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doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 
 

Policejní vzdělávání v Čínské lidové republice, provincie Kuang-Tung 

 

Anotace  

 

Návštěva delegace z Čínské lidové republiky v České republice je součástí celé řady interakcí 
mezi různými součástmi veřejné správy obou zemí. Nelze nevidět jak určitá specifika 
miliardové země (a jejích policejních sil), stejně jako změny, které zde za posledních zhruba 
15 let probíhají. 

 

Klíčová slova  

 

Čínská lidová republika, policejní škola, Kuang-Čou, spolupráce, výzkum, výměna informací. 
 

Summary 

 

The visit of a delegation from the People's Republic of China to the Czech Republic is part  

of a number of interactions between the various components of public administration in 

both countries. It is impossible not to see both the certain specifics of a billion-inhabitants 

country (and its police forces), as well as the changes that have been taking place here over 

the last 15 years or so. 
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Policejní vzdělávání v Čínské lidové republice, provincie Kuang-Tung 

 

Dne 16. listopadu 2017 Policejní akademie České republiky v Praze přijala zahraniční 
delegaci, šestici zástupců z provincie Kuang-Tung (Guangdong), a dva zástupce velvyslanectví 

Čínské lidové republiky v Praze. 

 

Zmíněná provincie Kuang-tung je otikou České republiky nesmírně lidnatá, oficiálně zde na 
rozloze 179 800 km2 přebývá okolo 110 milionů obyvatel. Jejím správním střediskem je 
Kuang-Čou (Kanton, Guangzhou, 廣州市), kde žije přinejmenším 15 milionů obyvatel. Druhým 
největším městem je Šen-Čen (Shenzen, 深圳市), s 9 až 12 miliony obyvatel. Celá aglomerace 
Delta Perlové řeky, sousedí i s  Hong-Kongem a Macaem.  

 

Hustota zalidnění je zde uváděna více než 600 osob na km2.  

 

Policejní škola Kuang-Tung (Guandong Police College; Gaundong Police Academy)1 je 

v nejnovější době aktivní v získávání studentů ze zahraničí. Zejména to platí pro uchazeče 
z Latinské Ameriky a Afriky. Nejvíce populárními kursy jsou výuka čínštiny a čínská bojová 
umění.  
 

Za stěžejní bezpečnostní výzvu v rámci provincie i země jako celku delegace označila unisono 
socioekonomické aspekty, související s  ekonomickými trendy. Sama provincie patří mezi 
magnety vnitrostátní migrace. Ve městech v regionu přitom není výjimkou cena podlahové 

plochy bytu okolo 300 000 Kč za metr čtvereční (v přepočtu). Dominuje tedy nájemní 
bydlení, nebo zadlužení, které je velmi riskantní a při potížích stáhne dolů celé rodiny.  
 

Delegáti během své návštěvy, i v její neformální části, opakovaně zmiňovali iniciativu Pás  
a stezka, přičemž Českou republiku rovněž opakovaně označili za stěžejního partnera. To ale 
platí jen do jisté míry, například s  ohledem budování perspektivního leteckého přímého 
spojení – ale jinak je to spíše nadsázka … 

 

Z osobní zkušenosti autora je možné vysledovat určitý trend, týkající se delegací z Čínské 
lidové republiky. Například v roce 2008, kdy Univerzita Karlova v Praze hostila expertní 

skupinu z Čínské lidové republiky k tématu internetové kriminality, byla zcela zřejmá 
formální hierarchie v rámci skupiny. Na každou otázku nejprve reagoval seniorní úředník, 
hlava delegace, který pak případně vyzval k doplnění mladší členy skupiny. Poslední roky jsou 
ale delegace daleko neformálnější, i vzhledově „západnější“ (co se týče oděvu, brýlí 
a koneckonců i stavu chrupu) a neformálnější. I když je jasně dána hlava delegace, členové 
vstupují do jednání, bez vyzvání, spontánně, a reagují na konkrétní témata. Samostatně je 
možné zmínit vyšší podíl žen v rámci takto do zahraničí vyjíždějících skupin. 

 

Informace o této konkrétní vysoké škole jsou přitom nesmírně úsporné, respektive stále se 
opakující stručný medailonek. Policejní akademie byla zřízena Ministerstvem školství Čínské 

                                                 
1
 Guandong Police College. http://www.gdppla.edu.cn/default.html  

Čínští policisté se zajímali o studium. Policejní akademie České republiky v  Praze, 2017. 

http://www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/cina2/foto.html  



Ochrana & Bezpečnost – 2020, ročník IX., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 

doc. Mgr. Oldřich Krul ík, Ph.D., Pol icejní vzdělávání v Čínské l idové republ ice, provincie Kuang-Tung (2020_A_10) 

 

Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  

 

3 

lidové republiky v roce 2004 za účelem vzdělávání provinčního personálu odpovědného za 
agendu veřejné bezpečnosti v rámci provincie Kuang-Tung. Na metodickém a politickém 

rámci školy se podílí Ministerstvo veřejné bezpečnosti Čínské lidové republiky. Heslo školy 
zní „Loajalita, odpovědnost, služba“. Od roku  2008 vysoká škola uděluje bakalářský titul.2 

 

Instituce navazuje na starší vzdělávací platformy, které v rámci provincie Kuang-Tung existují 

od roku 1949 (provinční policejní výcviková brigáda, vyšší odborná škola, střední škola). Od 
roku 1992 se jednalo zřejmě o vysokou školu, ale pod jiným názvem a s  mírně odlišným 
zaměřením.  

 

 

                                                 
2
 Guandong Police Academy. Free Apply. https://free-apply.com/en/university/1015600563 
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Fotografie ze dne 16. listopadu 2017, setkání s  delegací v prostorách Policejní akademie 

České republiky v Praze.3 

 

 
 

                                                 
3
 Čínští policisté se zajímali o studium. Policejní akademie České republiky v  Praze, 2017. 

http://www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/cina2/foto.html  
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Logo „Vysoké policejní školy Kuang-Čou“.4 

 

 

                                                 
4
 Guandong Police College, 19. II. 2020. https://guangzhouacademy.com/2020/02/19/gdpolice/ 
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Ilustrace z oficiální prezentace školy.5 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
5
 Guandong Police College. http://www.gdppla.edu.cn/default.html  

Čínští policisté se zajímali o studium. Policejní akademie České republiky v  Praze, 2017. 

http://www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/cina2/foto.html  


	Policejní vzdělávání v Čínské lidové republice, provincie Kuang-Tung

