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 Plné znění zpráv
Žáčkovu ústavu se otevřely svazky východoněmecké policie Stasi
7.9.2009    ct24.cz    str. 00    Domácí
    ČT24        
Praha – Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) dnes uzavřel dohodu o spolupráci se svým německým protějškem, který zpracovává svazky bývalé východoněmecké komunistické policie Stasi. Badatelé obou institucí si slibují snazší výměnu informací z archivů, mimo jiné i o spolupráci tajných služeb NDR a Československa v boji proti "nepřátelům státu". Německé dokumenty ale pomohou například i v odhalování toho, jak působily sovětské bezpečnostní složky ve střední a východní Evropě. První badatelský projekt se chystá ještě v letošním roce.

V archivu bezpečnostních složek jsou uloženy dokumenty veřejné bezpečnosti z roku 1989 o vzájemné spolupráci, které nebyly v prosinci 1989 skartovány. Státní bezpečnost například v roce 1989 z německé strany dopředu věděla, že se do Prahy chystají uprchlíci z NDR. Maďarsko ale pro uprchlíky otevřelo hranice a zahraničně politická situace už podle ředitele ústavu Pavla Žáčka neumožňovala ani české státní bezpečnosti, ani Stasi, která měla v Praze operativní skupinu, nějak represivně zasáhnout: "Masa Němců byla obrovská, takže už ji nezvládli."

Německý Úřad spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnosti bývalé NDR (BStU) vznikl v roce 1991 a je nejstarší institucí svého druhu v celé Evropě. Pomáhal proto budovat i další instituce ve střední i východní Evropě. "Má velké zkušenosti se zpracováním a zpřístupňováním materiálů vzniklých činností bezpečnostních složek komunistického aparátu, které nám mohou být velkým přínosem," uvedl náměstek ředitele ÚSTR Miroslav Lehký.

V Berlíně jsou dokumenty o sledování československých disidentů

Podle Žáčka je pole vzájemné spolupráce velmi široké. Němci jsou ale vázáni velmi přísným zákonem, který někteří bývalí disidenti vzhledem k byrokratickému přístupu k dokumentům kritizují. V Berlíně je uloženo například mnoho dokumentů o sledování československých disidentů a osob, které komunikovaly s východoněmeckými disidenty. Důležité jsou i materiály o tom, jak obě státní bezpečnosti postupovaly vůči demokratické opozici v Československu i v bývalé NDR. "Věříme, že k valné části materiálů se dostaneme při společných projektech," dodal Žáček.

ÚSTR spolupracuje se svým německým protějškem i v oblasti restaurování archivních materiálů, které byly zničeny a připraveny na skartaci. "Mají techniku, která za pomoci počítačů dává roztrhané papíry z pytlů dohromady," uvedl Lehký. V německém archivu se podle něj navíc podařilo najít i kopie dokumentů, které byly u nás už zničeny.

O uzavření vzájemné dohody se ústav podle Žáčka snažil už rok, kdy byla skupina českých archivářů v Berlíně a jednala o možných projektech. Dnes nebo zítra bude jako závdavek na webu ÚSTR uveřejněn přehled dohod mezi státní bezpečností, ministerstvy vnitra a Stasi. "Největší počet dohod byl o sociálních záležitostech. O výměně příslušníků, kteří mohli jezdit k moři do NDR nebo odpočívat na území Československa," doplnil Žáček.

Podobné dohody o spolupráci už ÚSTR podepsal s Polskem, Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem, Ukrajinou a s americkým národním institutem pro dokumentaci a interpretaci historie holocaustu.


URL| http://www.ct24.cz/domaci/66048-zackovu-ustavu-se-otevrely-svazky-vychodonemecke-policie-stasi/



Přehled následujících zpráv
7.9.2009    ČRo 1 - Radiožurnál    str. 11    12:00 Ozvěny dne
            
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co vám nabídneme? Škoda Auto očekává, že ji v nejbližších měsících prudce zasáhne hospodářská krize. O práci by mohlo přijít až 500 kmenových zaměstnanců. Politici zatím bezvýsledně hledají přijatelný termín voleb. Měli by se soustředit na podzimní termín? Nové poznatky o spolupráci německé a československé komunistické Státní bezpečnosti pomůže odhalit smlouva, kterou dnes podepisuje se svým německým protějškem Ústav pro studium totalitních režimů. 


Nové poznatky o spolupráci německé a československé StB
7.9.2009    ČRo 1 - Radiožurnál    str. 14    12:00 Ozvěny dne
            
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Praha, přesněji zdejší západoněmecké ambasáda se před 20 lety stala přestupní stanicí pro tisíce občanů NDR, kteří se rozhodli opustit skomírající režim a odejít na Západ. Útěk celých rodin znamenal v letních měsících roku 89 i zvýšenou aktivitu pro agenty východoněmecké tajné policie Stasi. Jednak sem přijížděli pro trabanty, wartburgy a jiná auta, která na pražské Malé Straně nechali stát emigranti, a podle všeho taky infiltrovali uprchlickou komunitu v areálu západoněmeckého velvyslanectví. Role Stasi v oněch dnech zajímá samozřejmě i české historiky. Přístup k archivům těchto složek by jim měla usnadnit dohoda, kterou dnes odpoledne podepíše Ústav pro studium totalitních režimů s partnerským německým úřadem. Miroslav Lehký je prvním náměstkem ředitele pražského ústavu. Dobré poledne. 

Miroslav LEHKÝ, první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
--------------------
Dobrý den. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, co znamená ta spolupráce s Němci pro tuzemské badatele? V čem ta dohoda spočívá? 

Miroslav LEHKÝ, první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
--------------------
Ta dohoda je pro nás velmi důležitá, protože ten úřad v Německu pracuje již od roku 91 a ta dohoda bude zaručovat vzájemnou výměnu informací a přístup k materiálům, které jsou v zájmu obou stran, zejména například materiály, které se týkají spolupráce československé Státní bezpečnosti a východoněmecké Státní bezpečnosti v jejich činnosti proti demokratické opozici jak v Československu, tak ve Východním Německu. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je možné, pane náměstku, že na základě této dohody by vaši badatelé zjistili něco o spolupráci konkrétních lidí, tedy Čechů se Stasi nebo bývalých Čechoslováků? 

Miroslav LEHKÝ, první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
--------------------
Určitě, určitě, protože obě tyhle represivní složky si vzájemně vyměňovaly informace, vzájemně si vyměňovaly dokumenty. My máme například již z minulosti, třeba československá Státní bezpečnost odevzdávala materiály k východoněmeckým občanů, které zadržela na hranicích Československa s Rakouskem nebo Bavorskem, respektive také přišlo usmrcení východoněmeckých občanů na hranicích. To vše je předmětem našeho zájmu a vzájemné spolupráce. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Existují z německé strany nějaká omezení, pokud jde o váš přístup k archivům Stasi? 

Miroslav LEHKÝ, první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
--------------------
Samozřejmě obě strany, jak my, tak naši němečtí kolegové, musíme respektovat ty předpisy, které existují na obou stranách, ale přesto tahle dohoda nám umožňuje širší a hlavně rychlejší přístup k materiálům. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Budete moci využívat pouze vy, tedy zaměstnanci vašeho ústavu, dohodu s německým úřadem nebo i třeba běžný občan? 

Miroslav LEHKÝ, první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
--------------------
Tahle dohoda se vztahuje pouze na spolupráci těchhle dvou institucí, ovšem materiály, které získáme od našich německých partnerů, samozřejmě můžeme zpřístupňovat, teda publikovat, zveřejňovat s tím, že to je předmětem té dohody, s tím, že budou uvedeny ty archivní zdroje našeho partnera. 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Miroslav Lehký, první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Děkuji vám a přeji vám pěkný den, na shledanou. 

Miroslav LEHKÝ, první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
--------------------
Na shledanou. 


Mezinárodní dohoda o zkoumání doby totality
7.9.2009    ČT 1    str. 04    05:59 Studio 6
            
Snazší výměnu informací z archivu, to slibují badatelé českého Ústavu pro studium totalitních režimů a jeho německého protějšku, který zpracovává svazky bývalé východoněmecké komunistické policie, Stasi, od dohody, kterou uzavřou právě dnes. Zajímají se mimo jiné o spolupráci tajných služeb NDR a Československa v boji proti nepřátelům státu.

Vystupující
- Jiří VÁCLAVEK, moderátor
- Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
- Pavel ŽÁČEK, ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů

(pouze anotováno)


Ústav pro studium totalitních režimů uzavře dohodu o zkoumání doby totality s Německem
7.9.2009    ČT 1    str. 03    07:30 Zprávy
            
Radka STEJSKALOVÁ, redaktorka
--------------------
Ústav pro studium totalitních režimů uzavře dohodu o spolupráci se svým německým protějškem, který zpracovává svazky východoněmecké komunistické policie. Dohoda má zajistit hlavně snazší výměnu informací, a to na příklad i o spolupráci tajných služeb NDR a Československa.


ÚSTR začal spolupracovat s německými úřady
7.9.2009    ČT 1    str. 15    12:00 Zprávy
            
Jorga HRUŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dohoda o spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a jeho německého protějšku by měla usnadnit výměnu informací mezi oběma institucemi. A jaký bude první společný projekt? Tak o tom už více ředitel ústavu Pavel Žáček, který byl hostem Studia 6.

Pavel ŽÁČEK, ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů /Studio 6, 7. 9. 2009/
--------------------
V loňském roce už byla pracovní skupina našich archivářů, našich badatelů v Berlíně. Diskutovala se svými kolegy na úrovni těch jednotlivých pracovišť o těch projektech. Jednoznačně ta spolupráce třeba Stasi ale i ministerstva vnitra NDR s naším silovým resortem ústředním byla velmi bohatá a velmi zajímavá a my jsme si připravili takový závdavek dnes, maximálně zítra dáme na web přehled vlastně dohod mezi Státní bezpečností nebo federálním ministerstvem vnitra, ministerstvem vnitra a ministerstvem Stasi a ministerstvem vnitra NDR, aby bylo vidět, jak byla košatá. Největší počet těch dohod byla o sociálních záležitostech, o výměně letní příslušníků, kteří mohli jezdit k moři do NDR, či případně odpočívat na území Československa.


Ústav pro studium totalitních režimů uzavře dohodu o zkoumání doby totality s Německem
7.9.2009    ČT 24    str. 03    07:30 Zprávy
            
Radka STEJSKALOVÁ, redaktorka
--------------------
Ústav pro studium totalitních režimů uzavře dohodu o spolupráci se svým německým protějškem, který zpracovává svazky východoněmecké komunistické policie. Dohoda má zajistit hlavně snazší výměnu informací, a to na příklad i o spolupráci tajných služeb NDR a Československa.


ÚSTR začal spolupracovat s německými úřady
7.9.2009    ČT 24    str. 15    12:00 Zprávy
            
Jorga HRUŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dohoda o spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a jeho německého protějšku by měla usnadnit výměnu informací mezi oběma institucemi. A jaký bude první společný projekt? Tak o tom už více ředitel ústavu Pavel Žáček, který byl hostem Studia 6.

Pavel ŽÁČEK, ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů /Studio 6, 7. 9. 2009/
--------------------
V loňském roce už byla pracovní skupina našich archivářů, našich badatelů v Berlíně. Diskutovala se svými kolegy na úrovni těch jednotlivých pracovišť o těch projektech. Jednoznačně ta spolupráce třeba Stasi ale i ministerstva vnitra NDR s naším silovým resortem ústředním byla velmi bohatá a velmi zajímavá a my jsme si připravili takový závdavek dnes, maximálně zítra dáme na web přehled vlastně dohod mezi Státní bezpečností nebo federálním ministerstvem vnitra, ministerstvem vnitra a ministerstvem Stasi a ministerstvem vnitra NDR, aby bylo vidět, jak byla košatá. Největší počet těch dohod byla o sociálních záležitostech, o výměně letní příslušníků, kteří mohli jezdit k moři do NDR, či případně odpočívat na území Československa.


 
ÚSTR bude spolupracovat s ústavem, který zkoumá svazky Stasi 
    Praha 6. září (ČTK) - Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v pondělí uzavře dohodu o spolupráci se svým německým protějškem, který zpracovává svazky bývalé východoněmecké komunistické policie Stasi. Badatelé obou institucí si budou moci snáze vyměňovat informace z archivů, mimo jiné i o spolupráci tajných služeb NDR a Československa v boji proti "nepřátelům státu". ČTK to dnes řekl mluvčí ÚSTR Jiří Reichl. 
    Německý Úřad spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnosti bývalé NDR (BStU) je nejstarší institucí svého druhu v celé Evropě. "Má velké zkušenosti se zpracováním a zpřístupňováním materiálů vzniklých činností bezpečnostních složek komunistického aparátu, které nám mohou být velkým přínosem," uvedl v zaslané tiskové zprávě náměstek ředitele ÚSTR Miroslav Lehký. 
    Reichl doplnil, že dohoda umožní zaměstnancům obou institutů snazší organizaci výměnných pobytů k vědeckému bádání i společných badatelských projektů. První takový projekt se chystá ještě v letošním roce, konkrétnější informace ale zatím mluvčí nechtěl prozradit. 
    Zaměstnanci se tak jednodušeji dostanou mimo jiné i k záznamům o tom, jak tajné služby společně postupovaly. Reichl připomněl, že komunistická Státní bezpečnost například v roce 1989 z německé strany dopředu věděla, že se do Prahy chystají uprchlíci z NDR. 
    Podobné dohody o spolupráci už ÚSTR podepsal s Polskem, Rumunskem, Maďarskem, Slovenskem, Ukrajinou a s americkým národním institutem pro dokumentaci a interpretaci historie holokaustu (United States Holocaust Memorial Museum). 



