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Pasáž z perspektivního plánu spolupráce
ministerstev vnitra v oblasti vzdělávání
na léta 1981 – 1985

Nedílnou součástí služebního postupu příslušníků Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže či Civilní a Požární ochrany se v případě jejich zařazení
do kategorie kádrových rezerv pro náčelnické funkce stalo studium v Sovětském svazu. Po vzájemné dohodě a na útraty ministerstva vnitra ČSR byli od
počátku padesátých let v Moskvě na jednoleté vyšší škole školeni vybraní
funkcionáři Státní bezpečnosti s kontrarozvědným zaměřením, určení na řídící posty v centrále i na regionální úrovni. V roce 1956 bylo zahájeno dvouleté studium v rozvědné škole pro příslušníky I. správy MV.
Výběr příslušníků pro studium v Sovětském svazu byl poměrně složitý. Vedení
správ prostřednictvím vnitřní správy MV předkládalo seznam s příslušnými
kádrovými charakteristikami k projednání kolegiu ministerstva vnitra. Po jejich schválení byly materiály předloženy politickému byru ústředního výboru
Komunistické strany Československa. V jednotlivých případech se stalo, že
byl příslušník na základě nově odhalených kádrových nedostatků či prohřešků v minulosti vyřazen. Dalším důvodem k vyškrtnutí ze seznamu mohlo být,
že se studiem toho kterého příslušníka nesouhlasila sovětská strana.
Podle svědectví bývalých příslušníků politické policie se absolventi sovětských bezpečnostních škol a kurzů stali páteří informačního systému poradců v Praze. Kromě těchto vyvolených prý s nikým moc nekomunikovali.
Vybrané dokumenty z personálních (kádrových) spisů potvrzují názory, že se
sovětská výuka od studia v československých podmínkách obsahově příliš
nelišila. Cílem spíše bylo získat přehled a ovlivnit budoucí nomenklaturní
bezpečnostní kádry v satelitní službě. Samotní absolventi měli pocit, že si
z důvodů přílišné konspirace vyučující některé aktuálnější informace nechávají pro sebe.
V personálních (kádrových) spisech frekventantů se po skončení kurzů a
škol soustřeďovaly diplomy a další dokumenty o jejich ukončení, případně
podklady k řešení určitých problémů souvisejících s alkoholismem či jinou
formou nekázně. Údaje o absolvování byly kádrovými orgány ministerstev
vnitra ukládány na osobní evidenční karty příslušníků a posléze i do informačního systému, takže bylo možné materiály kteréhokoliv příslušníka kdykoliv vyhledat.
U některých vysokých představitelů československého bezpečnostního aparátu po roce 1968 sovětské školy a kurzy nahrazovaly nedostatečné vzdělání,
potřebné k výkonu vedoucích funkcí. Úroveň studia měla zvyšovat výměna
pedagogů, společné projekty (např. příprava učebnic), postgraduální studium či překlady učebnic a dalších bezpečnostních pomůcek.

Na základě zachované dokumentace byl sestaven následující seznam škol bezpečnostního charakteru:
A) školy Státní bezpečnosti
1

Ústřední škola ministerstva státní bezpečnosti v SSSR

2

Odborná škola Výboru státní bezpečnosti při Radě ministrů SSSR
v Leningradě

3

Operativní škola Výboru státní bezpečností při Radě ministrů SSSR
v Moskvě

4

Vyšší vojenské učiliště pohraničních vojsk Výboru státní bezpečnosti
při Radě ministrů SSSR v Babuškinu u Moskvy

5

Vysoká škola pohraničních vojsk Výboru státní bezpečnosti při Radě
ministrů SSSR v Babuškinu u Moskvy

6

Vysoká škola pohraničních vojsk Výboru státní bezpečnosti při Radě
ministrů SSSR v Alma-Atě

7

Vysoká pohraniční velitelská škola Výboru státní bezpečnosti SSSR
v Moskvě

8

Vyšší pohraniční velitelské učiliště moskevského sovětu Výboru
státní bezpečnosti SSSR v Moskvě

B) školy ministerstva vnitra SSSR
1

Vysoká škola ministerstva ochrany veřejného pořádku RSFSR v Moskvě

2

Střední odborná škola ministerstva vnitra SSSR v Moskvě

3

Akademie ministerstva vnitra v Moskvě

4

Speciální střední škola milice ministerstva vnitra SSSR v Moskvě

5

Vysoká škola pro pracovníky vyšetřování ministerstva vnitra ve Volgogradě

6

Ústav pro zdokonalování práce vyšetřovatelů prokuratury a ministerstva vnitra
v Leningradě

7

Vysoká politická škola ministerstva vnitra SSSR v Leningradě

8

Vysoká škola inženýrská protipožární techniky ministerstva vnitra SSSR

9

Vysoká škola ministerstva vnitra SSSR v Kyjevě

