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aktuality

Slavnostního podpisu dohody se zú-
častnil také nově jmenovaný velvysla-
nec Spolkové republiky Německo 
v České republice, Jeho Excelence Jo-
hannes Haindl, který v úvodním pro-
jevu zdůraznil význam Prahy pro 
občany tehdejší NDR při jejich útěku 
do západní části Německa. Vždyť prá-
vě Praha se téměř přesně na den před 
dvaceti lety stala útočištěm  tisícovek 
občanů východního Německa, kteří 
našli zázemí na našem velvyslanectví 
a z Prahy pak odcestovali do tehdejšího 
západního Německa. Jsem rád, že všech-
ny tři instituce dnes stvrdí podpisem již 
fungující spolupráci a těším se na zají-
mavé výsledky, řekl velvyslanec.

Jsem velmi rád, že jsem mohl přijet 
do Prahy podepsat tuto do hodu. Do-
mnívám se, že i když se český ústav 
a archiv řadí mezi nejmladší svého 
druhu v Evropě, za více než rok fun-
gování si už vydobyly místo v evropské 
rodině ústavů národní paměti, a to 
díky dobře zorganizovaným konferen-
cím a především aktivitám na mezi-
národním poli v rámci českého před-
sednictví v radě EU v první polovině 
roku 2009, uvedl před slavnostním 
podpisem dohody ředitel BStU Hans 
Altendorf.

Ředitel Ústavu pro studium tota-
litních režimů Pavel Žáček pak zdů-
raznil, že první zahraniční cesta po 

zřízení Ústavu a Archivu v únoru 
2008 vedla právě do Německa, na 
Úřad spolkové zmocněnkyně pro 
podklady státní bezpečnosti bývalé 
NDR. 

Na dnešní den jsme si připravili malé 
překvapení a naskenovali jsme dohody 
o spolupráci mezi ministerstvy ČSSR 
a Německé demokratické republiky 
(NDR) a také mezi StB a Stasi, které 
jsou nyní k dispozici každému, kdo se 
na ně chce podívat. Zajímavostí je, že 
největší počet dohod se týkal sociálních 
záležitostí, výměny příslušníků, kteří 
mohli jezdit k moři do NDR nebo naopak 
odpočívat v Československu, doplnil 
Pavel Žáček (red.)

Zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek 
a Úřadu spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnosti bývalé NDR 
(BStU) podepsali v pondělí 7. září dohodu o spolupráci.

Dohoda s BStU podepsána
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