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Na Úřadu spolkového zmocněnce 
pro zpřístupňování materiálů Stasi 

Světlana Ptáčníková

Ve dnech 20.–21. května 2008 navštívila Úřad spolkového zmocněnce pro zpří-
stupňování materiálů Stasi (dále jen BStU) ve Spolkové republice Německo spo-
lečná delegace pracovníků Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Ar-
chivu bezpečnostních složek (ABS) ve složení: Miroslav Lehký , PhDr. Petr Blažek , 
Mgr. Peter Rendek , Mgr. Pavel Paleček , Radek Schovánek , PhDr. Dominik Budský , 
Mgr. Světlana Ptáčníková .

Hned první den byl věnován archivu BStU, a setkání s kolegy se tedy uskuteč-
nilo v archivní budově umístěné přímo v sídle bývalého Ministerstva státní bezpeč-
nosti – MfS (Ministerium für Staatssicherheit, odtud Stasi). Účastníci byli přivítáni 
spolkovou zmocněnkyní Marianne Birthler , která pohovořila o několika aktuálních 
otázkách. Ačkoli Úřad pracuje již od roku 1992, lze pozorovat překvapivý vzestup 
zájmu o historii. V roce 2007 se sice projevila iniciativa činnost BStU ukončit, která 
ovšem posléze utichla. Momentálním problémem, který „hýbe“ Úřadem, je právní 
spor s Gregorem Gisym 1 (přesně v době návštěvy naší delegace slavil BStU úspěch – 
Gisy  stáhl žalobu).

Vedoucí archivního oddělení, paní Birgit Salamon , pak seznámila přítomné se 
základními údaji týkajícími se tamního archivu. Archiváliemi se začali zabývat od 
roku 1991. Prvním úkolem bylo seznámit se s materiály a porozumět systému jejich 
registrace. Materiály byly okamžitě (od roku 1992) zpřístupňovány.

Písemnosti jsou tvořeny třemi velkými komplexy:
1) materiály nalezené v archivech,
2) materiály z úřadoven a kanceláří Stasi,
3) roztrhané materiály v pytlích.

Písemný materiál zaujímá cca 112 000 běžných metrů (bm). Asi polovina z to-
hoto množství se nachází v Berlíně, druhá polovina ve čtrnácti pobočkách úřadu: 
Chemnitz, Dresden (Drážďany), Erfurt, Frankfurt (Oder), Gera, Halle (Saalle), Leip-
zig (Lipsko), Magdeburg, Neubrandenburg, Potsdam (Postupim – tato pobočka byla 
koncem roku 2008 uzavřena), Rostock, Schwerin, Suhl, Berlin.

›

1  Gregor Gisy  – německý levicový politik, který měl vědomě a ze své vůle spolupracovat se Stasi. 
Žaloba se týkala zveřejnění archivních materiálů.
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Kromě „papírových“ dokumentů vlastní BStU rovněž speciální média – diskety, 
fotografi e, negativy. Spolu s roztrhanými materiály v pytlích tvoří celkový objem ma-
teriálů 173 000 bm; Úřad se snaží vytvářet registry k jejich zpřístupnění.

Joachim Förster  pak představil svoje oddělení AU – oddělení informací, zabý-
vající se způsobem předávání materiálů badatelům. Pracovníci zvažují, co bude vydá-
no a co ne, protože informace k lidem byly Stasi získávány samozřejmě neoprávněně. 
Jejich práce se řídí „Zákonem o materiálech Stasi“, který upřesňuje, jaké osoby mají 
přístup ke kterým materiálům, a které písemnosti musí být anonymizovány. 

Největší objem zaujímají žádosti jednotlivců, kteří chtějí vidět své spisy. Od 
počátku existence BStU bylo podáno Úřadu 2,5 milionu žádostí, přičemž žádalo asi 
1,6 milionu osob. V letech 2006 a 2007 počet žádostí narostl (v roce 2007 bylo podáno 
100 000 žádostí).

Další žádosti připadají na lustrace a na úřady zabývající se rehabilitací. Asi 1400 
žádostí ročně, často velmi obsáhlých, bývá podáno od výzkumných institucí a z mé-
dií. Některé osoby musí na zpřístupnění materiálů čekat i rok. Hlavní myšlenkou 
„Zákona o materiálech Stasi“ (Stasi-Unterlagen-Gesetz ze dne 20. pro since 1991) je 
diferenciace osob – na „poškozující“ a „poškozené“. Po převratu tak mohla být vydá-
vána jména pracovníků Stasi, ale jména poškozených byla chráněna.

Protivníky Úřadu jsou ti, kteří chtějí přesun archiválií do Bundesarchivu – v ta-
kovém případě by se totiž zpřístupňování řídilo nikoliv „Zákonem o materiálech 
Stasi“, ale archivním zákonem, který umožňuje mnohem širší zpřístupnění (což 
ovšem pracovníci Úřadu odmítají, neboť jejich cílem je chránit „poškozené“).

O oddělení vzdělávání a výzkumu pohovořil Dr. Walter Süß . Toto odděle-
ní vzniklo jako poslední, v roce 1992. Je nejmenší, má padesát sedm zaměstnanců, 
z toho dvanáct akademiků, a je stále ve vývoji. Má dva hlavní úkoly:

1) Výzkum dějin Stasi a diktatury v NDR,
2) Informace, přednášky, politické vzdělávání.
Zpočátku toto oddělení vyřizovalo rovněž veškeré žádosti médií a výzkumných 

institucí, pak ovšem tento úkol přešel na oddělení informací.
Následovala prohlídka prostor archivu, kterými nás provedla Birgit Salamon . 

Archiv musel v počátcích své existence řešit řadu problémů spojených se svým sídlem 
–  v budovách nebyla zajištěna požární ochrana, okna byla zakryta mléčným sklem. 
Dále paní Salamon  hovořila o rekonstrukci roztrhaných materiálů. Stasi se sice poku-
sila své písemnosti ničit, ale obrovské množství materiálu způsobilo „zavaření“ skar-
tovacích strojů. Proto byly písemnosti roztrhány ručně na malé kousky a nastrkány 
asi do 15 500 pytlů. Defi nitivnímu zničení dokumentů Stasi zabránili sami němečtí 
občané, kteří obsadili její úřadovny.

Už v roce 1995 začala v Norimberku ruční rekonstrukce roztrhaných dokumentů 
ze Stasi. Na tomto úkolu pracuje nyní osm lidí a k ruční rekonstrukci všech materiálů 
by byly potřeba stovky let. Proto se zkouší pilotní projekt „digitální rekonstrukce“. 
Zakázku dostal Fraunhofer Institut (viz dále) a provede se rekonstrukce čtyř stovek 
pytlů, která bude stát 6,6 milionu euro. 
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21ÚVODNÍ ČÁST ›

Archiv má deset skladů různých velikostí. Těžištěm práce jsou materiály z úřa-
doven, k nimž nebyl vyhledávací systém. I samotné uložení materiálů respektuje „Zá-
kon o materiálech Stasi“ – v jednom skladu jsou spisy viníků, v druhém obětí. Byl 
nám ukázán spis tajného spolupracovníka, který měl tři části – osobní spis, zprávy 
a účty. Před předložením materiálů žadateli ke studiu je provedena jejich fotokopie, 
která je anonymizována.

Další část naší prohlídky patřila kartotékám, jejichž základem jsou karty F 16 
(obsahující jméno a číslo, které odkazuje na jiné kartotéky) a F 22 (obsahující pouze 
krycí jméno, kategorii a archivní číslo). V kartách se dle sdělení Birgit Salamon  vyhle-
dává ručně, počítačové databáze nejsou k dispozici.

Archiv vlastní rovněž písemnosti zadržené při kontrole pošty (nebo – v přípa-
dech, že dopis byl posléze doručen – jejich mikrofi še). Pokud si někdo požádá o do-
hledání materiálů vztahujících se k jeho osobě a zjistí se, že je sám adresátem takového 
nedoručeného dopisu, je mu originál dopisu předán.

Po prohlídce archivu podal Benedikt Praxenthaler  přehled nespisových médií. 
Jde o cca 20 000 datových nosičů (zpracována je z nich zatím jedna třetina), 390 000 
fotopozitivů, 600 000 fotonegativů. Z největší části jde o materiály ke sledování osob, 
dále k vedení Stasi, k vyšetřování, špionáži, pasové kontrole, národnímu hospodářství. 
Archiv má také 608 fi lmů z centrály Stasi, 265 z jejích poboček a 89 000 nahraných 
magnetofonových pásků.

S praktickou ukázkou archivní práce jsme měli možnost seznámit se v první před-
nášce odpoledního bloku, která pojednávala o X. oddělení MfS – oddělení meziná-
rodních vztahů. Bylo to jedno z centrálních oddělení, které spadalo přímo pod Ericha 
Mielkeho 2. Mielke  měl totiž dohled nad personálem ministerstva, fi nancemi a mezi-
národními vztahy. Oddělení X bylo založeno v roce 1956. Plánovalo služební cesty, or-
ganizovalo schůzky, zajišťovalo překladatelské služby. Například dopis z ČSSR zasílaný 
německé Stasi, přicházel většinou v češtině nebo ruštině a toto oddělení ho překládalo 
do němčiny. Spolupráce bezpečnostních složek se týkala zejména sledování osob, pře-
kročení hranic, terorismu a nacistických zločinů. Oddělení mělo málo zaměstnanců – 
na počátku jeho existence to bylo devět, na konci v roce 1989 již čtyřicet šest lidí.

Zajímavý – zejména pro archiváře – byl inventář k archiváliím tohoto odděle-
ní, který představil jeho autor, Marko Pollack . Inventář začíná klasifi kací, následuje 
úvod, v němž je popsaná organizační struktura, a vlastní jádro pomůcky, přičemž jde 
o – z našeho pohledu – „virtuální“ inventář. Signatury nezačínají „od jedničky“ do 
„x“, jako je to u nás, ale zpřeházeně – podle toho, jaké je konkrétní uložení materiálu 
v depotu.

Další přednáška se týkala „systému sjednocené evidence poznatků“ (česky zkratka 
SSEP, německy SOUD). V 70. letech se socialistické státy otevřely Západu – mohli tam 

2  Erich Mielke  (1907–2000) byl v letech 1957 až 1989 ministrem pro státní bezpečnost (Stasi) 
NDR.
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„cizí“ diplomaté, zintenzivnil se mezinárodní terorismus, v Helsinkách byla podepsána 
smlouva o volném pohybu osob, a proto vznikla „potřeba tohoto systému“. V roce 1977 
tedy byly podepsány potřebné smlouvy a roku 1979 započalo získávání dat do „systému 
sjednocené evidence poznatků“. Podílely se na něm Bulharsko, ČSSR, NDR, Kuba, Mon-
golsko, Polsko, SSSR, Maďarsko a Vietnam. Evidované osoby byly rozděleny do deseti, 
později patnácti kategorií (spolupracovník tajné služby, terorista, člen nepřátelské orga-
nizace apod.). Nevýhodou systému byla velká časová prodleva – než došlo k odpovědi, 
trvalo to v nejkratším případě osm hodin. V Rusku jsou tato data stále uchovávána…

Při další části naší exkurze jsme se přesunuli do Fraunhofer Institutu, v němž 
probíhá „automatizovaná virtuální rekonstrukce roztrhaných materiálů“ Stasi. 
Byli jsme přijati Dr. Bertramem Nickolayem , který nás nejprve seznámil se společ-
ností Fraunhofer jako takovou. Tato společnost je jednou z největších vůbec, zamě-
řuje se na průmysl, má padesát šest institucí a 13 000 pracovníků; je částečně státní. 
(Jejím vynálezem jsou například přehrávače MP3.)

Zdejší oddělení, zabývající se virtuální rekonstrukcí, má ještě dále na starosti 
například identifi kaci aut, ověřování pravosti dokumentů, vývoj nových pasů s bio-
metrickými údaji. Pomáhají mimo jiné také rekonstruovat fresky v kostele v Assisi. 
V Berlíně plánují Centrum pro automatizovanou virtuální rekonstrukci. Měli jsme 
příležitost vidět praktickou ukázku takovéto rekonstrukce: Materiál je vysypán z pytle, 
předtříděn a oboustranně naskenován. Vše další už je záležitostí počítače, který k sobě 
poskládá roztrhané kousky jako „puzzle“ a virtuálně rekonstruuje jednotlivé stránky 
dokumentů. Dalším úkolem bude samozřejmě sestavit z těchto jednotlivých stránek 
celé dokumenty a spisy (viz příloha).

Druhý den jsme strávili v nové budově Úřadu na Karl-Liebknecht-Straße. Nej-
prve jsme se blíže seznámili s problematikou, kterou vyřizuje oddělení informací 
(AU). Toto oddělení má několik referátů.

Referát osobních spisů představil Jürgen Jeschke . Jedním z nejdůležitějších 
úkolů Úřadu je zpřístupnit občanům údaje, které k nim získala Stasi. Počet zájemců 
v posledních letech stoupá; je jich cca 100 000 ročně. Kdo chce nahlédnout do spisu, 
nemusí udávat důvod – jedinou podmínkou je předložení osobního průkazu (např. 
pasu). Úřad převezme od žadatele příslušná data a následuje rešerše v kartotékách – 
trvá zhruba dvanáct týdnů.

Rešerše může mít tři výsledky:
1) Neexistuje nic.
2) Existuje jen karta bez spisu.
3) Existuje spis – v tom případě je připravován k nahlédnutí. Příprava zahrnuje 

čtení, okopírování a anonymizaci. Žadatel totiž dostane pouze informace ke své oso-
bě, údaje ke třetím osobám jsou začerněny. Následně se s žadatelem provede vysvětlu-
jící poučení. Občan může požádat o kopii spisu a zjištění krycích jmen. Může požádat 
i o agenturní spis, dostane z něj ovšem pouze ty zápisy, které se týkají jeho osoby. Tajní 
spolupracovníci mohou zase nahlédnout jen do první (osobní) části svého spisu, musí 
za to zaplatit a nejsou jim rozklíčována jména.

Ptacnikova.indd   22Ptacnikova.indd   22 6/15/09   1:26:59 PM6/15/09   1:26:59 PM



23ÚVODNÍ ČÁST ›

Úřad spolkového zmocněnce pro zpřístupňování materiálů Stasi podává 
pouze informace, zdržuje se morálních soudů. Nemá k dispozici žádná elektronická 
data vytvořená Stasi, protože ta byla údajně zničena v lednu 1990 na žádost občanů, 
kteří obsadili úřadovny Stasi.

Debata o zpřístupňování materiálů, o němž referoval pan Jeschke , byla velmi živá 
– zástupci české strany se (jako ostatně po celou dobu jednání) snažili pracovníkům 
BStU vysvětlit výhody, které při zpřístupňování materiálů bývalých bezpečnostních 
složek přináší český zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů.

Dr. Xenia Schutz  hovořila o referátu majícím na starosti rehabilitaci osob, 
trestní stíhání a žádosti z parlamentu. Rehabilitace a důchody obětí byly jedním 
z důvodů pro vznik Úřadu. Soudy posuzují, zda šlo o politický motiv rozsudku. 
O kompenzaci se žádá nejen za věznění, ale i za diskriminaci v práci nebo vyvlastnění 
majetku. Musí se zjistit, zda žadatelé o odškodnění nebyli spolupracovníky Stasi (zda 
se jimi nestali např. ve vězení). Většina zákonů týkajících se rehabilitací pochází už 
z počátku 90. let. Na podzim 2007 byl přijat zákon, že kdo byl ve vazbě z politických 
důvodů minimálně šest měsíců, má nárok na rentu (250 euro měsíčně).

Dalším ze zajímavých (a určitě následováníhodných) zákonů v Německu je, že 
příslušníci Stasi mají důchody snížené na celostátní průměr. Vzhledem k vysokým 
platům, které tito příslušníci měli, by totiž mohlo docházet k dalším křivdám, kdy by 
utlačovaná oběť, která z politických důvodů nemohla  vykonávat svoji určitou kvalifi -
kovanou práci, měla mnohem nižší důchod než ten, kdo tuto nespravedlnost zavinil.

Oddělení AU má na starosti rovněž problematiku výzkumu a médií. „Zákon 
o zpřístupňování materiálů Stasi“ řeší i tuto oblast. Je podána žádost, Úřad zjistí, zda 
má opodstatnění a provede se rešerše. V tematicky specializovaných referátech pů-
sobí specializovaní pracovníci, kteří s žadatelem komunikují. Rešerše a zpracování 
dat může trvat i několik měsíců. Informace o zaměstnancích nebo spolupracovní-
cích Stasi jsou vědcům otevřené, osoby významné z hlediska doby jsou kontaktovány, 
a pokud podají námitku ke zpřístupnění materiálů týkajících se jejich osoby, Úřad 
posoudí, které informace zveřejní a které ne.

Mezi interními vědci (majícími samozřejmě přístup ke všem materiálům bez 
omezení) a externími vědci existuje konkurence. Proto vyšla novela, která rozdíl mezi 
oběma skupinami snižuje: vědci, kteří potřebují velké množství materiálů, dají pí-
semné dobrozdání a materiály jsou jim pak předloženy bez anonymizace. Nesmějí si 
ovšem dělat kopie (ostatně používání digitálních fotoaparátů nebo vlastních skene-
rů badateli není v BStU vůbec možné).

V závěrečném bloku představilo oddělení vzdělávání a výzkumu svoje jednot-
livé projekty. Před dvěma lety zde došlo ke změně – existuje jen jedna oblast zabýva-
jící se vědou, rozdělená na časově omezené projekty. Momentálně oddělení pracuje 
na pěti projektech; dva z nich se zabývají opozicí (první z nich vede p. Kowaltschuk  
a týká se opozice v regionech, druhý – pod vedením B. Floratha  – transnacionální 
opozicí včetně opozice v západní části).
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Další tři projekty tohoto oddělení jsou zaměřeny na:
3)  Operativní skupiny Stasi ve východní Evropě; cílem je zdokumentování je-

jich struktury, personálu a cílů. Skupiny měly za úkol sledovat občany NDR 
v cizině. V 80. letech skupiny nabývají politické dimenze. (Vztahy mezi StB 
a Stasi byly velmi úzké, zatímco rumunská státní bezpečnost byla ze spoluprá-
ce s ostatními tajnými službami vyloučena.)

4) Mikrokosmos moci; sleduje fungování moci v lokálních dimenzích.
5)  Konference v Helsinkách; sledování delegací, ovlivňování ze strany státobe-

zpečnostních složek, prosazování závěrů z Helsinek v té které zemi.

Úkolem oddělení vzdělávání a výzkumu je také politické vzdělávání, zabývající 
se především strukturou a metodami Stasi. Úzce přitom spolupracuje s pobočkami 
v krajských městech. Jednou z forem vzdělávání jsou výstavy, dále různé přednášky 
a čtení. V roce 2007 bylo uspořádáno celkem dvě stě šest přednášek. Oddělení vytváří 
také nabídky pro školy. Specifi kem Německa je, že v zemi existují dvě oblasti – bývalá 
východní a západní část, a každá z nich má jiné zájmy – v západní části nemají žáci 
k tématice žádný vztah.

Za českou stranu pohovořil o nejnovějších výzkumných projektech ÚSTR a o vy-
dávaném periodiku „Paměť a dějiny“ PhDr. Petr Blažek .

Na závěr německo-českého setkání (jakož i na pracovním obědě, který se opět 
konal za účasti spolkové zmocněnkyně Marianne Birthler ) vyjádřily obě strany uspo-
kojení nad tím, že získaly hlubší znalosti o práci partnerské instituce, a doufají, že se 
vzájemná spolupráce bude dále rozvíjet.
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25ÚVODNÍ ČÁST ›

Automatická rekonstrukce zničených dokumentů (materiál Fraunhofer Institutu).
Zdroj: BStU
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27ÚVODNÍ ČÁST ›

Organizační struktura BStU.
Zdroj: BStU
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29ÚVODNÍ ČÁST ›

Ukázka z inventáře k fondu X. oddělení MfS s titulní stránkou.
Zdroj: BStU
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31ÚVODNÍ ČÁST ›

Brožura s návodem k nahlížení do spisů Stasi.
Zdroj: BStU
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32 ÚVODNÍ ČÁST›

Formulář vyplňovaný při žádosti o nahlédnutí do materiálů Stasi (popř. vydání jejich duplikátu).
Zdroj: BStU
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