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VZDĚLÁVÁNÍ VĚZNĚNÝCH OSOB V ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE 
V OBDOBÍ LET 1945 – 1982 

 

 

1. SITUACE V ČESKOSLOVENSKÉM VĚZEŇSTVÍ V LETECH  1945  -1948 

 

 

     Po skončení druhé světové války fungovalo naše vězeňství na stejných principech jako 

v předmnichovské republice. „V platnosti zůstaly všechny předválečné zákony a legislativní 

normy. Poválečná Československá republika tak navázala jednak na tradici první republiky a 

jednak fakticky převzala materiální zařízení i personální stavy minulých režimů, pokud byla 

jejich další služba v nových poměrech únosná.“
1
 

     Bezprostředně po osvobození republiky rozhodovaly o umístění do věznic národní výbory, 

což se pochopitelně promítlo i do vlastní činnosti věznic, jež v tomto období postrádaly 

jednotné řízení. Tento stav přetrval až do začátku října 1945, kdy byly Dekretem prezidenta 

republiky číslo 94/1945 Sb. upraveny některé otázky organizace a služebních poměrů Sboru 

uniformované vězeňské stráže. 
2
  Dalším dekretem číslo 112/1945 

3
 bylo stanoveno, že řízení 

a správa soudních věznic a trestních ústavů, stejně jako dozor nad nimi, náležel justiční 

správě.  

     Z hlediska organizace vězeňských zařízení bylo v roce 1945 na území republiky 7 trestních 

ústavů, 2 polepšovny, 34 krajských soudních věznic a 370okresních soudních věznic.
4
  

V trestních ústavech se vykonávaly tresty odnětí svobody delší jednoho roku, v polepšovnách 

si odpykávali tresty delší než 6 měsíců odsouzení mladší dvaceti let. V krajských soudních 

věznicích se vykonávala především vyšetřovací vazba a byli sem umisťováni odsouzení 

s tresty do jednoho roku a mladiství s tresty do 6 měsíců. V okresních soudních věznicích 

byly do vyšetřovací vazby umisťovány osoby, obviněné  z  přečinů  a  přestupků  a  odsouzení  

s tresty do jednoho měsíce. Výkon trestu byl upraven domácími řády, které stanovovaly 

zásady veškeré činnosti vězňů.  

     Trestanci v trestních ústavech byli zařazováni do tří disciplinárních tříd, z nichž 

nejvýhodnější byla třetí. Všichni byli povinni pracovat nejméně 8 hodin denně s výjimkou 

nedělí a svátků. O způsobu zaměstnání rozhodoval ředitel ústavu na základě doporučení 

úřednické konference.
5
 „U přidělování těchto prací hleděti se má co možná na stupeň trestu 

žaláře, na dosavadní způsob zaměstnání a na vzdělání trestanců.“
6
 

     Uznala-li úřednická konference za vhodné, musel se vězeň zúčastňovat vyučování ve 

stanoveném rozsahu. Hlavním úkolem vyučování bylo „doplnit všeobecné základní vzdělání a 

zvláště pak působit na mravní stránku trestance.“
7
 

Vyučování, prováděné v pracovní době (zejména u mladistvých) se do této doby započítávalo.  

                                                           
1
 Paníček, F.: Výkon trestu odňatia slobody v minulosti a dnes, str. 96, Obzor, Bratislava 1970 

2 
Dekret presidenta republiky č. 94 ze dne 1.10.1945 O úpravě některých otázek organisace a služebních a 

platových poměrů Sboru uniformované vězeňské stráže. O tři roky později byl nahrazen Zákonem číslo 

321/1948 z 22.12.1948 o Sboru uniformované vězeňské stráže. 
3 
Dekret presidenta republiky č. 112 ze dne 26.10.1945 O správě soudních věznic a trestních ústavů 

4
 Karlíček, J.a kolektiv: Věrni straně a lidu,  str. 16, Správa SNV ČSR, Praha 1980 

5
 Úřednická konference byl orgán, složený ze všech úředníků trestnice, jemuž předsedal vrchní ředitel. 

Konference rozhodovala o všech důležitých otázkách, týkajících se zacházení s vězni, osobních a disciplinárních 

záležitostech. (Služební předpis ministerstva spravedlnosti č. 8091 ze dne 28.5.1899.) 
6
 Zákon trestní o zločinech, přečinech a přestupcích č. 117/1852, hlava II, §18 

7
 Karlíček, J. a kolektiv: Věrni straně a lidu,  str. 17, Správa SNV ČSR, Praha 1980 
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     Povinnost vzdělávání se vztahovala na všechny určené trestance včetně těch, kteří byli 

umístěni v samovazbě. „Trestanci buďtež ve vazbě o samotě pravidelně vyučováni, aby nabyli 

vědomostí školou obecnou poskytovaných a mají-li již takové vědomosti, budiž jim 

poskytnuta příležitost k dalšímu  vzdělávání.“
8
  Mezi správními zaměstnanci trestnic byli také 

ústavní učitelé. 

     Ve věznicích krajských soudů se rovněž prováděla výuka vězňů. Začalo se s ní prakticky 

v průběhu druhého pololetí kalendářního roku 1946,
9
 tedy od školního roku 1946/47.  

Převážně se omezovala na mladistvé vězně a prováděla se tím způsobem, že do věznice 

docházel dvakrát až třikrát týdně smluvní učitel, který přímo v celách vysvětloval látku 

z dějepisu, občanské nauky a mravní výchovy.   

     V pražské pankrácké věznici, která byla současně krajskou soudní věznicí i trestním 

ústavem, byl mezi vězeňsko-správními úředníky také ústavní učitel. Ten ve zprávě o činnosti 

věznice,
10

 v kapitole ‚Školní vyučování a výchova‘ uvádí, že školní vyučování bylo opět 

obnoveno již od 26. ledna 1946, tedy počínaje druhým pololetím běžného školního roku. 

Vyučováni byli mladiství, třikrát týdně po dvou hodinách vždy od 13,00 do 15,00 hodin, 

střídavě hoši a dívky. Za rok 1946 bylo odučeno celkem 281 hodin, z toho cca. jedna třetina 

připadala na vzdělávání dívek. Výuka se soustředila zejména na základy jazyka českého, 

matematiky a základní informace z historie. Mezi vzdělávanými byli i dva analfabeti. Ustavní 

učitel ve výroční zprávě k problematice výuky mladistvých vězňů uvádí: „Práce při školním 

vyučování byla ztěžována jednak značnou fluktuací, rozdílnou inteligencí jedinců, nestejným 

předchozím vzděláním, nesoustředěným zájmem a pozorností a mnohde i nepatrnou snahou 

po dalším vzdělání.“
11

 Proto musel výuku založit na zjištění vstupních „dosti chabých“ 

vědomostí mladistvých v jednotlivých vyučovacích předmětech a následně se snažil tyto 

vědomosti upevnit, případně je dále rozvíjet. Důležitá byla kromě českého jazyka a 

matematiky také výuka dějepisu a zeměpisu, zejména ve vztahu k ČSR. Zde byly znalosti 

mladistvých minimální. „Protože tito mladiství navštěvovali obecnou nebo měšťanskou školu 

v době okupace, neměli po celou tu dobu možnost slyšeti o dějinách svého národa. To, co jim 

bylo předkládáno, bylo značně zkresleno ve prospěch okupantů. Nelze se tedy diviti, že 

vědomosti z českých dějin a znalosti zeměpisné, pokud se týče ČSR, byly méně než 

minimální.“
12

  Obdobný stav byl po válce i v ostatních věznicích a trestnicích v ČSR.  

     V okresních soudních věznicích vykonávali službu soudní zřízenci, kteří nepatřili do Sboru 

vězeňské a justiční stráže. Ve většině z nich byl zpravidla pouze jeden soudní zřízenec. 

Vyučování vězňů se zde, vzhledem k těmto podmínkám a délce trestů, neprovádělo.  

     Tento stav zůstal v Československém vězeňství v podstatě beze změn až do roku 1948. 

„Jakémukoli dalšímu pokroku a zlepšení materiálních podmínek vězeňství bránily složité 

hospodářské poměry po druhé světové válce a také povaha retribučního soudnictví, které 

uplatňovalo spíš myšlenku odplaty než nápravy.“ 
14

 

 

                                                           
8
 Zákon č. 43 z 1 dubna 1872 O vykonávání trestů na svobodě ve vazbě o samotě a zřizování komisí pro výkon 

trestu, §6. V §5 téhož zákona se uvádí: Trestanec budiž ve vazbě o samotě přidržován k nepřetržité práci a …též 

k tomu, aby se naučil nějakému řemeslu. 
9
 Karlíček, J.a kolektiv: Věrni straně a lidu,  str. 18, Správa SNV ČSR, Praha 1980 

10
 Výroční zpráva Věznice Pankrác pro ministerstvo spravedlnosti za rok 1946, Ústřední knihovna VS ČR Praha 

11
 Tamtéž str. 35 

12
 Výroční zpráva Věznice Pankrác pro ministerstvo spravedlnosti za rok 1946, str. 36, Ústřední knihovna VS 

ČR Praha, 
14

 Paníček, F.: Výkon trestu odňatia slobody v minulosti a dnes, str. 96, Obzor, Bratislava 1970 
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2.  OBDOBÍ LET 1948 - 1965 

 

     Rok 1948 byl v Československu rokem zásadních politických přeměn. V únoru se po 

politickém převratu chopila moci komunistická strana. „Prvořadým úkolem strany bylo, aby 

na základě marxisticko-leninské analýzy nových podmínek, stanovila základní orientaci a 

úkoly dalšího postupu a aby vypracovala generální linii výstavby socialismu 

v Československu.“
15

 K zajištění úkolů s tím spojených bylo potřeba zásadním způsobem 

změnit legislativu a v justici a vězeňství zvýraznit jejich represivní charakter.  

     Již 25.března 1948 byl vydán zákon o revizi trestního řízení v některých případech 

provinění proti národní cti. V květnu byla přijata nová ústava a v podzimních měsících na ni 

v rychlém sledu navázalo několik zákonů, navozujících změny v justici, vězeňství a trestním 

právu.  

     V říjnu 1948 to byl zákon číslo 231/1948 Sb. Na ochranu lidově demokratické republiky a 

zákon č. 232/1948 Sb., jímž byl pro území celé Československé republiky zřízen státní soud 

se sídlem v Praze. Následoval zákon č. 247/1948 Sb. o táborech nucené práce. Tyto tábory 

představovaly, spolu s pomocnými technickými prapory v podmínkách armády, specifický jev 

v našem vězeňství. Do táborů byly na dobu 3 měsíců až dvou let zařazovány jednak osoby 

právoplatně odsouzené na základě zmíněného Zákona č. 231/1948  Sb. na ochranu lidově 

demokratické republiky. Druhou kategorii tvořily osoby, které nespáchaly žádný trestný čin, 

ale „vyhýbají se práci nebo ochromují výstavbu lidově demokratického zřízení a osoby, které 

jim to umožňují.“
16

 O zařazení těchto osob do táborů a o době pobytu v nich, rozhodovaly 

„…tříčlenné komise, jejichž členy a náhradníky jmenovaly krajské národní výbory.“ 
17

 

V ustanoveních tohoto, jednoznačně represivního zákona najdeme v § 8 zmínku o vzdělávání. 

Doslova se zde uvádí: „Osobám, zařazeným do táborů se dostává mravní, odborné a osvětové 

výchovy.“ Nešlo však o žádné odborné vzdělávání zařazených osob, ale jen o jejich zaškolení 

ve vykonávané pracovní profesi. Pracovní síly byly přednostně dodávány dolům, hutím, 

těžkému průmyslu, cementárnám, vápenkám a podnikům se zvlášť důležitými úkoly 

v pětiletce.
18

   

     „Vnitřní poměry v táborech ovlivňovali osvětoví referenti, řízení ministerstvem vnitra. 

Jejich hlavním úkolem bylo internované politicky převychovat a změnit jejich poměr k práci. 

Organizovali především povinná politická školení, jejichž témata pro každý měsíc určoval 

osvětový referát ústředí. Úkoly převýchovy se však nedařilo plnit i přesto, že v denním 

režimu táborů byl čas od 19,00 do 20,30 hodin vyhrazen denně na povinné učení.  Jako 

důvody nedostatečné efektivity byly uváděny: nízká politická i služební úroveň velitelů a 

osvětových pracovníků a politická činnost nenapravitelných rozvratníků z řad 

internovaných.“
19

  V návrzích pro bezpečnostní kolegium ministra vnitra se v této souvislosti 

doslova uvádí: „Výchovné stránce táborů z hlediska pedagogiky nerozumí do hloubky nikdo z 

 vedoucích lidí správy a osvěta, prováděná osvětáři z řad SNB, šla a jde přes naši snahu o 

nápravu, nesprávnou cestou. Chovanci jsou někdy mnohem vzdělanější, rafinovaní, záludní, 

uvádějí osvětáře do rozpaků, matou je a zavádějí od themat do vzduchoprázdna nebo 

                                                           
15

 Karlíček, J.a kolektiv: Věrni straně a lidu,  str. 23, Správa SNV ČSR, Praha 1980 
16

 Zákon č. 247/1948 Sb. O táborech nucené práce ze dne 25.10.1948, § 2, odst. 1a) 
17

 Zákon č. 247/1948 Sb. O táborech nucené práce ze dne 25.10.1948, § 3 
18

 Borák, M., Janák, D.: Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954, str. 149, SÚ SZM Opava 1996 
19

 Kaplan, K.: Tábory nucené práce v Československu v letech 1948-1954, str. 95, Praha 1992 
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k falešným závěrům. Proti osvětářům z řad SNB namítají, že je to politická přelejvárna, 

ironizují osvětu a pracují proti ní nejhorší zbraní – výsměchem.“ 
20

 

     Dalším zákonem, který nabyl platnosti dnem 1.1.l949 byl Zákon č. 319/1948 Sb. o 

zlidovění soudnictví. Tento zákon oddělil vězeňství od výkonu soudní moci a při krajských 

soudních věznicích byly na jeho základě zřízeny oddíly Sboru vězeňské stráže. V únoru 1949 

byl vydán domácí řád pro okresní soudní věznice. Účel tzv. trestní vazby se spatřoval 

především v nápravě osob. V průběhu března 1949 byla vydána Instrukce pro velitele stanic 

SVS, v níž dostali podrobný návod pro výkon služby. Rovněž v ní byla stanovena povinnost 

vést přehled o prosbách a stížnostech vězňů.  

     V březnu roku 1950 ministerstvo spravedlnosti rozhodlo o nutnosti zjistit stav a úroveň 

základního vzdělání vězněných osob. Jednalo se zejména o ty vězně, kteří byli negramotní. 

Dne 28. března 1950 byl na všechna velitelství  Sboru vězeňské stráže rozeslán přípis,
21

  ve 

kterém se jednotlivým velitelům ukládalo do 20.4.1950 zaslat na ministerstvo spravedlnosti 

seznam trestanců a odsouzenců (včetně mladistvých), kteří mají nedostatečné znalosti čtení a 

psaní. K seznamům měly být připojeny také informace o tom, jestli jejich duševní stav 

umožňuje učení a zda a jakým způsobem jsou tito vězňové vzděláváni. 

     Na základě získaných informací byl velitelstvím Sboru vězeňské stráže vypracován 

materiál,
22

  nazvaný „Likvidace analfabetismu“. V něm se uvádí, že ke dni 20.4.1950 bylo „ve 

vězeňských ústavech celkem 96 analfabetů, respektive osob s nedostatečnou znalostí čtení a 

psaní.“ Zjištěné informace jsou shrnuty do tabulky číslo 1. Tabulka s původním textem je 

ponechána v té formě, v jaké tvoří přílohu materiálu o „likvidaci“ analfabetismu. 

      Že se ve skutečnosti o žádnou systematickou likvidaci negramotnosti vězňů nejednalo 

svědčí to, že materiál, konstatující momentální stav byl ministerstvem pouze vzat na vědomí a 

následně založen. Dále se touto problematikou již nikdo nezabýval a nadřízené orgány včetně 

ministerstva spravedlnosti se spokojily s konstatováním, že i když „vězeňské ústavy do dne 

hlášení proti analfabetismu ničeho nepodnikaly, ….zjištěný stav dává naději na kladný 

výsledek akce.“ V materiálu se dále konstatuje že: „Vězeňské ústavy již začaly proti 

analfabetismu bojovat u těch, jejichž duševní stav umožňuje učení a dává naději na kladný 

výsledek akce. Zavedly ihned jejich učení prostřednictvím vězeňského učitele, spoluvězňů za 

dozoru osvětového instruktora nebo přímo velitele oddílu SVS.“
23

  

     Skutečnost však byla poněkud jiná, neboť jak plyne z tabulky a hlášení jednotlivých 

velitelů SVS, mnohde bylo učení „bezpředmětné“ (Olomouc, Jihlava, České Budějovice, 

Znojmo, Chrudim atd.). Při posuzování „duševního stavu“ vězňů nebyly prováděny 

konzultace s psychology ani psychiatry což dokumentuje například vyjádření velitele SVS 

Valdice, který mezi 9 vězňů, jejichž duševní stav vylučuje učení počítá vedle jednoho 

nenormálního také 3 vězně, kteří končili trest, 3, kteří špatně viděli a 2 přestárlé. Podobná 

situace byla i v jiných věznicích.     Dále se v materiálu konstatuje, že „ve stavu vězňů 

velitelství oddílů SVS Cheb, Liberec, Mikulov, Mírov, Plzeň a Uherské Hradiště se žádný 

analfabet ku dni hlášení nenacházel.“ O této záležitosti lze konstatovat, že šlo pouze o 

jednorázovou izolovanou kampaň, která byla zjištěním daného stavu ukončena, získané 

materiály byly založeny a k pravidelnému, systematickému vzdělávání vězněných 

negramotných osob nevedla. 

 

 

 

                                                           
20

 Kaplan, K.: Tábory nucené práce v Československu v letech 1948-1954, str. 221, Praha 1992 
21

 Výnos ministerstva spravedlnosti č.j. 12329/50 – Vel/1, SÚA Praha, fond SSNV 42 
22

 Informace pro ministra spravedlnosti č.j. 18.082/50 – Vel/2, SÚA Praha, fond SSNV 42 
23

 Výnos ministerstva spravedlnosti č.j. 12329/50 – Vel/1, SÚA Praha, fond SSNV 42 
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Tab. 1:  Počty analfabetů v českých věznicích ke dni 20.4.1950  

 

Velitelství oddílu 
SVS 

Počet 
analfabetů 

Jak probíhá boj proti analfabetismu 

Brno 1 Učení se provádí učitelem oddílu resp. vězni 

České Budějovice 3 
2 vězni jsou duševně zaostalí a učení je 
bezpředmětné. U jednoho je učení bezpředmětné 
pro krátkost zbytku trestu 

Hradec Králové 2 
Vězni navštěvují učení ve vězeňské škole, kde 
vyučování provádí vězeňský učitel 

Chrudim 3 
Jde o Cikány – vzhledem ke krátkým trestům a 
nízké duševní úrovni není vyhlídek 

Jihlava 3 
Pro přestárlost a duševní zaostalost školení 
vyloučeno 

Litoměřice 10 
Duševní stav umožňuje učení, doposud však 
nebylo proti analfabetismu ničeho podniknuto 

Olomouc 3 Pro krátkost zbytku trestu vyloučeno školení 

Ostrava 4 
Duševní stav vězňů znemožňuje učení - jsou 
duševně méněcenní a odmítají pokusy 
spoluvězňů naučit je psát a číst 

Ostrov nad Ohří 28 
Vyučování se děje pomocí vězňů-učitelů za 
dozoru osvětového instruktora, Všichni vězni 
schopni učení 

Plzeň-Bory 4 
Všichni se mohou naučit psát a číst. U 3 se 
provádí vyučování ve vězeňské škole, jeden se 
nachází v TPT a nemá o učení zájem 

Praha 4 
Duševní stav umožňuje učení. Učení se provádí 
spoluvězni po pracovní době s dobrými výsledky 

Valdice 22 

Duševní stav umožňuje učení u 13, vylučuje 
učení u 9 vězňů (3 končí trest, 3 málo vidí, 2 
přestárlí, 1 nenormální). Vyučování se provádí 
prostřednictvím vězňů, potřebný knižní a sešitový 
materiál byl opatřen 

Zámrsk (mladiství) 4 
Duševní stav umožňuje učení – školení probíhá 
12 hodin týdně podle osnov pro národní školu 

Znojmo 5 Jde o ženy přestárlé a duševně zaostalé 

 

     V roce 1950 přijalo národní shromáždění nový Trestní zákon,
24

 který nahradil dosud 

platný Zákon trestní o zločinech, přečinech a přestupcích č. 117 z roku 1852 a nový Trestní 

řád,
25

 oba s účinností od 1. ledna 1951. „Tyto zákony už jednoznačně vycházely 

z potlačovatelské funkce lidově demokratického státu. Jejich hlavním posláním bylo „chránit 

politické a hospodářské zřízení lidově demokratické republiky proti jejím vnějším a vnitřním 

nepřátelům.“
26

 

                                                           
24

 Zákon č. 86 ze dne 12.7.1950  Sb. 
25

 Zákon č. 87 ze dne 12.7.1950  Sb. 
26

 Fábry, A..Väzenstvo na Slovensku, nestránkováno, (6), GR ZVJS Bratislava, 1996 
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     Realizaci a zavedení nového trestního zákona do praxe umožňovalo v roce 1951 vydání 

nového vězeňského řádu, kterým byl podrobně upraven výkon vazby a trestu odnětí 

svobody.
27

 Součástí vězeňského řádu byl také domácí řád pro vězně a domácí řád pro 

mladistvé,
28

 které jednotlivé zásady podrobně upravovaly.  

    Některá ustanovení vězeňského řádu však měla pouze proklamativní charakter, neboť je 

v praxi nebylo možno plnit. Jednalo se především o ustanovení, týkající se vychovatelů nebo 

psychologických průzkumů a podobně. Uvedení specialisté ve vězeňství nepracovali a jejich 

funkce nebyly centrálně zřízeny. Ze samotného zákona, který jako účel trestu uváděl:
29

 

„zneškodnění nepřátel pracujícího lidu, zabránění pachateli v dalším páchání trestné činnosti a 

jeho výchovu k dodržování pravidel socialistického soužití a výchovné působení na ostatní 

členy společnosti,“ se vytratila ustanovení o vzdělávání vězňů a jejich výuce. Znovuzačlenění 

do řad pracujících měla propuštěnému vězni umožnit „užitečná práce.“
30

 Jedině u mladistvých 

zůstala v zákoně zmínka o tom, že mají být „odborně připraveni na budoucí povolání.“
31

 Jiné 

zmínky o vzdělávání vězňů v zákoně nenajdeme. Po této stránce znamenal nový Trestní 

zákon jednoznačně krok zpět oproti dosavadní praxi. 

     Vlastní výchovná práce, o které je v zákoně zmínka, byla spatřována pouze v  osvětově 

výchovné činnosti. Osvětově výchovní instruktoři SVS, kteří se ujali své funkce v průběhu 

roku 1949, prováděli takzvanou mravně politickou výchovu vězňů. Ta byla prováděna podle 

centrálně stanovených zásad mravně politické výchovy. Na vězně se působilo především 

prostřednictvím politických a odborných přednášek, které vedle instruktorů prováděli také 

velitelé stanic SVS a pracovních útvarů, okresní a krajští prokurátoři a funkcionáři KSČ.
32

 

Takovýchto přednášek bylo provedeno v celém resortu vězeňství v roce 1949 celkem 1.186 
33

 

a v roce 1950 celkem 2.606.
34

 

     Odborné školení vězňů v pracovních útvarech prováděli odborníci ze závodů, na jejichž 

pracovištích vězni pracovali. Tato školení však zůstávala jen na úrovni předání nejnutnějších 

informací, potřebných pro zapracování na konkrétním pracovišti.  

     „Na odborném školení referovali vězňům techničtí odborníci ze závodů. Odborných 

přednášek bylo celkem 1.186, obsah přednášek byl volen se zřetelem k pracovišti 

odsouzených, tudíž byly speciální přednášky pro doly, hutě, justiční statky a podobně. 

Některé odborné i politické přednášky byly přednášeny vězni, ovšem po předchozím 

prohlédnutí a schválení.“
35

  

     Jen v případě mladistvých nacházíme informace o tom, že tito odsouzení byli vzděláváni. 

Ve zvláštních ústavech pro mladistvé, které byly pro hochy v Zámrsku (s pobočkou v Žacléři) 

a v Hlohovci a pro dívky ve Lnářích, byli tito odsouzení vyučováni. V souhrnné zprávě o 

stavu vězeňství za rok 1951 se o vzdělávání mladistvých v Zámrsku doslova uvádí: „Proto je 

v ústavě zřízena řada dílen, ve kterých se chovanci učí různým řemeslům, jako truhlářství, 

zámečnictví, automechanice, krejčovství, zahradnictví, čalounictví, pokrývačství atd. Výuku 

vedou příslušníci SVS, kteří jsou odborníky v určeném oboru. Po vyučení dostanou chovanci 

výuční list od národního výboru, takže není zřejmo, kde se řemeslu vyučili. Základní škola je 

                                                           
27

 Vězeňský řád – výnos ministra spravedlnosti ze dne 2.6.1951, vydáno MS ČSR Praha 1951 
28

 Tamtéž, str. 37 a další  
29

 Zákon č. 86/1950 Sb., Hlava IV.,odd. 1., § 17, odst. 1 
30

 Zákon č. 86/1950 Sb., Hlava IV.,odd. 1., § 32, odst. 1 
31

 Zákon č. 86/1950 Sb., Hlava IV.,odd. 1., § 62, odst. 2 
32

 Karlíček, J.a kolektiv: Věrni straně a lidu,  str. 37, Správa SNV ČSR, Praha 1980 
33

 Tamtéž, str. 37 
34

 Souhrnná zpráva pro ministerstvo spravedlnosti o stavu čsl. vězeňství za rok 1950, str. 51, Odborná knihovna 

VS ČR Praha 
35

 Tamtéž, str. 51 
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přímo v ústavě. Mladiství jsou zásadně zaměstnáni od budíčku do večerky, a to jak prací 

manuelní, tak i jiným učením, zábavou, sportem, zájmovými kroužky atd.“
36

  

     Většina toho, co zpráva uváděla, však bylo pouze proklamací a optimistickou vyhlídkou do 

budoucna, která se však ne zcela splnila. Také proto se v citátu ze zprávy uvádějí informace o 

vyučení a předání výučních listů v budoucím čase. Několik učebních oborů bylo v ústavu 

v Hlohovci, v Zámrsku pracovali chovanci na justičním statku a v Žacléři se učili horníky.  

     Vzdělávání na úrovni základní školy bylo organizováno formou kursů v souladu 

s ustanovením školského zákona.
37

  V něm se v § 14 uvádí, že: „Žákům, kteří splní povinnost 

školní docházky a nedosáhnou vzdělání, které poskytuje střední škola, lze povoliti další 

docházku do školy nebo zkoušku z učiva této školy podle předpisů, které vydá ministerstvo 

školství a osvěty. Pro přípravu k této zkoušce může zemský školní úřad při škole zříditi kurs 

z učiva střední školy.“  

     Zřizování těchto kursů bylo v zásadě ponecháno na vůli velitelů věznic a trestních ústavů a 

ani v ústavech pro mladistvé nebyla jejich existence taxativně určena.  

     V ústavu pro mladistvé v Zámrsku byly již od jarních měsíců roku 1949 organizovány 

zkrácené tříměsíční kursy základní odborné školy. V hlášení č.j. 967/49, které na dotaz 

ministerstva spravedlnosti (č.j. 6318/49-IV/2) o provádění vyučování chovanců, vypracoval 

velitel SVS Zámrsk, se uvádí že: „Základní odbornou školu navštěvuje 41 chovanců a to 13 

zámečníků, 5 truhlářů, 7 obuvníků, 5 krejčích 9 zahradníků, 1 knihař a 1 lakýrník. Vyučování 

odborným předmětům u zámečníků je zajištěno odbornými učiteli z Vysokého Mýta, ostatní 

odborné předměty budou vyučovány dílovedoucími, jakmile jich nebude potřeba pro běžnou 

strážní službu.“ Smlouvy s externími učiteli a rozvrh vyučování na období od 1.4.do 

30.6.1949 tvořily přílohu hlášení.  

     Chovanci ústavu v Zámrsku měli denní rozvrh stanoven tak, že ve všední dny bylo 

vyučování odborným předmětům a řemeslná výuka od 7 do 12 hodin, odpoledne od 13 do 17, 

tedy celkem 9 hodin denně. Navíc bylo  2x týdně po večeři vyučování jazyku českému a 

v neděli dopoledne byly 2 hodiny vyhrazeny politickému ovlivňování.  

     Vězeňství v této etapě svého vývoje již plně sloužilo represivním potřebám nového 

režimu, ale zůstávalo, i přes některé reformy, roztříštěné a nejednotné.  Bylo řízeno třemi 

resorty -  ministerstvem spravedlnosti, ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany. 

Tato situace přinášela rozdíly ve způsobu výkonu trestu a byla také zdrojem kompetenčních 

sporů mezi uvedenými resorty. Proto bylo, na základě rozhodnutí sekretariátu Ústředního 

výboru KSČ a vládního nařízení číslo 206/1952 Sb. O ujednocení vězeňství ze dne 1.10.1952, 

celé vězeňství podřízeno jednomu resortu – Ministerstvu národní bezpečnosti v Praze (MNB) 

s účinností od 1.1.1953. Ústředním orgánem, řídícím vězeňství se stala Správa nápravných 

zařízení MNB a na základě Zákona číslo 66/1952 Sb.
38

 se příslušníci Sboru vězeňské stráže 

stali dnem 1.1.1953 příslušníky Sboru národní bezpečnosti.  

     S účinností od 1.4.1953 vstoupil v platnost nový Řád nápravných zařízení.
39

 Tento řád se 

svým obsahem v podstatě nelišil od dřívějších zrušených předpisů; upravoval pouze 

jednotlivé změny, ke kterým došlo sloučením vězeňství. Pokud se jedná o vzdělávání vězňů, 

najdeme o něm v řádu zmínku v kapitole 23, nazvané Převýchova odsouzených, kde článek 

103 zní: „Pokud je toho ke zvýšení odborné kvalifikace třeba, jsou odsouzení odborně 

školeni.“ Fakticky to znamenalo pokračování dosavadní praxe, kdy se vězňům dostalo 

                                                           
36

 Souhrnná zpráva pro ministerstvo spravedlnosti o stavu čsl. vězeňství za rok 1951, str. 60, Odborná knihovna 

VS ČR Praha 
37

 Zákon č. 95 ze dne 21.4.1948 o základní úpravě jednotného školství  
38

 Zákon č. 66 ze dne 30.10.1952 Sb., § 52, odst. 2 
39

 Služební knihy MNB, Řád nápravných zařízení, Praha 1953, Odborná knihovna VS ČR Praha, sign. H-188a 
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odborných přednášek a školení na úrovni závodních škol práce jen tehdy, „pokud toho bylo ke 

zvýšení jejich odborné kvalifikace třeba.“ 

     Vzděláváním mladistvých se zabývaly kapitoly č. 48 a 49 Řádu. Zde se uvádí, že při 

určování učebního oboru nebo pracovního úseku mladistvému se přihlíží na požadavky 

státních pracovních záloh.
40

 Následuje ustanovení, že je-li mladistvý zaměstnán vykonáváním 

řemeslných prací, má se mu dostat stejné přípravy a odborného školení, jako kdyby pracoval 

na svobodě
41

 a další ustanovení upravuje školní vyučování tak, že se započítává do pracovní 

doby.
42

 Dále předpis stanoví, že pokud je v „nápravném zařízení zřízena základní odborná 

škola, je mladistvý, pokud by jinak byl povinen do takové školy chodit, povinen účastnit se 

v pracovní dny školního vyučování. Účelem tohoto vyučování je poskytnout základní odborné 

vzdělání a prohloubit obecné vzdělání mladistvých.“ Dále mohli mladiství využívat „zvláštní 

péče opakovacích kroužků.“ Dozor nad těmito základními odbornými školami měly 

vykonávat orgány školské správy.
43

  

     Uvedená ustanovení korespondují s ustanoveními Školského zákona.
44

 Tato norma v § 39 

připouští možnost zřizování zvláštních pobočných tříd povinných odborných škol a povoluje 

odchylky od učebních osnov podle zájmů jednotlivých oblastí nebo zvláštních potřeb. 

Současně podle § 42 může ministerstvo školství po dohodě se zúčastněnými ministerstvy, 

vyžaduje-li to zvláštní potřeba, pořádat při odborných školách kursy pro další odborné 

vzdělávání pracujících. Jejich účastníci dostávali frekventační vysvědčení a trval-li kurs 

alespoň 10 měsíců, mohli dostat vysvědčení o prospěchu.  

     Z formulací jednotlivých ustanovení kapitol 48 a 49 Řádu vyplývá, že při vzdělávání 

mladistvých se jednalo především o odborné školení, úrovní obdobné tomu, které bylo 

poskytováno dospělým odsouzeným.
45

 Navíc předpis připouští, že základní odborné školy 

nebyly zřízeny ve všech nápravných zařízeních pro mladistvé, 
46

 což v podstatě koresponduje 

s údaji v závěrečné zprávě o vězeňství z roku 1951.
47

  

     K podstatným kvalitativním změnám ve vzdělávání mladistvých odsouzených tedy na 

počátku 50. let nedošlo a vzhledem k jejich krátkým trestům odnětí svobody byli vzděláváni 

především v kursech doplnění základního vzdělání a v kursech odborných škol. Údaje o 

počtech takto vzdělávaných mladistvých nejsou pro většinu nápravných zařízení v ČSR  

k dispozici.  

     Jak již bylo uvedeno, organizace vzdělávání vězňů v nápravných zařízeních byla 

ponechána na vůli a iniciativě velitelů věznic a oddílů SVS. Většina z nich se v tomto směru 

vůbec neangažovala a vzdělávalo se jen tam, kde byla ve vyučování vězňů jistá tradice: 

Praha-Pankrác, Hradec Králové, Valdice, Plzeň-Bory a Zámrsk. V Zámrsku byl také 

uskutečněn historicky první a na dlouhou dobu poslední pokus o propojení interních 

vězeňských norem s obecně platnou školskou legislativou.  

     V roce 1950 se velitel SVS Zámrsk obrátil na Krajský národní výbor v Pardubicích 

s návrhem, aby v ústavu byla zřízena Základní odborná škola rolnická. Po projednání žádosti 

                                                           
40

 Služební knihy MNB,Řád nápravných zařízení, Praha 1953, Stať 48 Zaměstnání mladistvého, článek 167, 

Odborná knihovna VS ČR Praha, sign. H-188a 
41

 Tamtéž, Stať 48, článek 168 
42

 Tamtéž, Stať 48, článek 169  
43

 Tamtéž, Stať 49 Výchova a školení, články 173-175 
44

 Zákon č. 95 ze dne 21.4.1948 O základní úpravě jednotného školství, § 39 odst. 2 a § 42 odst. 1b, 2 
45

 Služební knihy MNB,Řád nápravných zařízení, Praha 1953, Stať 23, článek 103 a Stať 48 článek 168, 

Odborná knihovna VS ČR Praha, sign. H-188a 
46

 Tamtéž, Stať 49 Výchova a školení, článek 173 
47

 Souhrnná zpráva pro ministerstvo spravedlnosti o stavu čsl. vězeňství za rok 1950, str. 51, Odborná knihovna 

VS ČR Praha 
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s ministerstvem školství bylo jeho výnosem č.j. 91.776/50-II/6 ze dne 6.7.1950 zřízení školy 

povoleno a od 1. září 1950 bylo zahájeno na této škole vyučování.  

     Následovala další jednání velitelství SVS Zámrsk, kdy jeho tehdejší velitel por. Richtr 

uzavřel dohodu s vedením dolu Jan Šverma v Žacléři, že tamější hornické učiliště bude 

každoročně vzdělávat 30 mladistvých chovanců ústavu v hornických učebních oborech. 

Následně dohodu potvrdilo i revírní ředitelství Východočeských uhelných dolů. Následně pak 

byla dohoda podepsána i nejvyššími nadřízenými obou organizací, tedy Ministerstvem paliv a 

energetiky a Ministerstvem národní bezpečnosti a dne 9.12.1952 vstoupila pod č.j. 

51983/Taj/52/Sb/Rc vstoupila v platnost. V následujících letech pak na jejím základě byli 

mladiství odsouzení z  Žacléřské pobočky ústavu vzděláváni. Do konce padesátých let zde 

bylo vyučeno cca 265 mladistvých odsouzených v oborech rubač, dopravář, dřevič a třídař-

chodbař. Výuka probíhala tak, že v průběhu školního roku měli mladiství odsouzení-učni 

týdně jeden den teoretického vyučování a 5 dnů praktického výcviku přímo na pracovištích 

v dole.  

      V roce 1953 došlo ještě k jedné, pro československé vězeňství významné události. Byla to 

amnestie prezidenta republiky, na jejímž základě bylo z vězeňských zařízení na svobodu 

propuštěno 15.379 vězňů, tedy přibližně jedna třetina všech, v té době 46.675 vězněných 

osob.
49

 Na základě této skutečnosti se okresní soudní věznice vyprázdnily, „staly se 

zbytečnými“ a byly zrušeny.  

     V této souvislosti je třeba také připomenout působení sovětských poradců v různých 

resortech československého hospodářství a státní správy, které mělo za úkol přizpůsobit jejich 

fungování sovětskému socialistickému modelu. Takovýto poradce působil i na úseku 

vězeňství. „Mimořádnou úlohu sehrál v této době i sovětský poradce, soudruh Ponomarenko, 

který přišel na správu nápravných zařízení v listopadu 1953. Jeho přičiněním se podařilo 

zrušit nevyhovující bývalé okresní soudní věznice, přepracovat základní předpisy a uplatnit 

sovětské zkušenosti ve výkonu vazby i trestu. Centrála od něho převzala zásady řídící činnosti 

a správného systému práce.“
48

  

     Jak vypadalo zmíněné praktické uplatnění sovětských zkušeností do naší vězeňské praxe 

uvádí F. Paníček: „Celá padesátá léta v našem vězeňství byla poznamenána důrazem na 

ekonomické výsledky. Podle názoru ministra vnitra si mělo vězeňství na sebe vydělat a zčásti 

tomu tak skutečně bylo. Do určité míry byla uplatňována myšlenka, že práce sama o sobě již 

převychovává a napravuje, i kdyby to měla být práce neúměrně fyzicky namáhavá nebo svým 

charakterem odporná. I přes proklamovanou humanitní teorii se praxe vyznačovala 

neosobním, věcným přístupem k vězněným živým lidem.“
50

   

     To však nebyla nejhorší stránka tehdejšího československého vězeňství, neboť princip 

ekonomismu je ve větší či menší míře uplatňován ve všech vězeňských systémech světa. 

Nejnepříznivější důsledky přinášelo zavedení tvrdého režimu při zacházení s vězni. Tento 

přísný vojenský režim, nastolený v padesátých letech, pak v českém vězeňství v podstatě 

přetrval až do konce 80. let. „V období padesátých let docházelo při vyšetřování obviněných 

osob, uvězněných pro politické delikty k nezákonnostem, psychickému a fyzickému nátlaku 

při vynucování přiznání, k nerespektování zásady presumpce nevinny a ve výkonu trestu 

odnětí svobody k násilnému chování vůči odsouzeným.“
51

 

     V uvedených podmínkách bylo vzdělávání a výuka vězňů pochopitelně na samém okraji 

zájmu vězeňských orgánů a i to, co se ještě na počátku padesátých let v této oblasti udělalo, 

zcela upadlo.  
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 Státní ústřední archiv Praha, fond SSNV, A/1967, č. 45/náč-57 
48

 Karlíček, J.a kolektiv: Věrni straně a lidu,  str.48, Správa SNV ČSR, Praha 1980 
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 Paníček, F.: Výkon trestu odňatia slobody v minulosti a dnes, str. 97, Obzor, Bratislava 1970 
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 Fábry, A..Väzenstvo na Slovensku, nestránkováno, (6), GR ZVJS Bratislava, 1996 
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     Po částečném uvolnění poměrů v důsledku kritiky kultu osobnosti v roce 1956 byl nastolen 

požadavek přísného dodržování a uplatňování zákonnosti i ve vězeňství. Současně se měla 

podstatným způsobem zlepšit a prohlubovat nápravně výchovná činnost s odsouzenými. 

Tento posun v nazírání na účel a poslání výkonu trestu odnětí svobody byl ovlivněn mimo 

jiné také tím, že v roce 1955 přijala Organizace spojených národů rezoluci o standardních 

minimálních pravidlech pro zacházení s vězni. V této rezoluci, schválené v roce 1958 

Hospodářskou a sociální radou OSN je v článku 77 stanoveno že: „Mají být učiněna opatření 

pro další vzdělávání všech vězňů, jimž to může být k užitku. Výuka analfabetů a mladistvých 

vězňů má být nařízena a ze strany vedení vězeňských ústavů jí má být věnována zvláštní 

pozornost.“
52

 

     O čtyři roky později byla přijata nová, tzv. socialistická ústava Československa a současně 

se našeho vězeňství dotkly některé významné změny. Ty souvisely zejména s vydáním 

některých nových základních předpisů, které od roku 1961 upravovaly výkon trestu odnětí 

svobody a provádění nápravně výchovné činnosti. Jednalo se zejména o nový Řád výkonu 

trestu,
53

 Řád výkonu trestu pro mladistvé
54

  a Směrnice pro nápravně výchovnou činnost.
55

 Ve 

výkonu trestu odnětí svobody byla zavedena nová kategorizace, v níž však rozhodujícím 

kritériem byla třídní charakteristika vězňů a ne druh a hloubka jejich narušení.  

    Dospělí odsouzení se mohli, v rámci politicko výchovné činnosti mimo jiné také věnovat 

studiu (samostudiu) cizích jazyků, zejména ruštiny a jazyků států „socialistického tábora“ a 

měli možnost provádění tělovýchovy. U odsouzených blízkých věku mladistvých byla tělesná 

výchova povinná.  

     Výkon trestu odnětí svobody mladistvých upravoval Řád ze 7.3.1961. Ten stanovil, že 

mladiství, u kterých byly pro to předpoklady, se zařazovali do učebního poměru. V tomto 

bodě sice ustanovení řádu navazovala na § 24 Učňovského zákona, 
56

 který stanovil 

podrobnosti výchovy učňů tam, kde nejsou podmínky pro zřízení odborného učiliště. To byl 

právě případ ústavu pro mladistvé odsouzené. Současně však tento zákon, ani další školská 

legislativa neukládala povinnost školských orgánů podobná zařízení ve vězeňských ústavech 

zřizovat. Proto i nadále zůstávalo vzdělávání odsouzených v učňovských oborech na iniciativě 

vězeňských orgánů, především náčelníků jednotlivých nápravných zařízení a ústavů. 

     V praxi situace vypadala tak, že výkon trestu mladistvých žen byl pro prováděn 

v Nápravně pracovním táboře Pardubice a mladiství muži byli na konci roku 1959 přemístěni 

ze zrušeného ústavu v Zámrsku do Nápravně pracovního tábora v Libkovicích,
57

 kde pro ně 

byla vyčleněna samostatná část objektu. Po přestěhování do Libkovic pracovali mladiství ve 

stavebnictví a v hornictví. Jejich vzdělávání pokračovalo v ústavní škole v zásadě 

v podobném stylu, jak tomu bylo před přemístěním ústavu v Zámrsku. Tento stav zůstal 

v podstatě beze změn až do poloviny 60. let.  

     Ústavní škola, v níž byl jako základ všeobecného vzdělávání mladistvých organizován 

kurs učiva základní školy, organizovala na základě ustanovení § 5 školského zákona.
58

  

Uvedený zákon dále v § 17 odst. 2 uvádí: „Ostatní kursy závodní školy práce prohlubují a 

rozšiřují odbornou kvalifikaci a specializaci pracujících.“  Právě na základě tohoto ustanovení 
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 Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni, United Nations,  Department of Economics and Social 
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53

 Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravných zařízeních ze dne 10.1.1961 
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 Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravných zařízeních pro mladistvé ze dne 7.3.1961 
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 Směrnice pro nápravně výchovnou činnost mezi odsouzenými v nápravných zařízeních Ministerstva vnitra ze 

dne 20.3.1961 
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 Zákon č. 89/1958 Sb. Ze dne 12.12.1958 o výchově dorostu k povolání v učebním poměru, § 24, odst. 2 
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 Karlíček, J.a kolektiv: Věrni straně a lidu,  str.59, Správa SNV ČSR, Praha 1980 
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byly ve vězeňských zařízeních organizovány takzvané „kvalifikační kursy.“ Ty byly pořádány 

na základě dohod, uzavřených náčelníky jednotlivých nápravných zařízení s hospodářskými 

organizacemi a národními podniky, zaměstnávajícími odsouzené. Přestože tyto kvalifikační 

kursy byly oficiální formou vzdělávání, většinou se zvýšení kvalifikace vězně při práci na 

pracovišti nepromítlo do zvýšení kvalifikační třídy, do níž byl zařazen. Odsouzení totiž na 

určených pracovištích pracovat museli, byli tak zajištěnou pracovní silou a podnik neměl 

zájem platit jim vyšší mzdu. Proto je ponechával v původní platové třídě, i když jim po 

úspěšném absolvování kursu vystavil doklad o zvýšení kvalifikace. Přesto tyto kursy měly 

svůj význam pro propuštěné odsouzené, neboť ti mohli získanou kvalifikaci uplatnit při 

hledání zaměstnání na svobodě. 

     Vzdělávání v těchto záučních a kvalifikačních kursech probíhalo ve většině vězeňských 

zařízení v ČSR po celá 60., 70. i 80. léta. Statistiky o počtech absolventů jsou však do roku 

1975 neúplné a existují jen pro některá léta a určité věznice.  

     Současně školský zákon č. 186/1960 Sb. umožňoval společenským organizacím zřizovat si 

svá vzdělávací zařízení. Jejich úkolem bylo: „…prohlubovat a rozšiřovat vzdělání pracujících, 

zejména svých členů.“
59

 Jednou ze společenských organizací, zabývajících se osvětovou 

činností a vzděláváním byla tzv. Socialistická akademie ČSR. Jednalo se o státem dotovanou 

organizaci s celostátní působností, zaměstnávající množství externích lektorů, kteří prováděli 

většinou osvětové přednášky. Do vzdělávání vězněných osob se Socialistická akademie 

zapojila pořádáním kursů „Všeobecné výuky.“ Tyto kursy poskytovaly frekventantům 

základní informace z jazyka českého, matematiky, občanské výchovy a případně i zeměpisu. 

Kursy byly většinou tříměsíční, vyučovali v nich zaměstnanci věznic (vychovatelé, 

pedagogové nebo i učitelé) a absolventi získávali osvědčení o absolvování, které však 

v běžném životě, po propuštění z výkonu trestu, k ničemu neopravňovala. Do těchto kursů 

byli zařazováni většinou negramotní nebo pologramotní odsouzení, kterým se tak dostalo 

alespoň základních vědomostí.  

     Vzhledem k tomu, že Československá socialistická republika z propagandistických důvodů 

ve svých oficiálních statistikách žádné negramotné ani pologramotné občany nevykazovala, 

nebyli centrálně evidováni ani absolventi těchto kursů. Kusé statistiky o výsledcích této formy 

vzdělávání lze najít jen v některých věznicích.  

 

 

 

 

3. OBDOBÍ LET 1965 – 1983 
 

     V roce 1965 došlo k významné změně v československém vězeňství. V tomto roce byl 

výkon trestu upraven zvláštním zákonem,
60

 který nabyl účinnosti dnem 1.8.1965 a 

s novelizacemi platil až do 31.12.1999. To byla ve své době ojedinělá záležitost, neboť 

samostatný „zákon tohoto charakteru v historii našeho státu až do té doba neexistoval a neměl 

obdobu ani ve většině států na světě.“
61

 Ustanovení zákona pak byla rozpracována prováděcí 

vyhláškou, kterou byl Řád výkonu trestu odnětí svobody.
62

 Současně byl zákonem č. 59/1965 

zřízen i Sbor nápravné výchovy ministerstva vnitra (dále jen SNV), jehož úkolem bylo 
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provádět nápravně výchovnou činnost i ostrahu a správu nápravně výchovných ústavů. SNV 

byl ozbrojeným, vojensky organizovaným sborem.  

     Podle nového zákona o výkonu trestu odnětí svobody se účelu výkonu trestu dosahovalo 

nápravně výchovnou činností. Ta byla souhrnem působení stanoveného pořádku a kázně, 

pracovní výchovy a kulturně výchovné práce. Jednou ze složek kulturně výchovné práce bylo 

vzdělávání odsouzených.  

     Nová právní úprava také již v podstatě absorbovala obsah Standardních minimálních 

pravidel pro zacházení s vězni, vydaných OSN. Zákon č. 59/1965 Sb. také stanovil bližší 

podmínky organizace a obsahového zaměření všeobecného i odborného vzdělávání 

odsouzených. Ustanovení § 31 zákona řeší všeobecné vzdělávání odsouzených tak, že: 

„Odsouzeným, u nichž jsou pro to vzhledem k jejich schopnostem, věku a délce trestu 

předpoklady, se obvykle umožní, aby získali základní, střední nebo úplné střední vzdělání. 

Vyučování se provádí zásadně v mimopracovní době.“ Ustanovení § 25 téhož zákona dále 

stanoví povinnost „vytvářet podmínky pro to, aby odsouzení mohli získat a zvyšovat svou 

pracovní kvalifikaci.“ 

     Zákonem č. 56/1965 Sb. ze dne 17.6.1965, jímž se doplňoval trestní zákon, byla také nově 

upravena diferenciace výkonu trestu odnětí svobody. Byly zavedeny tři nápravně výchovné 

skupiny (dále jen NVS), do nichž soudy odsouzené pro výkon trestu zařazovaly podle stupně 

jejich narušenosti.
63

 Zásady výkonu trestu v jednotlivých NVS upravovaly nově vydané 

ústavní řády. V těchto řádech se pro dospělé odsouzené všech NVS shodně stanovovalo, že: 
64

 

 Odsouzení, kteří nemají ukončené základní vzdělání a délkou trestu a věkem splňují nutné 

předpoklady, mají možnost navštěvovat doučovací kursy. Pro negramotné a pologramotné 

jsou tyto kursy povinné 

 Odsouzení, u nichž je to odůvodněno a umožněno zejména jejich chováním a vlastnostmi, 

mohou získat střední nebo úplné střední vzdělání 

 Vyučování odsouzených se provádí v mimopracovní době. 

 

Pro mladistvé ústavní řád v § 17 ukládal: 

 Za účelem doplnění a prohloubení základního všeobecného vzdělání zařazují se mladiství, 

po zjištění stupně dosaženého školního vzdělání, do různých druhů všeobecně 

vzdělávacích kursů. Návštěva kursů je pro zařazené mladistvé povinná. 

 Mladiství odsouzení, u nichž je to odůvodněno a umožněno zejména jejich chováním a 

vlastnostmi, mohou získat střední nebo úplné střední vzdělání. 

 Vyučování mladistvých se provádí zejména v mimopracovní době. 

     Podmínky vzdělávání mladistvých odsouzených byly upřesněny § 57 zákona o výkonu 

trestu odnětí svobody, kde se uvádělo, že: „U mladistvých, u nichž jsou k tomu zejména 

vzhledem k délce trestu  předpoklady, se zajišťuje příprava na budoucí povolání v učilišti, 

zřízeném při NVÚ pro mladistvé. Zde může mladistvý vstoupit do učebního poměru….“ Dále 

byly podmínky vzdělávání mladistvých odsouzených specifikovány v řádu výkonu trestu.
65

 

V článku 118 řádu bylo stanoveno, že: „Za účelem doplnění a prohloubení všeobecného 

vzdělání mladistvých se v ústavu pro mladistvé zřizují různé druhy všeobecně vzdělávacích 

kursů. Jednotné osnovy a plány těchto kursů vydá správa ústavů po dohodě s ministerstvem 
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školství a  kultury. O tom, zda bude vyučování prováděno v pracovní nebo mimopracovní 

době, rozhodne náčelník ústavu pro mladistvé.“ 

     O zařazení mladistvých do jednotlivých všeobecně vzdělávacích kursů rozhodoval 

náčelník ústavu na základě zjištění dosavadní úrovně vzdělání mladistvého a skutečného stavu 

jeho vědomostí. Po projednání návrhu s mladistvým u zařazovací komise se pro něj stala 

návštěva kursu povinnou.  

     V jednotlivých případech mohl náčelník ústavu povolit mladistvému odsouzenému také 

individuální přípravu při studiu vyšších ročníků škol, poskytujících střední nebo úplné střední 

vzdělání. Složení závěrečných zkoušek se umožňovalo na příslušné škole mimo ústav, kterou 

určil odbor školství a kultury okresního národního výboru.  

     Podmínky odborného vzdělávání upravoval článek 119 řádu takto: „Aby se mladistvému 

umožnilo ve výkonu trestu odnětí svobody vyučení, zaučení nebo získání dílčí kvalifikace, 

zřizuje se v ústavu pro mladistvé odborné učiliště. Mladistvý v něm může pokračovat 

v učebním oboru, započatém před nástupem výkonu trestu pokud to lze v odborném učilišti 

zajistit, anebo si zvolí některý z oborů v odborném učilišti zavedených.“ 

     Takto byly podmínky pro vzdělávání mladistvých odsouzených dány platnou legislativou. 

Jako celek tvořily poměrně velmi dobře propracovaný systém, který měl v resortu vězeňství 

zajistit vzdělávání na kvalitativně daleko vyšší úrovni, než tomu bylo před přijetím těchto 

nových legislativních norem.  

     Zde je však ještě potřeba konstatovat, že se jednalo pouze o resortní vězeňské normy, 

kterým však bohužel chyběla návaznost na legislativu dalších resortů, zejména školské 

zákony a normy, jimiž se řídily hospodářské organizace, zaměstnávající na svých pracovištích 

odsouzené. Uvedený stav byl pak příčinou komplikací a problémů při praktickém uplatňování 

citovaných ustanovení zákona a řádu výkonu trestu odnětí svobody.  Samotná realizace úkolů, 

souvisejících se vzděláváním odsouzených pak byla ponechána do značné míry na iniciativě 

samotných náčelníků jednotlivých nápravně výchovných ústavů. Na centrální úrovni se 

podařilo pouze dohodnout že ministerstvo školství, vydáním svého stanoviska č.j. 17.779/66-

II/4 ze dne 19.4.1966 umožnilo při vzdělávání osob, umístěných v nápravně výchovných 

ústavech uplatnění směrnice ministerstva školství a kultury č.j. 10.984/64-II/4 ze dne 

15.5.1964 o kursech doplnění základního vzdělání(viz Věstník MŠK 1964, str. 165). 

     Situaci při vzdělávání odsouzených v některých českých věznicích a přístup náčelníků 

nápravně výchovných ústavů pro dospělé k této problematice v 70. letech je možno ilustrovat 

například na zprávách z komplexních prověrek některých útvarů Sboru nápravné výchovy 

ČSR: 

 Ve zprávě z prověrky Útvaru SNV Praha Pankrác,
66

 provedené ve dnech 15.3.-

6.4.1971 se uvádí: „Všeobecné vzdělávání odsouzených se neprovádí s výjimkou kursu pro 

negramotné. Odborného školení se z celého stavu (1.200 vězňů) odsouzených účastní 24 osob 

v kursu sváření a 7 osob v kursu elektrikářském. (Během zkoušek, konaných 26.3.dva 

neuspěli.) Lepší stav je na předpropouštěcím oddělení, kde jsou přednášky zajišťované lektory 

Socialistické akademie.“ 

 Zpráva z komplexní prověrky ve dnech 8.-17.11.1972 v NVÚ Valdice
67

 informuje o 

problematice takto: „Ve vzdělávání odsouzených probíhá kurs češtiny a matematiky, ve 

kterých je 26 odsouzených. Dále byly uskutečněny 3 kursy pro negramotné, kterými 

prošlo 21 odsouzených a 3 kursy pro pologramotné, kterými prošlo 56 odsouzených. Stav 

účastníků těchto kursů se dále zvyšuje a v současné době se jich celkově zúčastňuje 282 

odsouzených. Za daných podmínek je to výrazný úspěch v práci a bude třeba tuto činnost 

dále rozvíjet. Do skupinového poradenství je zařazeno 122 odsouzených. Přednášková 
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činnost pro odsouzené byla v 1. pololetí zajišťována ve spolupráci se Socialistickou 

akademií v Jičíně. V současné době pak většinou vychovateli.“ 

 Další zpráva z komplexní prověrky je z 18.-28.9.1973 z Útvaru SNV Horní Slavkov.
68

 

„Slabou úroveň má zejména vzdělávání odsouzených. Kurs negramotných a 

pologramotných, organizovaný ve spolupráci s Odborem školství ONV v Sokolově 

v tomto školním roce navštěvuje 9 odsouzených. Kurs bude v průběhu školního roku 

doplňován, není však zakončen vydáním vysvědčení o absolvování některé ze tříd ZDŠ. 

Jiné kursy všeobecného vzdělávání útvar neorganizuje. Odborné vzdělávání odsouzených 

zahrnuje pouze zaškolovací 14 denní až měsíční kursy k zahájení provozu na nových 

pracovištích. Perspektivně útvar připravuje ve spolupráci s n.p. Pozemní stavby Karlovy 

Vary kurs lešenářů.“ 

 

     Svědectví o celkové situaci ve vzdělávání odsouzených za rok 1973 poskytuje Plán práce 

SNV ČSR na rok 1973 a zejména jeho vyhodnocení, předložené štábu náčelníka správy SNV 

ČSR dne 23.11.1973.
69

   Jako jeden z hlavních úkolů sboru na rok 1973 bylo jako bod I.-1b 

uvedeno: „..využívat mimopracovní činnosti odsouzených k jejich odbornému a všeobecnému 

vzdělávání, k politickému ovlivňování …“  Ve vyhodnocení se  pak na straně 1 pod bodem I. 

uvádí: „Ve většině NVÚ je dosahováno uspokojivých výsledků. Nejlepší jsou útvary 

Heřmanice, Opava, Mladá Boleslav, Šmikousy, Libkovice, Minkovice a Plzeň. Ve využívání 

mimopracovní doby odsouzených zůstává nevyřešena řada úkolů. Jde zejména o prohlubování 

odborného a všeobecného vzdělávání odsouzených. Proti roku 1972 došlo k poklesu počtu 

odsouzených, zařazených do všeobecného vzdělávání ve všech NVÚ vyjma mladistvých, kde 

nastalo výrazné zlepšení.“  

     Dále se na straně 4 uvádí: „V práci s mladistvými došlo v ústavech Libkovice a Opava ke 

zvýšení počtu záučních kursů, v nichž mohou mladiství získat záuční listy. Všichni mladiství 

navštěvují kursy technického minima. O zlepšení situace na tomto úseku svědčí i to, že za 1. 

pololetí 1973 získalo 105 mladistvých záuční listy, což činí 20,4 % jejich celkového stavu a to 

i přes vysoký počet krátkodobých trestů. Tento úkol se nedaří plně zajistit u mladistvých žen 

v NVÚ Pardubice.“
70

 

     Většina náčelníků NVÚ, v nichž si odpykávali tresty odnětí svobody dospělí odsouzení, 

považovala vzdělávání vězňů za marginální záležitost, neboť v jejich přístupu stále přetrvával 

názor, že prvořadým úkolem výkonu trestu odnětí svobody je pracovní využití odsouzených. 

Proto jediným typem vzdělávání odsouzených, který byli ochotni akceptovat bylo získávání 

pracovní kvalifikace. Ale i to však zůstávalo nadále většinou jen na úrovni zaškolovacích 

kursů, organizovaných kooperujícími podniky a hospodářskými organizacemi.  

 

   Celkové statistické údaje o počtech a typech kursů, počtech vzdělávaných dospělých 

odsouzených a o jejich úspěšnosti nejsou pro období let 1965 – 1975 k dispozici.  

     Podrobnější statistické údaje o všeobecném a odborném vzdělávání,
71

 udávající počty 

všech odsouzených v ČSR, kteří kursy v období let 1976 – 1981 řádně ukončili a byla jim 

vydána vysvědčení jsou shrnuty do tabulek č. 2 – 5.  
     V rámci celého českého vězeňství bylo možno ve druhé polovině 70. let zaznamenat 

nárůst počtu vzdělávaných odsouzených. Přesto však neustále při vzdělávání odsouzených 

přetrvávaly tyto potíže: 
72
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 „Při zabezpečování všeobecného vzdělávání se stále projevují komplikace při zajišťování 

výuky kvalifikovanými učiteli, získávání potřebných učebních pomůcek a v nejednotném 

postupu při vydávání vysvědčení. 

 V systému odborného vzdělávání není dodnes vyřešeno vyučení v oboru, zakončené 

učňovskou zkouškou a respektující při tom podmínky vězeňství.“ 

     Tyto problémy byly v zásadě odstraněny až zřízením středního odborného učiliště pro 

     odsouzené v roce 1983. 

   

 

 
Tab. 2: Všeobecné vzdělávání odsouzených v letech 1979 – 1980 

 

Rok Základní škola Zvláštní škola 
Kurs 

negramotných 
Všeobecná 

výuka 

1976 253 79 77 1.541 

1977 268 61 168 6.150 

1978 288 53 179 6.799 

1979 360 16 202 8.022 

1980 330 23 155 4.513 

Celkem 1.499 232 781 27.025 

 

Poznámka:  

Přehled uvádí pouze odsouzené, kterým bylo vydáno v tom kterém roce vysvědčení nebo 

osvědčení o absolvování kursu (vybraných předmětů všeobecné výuky). 

 

 

 

 
Tab. 3: Všeobecné vzdělávání odsouzených v roce 1981 

 

 Nápravně výchovná skupina Mladis- 
tví 

Celkem 

I. II. III. Muži Ženy 

ZDŠ 

Školeno 221 271 40 65 536 62 

Ukončil
o 

90 134 39 15 251 27 

Zvláštní 
škola 

Školeno 7 - - 11 14 4 

Ukončil
o 

6 - - 8 10 4 

Negra- 
motní 

Školeno 115 405 138 24 569 113 

Ukončil
o 

28 91 - 12 99 32 

Všeob. 
výuka 

Školeno 2.374 3.246 42 150 3.681 2.331 

Ukončil
o 

255 27 - 114 282 114 
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Tab. 4:  Odborné vzdělávání odsouzených v letech 1976 – 1980 

 

Rok Školeno 
O b d r ž e l o  

Výuční list Záuční list Zvýš. kvalif. 

1976 7.296 12 4.528 2.557 

1977 7.193 12 5.377  2.639 

1978 9.356 14 6.743 .4.198 

1979 9.459 14 7.166 3.590 

1980 12.163 91 6.170 3.434 

Celkem 45.467 143 29.984 16.418 

 

 
Tab.  5:  Odborné vzdělávání odsouzených v roce 1981 

 

 Nápravně výchovná skupina Mladis- 
tví 

Celkem 

I. II. III. Muži Ženy 

Výuční  
list 

Školeno 196 38 31 89 325 29 

Ukončil
o 

77 3 10 36 113 13 

Záuční  
list 

Školeno 3.006 4.812 310 398 7.859 667 

Ukončil
o 

2.503 3.935 250 252 6.541 399 

Zvýšení 
kvalif. 

Školeno 832 2.740 1.306 179 4.246 811 

Ukončil
o 

572 1.917 1.061 80 3.357 273 

 

 

3.1. Vzdělávání mladistvých odsouzených v období let 1965 – 1983 
 

     Odlišná a podstatně lepší situace byla ve vzdělávání mladistvých odsouzených. Pro tuto 

kategorii odsouzených pamatovala platná legislativa na vzdělávání přece jen více a 

v nápravně výchovných ústavech pro mladistvé proto bylo možno vytvořit také podstatně 

lepší podmínky. 

 

 
3.1.1. Vzdělávání mladistvých odsouzených v  Nápravně výchovném ústavu pro 

mladistvé v Libkovicích 

 

     V NVÚ Libkovice, který byl od roku 1963 jediným ústavem pro výkon trestu mladistvých 

v ČSR, bylo na základě iniciativy náčelníka ústavu zřízeno v roce 1964 odborné učiliště a 

ústavní škola, ve které mladistvé odsouzené vyučovali příslušníci SNV s odborným 

vzděláním. V tomto učilišti se mladiství vzdělávali v učebním oboru 0422 Strojní zámečník. 

Za 4 roky existence tohoto učiliště (v roce 1968 bylo zrušeno, protože učitelé – příslušníci 

SNV, byli z politických důvodů ze služeb ve sboru propuštěni) bylo do výuky v učebním 

oboru zařazeno 122 mladistvých odsouzených. Pouze 60 % z nich však studium úspěšně 
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ukončilo. Hlavními příčinami nedokončení učebního oboru bylo podmíněné propuštění, 

přemístění do jiného ústavu atp..
73

 

     Od roku 1969 byla ústavní škola znovu zřízena, ale zároveň došlo k její organizační i 

obsahové přestavbě. Náhradou za zaniklé odborné učiliště byly zřízeny kursy doplnění 

vzdělání v rozsahu základní devítileté školy a kursy občanské nauky. Výuku zajišťoval jeden 

učitel – příslušník SNV, spolu s lektory Socialistické akademie ČSR. Tato organizace také 

vydávala odsouzeným osvědčení o absolvování kursu. Jednalo se o tříměsíční kursy a 

vydávaná osvědčení neměla pro absolventy žádný praktický význam, neboť v praktickém 

životě byla nepoužitelná.  

     K podstatné změně došlo v roce 1973, kdy byl personál ústavní školy rozšířen o další dva 

učitele. V té době také došlo k podstatnému prohloubení spolupráce s hospodářskými 

organizacemi a k uzavření smluv o zřízení odborných kvalifikačních kursů. V letech 1973 – 

1977 bylo každoročně organizováno 6 tříměsíčních kvalifikačních kursů. Jejich absolventi 

dostávali průkazy odborné kvalifikace, které mohli uplatnit i v občanském životě po výkonu 

trestu. Kursy již tedy měly i svůj resocializační význam. 

     Kromě těchto odborných kursů zajišťovali učitelé ústavní školy i nadále kursy doplnění 

učiva ZDŠ,  kursy učiva zvláštní školy, kursy pro negramotné mladistvé, kursy branné a 

občanské výchovy. 

     Za období let 1973 – 1977 bylo do různých kursů, organizovaných ústavní školou, 

zařazeno přibližně 1500 odsouzených, z nichž dvě třetiny jich výuku úspěšně absolvovalo. 

Konkrétní údaje o kursech, organizovaných v NVÚ Libkovice v letech 1973 – 1984 jsou 

shrnuty do tabulky č. 6. 

Od roku 1977 došlo k další kvalitativní i kvantitativní změně ve struktuře vzdělávání 

mladistvých odsouzených. Po uzavření dohody s Odborem školství ONV Most byla za 

spolupráce ZDŠ v Lomu u Mostu zahájena řádná výuka v ročních kursech doplnění 

základního vzdělání v rozsahu základní devítileté školy. Po jejich absolvování a úspěšném 

složení zkoušek dostávali frekventanti vysvědčení z posledního ročníku ZDŠ.  Tato výuka 

nahradila kursy všeobecné výuky SAK ČSR.  

     Od následujícího roku byla zahájena také výuka v kursech z učiva zvláštní školy. Úspěšní 

absolventi těchto kursů získali vysvědčení z toho ročníku zvláštní školy, jehož učivo zvládli.     

Pokud se týká materiálního vybavení ústavní školy, byl fond učebních pomůcek pořizován 

z finančních prostředků ústavu, učebnice poskytla patronátní škola. V roce 1980 bylo 

materiální vybavení doplněno převodem kmenového jmění  zrušené ZDŠ v Komořanech. Tím 

bylo získáno větší množství zařízení učeben, učebních pomůcek, audiovizuální techniky a 

dalšího materiálu. Současně byla uvedena do provozu nová, moderně vybavená tělocvična.   

Po stránce personálního zajištění vzdělávání mladistvých v Libkovicích byl stav učitelů 

postupně zvyšován  a od roku 1980 byl jejich počet zvýšen ze 3 na 6. Kromě nich se na výuce 

podíleli ještě externí učitelé. Vzdělávání mladistvých probíhalo v mimopracovní době.  
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Tab. 6:  Odborné kursy v NVÚ Libkovice v letech 1973 – 1984 

 

Školní rok 
Druh kursu /A - I/;  Počet absolventů 

Celkem 
A B C D E F G H I 

1973/74 15 34 5 25 - - - - - 79 

1974/75 33 49 - - - - - - - 82 

1975/76 23 47 - - - - - - - 70 

1976/77 - 19 - 15 4 - - - - 38 

1977/78 19 8 - 26 3 49 57 - - 162 

1978/79 34 19 - 30 11 99 40 5 - 238 

1979/80 29 44 - 16 16 106 26 9 - 246 

1980/81 57 20 - 8 9 57 21 9 - 181 

1981/82 25 21 - 6 10 55 54 6 - 177 

1982/83 29 19 15 - - 19 73 - 16 171 

1983/84 31 15 19 - - 53 79 - 11 208 

Celkem 295 295 39 126 53 491 350 29 37 1.715 

 

 

Druhy kursů – vysvětlivky: 

 

A – kurs ručního obrábění kovů                   MEVA Roudnice nad Labem 

B – kurs strojního obrábění kovů  AVIA Praha, SIGMA Ústí n. Labem            

C – truhlářský kurs    DEHOR Most 

E – kurs svářečů el. Obloukem   LIAZ Jablonec nad Nisou 

F – kurs technického minima   LIAZ Jablonec nad Nisou 

G – kurs třídičů barevných kovů  KOVOŠROT Děčín 

H – kurs vazačů břemen    LIAZ Jablonec nad Nisou 

I  –  kurs navíječů cívek    Krušnohorské strojírny Komořany 
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Tab. 7:  Všeobecně vzdělávací kursy v NVÚ Libkovice v letech 1973 - 1984 

      

Školní rok 
Druh kursu /A - I/;  Počet absolventů 

Celkem 
A B C D E 

1973/74 - - 40 - 118 158 

1974/75 - - 47 - 117 164 

1975/76 - - 21 - 141 162 

1976/77 - - 51 - 240 291 

1977/78 10 - 14 9 97 130 

1978/79 19 14 - 11 270 314 

1979/80 21 18 - - 210 249 

1980/81 19 16 - 11 239 285 

1981/82 17 15 - 10 479 521 

1982/83 29 19 - - 762 810 

1983/84 15 - - 8 805 828 

Celkem 130 82 173 50 3.478 3.913 

 
Druhy kursů – vysvětlivky: 

 

A – kurs doplnění vzdělání v rozsahu základní devítileté školy 

B – kurs doplnění vzdělání v rozsahu zvláštní školy 

C – kurs všeobecné výuky Socialistické akademie ČSR 

D – kurs pro negramotné 

E – kursy občanské nauky a branné výchovy 

 

 

 
3.1.2. Vzdělávání mladistvých odsouzených v Nápravně výchovném ústavu pro 

mladistvé v Opavě 

 

     Po přemístění mladistvých odsouzených ze Zámrsku do Libkovic  zde začaly       

narůstat kázeňské problémy, způsobené zejména velkou koncentrací rozdílně narušených 

mladistvých. Proto byla nejagresivnější skupina mladistvých přemístěna do věznice 

v Litoměřicích a odtud později, v roce 1966 do Olomouce. Zde zůstali do roku 1969, kdy byl 

zřízen v Opavě Nápravně výchovný ústav pro mladistvé odsouzené, kteří byli zvláště narušení 

a pro ty, jež pocházeli z Moravy a Slezska.  

     Na počátku 70. let byla i NVÚ pro mladistvé v Opavě zřízena ústavní škola. V ní byli 

mladiství odsouzení od školního roku 1971/72 vzděláváni v kvalifikačních kursech 

kooperujících hospodářských organizací. Jednalo se o kursy Armaturky Minerva, později 

Sigma Opava, Tesly Liberec, později Tesly Lanškroun a Jihlava. Zde byly hlavními obory, 

v nichž mladiství získávali kvalifikaci ruční a strojní obrábění kovů (Minerva, Sigma), dalším 

kvalifikačním oborem pak byl dělník v elektrotechnice (Tesla). Pro ostatní nezařazené 

mladistvé byly organizovány kursy technického minima. Dalším typem odborných kursů pro 

mladistvé i dospělé odsouzené v ústavu pro mladistvé byly kursy svařování plamenem a 

elektrickým obloukem, pořádané ve spolupráci se Závodní školou práce n.p. Ostroj Opava.  
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     Kromě těchto odborných kursů zde byly také kursy Všeobecné výuky Socialistické 

akademie ČSR a tzv. kurs písemností, který poskytoval základní informace o psaní žádostí, 

dopisů, vypisování dokladů, složenek, poštovních poukázek a jiných tiskopisů. Pracovníci 

ústavní školy mimo to vedli také tělesnou a pořadovou přípravu všech mladistvých 

odsouzených v rozsahu 4 hodin týdně. 

     V roce 1972 bylo na základě iniciativy vedení NVÚ a náčelníka ústavu pro mladistvé 

vedeno jednání s Odborem školství ONV v Opavě a jeho výsledkem bylo povolení zřízení 

kursu doplnění základního vzdělání na úrovni ZDŠ. Výuka v tomto kursu byla zahájena od 

školního roku 1972/73. Jako patronátní škola pro tyto kursy byla určena ZDŠ na Mírové ulici 

v Opavě. Do kursů byli zařazovací komisí a rozhodnutím náčelníka ústavu zařazováni ti 

mladiství odsouzení, kteří neměli úplné základní vzdělání. Kursy byly desetiměsíční (školní 

rok) a vyučovali v nich učitelé – příslušníci  SNV a externí učitelé z patronátní školy nebo 

učitelé důchodci. Ukončeny byly závěrečnými komisionálními zkouškami. Zkušební komisi 

určovalo ředitelství patronátní školy, která také úspěšným absolventům kursů vystavovala 

vysvědčení. 

     Následně byla s OŠ ONV Opava uzavřena také další dohoda, na jejímž základě bylo od 

školního roku 1973/74 umožněno v ústavní škole ve spolupráci se Zvláštní školou v Opavě ve 

Dvořákových sadech, organizovat kursy z učiva zvláštní školy. V nich si mohli mladiství, 

kteří před výkonem trestu odnětí svobody navštěvovali zvláštní školu a školní docházku 

ukončili v nižším než 9. postupném ročníku, doplnit své vzdělání. Po úspěšném složení 

závěrečných zkoušek před komisí, jmenovanou ředitelstvím Zvláštní školy v Opavě, získali 

mladiství vysvědčení z toho ročníku zvláštní školy, jehož učivo zvládli. V těchto kursech, 

trvajících rovněž 10 měsíců, vyučovali kromě učitelů ústavní školy především externí učitelé 

ze zvláštní školy a učitelé důchodci. Vysvědčení byla rovněž vydávána patronátní školou.  

     V průběhu každého školního roku byly ústavní školou organizovány 2 – 3 odborné 

kvalifikační kursy, 3 kursy technického minima, minimálně 4 kursy všeobecné výuky SAK, 

kurs písemností, svářečský kurs, kurs doplnění základního vzdělání a kurs doplnění vzdělání 

na úrovni zvláštní školy.
 74

 

     Za období let 1969 – 1981 bylo do různých forem vzdělávání, organizovaných ústavní 

školou, zařazeno 4.462 odsouzených, z nichž více než 72 % jich výuku úspěšně absolvovalo. 

Konkrétní údaje o kursech, organizovaných v Ústavu pro mladistvé v Opavě shrnuje tabulka 

č. 10. 
75

 

     V ústavní škole působil od jejího založení kromě vedoucího školy ještě  jeden učitel, mistr 

a tělovýchovný instruktor. Od školního roku 1972/73 byl v souvislosti s rozšířením výuky 

pedagogický sbor rozšířen na vedoucího, 3 učitele, mistra a instruktora. Později byla funkce 

instruktora TV zrušena a mistr byl převeden jako další učitel. Mimo kmenových pracovníků 

školy se na výuce mladistvých  podíleli  ještě 2 externí  učitelé  ze Zvláštní  školy v Opavě,  

ředitel patronátní   ZDŠ  v  Opavě,   další    učitel   důchodce  a   3  externí   pracovníci 

spolupracujících  hospodářských  organizací,  kteří  vyučovali   v  kvalifikačních kursech. Na 

výuce technického minima se podíleli také někteří vychovatelé a na výuce kursu písemností 

spolupracovala i sociální pracovnice.  

     Po materiální stránce byla výuka v ústavní škole od samého počátku její existence 

vybavena poměrně velmi dobře. V areálu školy byly tři učebny, tělocvična, záuční dílna pro 

praktický výcvik, kabinet na učebnice a učební pomůcky, sborovna a kancelář vedoucího 

školy. V roce 1977 byly v souvislosti s rozšířením výuky v odborných kvalifikačních kursech 

dělník v elektrotechnice, nově upraveny a vybaveny  prostory záuční  dílny, sborovny  a 
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kanceláře  mistra odborného výcviku. Současně byla dílna za přispění n.p. Tesla vybavena 

zařízením (soustruh, bruska, stolní vrtačka, frézka, elektrická oblouková svářečka) pro výuku 

strojního obrábění kovů. Fond učebnic a učebních pomůcek byl podstatně doplněn převzetím 

kmenového jmění zrušené Základní devítileté školy v Kružberku a také ze strany vedení 

ústavu byla zlepšování materiální vybavenosti školy věnována značná pozornost. 

 

 
Tab. 8: Vzdělávání mladistvých a NVÚ  Opava v letech 1971 – 1981 

 

Školní rok 
Druh kursu /A - I/;  Počet absolventů 

Celkem 
A B C D E F G H I 

1971/72 28 - - 46 28 32 - - 86 134 

1972/73 74 - 19 59 23 73 9 - 95 352 

1973/74 62 - 12 83 37 64 13 11 106 388 

1974/75 54 - 11 76 39 42 12 9 92 335 

1975/76 70 - 14 69 42 48 15 12 109 379 

1976/77 37 36 9 45 34 47 18 13 124 363 

1977/78 32 39 11 38 24 52 14 10 97 317 

1978/79 24 46 17 47 15 61 13 12 88 323 

1979/80 21 40 9 43 - 27 17 11 75 243 

1980/81 35 47 12 49 - 38 12 7 93 293 

Celkem 437 208 114 555 242 484 123 85 965 3.213 

 

 

Druhy kursů – vysvětlivky: 

 

A – kurs ručního a strojního obrábění kovů  MINERVA (Sigma) Opava  

B – kurs dělníků v elektrotechnice   TESLA  Liberec, Lanškroun 

C – kurs svářečů el. obloukem a plamenem  OSTROJ Opava 

D – kurs technického  minima 

E – kurs písemností 

F – kurs všeobecné výuky     SAK Opava 

G – kurs doplnění vzdělání v rozsahu základní devítileté školy 

H – kurs doplnění vzdělání v rozsahu zvláštní školy 

I – kurs občanské nauky 

 

. Byla pořízena potřebná audiovizuální technika a učiteli ústavní školy byla jedna ze tříd 

upravena jako audiovizuální učebna. Zde bylo při výuce možno používat filmovou i zpětnou 

projekci, k dispozici byl magnetofon, gramofon, rozhlasové zařízení, zatemnění učebny atd.  

     Školní rok 1980/1981 byl v činnosti ústavní školy v ústavu pro mladistvé posledním. 

V souvislosti a administrativním zásahem byl Ústav pro mladistvé v Opavě zrušen a výkon 

trestu všech mladistvých z celé ČSR byl soustředěn do ústavu v Libkovicích. Tím zaniklo i ve 

své době nejmodernější a nejlépe vybavené školské pracoviště v celém českém vězeňství 

s velmi dobrými pedagogickými výsledky. 
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3.1.3. Vzdělávání odsouzených žen v Nápravně výchovném ústavu v Opavě 

 

     Nápravně výchovný ústav v Opavě byl a doposud je tvořen dvěma, na různých místech 

města dislokovanými objekty. V jednom z nich byl ústav pro mladistvé a ve druhém objektu, 

bývalé zemské a později krajské soudní věznici, byl od roku 1969 vykonáván trest odnětí 

svobody dospělých odsouzených žen III. a později i I. nápravně výchovné skupiny. Také zde 

bylo od počátku 70. let postupně zaváděno vzdělávání odsouzených. Zpočátku byla prováděna 

výuka v kursu pro negramotné a v záučních kursech elektrotechnik navíječ, neboť odsouzené 

ženy pracovaly mimo jiné také na pracovištích elektrotechnického podniku MEZ Brno. 

Později, když část odsouzených žen byla zaměstnána na pracovištích k.p. Tesla Jihlava, byly 

zřízeny kvalifikační kursy v oboru dělník v elektrotechnice podobně, jako tomu bylo v ústavu 

pro mladistvé.  

     Od roku 1972 byla i zde zahájena výuka v kursech doplnění základního vzdělání a o rok 

později i v kursu doplnění učiva zvláštní školy. Mimo to byla na základě dohody s Odborem 

školství KNV v Ostravě a Středním odborným učilištěm v Opavě na Husově ulici povolena 

výjimka a od školního roku 1972/73 měly odsouzené ženy III. NVS možnost vyučit se 

v učebním oboru „švadlena dámského prádla.“ Jednalo se o dvouletý učební obor a výuku 

zajišťovaly externí učitelky z SOU na Husově ulici v Opavě. Při zavádění nové školské 

soustavy v druhé polovině 70. let byl doposud vyučovaný učební obor změněn na tříletý a 

vzhledem k délce trestu odsouzených žen byl značně ztížen výběr vhodných žákyň. Proto po 

jednání s Odborem školství KNV a patronátním učilištěm byl učební obor změněn na 

dvouletý  s názvem „šička prádla konfekce.“ Pro provádění odborného výcviku byla navázána 

spolupráce s družstvem Slezská tvorba v Opavě, které zčásti poskytovalo materiál pro 

praktické vyučování a jehož zaměstnankyně odborný výcvik jako mistrové řídily.  

     Na konci 70. let byly tedy v NVÚ v Opavě pro odsouzené ženy organizovány tyto formy 

výuky: 

U odsouzených žen  I. NVS:  

- 1 třída kursu doplnění základního vzdělání 

- 1 třída kursu zvláštní školy 

- 1 kurs pro negramotné 

- 1 záuční kurs elektrotechnik-navíječ (MEZ Brno) 

- 1 kvalifikační kurs dělník v elektrotechnice (Tesla Jihlava) 

U odsouzených žen III. NVS: 

- 1 třída kursu doplnění základního vzdělání 

- 1 kurs pro negramotné 

- 1. ročník učebního oboru šička 

- 2. ročník učebního oboru šička 

- 1 záuční kurs elektrotechnik-navíječ (MEZ Brno) 

     Později, v souvislosti se  změnou výroby, byly zrušeny kursy pro  MEZ Brno a rozšířen 

počet kursů pro dělnice v elektrotechnice Tesly Jihlava.  Ve všech uvedených formách výuky 

vyučovali především externí učitelé z patronátních škol, učiliště a podniků, část úvazků do 

roku 1981 pokrývali také učitelé z ústavní školy pro mladistvé. 

     Odsouzené ženy byly uvedeným způsobem vzdělávány až do vzniku Středního odborného 

učiliště pro odsouzené a teprve v roce 1984 přešla jejich výuka do působnosti tohoto učiliště. 

Vzhledem k tomu, že výuka byla zajišťována výlučně externími organizacemi, jsou údaje o 

počtech vzdělávaných velmi kusé a pro většinu let nejsou k dispozici vůbec. 
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Závěr 

 

     Situace ve vzdělávání vězněných osob v Československé republice se jak po kvantitativní, 

tak i po kvalitativní stránce radikálně zlepšila počínaje rokem 1983, kdy bylo v rámci Sboru 

nápravné výchovy ČSR zřízeno Střední odborné učiliště. Tato účelová organizace pak 

vzdělávání všech odsouzených v rámci českého vězeňství organizovala a zastřešovala. 

 

 

 

 

 


