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Otevřená minulost



OTEVŘENÁ MINULOST

CÍLE PROJEKTU: 

a) vybudování moderního archivu bezpečnostních složek MV, který by  
spravoval veškeré archiválie a dokumenty bezpečnostních složek,

b) plošné odtajnění archiválií (s výjimkou jasně definované množiny),

c)  standardizace zpřístupňování podle platných zákonů,

d) po sloučení s dokumentačním úsekem ÚDV vytvoření předpokladů
pro vědeckou a publikační činnost,

e) digitalizace svazkové agendy archivované na mikrofiších (okolo 200 000 fiší) a 
tzv. blokačních karet (850 000 ks), personálních spisů a dalších archiválií,

f) vytvoření digitálního archivu on-line dálkově přístupného občanům.



PRVNÍCH 100 DNŮ PROJEKTU

REORGANIZACE
k  1. 11. 2006 vznik odboru archiv bezpečnostních složek MV

DEBYROKRATIZACE
zjednodušení přijímání žádostí občanů a jejich vyřizování, zkrácení lhůty   
pro jejich vyřízení

KOMUNIKACE
otevřenost při zpřístupňování archiválií včetně personálních spisů,
rozšíření činnosti badatelen v Praze, Pardubicích a Brně

PREZENTACE
zvýšení kvality výstupů podle příslušných zákonů

DŮVĚRYHODNOST
zřízení Poradního sboru složeného z význačných osobností



NEJBLIŽŠÍ ÚKOLY PROJEKTU

DEKLASIFIKACE
odtajnění archiválií a dokumentů vzniklých do 31. 12. 1992, jejichž původcem bylo federální 
ministerstvo vnitra a ministerstva vnitra ČSR (až na malé jasně specifikované výjimky) 

INVENTARIZACE
sloučení archivních fondů hlavní správy rozvědky SNB (I. správy), případně i Vojenské 
kontrarozvědky (III. správy), příprava jejich archivního zpracování

DIGITALIZACE
umožní rychlejší a úplnější zpřístupnění dokumentů občanům a  rekonstrukci poničených 
dokumentů za pomoci moderních informačních technologií 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
navázání spolupráce a příprava dohod s partnerskými institucemi, především na Slovensku 
(Ústav paměti národa), v Polsku (Ústav národní paměti) a SRN (Úřad spolkového zmocněnce 
pro podklady Státní bezpečnostní služby bývalé NDR)

ABS
příprava na zřízení samostatného Archivu bezpečnostních složek MV anebo případně Ústavu 
paměti národa 



CO JE ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

ÚSTŘEDNÍ ARCHIVNÍ FONDY TVOŘÍ:

• Federální MV a útvary StB (810 běžných metrů - bm)

• Sběrné, internační, pracovní tábory a TNP (62 bm)

• Studijní ústav MV (1 000 bm)

• Pohraniční a Vnitřní stráž (145 bm)

• Vyšetřovací spisy StB (2 495 bm)

• Svazková agenda StB (859 bm)

• MV ČR a útvary VB (1 500 bm)

• Personální spisy příslušníků SNB (2 890 bm)

ČASOVÝ ROZSAH: 1945 – 1990

CELKOVÝ ROZSAH: cca 17 km archiválií



ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Není soudem, ale servisem pro občany a státní orgány

Umožňuje poznání, jak fungoval totalitní režim

Spravuje dokumentaci o činnosti represivního aparátu

Zpřístupňuje doklady o občanské a lidské statečnosti

Spolupracuje se zahraničními partnery



SYMBOLICKÉ DATUM: 15. únor 1990 - výročí zrušení StB

ABS, Fond B 6-II (KS SNB, Správa StB Brno), inv. j. 239

Dne 15. února 1990 byl vydán rozkaz ministra vnitra Richarda Sachera o 
reorganizaci SNB (II. správa SNB, krajské správy StB a Správa pasů a víz)



SYMBOLICKÉ DATUM: 15. únor 1990 – výročí zrušení StB

ABS, fond Přírustky České Budějovice, kt. 84



25. únor 1948 – potlačení studentské demonstrace

ABS, fond A-14 (Zemské velitelství SNB Praha), inv. j. 639



25. únor 1948 – velitel zvláštní jednotky SNB V. Kučera

ABS, fond Personálních spisů příslušníků SNB, inv. j. 10131



25. únor 1948 – instruktor ZÚ StB Brno Milan Moučka

ABS, fond Personálních spisů příslušníků SNB, inv. j. 6021



PROJEKT OTEVŘENÁ MINULOST

POZNAT

POCHOPIT

VYROVNAT SE
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