnímat výsledek jako uspokojivý. 
Cílem totiž nebylo podat celistvý, realitě věrný portrét příslušníka KV StB, ale to, jak jej vidí 
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dobové úřední záznamy, dokumenty, které tvoří personální spisy. Některé veličiny bylo mož-
né objektivně vyhodnotit, u jiných šlo o vysledování, v jaké podobě a v jaké míře se opakují. 
V tomto směru se podařilo naplnit zadaný cíl, i když téma si vyžaduje další podrobnější 
zkoumání, které přispěje k prohloubení poznání v dalších souvislostech. 

Dovětek k využití fondů Archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR 
v Kanicích k dějinám věznice v Uherském Hradišti

Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR byl zřízen v roce 2007 zákonem 
č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o archivu bezpečnostních slo-
žek a o změně některých zákonů. Jeho posláním je zpřístupňovat a zveřejňovat dokumenty 
a archiválie týkající se bezpečnostních složek, vzniklých činností Státní bezpečnosti. Odbor 
archivních fondů Státní bezpečnosti a Ministerstva vnitra ČR sídlí v Kanicích. Mezi jimi 
spravovanými fondy se nacházejí i fondy Správy vězeňské stráže. Jsou zde soustředěny tedy 
také dokumenty vztahující se k dějinám věznice v Uherském Hradišti, především k období, 
kdy byla využívána Státní bezpečností v letech 1948–1960. Nicméně část materiálů vypoví-
dá také o chodu věznice v období druhé světové války a bezprostředně po jejím skončení. 

K dějinám věznic se vztahuje sbírka fondů Správa vězeňské stráže. Fond obsahující pra-
meny přímo k uherskohradišťské věznici je označen jako Velitelství oddílu správy vězeňské 
stráže Uherské Hradiště (signatura E/9). Tvoří jej pouze devět inventárních čísel o celkovém 
rozsahu 0,12 bm, které obsahují materiály spíše obecné povahy – rozmnožené řády pro věz-
nice, organizační pořádky nebo strážní pravidla pro výkon služby (vše z roku 1952). Výjim-
ku tvoří výkaz odměn za práci vězňů za měsíc červen (1951), podávající částečný přehled 
o počtu vězňů. 

V tomto směru jsou však průkaznější knihy ze zatím nezpracovaného přírůstku Věz-
nice v Uherském Hradišti. Ty totiž obsahují protokoly (seznamy) vyšetřovanců a trestanců, 
které zahrnují období 1939–1954, protokoly odsouzených (1945–1947, 1951–1953) nebo 
návštěvy správy věznice v Uherském Hradišti (1901–1951). Tento písemný materiál byl do 
Archivu bezpečnostních složek delimitován v roce 1995 z Moravského zemského archivu 
v Brně. Kromě 30 kusů knih obsahuje informačně zásadnější spisy, obsažené v kartonu 31, 
inv. č. 1–11. Zahrnují výroční zprávy z let 1941–1942, 1944–1950 a 1954, které se týkají 
vlastního chodu věznice: vedle stavu budovy také pohybu ve věznici, práce vězňů, šatstva, 
prádla a obuvi, kázně a chování vězňů, stravování, vyučování, zdravotního stavu vězňů, 
stavu knihovny a změn v personálu. Dále lze ve spisech nalézt informace o zaměstnancích, 
včetně krátkého politického a služebního hodnocení všech příslušníků, směrnice a pokyny 
pro jejich práci; soupis nemovitého majetku a jednoduché plány věznice; korespondence 
s ministerstvem spravedlnosti (1949–1950) zahrnuje různá nařízení ministerstva společná 
pro všechna příslušná vězeňská zařízení; podobně spíše obecnější ráz mají měsíční zprávy 
o situaci v kraji z let 1952–1954, které podával náčelník KONZ (Krajské oddělení náprav-
ných zařízení). Pro poznání stavu uherskohradišťské věznice jsou zajímavé zprávy o prů-
zkumu věznice, pocházející z let 1951, 1954 a 1955. Stručně informují o uspořádání a chodu 
věznice, o nevalné úrovni kulturně-osvětové činnosti příslušníků, ale především o hospo-
dářsko-finančním stavu. S tímto fondem souvisí i fond Útvar nápravného zařízení Kunovice 
(signatura E/7), který obsahuje plány objektu ÚNZ Kunovice, dále peněžní listy a mzdové 
listy vězňů. Badatelské využití těchto materiálů je velmi omezené. 

Ostatní prameny jsou roztříštěny v rámci fondu Správa vězeňské stráže Praha (signatura 
E/1), který obsahuje obecné materiály typu služebních řádů, ale také specifické oblasti jako 
jsou např. prohlídky ve věznicích, doplnění vězeňských knihoven, evidence umístění věz-
ňů, sňatky vězňů, sebevraždy ve věznicích, návštěvy, ošacení, léčení vězňů, cenzura dopisů 
nebo motáky, z nichž jen některé poskytují informace vztahující se k věznici v Uherském 
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Hradišti. Dva kartony (k. 55 a 56, inv. č. 105) zahrnují osobní spisy příslušníků zařazených 
u velitelství oddílu SVS v Uherském Hradišti, které však obsahují jen platové listy, sociální 
a finanční doklady.

Další materiály se vztahují k věznici v Uherském Hradišti v souvislosti s činností StB 
a metodami vyšetřování. Je možno jednotlivě je nalézt v různých fondech ministerstva 
vnitra a jeho bezpečnostních složek. Jde přitom o materiály zcela zásadní, vypovídající 
např. o brutálních postupech vyšetřovatelů při výsleších vězňů. V tomto směru je důležitý 
fond Inspekce Ministerstva vnitra ČSSR (signatura A 8 a A8/2), obsahující zejména šetření 
stížností odsouzených na nesprávný postup orgánů bezpečnosti, prokuratur a soudů, po-
rušení tzv. socialistické zákonnosti. Jedním z nejznámějších případů je tzv. akce Světlana, 
jejíž pozadí s využitím i těchto pramenů velmi minuciózně již publikačně zpracoval Jaroslav 
Pospíšil (např. Hyeny v akci, 2003). Podrobnému přešetření neušla v roce 1995 ani tzv. akce 
Včela, a to na základě stížnosti jednoho z odsouzených, Aloise Hnilici z Uherského Brodu. 
Materiály byly využity při zpracování bakalářské práce Libora Bílka Akce „Včela“. Likvidace 
údajné protistátní skupiny na Uherskobrodsku v roce 1951 (Pedagogická fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně, 2008). Třetím obsáhlým spisem je prošetření stížnosti Jana Melichara od-
souzeného v roce 1952 Státní soudem v Brně na 16 let odnětí svobody za údajnou protistátní 
činnost. K prošetření stížnosti došlo v roce 1965, kdy byly vyslechnuty téměř dvě desítky 
osob, především tehdejší vyšetřovatelé StB v Uherském Hradišti (Bedřich Čačka, Alois Gre-
beníček, Ludvík Hlavačka, Jaroslav Tureček a další). 

Známým pramenem je šetření inspekce MV z popudu bývalého vyšetřovatele Karla 
Hovězáka, jež se týkalo používání nesprávných výslechových metod na KV StB Uherské 
Hradišti (1956). Z výpovědí i dalších bývalých vyšetřovatelů, Aloise Čáně, Jaroslava Turečka 
a Aloise Grebeníčka, zcela jasně vyplývá, že za zdmi uherskohradišťské věznice docházelo 
k vynucování výpovědí fyzickým násilím a užívání elektrického proudu. 

Totožné svědectví podává zpráva o výsledku vyšetřování smrti vězně Jana Borýska ve vy-
šetřovací věznici KS StB Uherské Hradiště, nacházející se ve fondu Sekretariát Ministerstva 
vnitra (sign. A 2/2). Její autoři dospěli k závěru, že vyšetřovatelé užívali bití, které přispělo 
k úmrtí vyslýchaného. Radikální však byl návrh na zatčení náčelníka vyšetřovacího odboru 
KS StB por. Loveckého a kázeňské potrestání šesti vyšetřovatelů. 

Výše uvedený písemný materiál uložený v Archivu bezpečnostních složek představuje jediný 
ucelený soubor písemností vztahujících se k dějinám věznice v Uherském Hradišti. Jejich rozsah 
i obsah však napovídají, že podstatná část dokumentů stále chybí. Dochované materiály totiž 
představují jen torzo, které dokáže zachytit a popsat pouze některé aspekty z dějin věznice. 

Poznámky:

1  Sídlo KV StB bylo v Uherském Hradišti zamýšleno pouze dočasně. V dokumentech bývá 
označováno např. jako „KV StB Gottwaldov, t. č. Uherské Hradiště“. Oproti původním 
představám zde zůstalo rozhodně déle, neboť v nedatovaném dokumentu týkajícím se umístění 
KV StB se uvádí: „… nebude pravděpodobně možné během pětiletky přemístit krajskou úřadovnu 
StB do Gottwaldova, jelikož zde nejsou místnosti ani byty a pak během pětiletky nebude ve Zlíně 
– Gottwaldově možno vystavět věznici krajského soudu.“ (fond Velitelství StB, inv. č. 310-15-9, 
ABS Praha). Pokud KV StB v Uherském Hradišti zůstalo až do konce první pětiletky (1953), pak 
krátce poté došlo ke stěhování, neboť např. posudky z roku 1954 mají v záhlaví uvedeno OO-VB 
Uherské Hradiště (tedy Okresní oddělení VB). 

2 P o s p í š i l, J.: Hyeny v akci. Vizovice 2003. 
3  Např. R a d o s t a, P.: Protikomunistický odboj. Praha 1993; Š e d i v ý, Z. F.: Světlana. Vimperk 1997; 

T o m e k, P.: Dvě protikomunistické skupiny na Moravě v 50. letech. Securitas Imperii 12, 2005,  
s. 245–278.
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4  Dokumenty k činnosti KV StB jsou uloženy ve fondu Velitelství StB (inv. č. 310-15-7, 310-15-8, 
310-15-9) v ABS Praha. Dochované dokumenty udávají pouze početní stav KV StB (konkrétně 
v letech 1951 a 1952, dále stav funkcí důstojníků a poddůstojníků v roce 1952); jediný seznam 
jmen (v počtu 23) je bez označení, nedatovaný a uvádí konfekční velikosti plášťů a obuvi. 

5  F r o l í k, J.: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek SNB v letech 1948–1989. 
In: Sborník archivních prací XLI, 1991, č. 2, s. 447–510; Týž. Ještě k nástinu organizačního vývoje 
státobezpečnostních složek SNB v letech 1948–1989. In: Sborník archivních prací LII, 2002, č. 2, 
s. 371–520. 

6  Seznam kmenových příslušníků KV StB Uherské Hradiště obsahuje dokument Zřízení 
samostatného kmenového stavu složky státně-bezpečnostní, dat. 30. 6. 1949. Dokument je uložen 
např. v personálním spisu Aloise Grebeníčka, inv. č. 2019/22. ABS Kanice.

7  Téměř kompletní seznam pracovníků KV StB Uherské Hradiště lze získat kombinací různých 
pramenů, především rozkazů náčelníka KS MV Gottwaldov z let 1949–1959 a kádrových rozkazů, 
které se komplexněji dochovaly od roku 1951 (obojí ABS Kanice).

8  Anna Bečicová (nar. 18. 7. 1925) pracovala od 1. 3. 1947 jako úřednice v podatelně StB 
Gottwaldov-Zlín. Byla obviněna za varování Jaromíra Vrby z Gottwaldova, který byl sledován StB 
v souvislosti s tzv. protistátní organizací Světlana. Byla odsouzena k peněžitému trestu 10 000 Kč. 
Blíže personální spis Anny Bečicové, inv. č. 1952/25. ABS Kanice.

9  Vincenc Šimčák (nar. 3. 2. 1910), ve službě od r. 1936, původním povoláním obchodní příručí; 
1. 3. 1948 byl přechodně přidělen k Oblastní úřadovně StB Uherské Hradiště; 19. 8. 1950 byl 
zastřelen při výkonu služby – neúspěšný pokus o zatčení Miloslava Pospíšila ze skupiny Hory 
Hostýnské. Podrobněji personální spis Vincence Šimčáka, inv. č. 1464/10. ABS Kanice. 

10  Mezi často chybějícími dokumenty patří žádosti o přijetí, záznamy o průběhu služební doby, 
zvláštní dotazníky; nelze spolehlivě objasnit rozdílné množství posudků, přičemž neexistuje 
úměra mezi jejich počtem a délkou služby.

11  Strojopisná podoba schématu životopisu (nedat.) je obsažena ve spisu Rostislava Medka, inv. č. 
4437/21. ABS Kanice. Jednotlivé body jsou dále rozvedeny.

12  Existovala navíc rivalita mezi staršími a novými příslušníky. Explicitně to vyjádřil Obdržálek 
v posudku Aloise Čáně: „… mezi sebe neradi někoho pouštěli a taky přístup do jejich kanceláře 
byl po určité stránce omezen. Mohu říci, že to byl opravdu „starý četník“, který svým falešným, 
naprosto nekamarádským a nekolektivním způsobem nám mladým podrážel nohy.“ Posudek, dat. 
13. 2. 1953. Personální spis Aloise Čáně, inv. č. 2001/13. ABS Kanice.

13  Žádost o propuštění, dat. 22. 11. 1950. Personální spis Karla Dvořáka, inv. č. 1650/11. ABS Kanice.
14  Životopis, nedat. Tamtéž.
15  V l č e k, V.: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem: 1948–1964. Olomouc 

2004; V a š k o, V.: Dům na skále 2. Církev bojující. Kostelní Vydří 2007. H o r á k o v á, Š.: Hoří déšť 
aneb Zpráva o „Akci K“, noci ze 13. na 14. dubna 1950, kdy měl být internován Bůh. Praha 2010. 

16 Ze souboru 19 osob jich 12 pocházelo z územní příslušnosti KV StB Uherské Hradiště. 
17 Životopis, dat. 4. 9. 1954. Personální spis Antonína Adamčíka, inv. č. 2318/25. ABS Kanice.
18 Životopis, nedat. Personální spis Karla Dvořáka, inv. č. 1650/11. ABS Kanice.
19 Životopis, dat. 28. 1. 1951. Personální spis Ludvíka Hlavačky, inv. č. 3741/11. ABS Kanice.
20  Zde je nutno podotknout, že jednoletému studiu předcházel šestisemestrální kurs ministerstva 

vnitra při Vysoké škole ekonomické v Praze (Dufek jej absolvoval v letech 1961–1964) a také 
Večerní škola marxismu-leninismu (1957–1960).

21  Při sledování délky služebního poměru musíme vyloučit Josefa Navrátila. V jeho personálním 
spisu není zaznamenán jeho odchod, přičemž nejmladší dokumenty jsou datovány rokem 1950, 
kdy byl přemístěn od KV StB Uherské Hradiště k KV NB Gottwaldov. Blíže personální spis Josefa 
Navrátila, inv. č. 1981/20. ABS Kanice.

22  Blíže fond Inspekce Ministerstva vnitra ČSSR (Používání nesprávných metod na KV StB Uherské 
Hradiště), inv. j. 459, ABS Kanice. 

23  Žádost o propuštění, dat. 14. 6. 1950. Personální spis Vladimíra Valtra, inv. č. 1168/23. ABS Kanice. 
Valtr při vstupu do SNB měl ze sledovaného souboru nejvyšší dosažené vzdělání a ve službě 
vydržel nejkratší dobu – tři roky. Dále uvedl, že si raději najde práci v některém z průmyslových 
závodů v Gottwaldově. 
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24  Alois Grebeníček ještě v roce 1952 podal žádost o znovupřijetí do služeb SNB. Byl však odmítnut 
s tím, že by znovu vyvstaly ty problémy, kvůli nimž podal výpověď (tedy rodinné a zdravotní 
důvody, a také špatný psychický stav). Druhý pokus – znovu neúspěšný – učinil o dva roky 
později, když napsal osobní dopis ministru vnitra Rudolfu Barákovi, dat. 27. 3. 1954. Personální 
spis Aloise Grebeníčka, inv. č. 2019/22. ABS Kanice.

25  Doplněk k dotazníku MV, dat. 20. 1. 1972. Personální spis Vladimíra Zavadilíka, inv. č. 4214/21. 
ABS Kanice. 

26  Ustanovka, výraz přejatý z ruštiny, se chápe jako zpráva o zájmové osobě Státní bezpečnosti. 
Obsahuje informace o pověsti, způsobu života, majetkových poměrech, vztahu k režimu atd. Je 
výsledkem rozmanitých zjišťovacích metod, včetně sledování, odposlechů, užití provokací apod. 
Dále např. S u k, J.: Ustanovka. Paměť a dějiny: Revue pro studium totalitních režimů 2007, č. 1, 
s. 198.

27  Kádrová hodnocení přímo o příslušnících přinášejí jen variace služebních posudků, zato v daleko 
větší míře se věnují dalším rodinným příslušníkům. Spolu s osobními posudky (bývaly zpravidla 
vyžadovány kádrovým oddělením pro „objasnění“ konkrétního problému, který se týkal spíše 
minulosti příslušníka) jsou využitelné pro biografické studie, ale jejich zobecnění je problematické, 
a proto jim dále nebudu věnovat pozornost. 

28  Kádrový posudek, nedat. Personální spis Aloise Čáně, inv. č. 2001/13. ABS Kanice.
29  Velitelský posudek, dat. 10. 2. 1952. Personální spis Rostislava Medka, inv. č. 4437/21. ABS 

Kanice.
30  Kádrový posudek, dat. 26. 10. 1949. Personální spis Leopolda Loveckého, inv. č. 2258/13. ABS 

Kanice.
31 Kádrový posudek, dat. 14. 2. 1951. Personální spis Františka Fuchse, inv. č. 2368/23. ABS Kanice.
32 Služební posudek, dat. 17. 1. 1953. Tamtéž. 
33  Fuchs František, por. vyhodnocení za dobu působení ve Val. Kloboukách – předložení zprávy, 

dat. 7. 10. 1956. Tamtéž.
34  Povolení k uzavření sňatku – prosba, dat. 24. 8. 1949. Personální spis Vladimíra Valtra, inv. č. 

1168/23. ABS Kanice.
35  Materiály vztahující se k užívání nesprávných výslechových metod a jejich prošetření jsou uloženy 

ve fondu Inspekce Ministerstva vnitra ČSSR, ABS Kanice. Tento fond dále obsahuje materiály 
k protistátní činnosti (tzv. akce Světlana a Včela) a obsáhlý spis šetření stížnosti politického vězně 
Jana Melichara. 

36  Velitelský posudek, dat. 4. 6. 1952. Personální spis Aloise Grebeníčka, inv. č. 2019/22. ABS 
Kanice. 

37  Osobní posudek, dat. 13. 2. 1953. Personální spis Aloise Čáně, inv. č. 2001/13. ABS Kanice. 
Ještě zajímavější je Loveckého pokračování, v němž zdůvodňuje, že v případě Čáně se tak 
dělo v důsledku jeho osobnostních rysů, mezi něž počítá tupost, otrlost, surovost, bezuzdný 
kariérismus a podprůměrnou inteligenci. To podpírá názor psychologů, že krutého fyzického 
týrání se dopouštěli jedinci s nižší inteligencí, kteří si tak řešili komplex méněcennosti. 

38 Posudek, dat. 13. 2. 1953. Personální spis Aloise Čáně, inv. č. 2001/13. ABS Kanice. 
39  Neoznačený dokument [posudek A. Grebeníčka na L. Hlavačku], dat. 25. 3. 1954. Osobní posudek 

na dožádání, dat. 11. 4. 1954. Personální spis Ludvíka Hlavačky, inv. č. 3741/11. ABS Kanice.
40  Úřední záznam, dat. 19. 1. 1949. Tamtéž. 
41  Statistická ročenka Republiky československé 1958. Praha 1958, s. 90–91. Podle statistické ročenky 

činila průměrná mzda v ČSR v roce 1954 1154 Kčs. 
42  Podrobnější vyhodnocení platů z personálních spisů je nemožné, neboť zpravidla neobsahují 

platové výměry. Ty byly navíc odvislé od délky služby a pracovního zařazení. Nicméně lze uvést, 
že např. František Fuchs jako zástupce náčelníka O VB pro operativu u O VB Valašské Klobouky 
měl funkční plat 1100 Kčs. Ve stejném roce (1954) Bedřich Hrabal jako náčelník OO MV ve 
Frenštátě měl plat 1400 Kčs. Pro srovnání: průměrná měsíční mzda pracovníka v zemědělství byla 
828 Kč, ve školství, kultuře a tělovýchově 1008 Kč, ve správě a soudnictví 1123 Kč. Blíže Statistická 
ročenka Republiky československé 1958. Praha 1958, s. 90–91.

slovácko 2011_FIN2.indd   303slovácko 2011_FIN2.indd   303 6.8.2012   12:25:596.8.2012   12:25:59



304

Mgr. Pavel P o r t l (n. 1979) pracuje jako historik ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, zabývá 
se dějinami a literaturou 20. století.

Members of the District Headquarters of Secret Police in Uherské Hradiště in the Light of Personal 
Files

A b s t r a c t

The study has an experimental character. Its goal is to find out whether it is possible to make 
a portrayal of an „average“ member of state security forces from te first half of the 50s of the 20 century 
in this particular case the member of the District Headquarters of Secret Police (KV StB) in Uherské 
Hradiště. The study makes use of the only source, i.e personal files of the members deposited in the 
archive of security forces in Kanice. Among other materials the files involve CVs and questionnaires 
providing basic knowledge about the members as well as references including not only work discipline 
but also personal characteristics. The object of the survey is a set of 19 members of KV Stb who were 
employed by security forces since July 1949. The selection was limited by the fact that the files of those 
born before 1910 were shredded. On the other hand Ludvík Hlavačka (commander of KV Stb and later 
creator of the so called iron curtain) was included into the set. Besides him other well known names 
belong into the group, such as Alois Grebeníček and Vladimír Zavadilík. The result of the experiment 
shows, as expected, the picture which according to basic limitation cannot meet the reality but brings 
interesting conclusions anyway. In some points the information from personal files is similar to such 
extent that they can be generalized. In other points they were interpreted comprehensively, which 
suggests that some aspects have to be examined in a much broader scale and rather individually.

Stasi-Mitglieder von der Bezirkskommandatur Uherské Hradiště im Licht der Personalakten

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die vorliegende Studie hat einen experimentellen Charakter. Sie setzte sich zum Ziel zu ermitteln, 
ob man ein „Durchschnittsbild“ der Stasi-Mitglieder aus der ersten Hälfte der fünfziger Jahre des 
20. Jahrhunderts erstellen kann. In diesem konkreten Fall handelt es sich um Mitglieder der 
Bezirkskommandatur Uherské Hradiště (KV StB). Die einzige Quelle dazu stellen Personalunterlagen 
dar, die im Sicherheitsdienst-Archiv in Kanice aufbewahrt sind. Sie beinhalten unter anderem 
Lebensläufe, Fragebögen, die die grundlegenden Erkenntnisse über die Stasi-Mitglieder liefern, als auch 
Beurteilungen, welche ihre Diensttätigkeit sowie persönliche Charakteristiken enthalten. Im Fokus 
der Untersuchung stehen 19 StB-Mitglieder, die ab Juli 1949 bei der Stasi (StB) auf Dauer beschäftigt 
waren. Die Auswahl war dadurch begrenzt, dass die Unterlagen der vor 1910 angestellten StB-
Mitglieder skartiert wurden. In diese Gruppe wurde dagegen Ludvík Hlavačka, Bezirkskommandant 
in Uherské Hradiště, eingegliedert, der später als Gestalter des so genannten eisernen Vorhangs 
bekannt wurde. Außer ihm gehörten in diese Gruppe auch weitere berüchtete Personen wie Alois 
Grebeníček oder Vladimír Zavadilík. Das Experiment ergab erwartungsgemäß ein Bild, das wegen der 
Anfangsbegrenzung nicht der Realität entspricht. Trotzdem bringt die Studie interessante Erkenntnisse: 
Die Informationen aus den Personalunterlagen sind in einigen Punkten dermaßen identisch, dass 
sie zu generalisieren sind. In anderen Fällen ist deren Interpretation zusammenfassend, was auf die 
Notwendigkeit hinweist, bestimmte Aspekte in breiterem Maß und eher individuell zu erforschen.
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