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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 pra-
coval 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 ustano-
ven 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 psy-
chická 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 minister-
stvu 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.


