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Vzdělávací systém ministerstva vnitra je dosud v historickém bádání opomíjeným té‑
matem, ačkoliv je úzce spjat s fungováním a akceschopností represivního aparátu ko‑
munistického režimu v bývalém Československu. tato studie si klade za cíl základní 
představení stavu resortního školství na počátku sedmdesátých let 20. století, které se 
stejně jako ministerstvo vnitra jako celek muselo vyrovnávat s řadou zásadních změn 
spojených jak s federalizací státu (od 1. 1. 1969) a vznikem republikových minister‑
stev, tak v důsledku porážky Pražského jara s velkým množstvím nucených odchodů 
„reformistů“, ale i dobrovolných odchodů pracovníků a příslušníků Sboru národní 
bezpečnosti (SnB).

reorganizace resortu spojená se vznikem republikových ministerstev vnitra při‑
nesla řadu nepředvídaných komplikací, které se týkaly zvláště efektivity řízení a toku 
informací. Během několika let se tak pravomoci původně delegované na republiková 
ministerstva přesunuly v rámci centralizace moci zpět na nově vzniklé federální mini‑
sterstvo vnitra (FMV). tyto změny se dotkly i resortního školství, jež se kromě otázky 
organizace a řízení potýkalo s tíživou dislokační i personální situací.

Struktura resortního školství na přelomu sedmdesátých let 20. století

V prvních poválečných letech přicházelo do Sboru národní bezpečnosti množství mla‑
dých lidí, o jejichž přijetí rozhodovaly víc než vzdělání a odborné schopnosti často děl‑
nický původ a třídní uvědomění nebo odbojová činnost (i když někdy fiktivní).

Hektičnost popřevratové doby neumožňovala několikaleté studium a přípravu na 
službu v bezpečnostním aparátu. nově nastoupivší tak po velmi krátkém školení pře‑
cházeli přímo do výkonu bezpečnostní služby a získávali teoretické znalosti i praktic‑
ké zkušenosti v jeho průběhu. některé vzdělávací prvky byly převzaty z předválečné 
doby, většina vzdělávacích institucí však byla vytvářena podle potřeby služby, takříka‑
jíc za běhu. k první úpravě systému školských zařízení ministerstva vnitra došlo vy‑
dáním prozatímního předpisu Školy a kursy SNB1 z roku 1950. V dalších letech vznikl 
několikastupňový způsob vzdělávání pracovníků s ohledem na zastávané funkce. Byly 
proto zřízeny školy nižšího, středního a vyššího stupně a několik typů speciálních 
škol, včetně škol pro příslušnice SnB.2

1 ABS, f. Sekretariát Federálního ministerstva vnitra I. díl (a 2/1), inv. j. 11, Schůze kolegia ministra 
vnitra 16. 3. 1950.
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existence bezpečnostních škol a kurzů v padesátých a šedesátých letech 20. století 
řešila vzdělávání výhradně s ohledem na potřeby politické a odborné připravenosti pro 
výkon služby, nikoli otázky srovnatelnosti resortního vzdělávání s civilním školstvím.

usnesení sekretariátu ÚV kSČ z 5. 6. 1963, doplněné usnesením téhož z 25. 8. 
1965, se stalo základním dokumentem, který upravoval činnost ministerstva vnitra 
v oblasti kádrové a školské v letech 1963–1970.

V první etapě realizace stranických usnesení byla vybudována nová školská zaří‑
zení, vytvořen základní fond učebních textů, začalo se se zaváděním nových vyučova‑
cích metod apod. Základním stupněm školské soustavy, zavedené v roce 1964, byla 
nástupní škola v délce sedmi měsíců, která byla zároveň prvním semestrem střední 
odborné školy ministerstva vnitra. Její učební plány zahrnovaly výuku odborné bez‑
pečnostní přípravy i všeobecně vzdělávacích předmětů. Vycházelo se z předpokladu, 
že všichni její absolventi budou dříve či později pokračovat ve studiu na střední od‑
borné škole. Vzhledem k nedostatečným školicím kapacitám ale celý cyklus nástupní 
školy absolvovalo jen malé procento studentů. Většina odcházela do praxe bez dokon‑
čené odborné přípravy. třebaže se od roku 1962, kdy resortní školství disponovalo  
1000 studijními místy, zvýšila jeho kapacita do roku 1969 na 2900 míst, byl tento stav 
stále nedostačující.3

rozkaz ministra vnitra č. 38 z 31. 8. 1964 zřídil s účinností od 1. 9. 1964 následu‑
jící školy:4

odbornou školu MV ve Svatém Janu pod Skalou zaměřenou na problematiku 
Veřejné bezpečnosti (VB). V I. semestru sloužila jako nástupní škola pro přijaté pří‑
slušníky k Městské správě VB v Praze a k ostatním českým krajským správám.

odbornou školu MV v Bratislavě zaměřenou na problematiku Veřejné bezpečnosti. 
V I. semestru sloužila jako nástupní škola pro příslušníky VB slovenské národnosti.

odbornou školu MV ve Spišském Podhradí zaměřenou na problematiku Veřejné 
bezpečnosti. V I. semestru sloužila jako nástupní škola pro příslušníky VB slovenské 
národnosti.

odbornou školu MV ve Vsetíně zaměřenou na problematiku Veřejné bezpečnosti. 
V I. semestru sloužila jako nástupní škola pro příslušníky VB české národnosti. Čin‑
nost zahájila až v březnu 1966.5

odborné školy MV, respektive nástupní školy MV tvořily základní stupeň resort‑
ní školské soustavy v souladu s obsahem § 28 zákona č. 70/65 Sb. o Sboru národní 
bezpečnosti6 a § 60 zákona č. 100/70 Sb. o služebním poměru příslušníků Sboru ná‑

2 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 139, rozvoj a úkoly resortního vzdělávání, prognózy do r. 2000, 
1975 (blíže nedatováno) a rozvoj a úkoly resortního vzdělávání jako dalšího z nejdůležitějších nástro‑
jů racionalizace výkonu a řízení bezpečnostního aparátu, 19. 10. 1975.

3 tamtéž, inv. j. 131, organizační struktura resortního školství MV, nedatováno (leden 1971?).
4 ABS, f. organizační a vnitřní správa FMV IV. díl (dále jen a 6/4), inv. j. 963, rozkaz ministra vnitra  

č. 38/1964 Služební předpis MV ‑škol ‑I‑1 „Směrnice o soustavě škol ministerstva vnitra“ a „Status od‑
borných a středních škol ministerstva vnitra“ – vydání, 31. 8. 1964.

5 Byla zřízena k 1. listopadu 1965. tamtéž, inv. j. 1014, rozkaz ministra vnitra č. 40/1965 odborná 
škola MV ve Vsetíně – zřízení, 29. 10. 1965.

6 Viz http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=70 & r=1965 (citováno k 15. 11. 2016).
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a SnB pro výkon služby strážmistrů a praporčíků. Školy byly internátní a trvaly deset 
měsíců. Maturanti občanských středních škol absolvovali pět měsíců internátně a pět 
měsíců formou dálkového studia v rámci kombinované důstojnické školy (viz dále).

kromě nástupní školy existovaly nástupní kombinované kurzy. ty byly určeny pro 
administrativní pracovnice, řidiče a některé zvlášť určené funkce. V kombinovaných 
kurzech trvalo internátní školení dva až tři měsíce, zbývajících sedm až osm měsíců 
absolvovali posluchači dálkovým způsobem. nástupní školy a nástupní kombinované 
kurzy se diferencovaly jen v nejnutnější míře, a to pro výrazně rozdílné směry: Státní 
bezpečnost, Veřejná bezpečnost, sledovací služba obou složek, dopravní služba Ve‑
řejné bezpečnosti, administrativní pracovníci, řidiči apod. Základní stupeň resortní 
školské soustavy byl tedy desetiměsíční a případná změna v délce trvání školení pod‑
léhala souhlasu ministra vnitra.

dále uvedené školy zajišťovaly střední stupeň resortní školské soustavy. tím byla 
důstojnická škola, která měla připravovat strážmistry a praporčíky pro výkon dů‑
stojnických funkcí, především pro výkon nižších a středních náčelnických funkcí. 
Zajišťovala rovněž u mladých a talentovaných příslušníků pomoc a zázemí při pří‑
pravě pro eventuální další vysokoškolské vzdělání. důstojnická škola byla dvouletá 
a její absolvování bylo srovnatelné s absolvováním občanské střední školy bez matu‑
ritní zkoušky. Pro potřeby resortu vnitra bylo její absolvování po úspěšné závěrečné 
zkoušce (důstojnická zkouška) započítáváno jako úplné střední odborné vzdělání 
(tj. s maturitou).

Střední odborná škola MV Felixe edmundoviče dzeržinského v Praze byla za‑
měřena na několik oborů. kromě problematiky Státní bezpečnosti (konkrétně kon‑
trarozvědný obor), kdy v I. semestru současně sloužila jako nástupní škola pro nově 
přijaté příslušníky StB, se výuka týkala problematiky Veřejné bezpečnosti (obor hos‑
podářská kriminalita a kriminalistická technika).

Střední odborná škola MV v Pardubicích byla zaměřena na problematiku Veřejné 
bezpečnosti pro příslušníky VB z českých krajů (obor pořádková služba).

Střední odborná škola MV v Žilině byla zaměřena na problematiku Veřejné bez‑
pečnosti pro příslušníky VB ze slovenských krajů (obor pořádková služba).

Střední odborná škola MV ve Vinoři zajišťovala pro Státní bezpečnost výuku oboru 
vyšetřování. Pro Veřejnou bezpečnost pak obory obecná kriminalita a vyšetřování.

Střední odborná škola ve Slapech pro obě složky – Státní i Veřejnou bezpečnost – 
zajišťovala výuku oboru sledování a ustanovka.8

Střední odborná škola MV v Jihlavě byla zaměřena na problematiku Veřejné bez‑
pečnosti (obor dopravní služba).

Střední odborná škola MV v ostrově nad ohří byla zaměřena na problematiku 
nápravné výchovy (obor ostraha a výchova).

7 Viz http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=100 & r=1970 (citováno k 15. 11. 2016).
8 Zjišťování informací o pověsti, způsobu života, majetkových poměrech, vztahu k režimu apod. zájmo‑

vých osob.
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Pro maturanty občanských škol, kteří nastoupili do služeb ministerstva vnitra, 
byla zřízena kombinovaná důstojnická škola. Studium se skládalo z jednoho inter‑
nátního semestru nástupní školy (pět měsíců) a jednoho dálkového semestru nástup‑
ní školy (pět měsíců). Poté následovaly závěrečné zkoušky. Příprava dále pokračovala 
dálkovým semestrem důstojnické školy (pět měsíců) s jednoměsíčním internátním 
soustředěním na začátku semestru a dvěma internátními semestry důstojnické školy. 
Vše bylo zakončeno řádnou důstojnickou zkouškou.

ta se skládala z písemné a ústní části. Student musel též odevzdat absolventskou 
práci na téma související se studovaným oborem v rozsahu třiceti až čtyřiceti stran. 
rozsah a druhy zkoušených předmětů, které byly součástí důstojnických zkoušek, 
byly definovány v klasifikačním a zkušebním řádu škol MV. důstojnické zkoušky 
měly ověřit připravenost absolventa k výkonu bezpečnostních funkcí a jeho dovednost využívat 
podpůrných disciplín pro bezpečnostní praxi.9

citelný nedostatek ve vysokoškolském vzdělávání příslušníků SnB se řešil zřízením 
kriminalistického směru právnického studia na Právnické fakultě univerzity karlovy 
(PF uk) v Praze. k 1. 5. 1966 byl výnosem ministerstva školství zřízen kriminalistický 
ústav PF uk, který zahájil činnost 1. 10. 1966. Školili se v něm příslušníci SnB v oblasti 
práva pro výkon funkce vyšetřovatelů a náčelníků. Studium bylo pětileté. od prvního 
do čtvrtého ročníku bylo realizováno denní formou, poslední ročník probíhal dálkově. 
Studijní program byl primárně zaměřen na trestní právo a byl určen pro pracovníky 
ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti a Generální prokuratury ČSSr.

Výše představená školská soustava z roku 1964 se na počátku sedmdesátých let za‑
čala ukazovat jako přežitá a nefunkční. Projevovalo se to na celkové personální a vzdě‑
lanostní situaci resortu vnitra, systému řízení, postavení jeho školství, dislokačních 
podmínkách a materiálním zabezpečení vzdělávací soustavy.

„Očista“ resortního školství

na základě rozkazu ministra vnitra ČSr č. 83/196910 došlo kupříkladu ve školských 
zařízeních spadajících pod řízení Ministerstva vnitra ČSr od října 1969 do úno‑
ra 1970 v rámci tzv. konsolidačního procesu ke značným zásahům do pedagogického 
sboru téměř všech škol. nové vedení školského odboru MV ČSr prosadilo do škol 
služební cestou směrnici Hlavního výboru (HV) kSČ při MV ČSr o hodnocení posto‑
jů komunistů centrály z května 1969. Vydání výše uvedeného rozkazu ministra vnitra 
(rMV) ČSr tento postup legalizovalo a urychlilo. do konce roku 1969 bylo shromáž‑
děno dostatečné množství podkladových materiálů, aby bylo možné školy „očistit“ od 
zaměstnanců, kteří se v krizovém období „nezachovali správně“.11

9 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 131, organizační struktura resortního školství MV, nedatováno 
(leden 1971?).

10 tamtéž, f. rozkazy, věstníky, služební pomůcky (rV), inv. j. 22, rMV ČSr č. 83/1969 Služební hodno‑
cení příslušníků SnB.

11 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 130, Pedagogická rada ministra vnitra ČSr 1966–1970, Zpráva 
o průběhu a výsledky konsolidačního procesu na školách MV (říjen 1969 – únor 1970), únor 1970 
(blíže nedatováno).
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svoji pozici uhájil, ale jeho škola přišla o značné množství odborného pedagogického 
personálu včetně zástupce náčelníka školy pplk. antonína Študenta, který byl pro‑
puštěn z MV a vyloučen z kSČ.12

k 1. 1. 1970 byl propuštěn do starobního důchodu náčelník odborné školy MV 
Praha‑Vršovice pplk. Josef Vancl, jenž měl postupovat nedostatečně „v kádrových 
otázkách“. Jemu a na škole působící stranické organizaci byla vyčítána nečinnost 
zvláště ve vztahu k učitelce práva npor. Marii Juránkové, která byla za své „pravicové 
a oportunistické“ názory vyloučena ze školy i ze SnB.

dne 1. prosince 1969 byl odvolán z funkce náčelníka Střední odborné školy Par‑
dubice pplk. Zdeněk Jureček, s nímž bylo následně zahájeno disciplinární řízení pro‑
váděné okresním výborem (oV) kSČ Pardubice.

Z funkce náčelníka Střední odborné školy (SoŠ) Vinoř byl odvolán pplk. rSdr. 
Václav tomrle, který byl rovněž propuštěn ze SnB. Stejně tak byl odvolán a propuštěn 
i jeho zástupce pplk. Stanislav kyjovský.

náčelník Střední odborné školy ostrov nad ohří pplk. Václav ladman byl odvo‑
lán z funkce a přemístěn do SoŠ MV Slapy nad Vltavou jako učitel práva.

Z funkce náčelníka Střední odborné školy Jihlava byl odvolán mjr. Mikuláš ko‑
vanda a oV kSČ Jihlava s ním zahájil disciplinární řízení. Stejně tak byl odvolán  
i jeho zástupce mjr. Josef lonek.13

naproti tomu část náčelníků a zástupců škol své posty udržela,14 třebaže došlo 
k částečné obměně pedagogického personálu. u škol vzniklých po 1. 1. 1969 nastou‑
pili na čelné pozice již „prověření a osvědčení soudruzi“.15

Složitější situace v otázce prověrkových šetření nastala v případě kriminalistické‑
ho ústavu Právnické fakulty univerzity karlovy. tento útvar, zajišťující vysokoškol‑
ské vzdělání příslušníkům MV, sice služebně spadal pod školský odbor MV ČSr, ale 
stranicky příslušel pod Základní organizaci kSČ na právnické fakultě, a tedy pod 
vysokoškolský výbor Městského výboru kSČ v Praze. Podstatná část pedagogického 
personálu byla navíc původně přijímána z civilního prostředí a akademické sféry.

Prověrky se nevyhnuly ani školskému odboru MV ČSr (II. odbor personální a orga‑
nizační správy), který byl na podzim 1969 téměř rozprášen.16 tím ovšem vznikla situa‑
ce, kdy přestalo fungovat metodické řízení již tak paralyzovaného resortního školství.

12 odvoláni z funkce, propuštěni ze SnB a vyloučeni z kSČ byli mjr. Jan Havlík, učitel předmětové sku‑
piny marxismu, mjr. alois lang, náčelník katedry odborných bezpečnostních předmětů, mjr. alois 
Přikryl, učitel odborných bezpečnostních předmětů, apod. tamtéž.

13 tamtéž.
14 Ve svých funkcích byli na základě kladných výsledků prověrek podle rMV č. 83/1969 potvrzeni tito 

náčelníci a zástupci: mjr. Jindřich ocásek – náčelník Střední odborné školy Slapy nad Vltavou, pplk. 
Phdr. František Brom – náčelník Jazykové školy MV Praha‑ruzyně, mjr. Josef Malík – zástupce náčel‑
níka Jazykové školy MV Praha‑ruzyně, kpt. Josef Verner – zástupce náčelníka Střední odborné školy 
MV Veltrusy a mjr. Bedřich Hladík – náčelník Střední odborné školy MV Jan pod Skalou. tamtéž.

15 Byli to pplk. Ferdinand Plachý – náčelník odborné školy MV karviná a mjr. Břetislav Brejcha – náčel‑
ník Školního útvaru MV Praha. tamtéž.

16 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 130, Pedagogická rada ministra vnitra ČSr 1966–1970, Zpráva 
o průběhu a výsledky konsolidačního procesu na školách MV (říjen 1969 – únor 1970), únor 1970 (blí‑
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Vedení ministerstva si složitost situace uvědomovalo, a proto byla ke dni 
12. září 1969 zřízena rozkazem MV ČSr č. 7017 Pedagogická rada ministra vnitra 
ČSr, jež měla za úkol především:

‑ přípravu objektivních a kvalifikovaných stanovisek k zásadním dokumentům 
z oblasti výchovy a vzdělávání,

‑ sledování úrovně výchovného a vyučovacího procesu v MV ČSr a ovlivňování 
jejího rozvoje,

‑ posouzení zásad stanovování kvalifikačních předpokladů a hlavních opatření 
k vytváření potřebné kvalifikační struktury bezpečnosti,

‑ ovlivňování systému výběru nových pracovníků, hlavně kritérií pro jejich přijímání.18

Jejími členy byli jmenováni: plk. Judr. Jaroslav kubík (náměstek ministra vnitra), 
plk. Zdeněk rejchart (hlavní velitel VB), mjr. František Jedlička (zástupce hlavního ve‑
litele VB), pplk. Judr. karel Štědrý (zástupce náčelníka hlavní správy StB), kpt. rSdr. 
Jan kaňok (za Hlavní výbor kSČ na MV ČSr), plk. rSdr. otakar Pospíšil (náčelník 
personální a organizační správy MV ČSr) a pplk. Judr. Jan Beran (náčelník školské‑
ho odboru personální a organizační správy MV ČSr). Za ministerstvo vnitra ČSSr 
doplnili radu plk. Judr. antonín kavan (náčelník odboru IV. správy FSZS) a pplk. 
Judr. Jaroslav Hovorka (zástupce náčelníka odboru B II. správy FSZS).

Cesta k nové školské soustavě

Pedagogická rada ministra vnitra ČSr zahájila svoji činnost na tvorbě nové školské 
soustavy oficiálně svým prvním zasedáním, jež se konalo dne 28. ledna 1970.

Jedním z nejsilnějších argumentů pro změnu byl fakt, že školská soustava na 
úrovni středních odborných škol byla souměřitelná s civilními školami ekonomické‑
ho zaměření. to vedlo k situaci, kdy se část posluchačů netajila záměrem získat snad‑
no úplné středoškolské vzdělání a následně odejít do civilního zaměstnání. Po absol‑
vování závěrečné zkoušky („resortní maturity“) byli totiž díky obsahu učiva relativně 
použitelní ve všech oblastech ekonomiky stejně jako střední ekonomické kádry.19

tuto skutečnost nelibě nesli zvláště náčelníci výkonných útvarů, kteří měli do‑
jem, že resortní školství vychovává absolventy pouze pro civilní sféru, kdežto oblast 
bezpečnostní problematiky ustupuje do pozadí. nežádoucí důsledky tohoto stavu 
se rok od roku prohlubovaly. Zmiňovaní náčelníci nebyli spokojeni s kvalitou výuky 
na resortních středních odborných školách, protože podle nich nenaplňovala nutné 

 že nedatováno) uvádí: Minulé vedení (MV – pozn. autora) se zkompromitovalo pravičácko ‑oportunistickými 
a protisovětskými tendencemi, které do značné míry zasáhly i řadové pracovníky odboru. Pracovníci za tento stav 
odpovědní i jejich nejagilnější následovatelé postupně odbor opustili (KVASNIČKA, REVAY, POSPÍŠIL, KRE‑
NEK, DUDA a další). Většinou přešli na federální ministerstvo vnitra. Zůstala skupina lidí, kteří se postojově 
negativně angažovali, ale které nelze v rozhodující většině případů považovat za iniciátory a organizátory. Stra‑
nická organizace provedla několik disciplinárních řízení, jeden případ převzala komise K[ontrolní a] R[evizní] 
K[omise] H[lavního] V[ýboru] KSČ, některé případy byly řešeny služebním přemístěním, propuštěním z MV, 
odvoláním z funkce (například náčelník odd. s. DVOŘAN).

17 tamtéž.
18 tamtéž.
19 tamtéž.
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negativní vliv na okamžitou použitelnost absolventů po jejich návratu. I z tohoto dů‑
vodu nebyl velký zájem posílat je do škol, ačkoli si to žádaly služební předpisy. Do škol 
tak byli často vysíláni měně kvalitní pracovníci, kteří však v absolvování školy neviděli potřeb‑
nou perspektivu a vyhledávali nejrůznější záminky, aby do školy nemuseli nastoupit.20 nejen 
proto k 31. 12. 1970 absolvovalo dlouhodobé školy MV jen 24,7 %, nástupní školy jen  
38,9 % a různé krátkodobé kurzy 6,7 % příslušníků SnB. Bez odborného bezpečnost‑
ního vzdělání zůstávalo v daném okamžiku 29,7 % členů sboru.21

Budování resortní školské soustavy po roce 1964 nepřekročilo stadium výstav‑
by nástupních a středních odborných škol a nepřineslo ani požadovanou soustavu 
zdokonalovacích kurzů, které měly být určeny k aktualizaci poznatků ze základních 
školských zařízení nebo ke zvýšení kvalifikace v potřebném směru.22

Po roce 1968 došlo ke značnému pohybu početních stavů příslušníků a generační 
obměně. Ze Sboru národní bezpečnosti odešlo do důchodu, na vlastní žádost nebo 
bylo z politických důvodů propuštěno v průběhu čtyř let celkem 8680 osob. Výběr 
nových kádrů byl organizován převážně s ohledem na věk, přičemž vznikla nová vel‑
ká věková skupina mladých pracovníků do 31 let, kteří představovali celkově 44,6 % 
personálního stavu.23

V letech 1969–1972 bylo pro službu v orgánech ministerstva vnitra vybráno cel‑
kem 17 814 nových pracovníků. Z toho 63,9 % se základním a nižším odborným vzdě‑
láním, 33,2 % s úplným středním vzděláním a 2,9 % s vysokoškolským vzděláním.

Podle zákona č. 100/1970 Sb. o služebním poměru příslušníků Sboru národní bez‑
pečnosti24 mělo být ihned po nástupu všem těmto novým pracovníkům poskytnuto 
základní odborné vzdělání. V letech 1969–1972 se tak stalo ale pouze u 57 % z nich.25

na základě zákona č. 66/1968 Sb. o vymezení působnosti Československé so‑
cialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti26 došlo k rozděle‑
ní dosavadních resortních školských zařízení mezi ministerstva vnitra ČSr a SSr. 
k 1. 1. 1969 bylo podle delimitačního protokolu (z celkového množství 12 škol‑
ních objektů a 507 pedagogických pracovníků) přiřazeno devět školních objektů  
a 418 pedagogických pracovníků ministerstvu vnitra ČSr a tři objekty a 89 pracovní‑
ků ministerstvu vnitra SSr.27

20 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 130, Pedagogická rada ministra vnitra ČSr 1966–1970, dosavadní 
vývoj bezpečnostního školství a jeho současný stav, únor 1970 (blíže nedatováno).

21 tamtéž, inv. j. 131, organizační struktura resortního školství MV, nedatováno (leden 1971?).
22 tamtéž.
23 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 133, Zavedení resortního vzdělávacího systému MV ČSSr, zásady 

výstavby VŠ SnB, 1973 (blíže nedatováno) a Zavedení resortního vzdělávacího systému ministerstva 
vnitra ČSSr – důvodová zpráva, nedatováno.

24 Viz http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=100 & r=1970 (citováno k 15. 11. 2016).
25 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 133, Zavedení resortního vzdělávacího systému MV ČSSr, zásady 

výstavby VŠ SnB, 1973 (blíže nedatováno) a Zavedení resortního vzdělávacího systému ministerstva 
vnitra ČSSr – důvodová zpráva, nedatováno.

26 Viz http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=166 & r=1968 (citováno k 15. 11. 2016).
27 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 133, Zavedení resortního vzdělávacího systému MV ČSSr, zásady 

výstavby VŠ SnB, 1973 (blíže nedatováno) a Zavedení resortního vzdělávacího systému ministerstva 
vnitra ČSSr – důvodová zpráva, nedatováno.

SI_29/2016.indb   80 14.12.16   12:35



Vzdělávací systém resortu ministerstva vnitra

81

se
cu

ri
ta

s 
im

p
er

ii
S

T
U

D
IE

V podílu MV ČSr byly zahrnuty i objekty a pedagogické sbory škol Státní bezpeč‑
nosti, které zabezpečovaly školení příslušníků StB pro celou ČSSr. Patřily sem také 
Jazyková škola, kriminalistický ústav PF uk a Školní útvar Praha, jež sloužily všem 
třem ministerstvům vnitra (dvěma republikovým a jednomu federálnímu).28

Je třeba dodat, že dislokační situace resortního školství byla velmi nepříznivá. 
V únoru 1970 vedení II. odboru Politické a organizační správy MV ČSr (školský od‑
bor) konstatovalo, že poměr vedoucích pracovníků ministerstva vnitra ke školství je rovněž 
chronickým problémem. […] V tomto stručném upozornění chceme poukázat na to, že je nutno 
i zde (míněno v otázce dislokace – pozn. autora) zjednat nápravu. Školský odbor […] je […] 
umístěn cca 9 km od své mateřské součásti, v nevyhovujících podmínkách, v tmavých špinavých 
kancelářích, rozestrkaných na 4 různých místech.29 Jedno oddělení je dokonce odtrženo vůbec 
v jiné části ulice. Počet kanceláří je „plánovaný“ na současný stav, který je o polovinu nižší než 
stav systemizovaný. Noví lidé, kteří musí odbor doplnit, si prostě nemají kam sednout. Kdyby 
měli místnosti, není pro ně nábytek. Budova, ve které je odbor umístěn, je budovou federální 
a stačí jakákoliv havárie (voda, plyn) a nejsme schopni včas zajistit nápravu (federální údržbáři 
například odmítají opravit „národní“ vodovod).30

Školské útvary využívaly například komplex budov v Hybernské ulici v Praze.  
objekt sloužil jednak jako kolej pro internátní ubytování posluchačů kriminalistic‑
kého ústavu PF uk, jednak pro ubytovací a výukové zázemí pro dálkově studující pří‑
slušníky Státní bezpečnosti. Byl majetkem kSČ, údržbu však mělo povinnost prová‑
dět MV ČSr. to ale zdaleka nestačilo k tomu, aby tento komplex mohl řádně sloužit 
stanoveným účelům – byl neudržovaný od poválečných let a ve velmi špatném stavu. 
Fasády byly opadané a rozvody vody, topení a plynu se nacházely v havarijním stavu. 
Zdevastovaný byl kinosál v Hybernské ulici č. 7 i podzemní prostory. Podlahy byly na 
mnoha místech prohnilé.31

Školní objekty byly většinou malé a často též památkově chráněné, což nedovolo‑
valo provádět jejich významnější adaptace. některé byly dokonce pouze pronajaty od 
jiných resortů. například komplex školních budov v ostrově nad ohří, kde původně 
sídlily školy Sboru nápravné výchovy (SnV), byl po roce 1969 předán do vlastnictví 
Ministerstva spravedlnosti ČSr. Sbor nápravné výchovy si jej poté nárokoval pro své 
potřeby.32

také pozice pedagogického personálu nebyla nejlepší. nejistota spojená s důsled‑
ky stranických prověrek měla za následek vyšší míru jeho fluktuace. V současné době se 
provádí seriozní výběr pracovníků, kteří by byli schopni vykonávat odpovědnou funkci metodi‑
ků pro řízení škol, dokončují se stranicko ‑politická řešení […] a připravuje se interní organizační 
přestavba odboru, aby tento […] byl schopen splnit náročné úkoly reorganizace bezpečnostního 
školství a jeho řízení tak, jak je v současné době předkládáno pedagogické radě ministra k pro‑

28 tamtéž.
29 konkrétní umístění se autorovi nepodařilo zjistit.
30 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 130, Pedagogická rada ministra vnitra ČSr 1966–1970, Současný 

stav bezpečnostního školství, jeho výslednost a perspektivy. Pracovní materiál k projednání ve vedení 
II. oddělení Politické a organizační zprávy MV ČSr, únor 1970 (blíže nedatováno).

31 tamtéž.
32 tamtéž.
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školské politiky na ministerstvu vnitra trpí již řadu let nepochopením, především ze strany odpo‑
vědných vedoucích pracovníků výkonu, což se projevuje zejména v nedostatku kvalitních učitelů 
odborné bezpečnostní přípravy, nedostatků potřebných studijních materiálů, a v poslední době 
zejména maximálně ztíženými podmínkami při získávání pracovníků schopných řídit školy 
z centrálních orgánů. […] Studijní a analytická pracoviště jsou odtržena od výchovné a výukové 
práce na školách a nejsou pramenem studijních materiálů, které školám chybí. Vázne spojení 
výchovy a výuky s praxí.33

důležitou roli zde hrál fakt, že učitelé měli oproti výkonným útvarům v průměru 
nižší platy, byli zařazeni do II. důchodové kategorie, zároveň měli menší diferenciační 
příplatky (osobní ohodnocení) a nižší hodnosti. Za těchto podmínek, kdy navíc mu‑
seli splňovat minimálně stejný stupeň vzdělání, jaký poskytovala škola, kde učili, byl 
nábor a stabilizace pedagogického sboru velice obtížný.

Situace byla natolik neuspokojivá, že vláda ČSSr uložila dne 2. července 1970 
svým usnesením č. 152 ministru vnitra ČSSr za úkol přebudovat systém odborného škol‑
ství tak, aby vyhovoval potřebám efektivního plnění společenských úkolů bezpečnostního apará‑
tu a aby tento systém byl doplněn vysokoškolským stupněm.34

Během roku 1970 došlo k legislativním úpravám, jež měly napravit chaotický stav 
ministerstva/ministerstev vnitra související se vznikem federace na přelomu let 1968 
a 1969. tyto změny odrážely aktuální potřebu jednotné kontroly nad řízením veške‑
rých složek SnB. Jedna z uvedených úprav státoprávního uspořádání daná zákonem 
č. 133/1970 Sb. o působnosti federálních ministerstev35 přenesla na federální orgány 
pravomoc stanovit priority i podmínky pro přípravu koncepce, zaměření a hlavních 
úkolů SnB, včetně jednotné soustavy politické a odborné přípravy jeho příslušníků.

Zákonem č. 128/1970 Sb. o vymezení působnosti Československé socialistické 
republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti36 byla celá Státní bezpečnost 
svěřena do působnosti federálního ministerstva vnitra, a to včetně vyšetřovacích, pa‑
sových a vízových orgánů, což vyvolalo potřebu dílčích úprav i v resortním školství.

Vznik školského odboru Kádrové a školské správy FMV

k 1. květnu 1971 byl federálním ministrem vnitra radko kaskou a jeho rozkazem  
č. 29 z 12. května 1971 zřízen školský odbor kádrové a školské správy FMV.37 ten 
dostal za úkol v souvislosti s výše zmíněnou změnou legislativy vytvořit novou kon‑
cepci výchovy a politické přípravy příslušníků SnB a koncepci odborných zdokona‑
lovacích školení, zajistit odbornou i politickou přípravu vedoucích pracovníků FMV,  

33 tamtéž.
34 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 152, Informace o resortním vzdělávacím systému MV ČSSr,  

březen 1977 (blíže nedatováno).
35 Viz http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=133 & r=1970 (citováno k 15. 11. 2016).
36 Viz http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=128 & r=1970 (citováno k 15. 11. 2016).
37 ABS, f. Sekretariát ministra vnitra FMV, VI. díl (dále jen a 2/6), inv. j. 29, rozkaz ministra vnitra 

ČSSr č. 29/1971 ustavení, zaměření a působnost školského odboru kádrové a školské správy FMV, 
12. 5. 1971.
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MV ČSr, MV SSr a SnB a také vytvořit nové učební plány a osnovy. V rámci organi‑
zační činnosti měl řídit školská zařízení Státní bezpečnosti a zabezpečit vznik resort‑
ního vysokoškolského pracoviště.38

reálně došlo k převodu pěti školských zařízení se zaměřením na obor Státní bez‑
pečnost a 151 příslušníků pedagogického sboru z MV ČSr na federální ministerstvo 
(Jazyková škola MV Praha ‑ruzyně, SoŠ F. e. dzeržinského ve Vinoři včetně pobočky 
ve Svatém Janu pod Skalou, SoŠ MV Slapy a kriminalistický ústav PF uk).

ani tato organizační změna však nepřinesla kýžený výsledek. Stále zůstával pro‑
blém v otázce jednotného řízení resortního školství a jeho efektivity.

Školský odbor vypracoval v červenci 1971 obšírnou informaci pro vedení FMV 
o stavu resortního školství a o návrhu nového systému. navrhovaná třístupňová sou‑
stava zahrnovala nástupní školy, důstojnické školy a vysokou resortní školu. doplnit 
ji měl soubor zdokonalovacích, kvalifikačních a speciálních účelových kurzů a ja‑
zyková příprava. novinkou pak byla navrhovaná kontinuita odborného resortního 
vzdělávání, rozšíření o stupeň nového typu vysoké školy a zavedení řízené praxe v ná‑
stupním školství.39

k 31. 7. 1971 byla informace připravena do souhrnného materiálu kádrové a škol‑
ské správy FMV pro Předsednictvo ÚV kSČ, který byl po několikerých úpravách před‑
ložen k projednání kolegiu ministra vnitra ČSSr, jež jej posuzovalo a schválilo 18. říj‑
na 1971 na své 14. schůzi.40

Z jednání vyplynuly připomínky k plánovanému záměru vysoké resortní školy, 
zejména k její předpokládané délce trvání a také k délce trvání důstojnických škol. 
Po schválení základní koncepce resortního školství se uskutečnilo jednání se Sborem 
nápravné výchovy o případném napojení jeho školské soustavy na analogický systém 
MV s využitím jeho dosavadních kapacit. V listopadu a prosinci 1971 byla dokončena 
redakce materiálu „o kádrových otázkách a školské problematice pro jednání Před‑
sednictva ÚV kSČ“.41

Předsednictvo ÚV kSČ projednalo dne 14. ledna 1972 tento materiál pod názvem 
Řešení některých problémů v oblasti výběru a výchovy ve SNB. Seznámilo se s aktuálním 
stavem plánované reorganizace resortního školství a svým usnesením uložilo minist‑
ru vnitra ČSSr přijmout taková opatření, aby byla zabezpečena včasná politická, odborná 
a všeobecná příprava příslušníků SNB a prohlubována jejich odborná připravenost i v dalších 
letech jejich činné služby.42

tím došlo ke schválení zásad resortní školské politiky a mohly být zahájeny práce 
na přípravě dokumentů k vyhlášení nové školské soustavy. Po konzultacích na minis‑
terstvu školství se podařilo najít kompromis k námitce z jednání kolegia ministra vni‑

38 tamtéž.
39 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 38, Vyhodnocení činnosti SVŠ za r. 1972, 5. 10. 1972.
40 tamtéž, f. Sekretariát ministra vnitra III. díl (dále jen a 2/3), inv. j 380, 14. schůze kolegia FMV, 

18. 10. 1971.
41 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 38, Vyhodnocení činnosti SVŠ za r. 1972, 5. 10. 1972.
42 tamtéž, inv. j. 133, Zavedení resortního vzdělávacího systému MV ČSSr, zásady výstavby VŠ SnB, 

1973 (blíže nedatováno) a Zavedení resortního vzdělávacího systému ministerstva vnitra ČSSr –  
důvodová zpráva, nedatováno.
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kombinovaným přípravným kurzem. nástupní školství, které v daném okamžiku po‑
třebovalo proškolit téměř 14 000 nových příslušníků, zůstalo zatím bez výraznějších 
změn a probíhalo ve zkrácených šesti‑ až osmiměsíčních nástupních školách.43

k upřesnění organizační struktury a obsahové náplně resortního školství pro‑
běhlo několik konzultací s příslušnými útvary na ministerstvu školství, na branném 
a bezpečnostním odboru Úřadu předsednictva federální vlády, na branném a bezpeč‑
nostním oddělení ÚV kSČ a na školském oddělení ÚV kSČ.44

V lednu 1972 rozhodlo FMV na základě usnesení Předsednictva ÚV kSČ o vyčle‑
nění školského orgánu jako samostatné složky na úrovni správy federálního minis‑
terstva. o měsíc později byl připraven podklad k projednání ve vedení Ministerstva 
vnitra ČSSr, avšak průběžně docházelo k různým úpravám, až teprve v dubnu 1972 
získal podobu návrhu na zřízení Správy vědy a školství (SVŠ) FMV. Problémy a nedo‑
statky, které se vyskytovaly v původní verzi, měly být řešeny až po vzniku nové správy.

Správa vědy a školství FMV

Správa vědy a školství byla zřízena k 1. květnu 1972 rozkazem ministra vnitra ČSSr  
č. 23 z 10. května 1972,45 který stanovil její úkoly a činnosti tak, že měla:

a) plnit úkoly při řízení vědy a vědecko ‑výzkumné základny v rozsahu působnosti FMV,
b) připravovat koncepce, zaměření a hlavní úkoly školství SnB,
c) vypracovávat zásady organizace školského systému SnB,
d) vypracovávat zásady jednotného výkonu výchovné a pedagogické činnosti 

a zásady politické a odborné přípravy příslušníků SnB,
e) zabezpečovat zpracování a rozdělování didaktických materiálů pro potřeby škol,
f) zabezpečovat rozvoj metod a prostředků výchovné a vzdělávací práce v resortu 

a jeho unifikaci,
g) předkládat návrhy na koordinaci činnosti školských orgánů ministerstva vnitra,
h) řídit školská zařízení FMV a kontrolovat plnění vytyčených úkolů.46

Původní návrh na zřízení Správy vědy a školství předpokládal vznik útvaru  
o 70 až 80 pracovnících, tak aby bylo možné postihnout širokou oblast resortního 
školství a problematiku jeho vědy a výzkumu. Ve skutečnosti došlo pouze k převodu 
tabulkových míst bývalého školského odboru kádrové a školské správy, což se při 
nově definovaných úkolech jevilo jako nedostatečné. kromě vedení správy šlo o šest 
zaměstnanců bývalého analyticko ‑koncepčního a metodického úseku, kteří měli zku‑
šenosti v oblasti školství, a sedm, většinou nových pracovníků zabezpečujících admi‑
nistrativu, knihovnu, sklady učebních pomůcek a jejich distribuci pro všechny školy.

V zásadě se opakoval rok starý model, kdy se při vzniku školského odboru objevil 
problém s nedostatkem zkušených zaměstnanců pro tuto práci. Ze škol podřízených 

43 tamtéž, inv. j. 38, Vyhodnocení činnosti SVŠ za r. 1972, 5. 10. 1972.
44 tamtéž.
45 ABS, f. a 2/6, inv. j. 90, rozkaz ministra vnitra ČSSr č. 23/1972 Zřízení Správy vědy a školství FMV, 

10. 5. 1972.
46 tamtéž.
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federálnímu školskému odboru nebylo možné další pedagogy brát, protože jich samy 
školy měly nedostatek. Vhodné typy byly vyhledávány v rámci resortu, avšak stále tu 
existovala překážka v podobě nižšího platového ohodnocení, což zkušené pracovníky 
z výkonných útvarů od přechodu k resortnímu školství odrazovalo.

nedořešena zůstávala otázka ekonomického zabezpečení vzdělávacího systému 
a jeho rozvoje. Po vytvoření tří ministerstev vnitra v roce 1969 vzniklo na školském 
odboru kádrové správy MV ČSr ekonomické oddělení, v jehož péči byla všechna  
resortní zařízení na území ČSr včetně škol Státní bezpečnosti. na Slovensku byla 
resortní školská zařízení svěřena příslušným krajským správám.

Po přesunutí řízení školských zařízení Státní bezpečnosti, kriminalistického ústa‑
vu PF uk a Jazykové školy z MV ČSr pod FMV a v souvislosti se zřízením školského 
odboru kádrové a školské správy FMV v roce 1971 zůstala federální školská zařízení 
nelogicky v péči ekonomického oddělení školského odboru MV ČSr.

na školském odboru MV SSr nebylo systemizováno ekonomické oddělení a ško‑
ly na Slovensku byly hospodářsky zabezpečovány krajskými správami, jejichž péče 
neodpovídala potřebám vzdělávacího systému. V rámci školského odboru MV SSr 
existovala alespoň čtyřčlenná vydavatelská skupina, která zajišťovala publikaci a roz‑
množování učebních pomůcek ve slovenském jazyce.

Federální školský úsek neměl útvary ekonomického zabezpečení škol vůbec. na 
Správě vědy a školství FMV sice existoval orgán pro zabezpečení celého resortního 
školství učebními pomůckami, který měl i vlastní polygrafickou skupinu, byl však zá‑
sobován ekonomicko ‑technickou správou FMV, zatímco ostatní útvary stále závisely 
na ekonomických útvarech MV ČSr.

to mělo negativní dopad na předpokládaný vznik nových útvarů resortního vzdě‑
lávání, na rozšiřování útvarů společných pro všechna tři ministerstva (např. Vysoká 
škola SnB, jazykové přípravné kurzy pro studium v zahraničí apod.) a na obnovu 
didaktických materiálů i zavádění moderní didaktické techniky.

trvalo téměř další rok, než byly vydány nové systemizační tabulky pro Správu 
vědy a školství FMV, které počtem odpovídaly původnímu návrhu. k 1. dubnu 1973 
byla schválena nová organizační struktura, její složení i počet tabulkových míst.47 
Správa vědy a školství FMV se tak nově skládala z:

‑ vedení (náčelník a dva zástupci náčelníka),
‑ vnitřního oddělení,
‑ kádrového oddělení,
‑ I. odboru pro řízení vědy a technického rozvoje,
‑ II. odboru analyticko ‑koncepčního,
‑ III. odboru zabezpečení resortního a meziresortního vzdělávání,
‑ VI. odboru ekonomicko ‑technického zabezpečení,
‑ odboru pro vybudování Vysoké školy SnB.
celkově měla systemizováno 82 tabulkových míst.

47 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 36, Struktura SVŠ FMV podle schválených tabulek o složení 
a počtu z 1. 4. 1973.
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dostatečně zajistit potřebné proškolení nově přijatých příslušníků SnB.
na konci roku 1972 nebylo proškoleno zhruba 3000 nováčků v řadách VB v letech 

1969 až 1972. Pro rok 1973 se však u všech nově přijatých předpokládalo dokončení 
nástupních škol u pohotovostních útvarů, čímž měla být splněna podmínka absolvo‑
vání nástupního školení.

Složitější byla situace u StB, kde bylo v nástupních školách proškoleno pouze 498 
příslušníků, což představovalo pouze asi 25 % nově přijatých v letech 1969 až 1972. 
k ostatním součástem FMV bylo přijato 2903 dalších příslušníků a příslušnic, ovšem 
absolvování nástupního školení bylo u těchto útvarů výjimkou (většinou šlo totiž 
o kancelářské síly – úřednice). tato skutečnost se snad nejvíce projevila u administra‑
tivních pracovnic zařazených v letech 1969–1972 do ekonomického úseku.48

Velmi nízké byly také počty absolventů resortních středních odborných škol po‑
skytujících úplné střední vzdělání. Za čtyři uvedené roky absolvovalo střední odbor‑
nou školu VB jen 1049 příslušníků a střední odbornou školu StB (včetně IV. správy) 
pouze 179. Podle stavu ke konci roku 1972 splňovalo v celém Sboru národní bezpeč‑
nosti kvalifikační požadavky pouze 40,2 % příslušníků. odborné kvalifikační poža‑
davky jich přitom nesplňovalo 10 830.49

Příprava reformy školské soustavy a vznik Vysoké školy SNB

rok 1973 se nesl ve znamení velkých příprav na zásadní změnu resortního školství 
podle požadavků příslušných stranických usnesení. Správa vědy a školství připravila 
řadu legislativních dokumentů a návrhů pro vrcholné stranické i státní orgány.

Zásadní počin představovala série schválených aktů ke vzniku Vysoké školy (VŠ) 
SnB. dne 30. srpna 1973 schválila vláda ČSSr usnesením č. 254 návrh na její vybudo‑
vání. Předsednictvo Federálního shromáždění přijalo 25. září 1973 zákonné opatření 
č. 107/1973 Sb. o Vysoké škole SnB.50 na základě těchto legislativních kroků vydal 
ministr vnitra ČSSr dne 29. 9. 1973 rozkaz č. 49 o jejím zřízení.51

tím fakticky došlo k završení snah o vytvoření resortní vysoké školy, o jejímž zří‑
zení se uvažovalo již od poloviny šedesátých let 20. století. V srpnu 1965 projednal 
sekretariát ÚV kSČ návrhy na dobudování školské soustavy MV a mimo jiné uložil 
ministru vnitra za úkol vybudovat právně kriminální směr studia v rámci Právnické 
fakulty univerzity karlovy v Praze.52

48 tamtéž, inv. j. 133, Zavedení resortního vzdělávacího systému MV ČSSr, zásady výstavby VŠ SnB, 
1973 (blíže nedatováno) a Zavedení resortního vzdělávacího systému ministerstva vnitra ČSSr –  
důvodová zpráva, nedatováno.

49 tamtéž.
50 Viz http://www.psp.cz/eknih/1971fs/predsedn/tisky/t0013_00.htm (citováno k 15. 11. 2016).
51 ABS, f. a 2/6, inv. j. 174, rozkaz ministra vnitra ČSSr č. 49/1973 Vysoká škola Sboru národní bezpeč‑

nosti, 29. 9. 1973.
52 tamtéž, f. Sekretariát I. náměstka ministra vnitra plk. Jana Záruby (a 9), inv. j. 360, Systém vzdělávání 

VB a Stb, 1966 (blíže nedatováno).
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Jak již bylo uvedeno, kriminalistický ústav PF uk zahájil svoji činnost k 1. 10. 1966, 
ale již od počátku bylo patrné, že tento pokus o vysokoškolský stupeň resortního 
vzdělání pravděpodobně nepřinese kýžený výsledek.

Zásadním problémem byla kvalita předchozího vzdělání těch, kteří se hlásili k to‑
muto studiu. Požadavky právnické fakulty totiž často převyšovaly jejich síly. Přihláše‑
ní byli posuzováni na základě výsledků středoškolského studia, ověřených zkouškou 
znalostí v rozsahu střední všeobecné vzdělávací školy (gymnázia). absolventi jiných 
středních škol se museli podrobit diferenční zkoušce z dějepisu a politického a hos‑
podářského zeměpisu.53

Přijímací řízení mělo dvě části, písemnou a ústní. Písemná část se skládala ze 
zkoušky z mateřského jazyka, dějepisu a občanské nauky včetně znalosti ústavy. Její 
součástí byly též psychologické testy ke zjištění předpokladů pro studium práva.

V případě vynikajícího bodového výsledku existovala možnost, aby byl posluchač 
přijat již po písemné části. V opačném případě následovala ústní část, která prověřo‑
vala stejné okruhy vědomostí jako ta písemná.

Již po prvním roce fungování kriminalistického ústavu PF uk však bylo zřejmé, 
že přijímací řízení je pro absolventy Středních odborných škol MV příliš obtížné, 
a proto se uvažovalo o přípravných kurzech v délce až dvou let.

ty měly prohloubit u uchazečů o studium znalosti mateřského jazyka, domácí 
i světové literatury, dějepisu a zeměpisu. do přípravy měla být zahrnuta i psycholo‑
gie a základy chemie a fyziky (ve vztahu ke kriminalistice). Přičleněny měly být též 
základy práva, zvláště ústavní zákon, zákony týkající se soudnictví a jeho organizace, 
trestní právo a legislativa vztahující se k pravomocím národních výborů.

Posluchači kriminalistického ústavu PF uk měli do konce prvního roku studia složit 
zkoušku z ruského jazyka a do konce druhého roku zkoušku z dalšího světového jazyka. 
aby bylo možné splnit tyto podmínky, plánovalo se výrazné rozšíření jazykové přípravy.54

Situace na konci 60. let však již neumožňovala zlepšení situace. První absolventi 
řádného vysokoškolského studia uvedeného ústavu měli odejít do praxe po školním 
roce 1970/1971. Předpokládaný roční optimální počet absolventů se odhadoval na  
80 až 100. toto číslo však nemohlo zásadně vylepšit statistiky vysokoškoláků v resor‑
tu, zvláště když téměř 50 % studujících nemělo naději studium úspěšně dokončit.55

Vedení Federálního ministerstva vnitra sice na počátku 70. let úspěšně jednalo s ve‑
dením právnické fakulty o zmírnění požadavků na studující kriminalistického směru 
jak v otázce přijímacího řízení, kdy měl být s posluchači veden pouze nezávazný poho‑
vor, tak v otázce náročnosti studia včetně jeho náhradních forem v podobě tříletého 
právnického kurzu, ale k zásadní změně nakonec nedošlo.56

53 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 130, Pedagogická rada ministra vnitra ČSr 1966–1970, rozbor 
situace ve výběrovém řízení do SoŠ MV a do kriminalistického směru právnické fakulty univerzity 
karlovy v Praze, 11. 10. 1967.

54 tamtéž.
55 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 131, organizační struktura resortního školství MV, nedatováno 

(leden 1971?).
56 tamtéž, inv. j. 130, Pedagogická rada ministra vnitra ČSr 1966–1970, 1. zasedání pedagogické rady 

ministra vnitra ČSr z 28. 1. 1970.
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vzdělávání prostřednictvím Právnické fakulty uk se ukazovalo jako neekonomické 
a neefektivní. navíc náklady spojené s internátním ubytováním posluchačů a provozem 
učeben v objektu MV v Hybernské ulici 7 beztak hradilo ministerstvo vnitra.

Školský odbor kádrové a školské správy FMV proto již v druhé polovině roku 
1971 navrhoval zřízení samostatné vysoké školy pro resort vnitra.57

Zásadní kroky k vytvoření VŠ SnB, zvláště v oblasti legislativního ukotvení jejího 
vzniku, byly učiněny v roce 1972.

V květnu 1972 uložilo kolegium ministra vnitra ČSSr na své 9. schůzi ministru 
vnitra ČSSr po projednání bodu Politicko ‑organizační zajištění nové Školské soustavy 
SnB doplnit do předkládaného materiálu návrh na zřízení Vysoké školy SNB a do 15. květ‑
na 1972 upravit důvodovou zprávu pro vládu ČSSR podle připomínek členů kolegia tak, aby ná‑
vrh zákona o zřízení Vysoké školy SNB bylo možné předložit ihned do připomínkového řízení.58

Správa vědy a školství tedy připravila podklady pro schůzi vlády ČSSr 10. čer‑
vence 1972 s názvem Návrh postupné přestavby školské soustavy MV a další racionálnější 
využití školských kapacit SNB. V něm se již objevil návrh týkající se vysokoškolského 
stupně resortní školské soustavy, konkrétně, aby studium na Vysoké škole SNB bylo čtyř‑
leté a v jeho rámci existovaly dvě základní specializace: veřejnobezpečnostní se 150 posluchači 
v ročníku a státobezpečnostní se 100 posluchači v ročníku. Základní kádr studentů by tvořili 
příslušníci SNB (vojsk MV a ČSLA) – maturanti, ve věku 27–35 let, tj. pracovníci výkonu, kteří 
absolvovali minimálně 4–5 let bezpečnostní praxe.59

Jako jeden z nejvážnějších argumentů se uvádělo, že v dané době měla ukončené 
vysokoškolské vzdělání pouze tři procenta příslušníků SnB.

dalším argumentem byly zahraniční zkušenosti. Potřeby vysokoškolsky vzdělaných 
kádrů jsou v ČSSR stejné jako v ostatních socialistických zemích. Zkušenosti socialistických 
bezpečnostních aparátů ukazují, že plnění těchto úkolů vyžaduje cca 40–60 % vysokoškolsky 
připravených kádrů. Státní bezpečnost SSSR například pracuje pouze s vysokoškolsky připrave‑
nými kádry. Vysoké počty vysokoškoláků připravují socialistické bezpečnostní sbory ve vlastních 
vysokých školách, které jsou součástí celostátních školských soustav.60

Předložený návrh předpokládal, že vysoká škola vznikne během osmi let (1972–
1980), přičemž její základ měl tvořit kriminalistický ústav PF uk.

dále byl vypracován dokument Politicko ‑ekonomický rozbor k zásadám zákona o Vy‑
soké škole Sboru národní bezpečnosti, který rekapituloval tristní dislokační stav školské 
soustavy a navrhoval možné řešení: pro potřeby vysokého a středního odborného školství MV 
se jeví potřeba vybudovat nový školský areál s kapacitou alespoň 1800 internátně ubytovaných 
posluchačů. Pro střední školu by bylo využito asi 1000 míst a pro vysokou školu se počítá se 4 roč‑
níky po 200 posluchačích. Finanční náklady na vybudování nového školského areálu se odhadují 
přibližně na 360,000.000,– Kčs.61

57 tamtéž, inv. j. 131, organizační struktura resortního školství MV, nedatováno (leden 1971?).
58 ABS, f. Sekretariát ministerstva vnitra III. díl (a 2/3), inv. j 437, 9. schůze kolegia FMV, 2. 5. 1972.
59 tamtéž, f. Vysoká škola SnB – nezpracováno, k. 14, Výstavba VŠ SnB, červen 1972 (blíže nedatováno).
60 tamtéž.
61 tamtéž.
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Materiál dále předpokládal, že než bude stát první část tohoto školského areálu, 
zahájí Vysoká škola SnB svou činnost, přičemž dočasně se usídlí v Hybernské ulici  
č. 7 v Praze, tedy v objektu, kde se dosud nacházel kriminalistický ústav PF uk, Sprá‑
va vědy a školství a republikové školské útvary.

V prosinci 1972 projednaly návrh zákona o zřízení VŠ SnB legislativní rady vlád 
ČSSr a ČSr. k materiálu nebyly vysloveny zásadní připomínky. Pouze zaznělo upo‑
zornění na nedostatečné zdůvodnění nutnosti rigorózního řízení a plánovaného udě‑
lování titulu Judr. a na některé nejasnosti ohledně kompetencí směrem k minister‑
stvům školství. Padly také návrhy na změnu názvu na univerzitu SnB či akademii 
SnB, aby bylo možné případně v budoucnu jednodušeji profilovat zaměření jednot‑
livých fakult a kateder.62

Vzhledem k tomu, že se v rámci připomínkového řízení neobjevily zásadní ná‑
mitky a jednalo se o poměrně jednoduchý zákon, navrhl ministr vnitra ČSSr radko 
kaska předsedovi federální vlády lubomíru Štrougalovi, aby si tento vyžádal souhlas 
předsedy Federálního shromáždění aloise Indry přímo předložit návrh paragrafo‑
vaného znění zákona. Předpokládalo se, že se tím legislativní proces zkrátí zhruba 
o půl roku a Vysoká škola SnB by mohla zahájit svou činnost již ve školním roce 
1973/1974.

tento předpoklad se však nakonec nesplnil a VŠ SnB byla zařazena mezi útvary 
FMV až k 1. říjnu 1973 rozkazem ministra vnitra ČSSr č. 49 z 29. září 1973.63

Mezitím již ovšem probíhaly horečné přípravy reformy celé resortní školské sou‑
stavy. V říjnu téhož roku se konala porada náměstků ministrů vnitra ČSSr, ČSr 
a SSr, na které byl projednán materiál s názvem Zavedení resortního vzdělávacího sys‑
tému MV ČSSR. na základě závěrů jednání komise, jejímiž členy byli zástupci Správy 
vědy a školství FMV, republikových školských odborů, ekonomické a technické sprá‑
vy FMV, Federální správy VB a Hlavního velitelství (HV) VB MV ČSr, dopracovala 
Správa vědy a školství podklady k vydání nových směrnic pro resortní vzdělávání.64

nařízením č. 2 ze 17. ledna 1974 dal ministr vnitra ČSSr zelenou vzniku nové 
resortní školské soustavy.65

Směrnice k resortnímu vzdělávacímu systému vytvořila tuto soustavu:
a) praporčická škola SnB,
b) důstojnická škola SnB,
c) internátní střední škola pro pracující,
d) Vysoká škola SnB,
e) zdokonalovací, kvalifikační a speciální účelové kurzy.
Základním článkem resortní školské soustavy se stala jednotná praporčická ško‑

la SnB, kde měli nově přijatí příslušníci SnB získávat základní odborné vzdělání. 

62 tamtéž.
63 ABS, f. a 2/6, inv. j. 174, rozkaz ministra vnitra ČSSr č. 49/1973 Vysoká škola Sboru národní bezpeč‑

nosti, 29. 9. 1973.
64 tamtéž, f. Správa vědy a školství, inv. j. 133, Zavedení resortního vzdělávacího systému MV ČSSr, 

zásady výstavby VŠ SnB, nedatováno (říjen 1973?).
65 ABS, f. a 2/6, inv. j. 446, nMV ČSSr č. 2/1974 Směrnice k resortnímu vzdělávacímu systému, 

17. 1. 1974.
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né maturitní vzdělání. absolvování praporčické školy bylo základem pro studium na 
vyšších stupních resortních škol. Výuka na tomto typu školy probíhala podle jednot‑
ných učebních osnov, modifikovaných na základě odborného zaměření a předchozí‑
ho dosaženého vzdělání. Její součástí byla také řízená praxe organizovaná na závěr 
studia u výkonných složek SnB.

Studium mělo trvat dva roky pro nově přijaté příslušníky s dokončeným základ‑
ním vzděláním a pět měsíců pro ty, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání 
na civilních školách. obdobně bylo studium praporčické školy organizováno v rámci 
pohotovostních útvarů v Praze a Bratislavě.66

důstojnická škola SnB měla zabezpečovat přípravu důstojníků StB a VB a tzv. kád‑
rových rezerv pro funkce nižších náčelníků a pro výkon vybraných speciálních funkcí. 
Byla internátní a výběrová a přijímala ty, kteří úspěšně absolvovali praporčickou školu 
SnB, sloužili u útvarů SnB alespoň jeden rok, měli dobré předpoklady profesního 
růstu a dobrý zdravotní stav, nebyli starší třiceti let a úspěšně složili přijímací zkoušky.

Studium na ní trvalo 11 měsíců pro příslušníky s úplným středoškolským vzdělá‑
ním a 24 měsíců pro posluchače se základním vzděláním jako přechodná forma stu‑
dia a bylo zakončeno důstojnickou zkouškou a vypracováním absolventské práce.67

další článek školské soustavy nástupního středního vzdělávání tvořila internátní 
střední škola pro pracující FMV, jež zabezpečovala přípravu příslušníků ke studiu na vy‑
sokých školách (resortní VŠ SnB i ostatních vysokých školách), doplňovala a rozšiřova‑
la jejich všeobecné vzdělání a poskytovala úplné střední vzdělání ukončené maturitou.

Vrchol resortního vzdělávacího systému představovala Vysoká škola SnB, která 
patřila do celostátní vysokoškolské soustavy. Jejím cílem a posláním bylo završit pří‑
pravu příslušníků SnB a vojsk MV a poskytnout vysokoškolské vzdělání k výkonu 
náčelnických funkcí, případně specializovaných funkcí, pro které bylo předepsáno.

Studium trvalo čtyři, v případě dálkové varianty pět let. V průběhu školního roku 
měli studenti, na rozdíl od jiných vysokých škol, pouze jeden měsíc prázdnin. Sou‑
částí učebního plánu byla praxe na vybraných výkonných a funkčních útvarech SnB,  
a to na úrovni centrály, kraje a okresu.

ke studiu VŠ SnB byli přijímáni vybraní příslušníci SnB a vojsk MV ve věku do 
35 let odpovídajících politických a kádrových kvalit, kteří úspěšně absolvovali praporčickou 
a důstojnickou školu a osvědčili se v praxi.68

66 Pohotovostní útvary VB byly zřízeny usnesením vlády ČSSr č. 180 z 23. 7. 1969. kromě posílení 
akceschopnosti Veřejné bezpečnosti měly před reorganizací resortního školství plnit funkci odborné 
nástupní školy VB pro příslušníky zařazené u pohotovostních útvarů. Po reorganizaci pak jako školy 
na úrovni praporčické školy pro maturanty i příslušníky bez maturity. Viz MuZIkantoVÁ, Marie: 
Pohotovostní pluk VB ČSr (1969) 1970–1990 (nástin organizačního vývoje). In: Sborník Archivu mini‑
sterstva vnitra, č. 2/2004. oaSS MV, Praha 2004, s. 76–95.

67 ABS, f. a 2/6, inv. j. 446, nMV ČSSr č. 2/1974 Směrnice k resortnímu vzdělávacímu systému, 
17. 1. 1974.

68 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 152, Informace o resortním vzdělávacím systému MV ČSSr,  
březen 1977 (blíže nedatováno).
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69 tamtéž.
70 Viz http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=145 & r=1971 (citováno k 15. 11. 2016).
71 ABS, f. Vysoká škola SnB – nezpracováno, k. 13, návrh na zřízení fakult VŠ SnB, duben 1974 (blíže 

nedatováno).
72 tamtéž, f. a 2/6, inv. j. 1782, usnesení P ÚV kSČ z 5. 4. 1974 Zřízení fakult Vysoké školy SnB.
73 ABS, f. Vysoká škola SnB – nezpracováno, k. 13, návrh na zřízení fakult VŠ SnB, duben 1974 (blíže 

nedatováno).
74 tamtéž, f. a 2/6, inv. j. 447, nMV ČSSr č. 3/1974 Směrnice o studiu příslušníků SnB a vojáků vojsk 

MV v zahraničních školách a kursech, 18. 1. 1974.

náplň studia tvořily předměty marxismu ‑leninismu, pozitivního (platného) prá‑
va a speciální předměty zaměřené na specifika bezpečnostní problematiky, studium 
jazyků a vojenskou a tělesnou přípravu.

Zvláštní důraz byl kladen na to, aby absolvent, který se měl stát vedoucím pra‑
covníkem, měl jednoznačně vyhraněnou politickou orientaci v duchu marxismu ‑leninismu 
a proletářského internacionalismu, byl schopen organizovat a řídit činnost na svěřeném úseku, 
vést své podřízené a soustavně je vychovávat k obětavému plnění úkolů bezpečnostní služby 
v rozvinutém socialistickém společenství.69

na základě zákonného opatření č. 145/1971 Sb. o změně podřízenosti Pohraniční 
stráže (PS)70 přešla počínaje rokem 1972 tato z resortu Ministerstva národní obrany 
pod Federální ministerstvo vnitra. to si mimo jiné vyžádalo úpravu návrhu resortní 
školské soustavy tak, aby splňovala požadavky na odbornou a politickou přípravu 
příslušníků vojsk ministerstva vnitra, a to i na úrovni vysokoškolského stupně.71

k dřívějšímu návrhu na zřízení dvou fakult, fakulty Státní bezpečnosti a fakulty 
Veřejné bezpečnosti, tak přibyl návrh na zřízení fakulty ostrahy státních hranic pro 
potřeby Pohraniční stráže.

Zřízení fakult bylo schváleno až více než půl roku po vzniku samotné VŠ SnB. 
dne 5. dubna 1974 projednalo Předsednictvo ÚV kSČ na své 110. schůzi bod Zřízení 
fakult Vysoké školy SnB.72

na základě souhlasného stanoviska schválila vláda ČSSr 10. 4. 1974 její struk‑
turu. VŠ SnB se skládala z fakulty Státní bezpečnosti, fakulty Veřejné bezpečnosti 
a fakulty ostrahy státních hranic se sídlem v Holešově.73 Výuka na ní byla zahájena 
k 1. 10. 1974.

do systému resortních škol spadala také soustava zdokonalovacích, kvalifikač‑
ních a speciálních účelových kurzů, které měly spolu se služební přípravou a cyklic‑
kou průpravou náčelníků zabezpečovat resortní vzdělávání v průběhu služby.

doplnit služební přípravu mělo podle Směrnice o studiu příslušníků SNB a vojáků 
vojsk MV v zahraničních školách a kursech studium na bezpečnostních školách v Sovět‑
ském svazu, které probíhalo ve školských zařízeních Výboru pro Státní bezpečnost 
(kGB), Ministerstva vnitra SSSr, na školách civilní obrany, na Vysoké stranické škole 
ÚV kSSS, na školách Ministerstva obrany SSSr a na lomonosovově univerzitě. Šlo 
o dlouhodobé, většinou čtyřleté školy, středně‑ a dlouhodobé kurzy i krátkodobé stá‑
že. Vysokoškolské vzdělávání v zahraničí mělo formu řádného nebo kombinovaného 
studia včetně řádného či externího studia vědecké aspirantury.74
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č. 32 z 30. srpna 1974.75 k uvedenému datu zanikly Střední odborná škola Felixe 
edmundoviče dzeržinského ve Vinoři včetně pobočky ve Svatém Janu pod Skalou 
a Střední odborná škola MV Slapy a nahradily je Praporčická a důstojnická škola Sbo‑
ru národní bezpečnosti Felixe edmundoviče dzeržinského pro přípravu příslušníků 
Státní bezpečnosti se sídlem ve Vinoři (a její pobočka v Svatém Janu pod Skalou) a Pra‑
porčická škola SnB pro přípravu příslušníků Státní bezpečnosti se sídlem ve Slapech. 
Střední odborné školy MV ČSr v Pardubicích, Veltrusech a Vsetíně se změnily na dů‑
stojnické školy VB a stejná obměna čekala i Střední odbornou školu MV SSr v Žilině.76

V rámci MV ČSr zrušil uvedený rozkaz střední odborné školy v ostrově nad ohří 
a Jihlavě a odborné školy v kladně, karviné a unčíně. náhradou za ně byly zřízeny 
praporčické školy VB v ostrově nad ohří, Jihlavě, kladně, karviné, unčíně, u Pohoto‑
vostního útvaru VB MV ČSr v Praze 10 a v Zastávce u Brna.

V rámci MV SSr byly střední odborné školy Spišské Podhradie a chtelnica nahra‑
zeny praporčickými školami VB.

uvedené změny měly zajistit úspěšný vstup do školního roku 1974/1975. Fungo‑
vání nové resortní školské soustavy však naráželo na kapacitní limity, které nestačily 
na pokrytí potřeb. téměř polovina škol se nacházela v nevyhovujících objektech s ka‑
pacitou do 200 míst, převzatých mnohdy dočasně od jiných útvarů. Přestože probí‑
haly úpravy objektů, žádný z nich neměl dostatečnou plochu a zařízení nezbytné pro 
výuku. Školy se navíc často nacházely v zastavěných městských oblastech, a jejich pří‑
padné rozšiřování proto nebylo možné. Zřizování speciálních učeben, kabinetů a la‑
boratoří ve starých objektech vedlo ke snižování ubytovací kapacity nebo výukových 
prostorů. Pro proškolení nových i stávajících příslušníků by však bylo nutné rozšířit 
kapacity škol o 2000 až 2500 míst.77

největším problémem nicméně zůstávalo věkové a vzdělanostní složení. k 1. led‑
nu 1975 bylo u SnB 20,42 % příslušníků starších 50 let. Věkovou kategorii 46–50 let 
reprezentovalo 10,47 %, skupinu 41–45 let 7,98 %, lidé ve věku 36–40 let tvořili 8,34 %, 
kategorie 31–35 let se dostala na 13,72 % a skupina 26–30 let představovala s 23,55 % 
téměř čtvrtinu všech členů SnB. osoby mladší 25 let byly zastoupeny 15,52 %.

u skupiny starších 50 let (téměř 10 000 osob!), která zastávala v průměru poměrně 
vysoké funkce, bylo velkým problémem, že jen 29,90 % z nich splňovalo potřebné kvali‑
fikační požadavky. Ve skupině 46–50 let mělo požadovanou kvalifikaci 36,09 % přísluš‑
níků, ve skupině 41–45 let 44,14 %, v kategorii 36–40 let 51,06 %, u jedenatřicetiletých 
až pětatřicetiletých 50,04 %, zatímco u nejmladší skupiny, která byla nově přijata v le‑
tech 1969–1974, splňovalo kvalifikační kritéria jen zhruba 40 % úspěšných uchazečů.78

75 tamtéž, inv. j. 221, rMV ČSSr č. 32/1974 Zřízení praporčických a důstojnických škol Sboru národní 
bezpečnosti, 30. 8. 1974.

76 tamtéž.
77 ABS, f. Správa vědy a školství, inv. j. 139, rozvoj a úkoly resortního vzdělávání, prognózy do r. 2000, 

1975 (blíže nedatováno) a rozvoj a úkoly resortního vzdělávání jako dalšího z nejdůležitějších nástro‑
jů racionalizace výkonu a řízení bezpečnostního aparátu, 19. 10. 1975.

78 V letech 1969 až 1974 bylo z celkového počtu přijatých příslušníků 63,78 % se základním vzděláním, 
33,66 % s úplným středním a 2,56 % s vysokoškolským vzděláním. tamtéž.
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Je paradoxní, že ještě v polovině 70. let se nedařilo dodržet parametry kvalifikač‑
ních požadavků stanovených předpisem MV ‑kádr ‑II‑479 již začátkem 60. let. ke konci 
roku 1974 bylo v resortech ministerstva vnitra předepsáno vysokoškolské vzdělání 
pro 5639 funkcí (11,05 %), úplné střední vzdělání pro 23 096 funkcí (47,11 %), střední 
odborné bez maturity pro 7176 funkcí (14,63 %) a základní pro 13 117 funkčních míst 
(26,76 %). na více než 41 % všech pozic se tedy nevyžadovalo ani maturitní vzdělání. 
avšak ani tyto relativně nízké kvalifikační požadavky nebyly nejen vzhledem k dřívěj‑
ším malým kapacitám resortní školské soustavy splněny.

k 31. 12. 1974 bylo zaměstnáno ve Sboru národní bezpečnosti 1426 příslušníků 
s řádně ukončeným vysokoškolským vzděláním a 1106 splňovalo vysokoškolskou kva‑
lifikaci náhradním způsobem, celkem tedy 2532 (5,2 % stavu). Úplné střední vzdělání 
absolvovalo na základě řádně složených zkoušek 17 170 příslušníků, náhradním způ‑
sobem pak 1663, celkem tedy 18 833 (38,4 %). nižší odborné nematuritní vzdělání mělo  
1701 příslušníků (3,5 %), základní vzdělání 25 115 (51,2 %) a zbytek 837 (1,7 %) měl 
nižší než základní vzdělání.80

Závěr

na počátku sedmdesátých let 20. století se resortní školství ministerstva vnitra potý‑
kalo s řadou nedostatků, které se snažilo řešit i cestou legislativních úprav. Za úspěch 
lze z pohledu resortu považovat zřízení Vysoké školy SnB a úpravu předpisů zakláda‑
jících inovovanou strukturu vlastního vzdělávání včetně restrukturalizace školských 
zařízení a stejně tak i nastavení řídícího aparátu pro školskou soustavu v podobě za‑
střešujícího útvaru, Správy vědy a školství FMV.

Statistické údaje ukazují, že v daném období se přesto nedařilo plnit zadání stra‑
nických usnesení v oblasti kádrové práce a vzdělanosti. kromě materiálních podmí‑
nek týkajících se samotných školských zařízení byly na vině stav pedagogického sbo‑
ru i nízká vzdělanostní kvalita nově přijímaných příslušníků.

V polovině 70. let byly nicméně položeny základy školského systému, který byl do 
budoucna schopen vychovávat pro potřeby ministerstva vnitra ideologicky „pevné“ 
a v oblasti bezpečnostního vzdělání úzce profilované absolventy.

79 ABS, f. a 6/4, inv. j. 902, rozkaz ministra vnitra ČSSr č. 23/1963 Prozatímní směrnice o kvalifikač‑
ních požadavcích pro funkce v součástech MV (MV ‑kádr ‑II‑4).

80 Statistické údaje o vzdělanosti příslušníků SnB jsou převzaty nebo vypočteny z podkladů obsažených 
v roční statistické zprávě o stavech, složení a kvalitě pracovníků MV k 31. 12. 1974 (čj. k‑0071/30‑
‑75‑F). ABS, f. kádrová správa FMV, přírůstek 1237, nezpracováno.
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oficiální zahájení výuky na VŠ SnB v Praze 1. 10. 1974
Zdroj: ABS, f. Muzeum SNB (Muzeum PČR), Podsbírka 2, fotografický materiál, negativ č. 525

Slavnostní akt na III. fakultě (ostraha státních hranic) VŠ SnB v Holešově. Federální ministr vnitra Jaromír 
obzina předává standartu VŠ svému náměstkovi Jánu Pješčakovi, do jehož gesce Pohraniční stráž patřila, 1975

Zdroj: ABS, f. Muzeum SNB (Muzeum PČR), Podsbírka 2, fotografický materiál, negativ č. 3560 
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Vzdělávací systém resortu ministerstva vnitra
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Imatrikulace studentů na I. fakultě (Státní bezpečnosti) VŠ SnB v roce 1977
Zdroj: ABS, f. Muzeum SNB (Muzeum PČR), Podsbírka 2, fotografický materiál, negativ č. 523
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