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Organizační vývoj Správy tělovýchovy a vrcholového sportu FMV a jejích
nástupců v letech 1974 – 1993

Světlana Ptáčníková

     
Správa tělovýchovy a vrcholového sportu FMV byla zřízena dnem 1. 7. 1974

rozkazem ministra vnitra ČSSR č. 24/1974 a její organizační řád byl vydán v příloze k
RMV ČSSR č. 1/19751. Dle tohoto organizačního řádu byla STVS funkčním útvarem
FMV pro zpracování návrhů koncepce a ve vymezeném rozsahu i pro řízení a
zabezpečování služební tělesné přípravy, zájmové dobrovolné tělovýchovy a
výkonnostního sportu u útvarů SNB a vojsk ministerstva vnitra i v tělovýchovných
jednotách Rudá hvězda (v SSR Červená hviezda). Spolupracovala s ÚV ČSTV, ÚV
Svazarmu a dalšími institucemi. Prostřednictvím středisek vrcholového sportu (SVS)
se podílela na zajišťování úkolů vrcholové sportovní reprezentace ČSSR.
  
   Struktura jednotlivých pracovišť STVS byla následující:

- I. odbor (služební tělesná příprava + zájmová tělovýchova)
- II. odbor (vrcholový sport)
- všeobecné oddělení 
- kádrové oddělení 
- tělovýchovně lékařské oddělení
- ekonomicko - technické oddělení 
- SVS Praha 
- SVS Bratislava 
- SVS Plzeň 
- SVS Brno
- SVS Štrbské Pleso
     I. odbor řešil problematiku služební tělesné přípravy2, vytyčoval hlavní úkoly a
zaměření činnosti TJ RH, organizačně zajišťoval plánované sportovní akce (přebory,

1 Tento článek vznikal původně jako úvod k 2. dílu inventáře k archivnímu fondu Správy tělovýchovy a
vrcholového sportu FMV. Nezabývá se jejími předchůdci - např. tělovýchovným odborem MV, odborem
bojové a tělesné přípravy MV, samostatným oddělením tělovýchovy a sportu Kádrové a organizační správy
MV nebo Tělovýchovným odborem MV ČSSR. K jejich vývoji viz úvod k 1. dílu inventáře k fondu A 22
(AMV Kanice).
2 ) Služební tělesná příprava, které bylo věnováno v jednotlivých obdobích 8 - 48 hodin ročně, měla
zlepšovat fyzickou připravenost příslušníků MV k výkonu bezpečnostní služby - jejich vytrvalost, rychlost,
sílu a obratnost. Jejím doplňkem byly specifické sportovně branné soutěže - bezpečnostně branný závod,
branné lyžařské disciplíny, střelba ze služebních zbraní, víceboj zdatnosti a odbíjená mužů a žen. (srov.
Zpráva o stavu služební tělesné přípravy, zájmové tělovýchovy a branných činností v rezortech MV a TJ RH
/ČH; AMV Kanice, fond A 22/II inv. j. 242).
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spartakiády a jim předcházející soustředění3, připravoval a vydával publikaci
"Tělovýchova a sport v MV a TJ RH".
     II. odbor zpracovával návrhy interních norem a opatření k zabezpečení vrcholové
sportovní přípravy SVS, předkládal návrhy na dislokaci, početní stavy SVS, počty
sportovních odvětví v nich zařazených, požadavky na kádrové, zdravotnické a
ekonomické zabezpečení vrcholového sportu, metodicky řídil SVS a kontroloval
dodržování celodenního režimu vojáků základní služby - sportovců a jejich výcvik.
     Všeobecné oddělení zajišťovalo organizační a administrativní práce, související s
činností STVS a náčelníka STVS, kontrolovalo úkoly, stanovené pro STVS,
organizovalo provádění politické, bojové a odborné přípravy v rámci STVS,
zpracovávalo různé zprávy a informace, podklady pro porady představitelů
sportovních organizací bezpečnostních sborů socialistických zemí, plány
mezinárodních styků STVS a TJ RH, zabezpečovalo úkoly ochrany utajovaných
skutečností, pohotovosti a mobilizační připravenosti a plnění úkolů při mimořádných
bezpečnostních opatřeních. 
     Kádrovému oddělení příslušela kádrová a personální práce, provádění výběru
nových příslušníků a občanských pracovníků a jejich vysílání do škol a kurzů,
zajišťování výběru kádrových rezerv, příprava podkladů pro kádrová opatření;
vyjadřovalo se také k výjezdům příslušníků a občanských pracovníků STVS do
zahraničí.
      Tělovýchovně lékařské oddělení odborně řídilo zdravotnická pracoviště SVS,
podílelo se na výběru sportovců a talentované mládeže pro SVS, provádělo odborná
konsiliární vyšetření zdravotního stavu sportovců SVS, poskytovalo odborné
konzultace trenérům SVS, zavádělo a ověřovalo v tělovýchovně lékařské a
pedagogické praxi nejnovější metody a poznatky vědy. 
     Ekonomicko - technické oddělení zpracovávalo návrh plánu materiálně
technického zabezpečení, investiční výstavby a finančního  rozpočtu pro oblast
zájmové tělovýchovy, výkonnostního a vrcholového sportu, obhospodařovalo finanční
a materiální prostředky svěřené STVS, uzavíralo hospodářské smlouvy, provádělo
kontrolu údržby nemovitostí a jejich požárního zabezpečení v SVS. 
     Střediska vrcholového sportu se ve své činnosti řídila statutem SVS, vydávaným
náčelníkem STVS, jeho rozkazy a pokyny.4
     Statut středisek vrcholového sportu a středisek vrcholového sportu mládeže FMV,
zřízených u některých TJ RH-ČH, byl vydán v r. 1975. Cílem SVS bylo zabezpečit
kvalitní vrcholovou přípravu pro úspěšnou sportovní reprezentaci ČSSR. SVS měla
zajišťovat trenérsko-metodickou činnost, přípravu k účasti jejich sportovců v
soutěžích doma i v zahraničí, materiální a technické podmínky pro trénink a pečovat
rovněž o vytváření sociálních podmínek pro zařazení vrcholových sportovců. V čele
SVS stál náčelník, jmenovaný náměstkem ministra vnitra, který byl služebně podřízen

3 Jednalo se zejména o tyto typy závodů:
- Spartakiády sportovních organizací bezpečnostních sborů socialistických zemí - v lehké atletice, boxu,
házené, košíkové, odbíjené, plavání, vodním pólu, kopané, lyžování, sportovní střelbě, sportovní
gymnastice, judu, zápase a také služební spartakiády (ty tvořil víceboj zdatnosti, střelba ze služebních zbraní
a branné orientační běh);
- Celostátní přebory v branných disciplínách - v lyžování, terénních motocyklových závodech, víceboji
zdatnosti, odbíjené, sportovní střelbě. Patřil sem i bezpečnostně branný závod, složený z překážkové dráhy,
testu z politických a odborných znalostí, střelby ze služebních zbraní a orientačního běhu.
4 Kromě FMV byla střediska vrcholového sportu budována rovněž v ČSTV, Svazarmu, rezortech MŠ ČSR a
SSR a MNO. Srov. Zpráva o plnění dokumentu předsednictva ÚV KSČ "Organizace a zásady zabezpečení
vrcholového sportu" + připomínky a doplňky (AMV Kanice, fond A 22/II inv. j. 228).
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náčelníkovi STVS FMV. Základním článkem SVS byly určené sportovní oddíly
jednotlivých sportů. Při některých SVS mohly být výjimečně vytvořeny odloučené
sportovní oddíly.5 
      Střediska vrcholového sportu mládeže měla umožnit kvalitativně vyšší sportovní
přípravu a výběr co největšího počtu sportovně talentované mládeže k zařazení do
SVS a zabezpečení sportovní reprezentace. Byla řízena SVS.6 Výstavba SVS-M byla
zahájena v r. 1975. Ke dni 1. 4. 1976 existovalo 19 SVS-M.7  S platností k 1. 1. 1975
vydal ÚV ČSTV "Směrnice pro činnost TJ RH". Protože tyto tělovýchovné organizace
velice úzce souvisí s náplní práce STVS FMV, zejména jejího I. odboru, seznámíme
se s nimi podrobněji: 
     Dle zmíněných směrnic bylo jejich hlavním posláním organizovat pro své členy
všestrannou tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost a tím pomáhat ke
zvyšování fyzické zdatnosti a bojové připravenosti příslušníků a vojáků MV.8  Jednoty
měly mezi příslušníky MV podporovat zájem o provádění branných sportů. Byly
zřizovány při útvarech MV. Mimo sporty ČSTV v nich byly prováděny sporty
Svazarmu (např. střelba, motorismus a biatlon). Jejich úkolem bylo podílet se na
důstojné sportovní reprezentaci jednot, rezortu a ČSSR.9  Při TJ RH působily odbory
základní a rekreační tělesné výchovy a odbory turistiky. 
     Následující tabulka podává přehled vývoje počtu TJ RH/ČH a jejich členů v letech
1978 - 1982:
 Rok        Počet TJ RH/ČH     z toho ČSR/SSR      Počet členů
1978             130                   88/42          30 995 
1979             135                   91/44          36 471
1980             139                   95/44          38 028
1981             142                   95/47          39 725
1982             141                   94/47          38 418 10

     Počet TJ RH/ČH průběžně narůstal - materiály z celostátních porad předsedů TJ
RH/ČH (popř. materiály k oslavám výročí založení TJ RH/ČH) uvádějí, že v r. 1983
jich existovalo 143, v r. 1985 147 a v r. 1987 to bylo 149 TJ RH/ČH.
      Od 1. května 1976 vzniká v rámci STVS skupina obrany. 
     Součástí organizace STVS FMV a vrcholového sportu ve FMV byli sportovci -
vojáci základní služby, kteří byli zařazováni do středisek vrcholového sportu FMV RH
- ČH. Bezprostředním řešením vojensko-sportovních otázek bylo pověřeno 2. oddělení
(vojensko-sportovní) II. odboru STVS FMV. V r. 1978 byl zřízen vojensko-sportovní
oddíl a 2. oddělení II. odboru bylo zrušeno. 

5 Tak tomu bylo u SVS Plzeň, kam spadal sportovní oddíl boxu TJ RH Ústí nad Labem a biatlonu TJ RH
Semily a u SVS Brno, pod něž patřil odloučený sportovní oddíl košíkové TJ RH Pardubice. Srov. Střediska
vrcholového sportu MV TJ RH/ČH - dopis náčelníka TO FMV předsedům vybraných TJ s návrhy na
kádrové změny (AMV Kanice, fond A 22 inv. j. 285).
6 Srov. Statut středisek vrcholového sportu a středisek vrcholového sportu mládeže FMV - r. 1975 (AMV
Kanice, fond A 22/II inv. j. 188).
7 Srov. Materiál pro jednání štábu náčelníka STVS FMV - Zpráva o výstavbě SVS mládeže (AMV Kanice,
fond A 22/II inv. j. 53).
8 Srov. Rozbor členské základny TJ RH/ČH (AMV Kanice, fond A 22/II inv. j. 541).
9 Srov. Koncepce rozvoje tělesné výchovy a sportu v rezortu MV (AMV Kanice, fond A 22/II inv. j. 465).
10 Uváděné počty pro léta 1978 - 1982 srov. Rozbor členské základny TJ RH/ČH (AMV Kanice, fond A
22/II inv. j. 541).
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     K podstatné změně v organizaci a systemizaci STVS FMV dochází k 1. dubnu
1982.11  Struktura STVS nyní vypadala následovně :
- vedení
- organizační odbor
- inspekce náčelníka
- kádrové a školské oddělení 
- obranná příprava a ochrana
- hospodářské oddělení
- tělovýchovný odbor
- vojenskosportovní oddíl
- odd. zdravotnického zabezpečení vrcholového sportu
- SVS RH Praha
- SVS RH Bratislava 
     Jak je patrné, šlo u některých pracovišť o pouhé přejmenování (všeobecné oddělení
- organizační odbor, ekonomicko - technické oddělení - hospodářské oddělení), jiné
útvary vznikají nově (např. inspekce náčelníka). Tělovýchovný odbor pokračoval v
činnosti I. odboru, k jeho úkolům však (jak vyplývá z archivních materiálů) přibyla
rovněž péče o vrcholový sport. Počet středisek vrcholového sportu byl redukován na
dvě. 
     S platností od 1. října 1987 vzniká skupina projekce uceleného informačního
systému těl. a vrch. sportu FMV. Vznik této skupiny souvisel se zvyšováním množství
a rozsahu informací a nároků na přesnost a rychlost jejich zpracování. V této době
vznikaly ucelené informační systémy StB, VB a funkčních útvarů; vazby mezi nimi
byly koordinovány. Informační systém měl:
1) Zajistit zpracování informací důležitých pro zkvalitňování služební tělesné přípravy
příslušníků.
2) Přispět k zajištění přehledu o činnosti TJ RH/ČH.
3) Zefektivnit tréninkový a výchovný proces a vědecky ho řídit   (s tím souviselo i
lékařsko-pedagogické sledování).
4) Umožnit efektivnější řízení, účinnější metodiku a organizaci
procesu sportovní přípravy sportovců. 
     Pro získání zkušeností s výpočetní technikou byl STVS FMV od května 1987
pronajat počítač od Tesly Lanškroun značky TNS Agrosystém Slušovice.12

      Nový organizační řád STVS SNB byl vydán rozkazem náčelníka STVS SNB č. 23
ze dne 21. března 1989 v souladu s RMV ČSSR č. 12/88 (tímto rozkazem byla STVS
SNB zřízena). 
     V čele správy stál náčelník správy, řízený náměstkem ministra vnitra ČSSR, dalším
vedoucím funkcionářem byl jeho zástupce. Správu tvořily tyto organizační celky :
- organizační odbor
- inspekce náčelníka
- kádrová skupina
- skupina obrany
- skupina projekce uceleného informačního systému tělovýchovy a sportu
- tělovýchovný odbor

11 Srov. "Přehled o vývoji organizace a početních stavů centrálních útvarů FMV" (č. j. SM-0070/OST-88-
ZD), str. 83 - 84.
12 Srov. Zavedení výpočetní techniky na STVS a SVS FMV; Zřízení skupiny projekce uceleného
informačního systému (UIS) (AMV Kanice, fond A 22/II inv. j. 303).
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     Správě byla dále podřízena SVS, SVS mládeže, vojensko - sportovní oddíl,
oddělení zdravotnického zabezpečení vrcholového sportu a sekretariát TJ RH Praha.13 
     Organizační odbor zabezpečoval úkoly, týkající se vnitřního režimu, finančního a
materiálního zabezpečení, ochrany utajovaných skutečností, mimořádně
bezpečnostních opatření, mimořádných bezpečnostních akcí a ochrany objektů správy.
Zajišťoval administrativní službu, připravoval vydání rozkazů a metodických pokynů
náčelníka správy, prováděl kontroly a revize hospodaření s finančními a materiálně -
technickými prostředky v TJ RH, SVS a SVS-M, zpracovával stanoviska, informace a
zprávy pro nadřízené orgány, připravoval podklady pro jednání o mezinárodních
sportovních stycích. 
     Inspekce náčelníka organizovala a prováděla kontrolní činnost k dodržování obecně
závazných právních předpisů, rezortních předpisů a aktů řízení, vydaných ministrem a
náčelníkem správy, prověřovala stížnosti, oznámení a podněty občanů a organizací,
směřující k činnosti příslušníků správy.
     Kádrová skupina se podílela na výběru kádrových rezerv, organizovala provádění
komplexního a průběžného služebního hodnocení příslušníků, vybírala nové
příslušníky správy, zabezpečovala vysílání příslušníků správy do škol a kurzů,
připravovala podklady pro kádrová opatření, zpracovávala kádrové a kázeňské
rozkazy náčelníka správy, plnila úkoly na úseku vyznamenávání, vedení kádrových
spisů, osobní evidence a statistiky.
     Skupina obrany prováděla a odborně řídila přípravy k obraně. Zpracovávala
dokumentaci pro uvádění správy do bojové pohotovosti a k plnění úkolů za branné
pohotovosti státu, zpracovávala mobilizační plán, prováděla velitelskou přípravu
náčelníků a bojovou a tělesnou přípravu příslušníků správy.
     Skupina projekce uceleného informačního systému tělovýchovy a sportu
zajišťovala a koordinovala výstavbu UIS TS, zajišťovala tvorbu číselníků a kódovníků
UIS. 
     Tělovýchovný odbor plnil úkoly na úseku služební tělesné přípravy, rozvoje
masové a rekreační tělovýchovy, výkonnostního a vrcholového sportu v rámci TJ RH
a SVS. Shromažďoval poznatky o tělesné připravenosti příslušníků, metodicky řídil a
kontroloval činnost oddílů a kroužků sportovní střelby a motorismu TJ RH,
zabezpečoval rezortní sportovní akce, celostátní přebory FMV, spartakiády
sportovních organizací bezpečnostních sborů socialistických a spřátelených zemí, vedl
přehled o masové a rekreační tělovýchově, sportovní i společenské činnosti TJ RH.
      Pokud jde o útvary správě podřízené (viz výše), zmiňme se o úkolech sekretariátu
TJ RH Praha. Tento orgán zajišťoval dobrovolnou tělovýchovu, sportovní a
sportovně-rekreační činnost v rámci působnosti TJ RH, provozoval sportovní
výcvikové tábory pro děti příslušníků SNB, PS, vojáků z povolání, občanských
pracovníků a členů TJ RH Praha, zajišťoval údržbu svěřených objektů a
tělovýchovných zařízení, spolupodílel se na zabezpečování služební i mimoslužební
tělesné přípravy. 
     V souvislosti se společenskými změnami se od 1. 7. 1990 přestává používat pro
tělovýchovné jednoty název TJ Rudá hvězda - Červená hviezda a TJ RH-ČH se
registrují pod názvem sportovní (športové) kluby policie. Zástupci SKP z celé České
republiky ustavili na valné hromadě dne 15. 9. 1990 národní organizaci UNITOP ČR
(tj. unii tělovýchovných organizací policie). Posláním této organizace je podpora
13 ) Srov. rozkaz náčelníka STVS SNB č. 23 ze dne 21. března 1989; Dle sdělení pracovníka odboru sportu
L. Voplatka, s nímž byl organizační vývoj STVS konzultován, spravoval sekretariát TJ RH Praha objekty a
byl podřízen odboru hospodářského zabezpečení MV.
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rozvoje tělesné výchovy, sportu, turistiky a technických sportů v SKP, zabezpečení
podmínek pro tělesnou přípravu příslušníků, občanských pracovníků a ostatních
občanů v jejich volném čase, podíl na zabezpečení sportovní reprezentace a
zastupování a ochrana práv a zájmů SKP na území ČR. 
     Od 23. 5. 1990 je UNITOP ČR řádným členem Světové unie policejních
sportovních organizací (U.S.I.P). UNITOP pořádá řadu sportovních mistrovství
Policie ČR a sportovní akce pro policisty i veřejnost.14  
     Nový návrh organizačního řádu útvaru, který se nyní jmenoval Správa Federálního
ministerstva vnitra pro tělovýchovu a vrcholový sport, byl předložen ke schválení
ministru vnitra ČSFR ing. LANGOŠOVI v srpnu r. 1991, tento návrh však nebyl
realizován. Z roku 1991 ovšem máme k dispozici materiál, který odráží faktický stav -
jedná se o obsah pracovních náplní organizačních celků a jednotlivých funkčních míst
4. sekce (tj. sekce tělovýchovy a vrcholového sportu) II. divize FMV.15

     Jak vyplývá z tohoto materiálu, byla sekce tvořena následujícími celky :
- sekretariát sekce
- ekonomické oddělení
- tělovýchovné oddělení
- PSK Olymp Praha
- ústav zdravotního zabezpečení vrcholového sportu
- vojensko-sportovní oddíl
- střediska vrcholového sportu Praha a Bratislava 
     Sekretariát sekce řídil administrativní činnost a spisovou službu, evidoval právní a
rezortní předpisy a rozkazy, vedl evidenci mezinárodních sportovních styků, zajišťoval
chod dopravní služby a zabezpečoval vybavení sekce výpočetní technikou.
Ekonomické oddělení zpracovávalo rozpočty S TVS, SVS Praha a Bratislava a PSK
Olymp Praha, zajišťovalo finančně akce tělovýchovného oddělení (celostátní přebory,
instrukčně metodická zaměstnání, mezinárodní závody apod.), léky a zdravotnický
materiál pro ÚZZVS a pochopitelně mělo na starosti finanční a mzdové záležitosti
policistů a občanských pracovníků a spadala pod něj i oblast materiálového
zabezpečení (včetně zabezpečení propagačních materiálů a sportovních cen na
jednotlivé soutěže) a oblast investiční. 
     Tělovýchovné oddělení zajišťovalo služební tělesnou přípravu - provádělo testy
fyzické výkonnosti a prověrky fyzické zdatnosti, organizovalo přebory ve vybraných
druzích sportů (branné lyžařské disciplíny, branný závod hlídek, víceboj zdatnosti,
karate, střelba ze služebních zbraní) útvarů FPS a FMV a zabezpečovalo rovněž jejich
celostátní přebory, organizovalo celostátní soutěže v odbíjené a v orientačním běhu,
podílelo se na výběru družstev pro akce pořádané Mezinárodní sportovní policejní unií
a Evropskou sportovní policejní unií. V oblasti masové tělesné výchovy pak
usměrňovalo činnost SKP k zvyšování zájmu a účasti v zájmové tělesné výchově a k
rozvoji výkonnostního sportu.
      PSK Olymp Praha měl na starosti provoz tělovýchovných zařízení, podílel se na
zajišťování povinné části služební tělesné přípravy a sportovní přípravy čs.
reprezentace v působnosti FMV, rozvíjel tělovýchovné aktivity policistů, občanů a

14 Srov. "80 let policejního sportu 1921 - 2001" - příloha časopisu   POLICISTA 9/2001; připraveno podle
scénáře výstavy zpracovaného ředitelkou Muzea PČR PhDr. Marcelou Machutovou.
15 Srov. Pracovní náplň organizačních celků a jednotlivých funkčních míst 4. sekce II. divize FMV (AMV
Kanice, fond A 22/II inv. j. 298).
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mládeže v rámci činnosti PSK Olymp, zajišťoval sportovní výcvikové tábory pro
příslušníky MV a členy PSK, zejména děti a mládež.
     Ústav zdravotního zabezpečení vrcholového sportu poskytoval specializovanou
zdravotnickou péči sportovcům zařazeným do systému vrcholového sportu resortu
FMV a léčebně preventivní péči zaměstnancům STVS FMV. 
     Vojensko-sportovní oddíl prováděl výběr branců - sportovců, vytvářel optimální
podmínky pro sportovní přípravu vojáků - sportovců s cílem zajištění československé
reprezentace a zajišťoval optimální vojenský režim a výchovu vojáků - sportovců u
sportovní roty Praha a odloučených čet. 
     Střediska vrcholového sportu Praha a Bratislava měla na úseku vrcholového sportu
trvale vykazovat úspěšné výsledky sportovců FMV na sledovaných mezinárodních
soutěžích a k tomu vytvářet odpovídající organizační, personální a prostorové
podmínky.
      Na 4. sekci II. divize FMV působil rovněž personální pracovník a pracovník
odboru obrany. K 1. 1. 1993 dochází k zániku ČSFR. Delimitací jádra bývalé sekce
tělovýchovy a vrcholového sportu FMV byl ustanoven odbor tělesné přípravy a sportu
MV ČR. Dochází k transformaci oblasti zabezpečování vrcholového sportu z FMV do
MV ČR. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků jsou uplatňována maximálně
úsporná opatření. V souvislosti s ukončením činnosti vojsk MV zaniká vojensko-
sportovní oddíl. 
     Na závěr uveďme jména těch, kteří stáli v námi sledovaném období jako náčelníci
(později ředitelé) v čele STVS FMV a jeho nástupnických útvarů:

Hodnost, titul, jméno                           období
plk. Václav MUDRA                        1. 7. 1974 - 30. 9. 1986 16

pplk. PhDr. Pavel PĚNKAVA          1. 10. 1986 - 30. 11. 1990
pplk. Jiří JÓN                                  15. 2. 1991 - 15. 9. 1991
pplk. JUDr. Antonín KINSKÝ        16. 9. 1991 - 21. 4. 1992
kpt. Jaroslav BARTOŇ                    21. 4. 1992 - 31. 1. 1997

      Písemnosti, které vznikly z činnosti Správy tělovýchovy a vrcholového sportu
FMV a jejích nástupců (tedy STVS SNB, Správy FMV pro tělovýchovu a vrcholový
sport a 4. sekce II. divize FMV), jejich jednotlivých odborů, oddělení a skupin a SVS
Praha, Plzeň a Brno v letech 1971 - 1993, byly předány do archivu MV ČR Brno -
Kanice (popř. do archivu MV ve Spišském Podhradí) v letech 1985 - 1998. Navazují
na fond Správy tělovýchovy a vrcholového sportu FMV, označený signaturou A 22.
Signatura nově uspořádaného fondu je A 22/II. Fond A 22/II obsahuje zejména tyto
materiály:
- jednací protokoly (časové rozpětí 1969 - 1994)
- rozkazy náčelníka STVS a materiály pro jednání jeho štábu
- plány práce
- materiály k organizačním záležitostem - organizační řády, směrnice a statuty, tabulky
složení a počtů, předávací protokoly
- písemnosti k poradám a konferencím
- bezpečnostní opatření
- plány mezinárodních sportovních styků

16 Plk. MUDRA byl už od r. 1957 ve vedoucích funkcích (náčelník, zástupce náčelníka) předchůdců STVS
FMV, od r. 1969 řídil Tělovýchovný odbor MV ČSSR.
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- materiály k různým spartakiádám, přeborům, závodům a turnajům
- písemnosti týkající se tělesné zdatnosti a tělesné přípravy
- materiály k TJ RH/ČH a SKP
- administrativní záležitosti - materiály vztahující se k ochraně utajovaných
skutečností a vyřazování písemností
- ekonomické záležitosti
- zprávy z kontrol
- dokumenty k trestné činnosti a přestupkům příslušníků STVS
- materiály k problematice kádrové práce
- písemnosti jednotlivých SVS
     Časovým mezníkem pro uspořádání fondu se stal rok 1993, kdy dochází ke vzniku
samostatné České republiky a tím také k transformaci původně federálního útvaru na
útvar republikový. Zároveň se jedná o poslední rok platnosti starého organizačního
řádu (nový byl vydán v r. 1994).
     Cílem tohoto článku bylo nejen seznámit čtenáře se strukturou STVS a jejími úkoly
v jednotlivých obdobích, ale i s možnostmi, které badatelům nabízí studium v archivu
MV ČR Brno - Kanice. Sport v MV je nepochybně tématem, které by si zasloužilo
podrobné zpracování. Ti, kteří zhlédli výstavu "80 let policejního sportu 1921 - 2001",
pořádanou v Muzeu Policie ČR v Praze v r. 2001, si dovedou představit, jak rozmanitá
je pramenná základna, kterou by mohli mít k dispozici. Písemnosti Správy
tělovýchovy a vrcholového sportu, uložené ve fondech A 22 a A 22/II, poskytnou
případným zájemcům o tuto problematiku nepřeberné množství informací. Umožňují
nejen poznání dějin tělovýchovy a sportu v Ministerstvu vnitra, ale také úspěchů
československých a českých sportovců obecně, neboť řada z nich působila právě v
rámci STVS.

Prameny :

Archiv MV ČR Brno - Kanice:
- fondy A 22 a A 22/II - Správa tělovýchovy a vrcholového sportu FMV
- Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 1/75 ze dne 3. ledna 1975
- Organizační řád STVS FMV.
- Rozkaz náčelníka STVS SNB č. 23/89 ze dne 21. března 1989
- Organizační řád STVS SNB.

Archiv MV ČR Praha:
- Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 24/74 ze dne 25. července 1974
- Přehled o vývoji organizace a početních stavů centrálních útvarů FMV (č. j. SM-
0070/OST-88-ZD)

Odbor sportu MV ČR:
- Tělesná výchova a sport ve FMV a tělovýchovných jednotách Rudá hvězda -
Červená hviezda 1977 - 1983, I. díl, publikace vydaná STVS FMV v r. 1984

Muzeum Policie ČR:
- 80 let policejního sportu 1921 - 2001 - příloha časopisu POLICISTA 9/2001;
připraveno podle scénáře výstavy zpracovaného ředitelkou Muzea PČR PhDr.
Marcelou Machutovou.
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