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Informace pro tisk: 

Operace českolovenských zpravodajských služeb v Rakousku  
1945-1989 

Mezinárodní vědecké zasedání v Raabs/Thaya 
8.-9.března 2012 

 
Po roce intenzivní výzkumné práce představuje Institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek  první 
výsledky k tématu „Úloha československých tajných služeb v Rakousku 1945 – 1989“.  
Tyto poznatky budou diskutovány 8. a 9. března v Raabsu an der Thaya v rámci veděckého zasedání, které se 
uskuteční ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze a Archivem bezpečnostních složek v 
Praze-Kanicích. 
Této vysoce obsazené akce se zúčastní vědci z České republiky, Slovenska a Rakouska. 
Toto brizantní téma bude poprvé představeno díky společné výzkumné práci , která byla umožněna díky intenzivní 
vědecké kooperaci těchto třech vědeckých institutů a ústavů a podpoře rakouských a českých státních institucí. 
Zde je nutno jmenovat především velvyslanectví v Praze a Vídni. 
Ústředními tématy konference jsou: 

 Objem spisů v archivech československých zpravodajských služeb k operacím v a k Rakousku 

 Cíle československé špionáže v Rakousku (osoby a instituce) 

 „železná opona“ v operacích československých zpravodajských služeb a bezpečnostních složek 

 Spolupráce rakouských občanů s československými zpravodajskými službami 
 
Zahájení zasedání: 8. března 2012, 17 hodin provede velvyslanec Rakouské republiky v Praze, pan Dr. Ferdinand 
Trauttmannsdorff, zároveň bude zahájena i výstava „Železná opona“.  
 
Celé zasedání je přístupné veřejnosti.  
 
Místo: pobočka Institutu L. Boltzmanna pro výzkum následků válek Raabs/Th.  
„Sýpka v Lindenhofu“, Oberndorf 7, 3820 Raabs an der Thaya  
Případné dotazy:  
Mag. Philipp Lesiak  
E-Mail: philipp.lesiak@bik.ac.at  
Tel.: +43 664 1237534  
www.bik.ac.at  
http://www.europabrueckeraabs.at/archives/1317  
Fotografie pro tisk jsou ke stažení na http://www.europabrueckeraabs.at/cesky/tiskove-zpravy  
Toto vedecké zasedáni „Operace československých zpravodajských služeb v Rakousku 1945 - 1989“ bude organizována v 
rámci projektu EÚS „kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60 let EU“. Tento projekt EÚS je 
spolufinancován z prostředků Evropské unie z Evropského fondu pro  regionální rozvoj Rakousko – Česká republika 2007 – 
2013.  Gemeinsam mehr erreichen – Společně dosáhneme více. www.at-cz.eu. 

 


