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Bilance Ústavu pro studium
totalitních režimů ČR
a Archivu bezpečnostních
složek
V únoru 2010 se uzavřely první dva roky existence Ústavu pro studium
totalitních režimů (dále jen Ústav), který po vzoru partnerských institucí
vzniklých ve všech relevantních postkomunistických zemích vstoupil na domácí
i zahraniční scénu. V souladu s příslušnými paragrafy zákona č. 181/2007 Sb.
Ústav zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a komunistické totalitní
moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména
jeho bezpečnostních složek, činnost KSČ i dalších organizací založených
na nacistické a komunistické ideologii, analyzuje příčiny a způsob likvidace
demokratického režimu v období obou totalit, dokumentuje domácí i zahraniční
vlivy na oba režimy a jejich začlenění do celoevropského kontextu.1 Kromě
badatelské a dokumentační činnosti se Ústav za výrazné pomoci Archivu
podílel i na osvětové a vzdělávací činnosti zaměřené jak na střední a vysoké
školství, tak na širokou veřejnost.

Mezinárodní spolupráci Ústav s Archivem navázal a smluvně stvrdil
s partnerskými institucemi v Polsku,
na Slovensku, v Maďarsku, Spolkové
republice Německo, Ukrajině, Rumunsku a Spojených státech. Od počátku
předsednictví České republiky při

1

Radě EU se podílí na utváření Platformy evropské paměti a svědomí,
budoucí nadnárodní instituce zaměřené na studium totalitních režimů
v Evropě.
Ústav ke dvacátému výročí 17. listopadu 1989 udělil pamětní medaili

Václava Bendy Za svobodu a demokracii těmto osobnostem: div. gen.
Čeňku Kudláčkovi (in memoriam),
Denisu Nicholsonovi, MBE (in memoriam), plk. ve výslužbě Ernestu van
Maurikovi, plk. ve výslužbě Milanu
Píkovi, plk. ve výslužbě Miroslavu

Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů,
§ 4. Ke zřízení Ústavu a Archivu srov. výroční zprávu ÚSTR za rok 2007 projednanou Senátem Parlamentu ČR,
in: http://ustrcr.cz/data/pdf/uredni-deska/zprava2007.pdf.
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Dvořáčkovi, Olze Hrubé, Františku
Kohoutovi (in memoriam), Vladimíru
Krubovi (in memoriam), Bohumilu
Siřínkovi (in memoriam), Marianne
Canavaggio, Jaroslavu Fabokovi, Ivo
Feierabendovi, Mirku Janečkovi, Bořivoji Čelovskému (in memoriam),
Danuši Muzikářové (in memoriam),
Stanislavu Valehrachovi (in memoriam), Kamile Bendové, Jánu Langošovi (in memoriam) a Jiřímu Grušovi.
V rámci organizační struktury
Ústavu má nezastupitelné místo:

ODBOR ZKOUMÁNÍ
TOTALITNÍCH REŽIMŮ
Ten je složen ze tří oddělení, jejichž
činnost blíže představí jejich jednotliví vedoucí.
Oddělení zkoumání doby nesvobody (1938–1945)
Zdeněk Hazdra
Za rok a půl své existence se pracovníci oddělení podíleli na organizační
i odborné přípravě sympozií a konferencí, tvorbě výstav, webových prezentací, publikační činnosti a též
zajišťování pravidelných čtvrtečních
podvečerů konaných na půdě Ústavu.
K nejvýznamnějším počinům náleží
uspořádání mezinárodního vědeckého sympozia, jež proběhlo 18. září
2008 při příležitosti 70. výročí podpisu mnichovské dohody. Z přednesených příspěvků byl sestaven a vydán sborník Mnichov 1938 a česká
společnost.
O rok později, 3. září 2009, v Ústavu proběhlo sympozium k 70. výročí
vypuknutí druhé světové války pojmenované Válečný prožitek české
společnosti v konfrontaci s nacistickou
okupací (1939–1945). Referující se v jeho
průběhu zaměřili vedle poněkud
známějších, respektive větší pozornosti se těšících témat zvláště na
osudy dosud méně reflektovaných
složek společnosti, mezi něž náleží
kupříkladu ženy, děti, šlechta, ale
rovněž německé obyvatelstvo žijící
na území Protektorátu či křesťané

v odboji. Velice přínosnou pak byla
reﬂexe dosavadních pohledů české
historiograﬁe na období nacistické
okupace a druhé světové války. Z proslovených referátů vyjde během jara
2010 sborník.
Na jaře loňského roku rovněž
uplynulo sedmdesát let od začátku
nacistické okupace a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Tento významný mezník českých moderních
dějin reﬂektovali historici z oddělení zkoumání doby nesvobody výstavou Česká společnost od Mnichova k válce (vydán k ní stejnojmenný
katalog), jež se konala v pražské Písecké bráně ve dnech od 13. do 27.
března 2009.
Z produkce oddělení vzešly i zajímavé monograﬁe Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr
Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím, ve spolupráci s Naš í m vojs k em té ž t it u l Bojovali
a umírali v Indočíně. První vietnamská
válka a Čechoslováci v cizinecké legii.
Stanislava Vodičková publikovala
biograﬁckou knihu Uzavírám vás do
svého srdce. Životopis Josefa kardinála
Berana, která vyšla v roce 40. výročí
kardinálova úmrtí. Zdeněk Hazdra
s Janem Vajskebrem pomáhali připravit vydání vzpomínek Josefa Pikla.
Další zaměstnanci oddělení publikovali své odborné studie v ústavních
periodikách Paměť a dějiny a Securitas
Imperii.
Oddělení zkoumání komunistické
totalitní moci (1948–1989)
Milan Bárta
Zaměstnanci oddělení se v uplynulých
dvou letech podíleli na zpracování
vybraných střednědobých a dlouhodobých badatelských projektů.
V rámci projektu mapujícího události let 1968–1969 byla ke kulatému
výročí okupace v roce 2008 vydána
kniha Oběti okupace. Československo
21. 8.–31. 12. 1968. Přinesla podrobný
popis událostí v jednotlivých regionech a zpřesnila počty obětí z řad
civilních občanů (celkem na 108 osob),

které si vyžádal vpád vojsk pěti států
Varšavské smlouvy; publikace vyšla
také v anglické verzi.
Další publikací věnovanou srpnovým událostem byla knížka Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí. Protest
Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968, popisující osud
polského občana, který se v září 1968
ve Varšavě upálil na protest proti
invazi do Československa. Oddělení
se také podílelo na sestavení rozsáhlého sborníku Jan Palach 69, vydaného k dvacátému výročí upálení studenta Filozoﬁcké fakulty UK.
Ústav nyní připravuje další publikaci, která chce zmapovat události
okolo 21. srpna 1969, symbolizující
ve svém důsledku konec Pražského
jara a nastolení režimu tzv. normalizace. V uplynulých dvou letech byla
výročí srpnových událostí věnována
pozornost médií i veřejnosti a oddělení zkoumání komunistické totalitní moci se podílelo na mnoha výstavách věnovaných tomuto tématu (Aby
se to už neopakovalo, ...a přijely tanky
1968, 1968 – Naděje nebo boj o moc?,
21. srpen 1968 ve fotografii, Za vaši
a naši svobodu, Brno v srpnu 1969).
Další rozsáhlý projekt, jemuž se
oddělení zkoumání komunistické
totalitní moci věnuje, zkoumá události, které vedly k pádu komunistického režimu v roce 1989. Přestože od
sledovaných událostí uplynulo již
21 let, stále ještě existují nepoznané
souvislosti a neznámá fakta. V rámci tohoto projektu se oddělení podílelo na řadě výstav (např. na rozsáhlém výstavním projektu My jsme to
nevzdali – Příběhy 20. století, ukazujícím trnitou cestu naší země ke svobodě v průběhu dvacátého století)
a na vydání publikace Občanské fórum,
den první. Vznik Občanského fóra v dokumentech a fotograﬁích. V listopadu
2009 byl uspořádán originální a informačně podnětný seminář Bezpečnostní složky před pádem komunistického režimu.
Stěžejním projektem pro rok 2010,
který bude pokračovat i v letech následujících, je Biograﬁcký slovník vedoucích funkcionářů KSČ v letech
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1921–1989, připravovaný v rámci snahy
o zmapování vývoje a organizační
struktury vedoucích složek Komunistické strany Československa. Bude
obsahovat medailony funkcionářů
nejvyšších orgánů KSČ a významných
komunistických činitelů. Publikace
bude také obsahovat studii nastiňující problematiku vzniku a proměn
komunistické strany s důrazem na
úlohu jejích volených orgánů nejen ve
straně samotné, ale zejména po roce
1948 v celém Československu, dále
chronologický přehled nejvýznamnějších událostí v dějinách KSČ, graf
organizační struktury KSČ a vybrané
fotograﬁe zachycující významné okamžiky z dějin komunistické strany.
Až do konce své vlády se komunistická strana opírala o represivní
složky, zejména o Státní bezpečnost.
Poznání komunistického bezpečnostního aparátu je proto jednou z hlavních priorit Ústavu a dalším dlouhodobý m projektem oddělení
zkoumání komunistické totalitní
moci. V rámci tohoto projektu proběhla série výstav z cyklu Tváře moci,
které se snažily zachytit vedoucí
pracovníky komunistické Bezpečnosti na centrálních i regionálních
postech, o jejichž jménech a osudech
veřejnost neměla většinou žádné
informace, zatímco oni sami anonymně zasahovali do života podstatné
části obyvatelstva. Výstavy do současné doby úspěšně proběhly v Praze,
Brně, Táboře a ve Slaném.
Jako výstup z projektu bylo vydáno
kolektivní dílo Biografický slovník
ministrů vnitra a jejich náměstků v letech 1948–1989, které kromě heslové
části přibližuje také organizační podobu a vývoj resortu. Další publikace
Inspekce ministra vnitra v letech 1953–
1989 je edicí dokumentů přibližující
organizaci a působení veřejnosti málo
známé součásti čs. ministerstva vnitra, která však plnila významné
úkoly, především v souvislosti s přešetřováním nezákonností 50. let
a s objasňováním dění na ministerstvu v období let 1968–1969. Oddělení se také podílelo na vzniku knihy
Praha objektivem tajné policie, přiná-
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šející stovky dosud nepublikovaných
fotograﬁí ze sledování prováděných
komunistickou Státní bezpečností.
Projekt zaměřený na represivní
složky komunistického režimu se
samozřejmě věnuje i aktivitám KGB
v letech 1948–1989; mezi nejdůležitější výstupy patří edice dokumentů
Systém sjednocené evidence poznatků
o nepříteli a mezinárodní konference
Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce
s tajnými službami střední a východní
Evropy 1945–1989 (listopad 2008).
Významnou událostí v činnosti
skupiny zabývající se tzv. třetím odbojem byla mezinárodní konference
Odboj a odpor proti totalitním režimům
ve střední a východní Evropě (duben
2009). K témuž tématu se vážou i výstupy realizované v první polovině
roku 2008: výstavy o dějinách K 231
– Aby se to neopakovalo a Na frontě
studené války.
Odbor zkoumání totalitních režimů
se zabývá nejen výzkumem fungování totalitních institucí, ale i represemi vynucenou odezvou ve společnosti. Právě těmto aspektům se věnuje
edice dokumentů, doprovázená rozsáhlou studií, zabývající se kampaní,
která provázela proces s Miladou
Horákovou.
Lze konstatovat, že zaměstnanci
všech oddělení Odboru zkoumání
totalitních režimů se podílejí i na
přednáškové a vzdělávací činnosti
Ústavu (např. ve formě pravidelných
čtvrtečních seminářů pro veřejnost)
i mimo něj (přednášková a vzdělávací činnost na školách, v muzeích
apod.). Účastní se také řady vědeckých konferencí. Pro veřejnost odbor
pořádal pravidelné ﬁlmové semináře,
prezentující ﬁlmovou tvorbu charakterizující období komunistické totality, na kterých se formou diskusí
účastnili také hosté.
V červnu 2008 se například v Praze
uskutečnila ﬁlmová přehlídka reﬂektující tzv. obrodný proces s názvem
Film a dějiny 2008: 1968 – zmařené naděje. Na obrazy zla ve ﬁlmech zachycujících dějiny totalitních režimů se
zaměřil sborník Film a dějiny 2. Adolf
Hitler a ti druzí – ﬁlmové obrazy zla.

Oddělení dokumentace
Vojtěch Ripka
Jednotlivé dokumentační projekty
jsou zaměřeny na zpracování dopadů
represivní činnosti bezpečnostního
aparátu v období nacistického a komunistického totalitního režimu,
typologii jednotlivých forem represe,
justičních vražd, poprav, mučení,
úmrtí ve vyšetřovací vazbě a vězeňských zařízeních, provokací s následkem smrti, úmrtí na státních hranicích apod. Veřejnost je s výsledky
výzkumu a dokumentace průběžně
seznamována ve formě webových
prezentací. Další dokumentační projekty se zaměřují na historii českého
undergroundu (předpokládá se vydání Hnědé knihy undergroundu), na
zpracování a archivaci výpovědí přímých účastníků nebo svědků důležitých událostí z doby nesvobody a komunistické totalitní moci.
K důležitým úkolům činnosti oddělení (a odboru jako celku) patří
osvětová a vzdělávací činnost. Otevřenost výsledků, prezentovaných
v případě osvěty, vzdělání a dokumentace až dosud na webu (http://www.
ustrcr.cz/cs/projekty#vzdelavaci), je
v českém kontextu nebývalá. Návštěvnost i velký osobní zájem o osvětu,
vzdělávaní a dokumentaci lze ilustrovat například počtem distribuovaných
vzdělávacích DVD (cca 1800), počtem
návštěvníků seminářů pro veřejnost
či návštěvností www stránek jednotlivých projektů. V oblasti webových
prezentací jsou výsledky Ústavu unikátní nejen svým rozsahem a ohlasem, ale také svou inovativností.
Projekt webové učebnice – antologie
ideologických textů, který je již využíván na středních školách, se řadí,
společně s dalšími inovativními prvky ústavního webu, k významným
činnostem Ústavu.
V případě vzdělávání se podařilo
navázat funkční spolupráci s příslušným odborem Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národním institutem dalšího vzdělávání. Díky tomu je možné postupně
optimalizovat roli pracovníků Ústavu
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pro výuku moderních dějin, soustředit se na práci s učiteli a oslovit mimopražské učitele. Podobně je tomu
v případě vysokoškolsky orientované
spolupráce. Americký vysokoškolský
program Art and Society in Transition
společnosti World Learning otevírá
vzdělávání pohledu zvenku, tedy
z prestižních amerických colleges.
Sdružení Pant, s nímž Ústav coby
odborný partner realizoval sérii dokumentárních ﬁlmů, je rovněž partnerskou institucí pro vzdělávací
aktivity a mimo jiné jeho pracovníci
spolupracují na testovací fázi vývoje
učebních pomůcek.
Dvojí návštěva zástupců občanů
zemí bývalého sovětského bloku,
kteří protestovali proti okupaci
Československa v roce 1968, ukázala v roce intenzivního připomínání roku 1968 zatím málo známou
kapitolu historie občanů ostatních
sovětských satelitů. S protestujícími se podařilo uskutečnit na desítku rozsáhlých biograﬁckých rozhovorů a k vydání se chystá publikace,
která jejich individuální akty odvahy zasadí do širšího historického
kontextu.
V rámci aktivit zaměřených na
veřejnost a školní veřejnost Ústav
naplánoval celou sérii vzdělávacích
DVD, které jsou založené na unikátní práci s ﬁlmovými ukázkami a jejich
metodickém využití ve výuce. Didaktické snahy Ústavu se zaměřily na
učitele a Ústav se od podzimu 2008
stal nejvýznamnějším pořadatelem
seminářů o moderních dějinách pro
učitele středních a základních škol
(podle počtu učitelů i šíře nabídky
seminářů). Čistě didaktická spolupráce na doporučení k výuce moderních
dějin, vzešlé z MŠMT, byla vysoce
oceněna i ministryní Miroslavou
Kopicovou.
Na projekt Film a dějiny (založený
již v roce 2001) navazuje série seminářů pro veřejnost pořádaných na
půdě Ústavu. Semináře se staly diskusní platformou nejen s historiky,
ale také s ﬁlmovými tvůrci nad jejich
díly. Ohlas těchto seminářů dokládá
jak více než 1000 jejich účastníků,

tak hojně navštěvovaná www stránka se sestřihem některých pořadů.
Největší pozornosti se těšily pořady
o českém undergroundu a dvě diskusní setkání o historii skautingu za
komunistického režimu.
Pamětníci sovětských pracovních
táborů („gulagů“) a pamětníci perzekuce církví (mezi jinými i „adventistů“) jsou originálním příspěvkem ke
sběru biograﬁckého materiálu skupiny orální historie. V této oblasti se
také rozvinula spolupráce s Českým
rozhlasem, mezinárodním projektem
výzkumu Gulagu či spolupráce s Českou televizí.
Konference Dvacet let poté: Komunistické režimy ve střední a východní
Evropě jako společné dědictví patřila
v české výzkumné krajině k nejvýznamnějším událostem týkajícím se
hodnocení pádu komunismu a postkomunistického vývoje.
Skupina orální historie
Adam Hradilek
Hlavním posláním orálněhistorického projektu Paměť a dějiny totalitních
režimů je sběr, zpracování a archivace výpovědí přímých svědků důležitých momentů československé historie, souvisejících s posláním ÚSTR.
Natáčení pamětníků probíhá podle
aktuálních záměrů Ústavu (výzkumný projekt, publikace, výstava, konference, výročí) i nahodilých situací
(pobyt pamětníka na území ČR, přednáška pamětníka, zdravotní stav
pamětníka).
Sebrané výpovědi pamětníků jsou
využívány k publikačním a vzdělávacím aktivitám Ústavu a jsou otevřeným zdrojem určeným pro odborníky
i širokou veřejnost.
K cílovým skupinám, na které se
projekt v uplynulých dvou letech zaměřil, patří: českoslovenští občané
internovaní v sovětských pracovních
táborech, příslušníci minoritních
církví (svědkové Jehovovi, adventisté,
„skrytá církev“, Československá církev husitská), příslušníci III. odboje,
oběti kolektivizace zemědělství, příslušníci československé zahraniční

emigrace z let 1938–1989, pamětníci
jáchymovských lágrů, členové skautského protikomunistického odboje,
československý disent 1977–1989.
V rámci projektu se rovněž podařilo
realizovat návštěvy zahraničních
účastníků protestů proti okupaci
Československa v roce 1968 a zaznamenat jejich životní osudy, které jsou
připraveny ke knižnímu vydání pod
názvem Za vaši a naši svobodu. V rámci projektu se rovněž uskutečnilo
několik veřejných besed s pamětníky,
mezi které patří setkání s „lotyšským
Palachem“ Elijahu Ripsem, tvůrci
Originálního videojournálu či vedoucími činiteli pololegálních skautských
oddílů z období normalizace.
Celkem bylo za dva roky existence
projektu zaznamenáno 140 rozhovorů a sebráno mnoho set stran dokumentů a fotograﬁ í. Řada z nich byla
uveřejněna na webových stránkách
ÚSTR, využita na výstavách, v odborných i populárně-naučných publikacích a dalších médiích. V uplynulých
letech by se projekt neobešel bez
spolupráce s následujícími zahraničními organizacemi: Ústav pro historii
maďarské revoluce roku 1956, CEFRES, Memorial, Sacharov Archives,
Osrodek Karta, IPN, Lotyšský státní
archiv a další.

ODBOR EDIČNÍ
Michal Hroza
Odbor ediční je v rámci Ústavu odpovědný za přípravu výstav, vydávání
periodických i neperiodických publikací a jejich distribuci, pořádání
konferencí, sympozií, seminářů, přednášek, diskusí, spravuje knihovnu
Jána Langoše a digitální pamětnický
archiv Paměť národa, přičemž spolupracuje s různými partnery – institucemi, občanskými sdruženími nebo
nakladateli.
Oddělení výstav a vzdělávání
1. Výstavní činnost
Charakter výstavní činnosti Ústavu
v prvních dvou letech existence vycházel především ze tří základních
potřeb:
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– vstoupit s ojedinělými výstavními
projekty do veřejného prostoru českých a moravských měst. Nevytvářet
konkurenci již existujícím institucím
realizací muzeálních výstav, ale zpřístupnit občanům nejnovější výsledky
bádání z oblasti výzkumu totalitních
režimů a prezentovat archivní dokumenty spravované Archivem bezpečnostních složek přímo na otevřených,
veřejně dostupných místech mimo
běžné výstavní prostory. Při výběru
těchto lokalit jsme usilovali o co nejrovnoměrnější zastoupení v celé
České republice;
– připomenout klíčové události
československých dějin (události let
1938, 1939, 1948, 1968, 1969, 1989),
jejichž výročí byla kumulována v roce
2008 a 2009. Na plnění těchto úkolů
jsme se snažili maximálně spolupracovat s dalšími institucemi, a to tak,
abychom společnými silami dosáhli
co největšího efektu;
– připravit originální projekty jako
součást předsednictví ČR v Radě EU,
jejichž cílem bylo prezentovat Ústav
a Archiv, potažmo celou Českou republiku na mezinárodním poli;
Ústav v prvních dvou letech své
existence připravil anebo se podílel
na přípravě celkem 27 výstav, z nichž
většina byla opakovaně prezentována jak v České republice, tak v zahraničí. Část výstav se dokonce stala
expozicemi putovními a jsou součástí naší nabídky pro školní instituce
jako doplňková aktivita pro studium
nejnovějších dějin.
Přehled realizovaných výstav

• Osudy našich sousedů , Písecká brána, Praha, 23. února – 8. března 2008
(po skončení byla výstava umístěna
v prostorách partnera výstavy, Městské části Praha 6, a po tomto pokračování putuje až do současnosti po
pražských základních školách); výstava prezentuje životní osudy vybraných osobností – veteránů II. světové
války, obětí holocaustu a politických
vězňů
• Oběti okupace 1968, Václavské náměstí, Praha 21. srpna – 9. září 2008
(součást velkého výstavního projek-
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tu Národního muzea ...a přijely tanky
1968)
• Aby se to už neopakovalo, Žofín, Praha, 30. března 2008 (výročí založení
Konfederace politických vězňů), FF
UK, Praha, zahájena 21. dubna 2008,
Karviná, zahájena 27. června 2008,
Památník Vojna, zahájena 27. srpna
2008, Kounicovy koleje, Brno, zahájena 29. září 2008, Karolinum, Praha
(Mene Tekel), zahájena 23. února
2009, Fr ýdek-M ístek, za hájena
2. dubna 2009; výstava je věnována
historii K 231 – sdružení bývalých
politických vězňů, které vzniklo
v roce 1968
• Na frontě studené války, Muzeum
hlavního města Prahy, 24. února až
3. května 2008, Památník Vojna, zahájena 17. září 2009, Americké centrum při Velvyslanectví Spojených
států amerických, zahájena 4. listopadu 2009; výstava připomíná málo
známou část protikomunistického
odboje – činnost československých
občanů, kteří se ve spolupráci se
zpravodajskými službami demokratických států vydávali přes přísně
střeženou hranici zpět do vlasti bojovat proti totalitnímu režimu
• Sovětské tajné služby v Československu, Senát Parlamentu České republiky, zahájena 19. listopadu 2008, loď
Florentina, Praha, zahájena 19. prosince 2008
• Zkouška odvahy, Gymnázium Aloise
Jiráska, Litomyšl, 15. prosince 2008
až 16. února 2009 (na tomto gymnáziu
studovala jedna ze skupin postižených
komunistickou represí, o které výstava vypovídá), Karolinum, Praha (Mene
Tekel), zahájena 23. února 2009, Konvent minoritů, Brno, zahájena 19.
března 2009, Lepařovo gymnázium,
Jičín, zahájena 4. května 2009, Veletržní palác, Praha (veletrh Svět knihy),
zahájena 14. května 2009, Městský
úřad Hořice, zahájena 11. června 2009,
Gymnázium Turnov, zahájena 1. září
2009, Gymnázium Holice, zahájena
1. listopadu 2009, kino Hvězda, Uherské Hradiště, zahájena 2. listopadu
2009; výstava mapuje osudy a odbojovou činnost čtyř skupin mladých lidí
na počátku 50. let

• Tváře moci Brno, náměstí Svobody,
28. října 2008 – 26. listopadu 2008,
ABS, Brno-Kanice, zahájena 27. listopadu 2008, kavárna Podnebí, zahájena 2. dubna 2009; výstava seznámila návštěvníky s činností vysoce
postavených příslušníků Státní bezpečnosti, kteří nesou odpovědnost za
činnost této represivní složky na
Moravě
• Tváře moci Praha, Václavské náměstí, 14. listopadu – 13. prosince 2008,
loď Florentina, zahájena 19. prosince
2008, Tábor, zahájena 3. května 2009;
výstava seznámila návštěvníky s činností vysoce postavených příslušníků
Státní bezpečnosti, kteří nesou odpovědnost za působení této represivní složky v Čechách
• 1968 – naděje, nebo boj o moc?, Písecká brána, Praha, 21. srpna – 5. září
2008 (od skončení až do současnosti
putuje výstava po pražských základních školách). Výstava dokumentuje,
jak se okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy dotkla konkrétní
části hlavního města. Její součástí se
staly nedávno nalezené fotograﬁe ze
srpna 1968 a originální dobové plakáty ze sbírky pana P. Macháčka. Část
výstavy byla věnována obětem z řad
občanů Prahy 6.
• 1938 – Mnichovská zrada, Písecká
brána, Praha, 29. září – 9. října 2008
(od skončení až do současnosti putuje výstava po pražských základních
školách)
• Za vaši a naši svobodu, zahrada Strakovy akademie, Praha, srpen – říjen
2008; výstava seznámila návštěvníky s osudy statečných odpůrců srpnové okupace Československa v roce
1968 ze zemí střední a východní Evropy
• 21. srpen 1968 ve fotograﬁi, KC Novodvorská, Praha, zahájena 6. října
2008, KC Sigma, Praha, zahájena
3. listopadu 2008
• Na úsvitu – výstava k 60. výročí všeobecné deklarace lidských práv, Úřad
vlády ČR, zahájena 13. října 2008
• Revoluční plakáty 1989, Kavárna
Mlýnská, Praha, zahájena 16. prosince 2008. Připravena ve spolupráci
s Opona o.p.s.
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Bilance Ústavu pro studium totalitních režimů ČR a Archivu bezpečnostních složek

• Podrobena zkoušce světem, výstava
k výročí přijetí Všeobecné deklarace
lidských práv, Park Kampa, Praha, zahájena 16. prosince 2008. Připravena
ve spolupráci s Opona o.p.s.
• My Underground – fotografie Abbé
Libánského, MeetFactory, Praha, zahájena 18. prosince 2008. Připravena
ve spolupráci s Opona o.p.s.
• Praha objektivem tajné policie, Stálé
zastoupení ČR při Evropské unii,
Brusel, 7.–30. dubna 2009. Výstava
byla součástí doprovodného programu v rámci předsednictví ČR v Radě
EU. Woodrow Wilson International
Center for Scholars, Washington,
USA, zahájena 20. srpna 2009, Harvard University, Boston, USA, zahájena 15. listopadu 2009, Festival du
Film d´Europe Centrale, Lucemburk,
Lucembursko, zahájena 1. října 2009,
České centrum Stockholm, Švédsko,
zahájena 19. října 2009. Výstava za
pomoci obrazového materiálu z produkce StB názorně seznamuje návštěvníky s činností Správy sledování Státní bezpečnosti.
• Tváře moci Slaný, Masarykovo náměstí, zahájena 11. listopadu 2009;
výstava seznámila návštěvníky s činností vysoce postavených příslušníků
Státní bezpečnosti, kteří nesou odpovědnost za působení této represivní složky v regionu Slánska a Kladenska.
• Česká společnost od Mnichova k válce,
Písecká brána, Praha, zahájena
12. března 2009 (od skončení až do
současnosti putuje tato výstava po
pražských základních školách); výstava je věnována 70. výročí okupace
Československa a mapuje jeho vývoj
od období tzv. druhé republiky až do
vzniku Protektorátu
• Einige von uns… Einige von den vielen, die zum Jahrestag des Umsturzes
in der Tschechoslovakei von 1948 in
Erinnerung gebracht werden sollten,
BSTU, Berlín, SRN, 5. května – 29. září
2009; výstava byla připravena ve
spolupráci s o.s. Post Bellum, Úřadem
vlády ČR a BSTU
• Kalendárium totality, náměstí Republiky, Praha, zahájena 23. dubna 2009;
výstava, porovnávající vývoj v soused-

ních státech střední Evropy jako satelitech SSSR, byla připravena ve spolupráci s Opona o.p.s.
• Demonstrace v Brně 1969, náměstí
Svobody, Brno, zahájena 20. srpna
2009; výstava přiblížila tragické události související s demonstracemi proti okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy v roce 1969 v Brně
• Demonstrace v roce 1989, Václavské
náměstí, Praha, zahájena 29. října
2009; výstava přiblížila narůstání
občanského odporu proti totalitnímu
komunistickému režimu v průběhu
roku 1989, konkrétně sledovala jeho
veřejné projevy v centrech českých
a moravských měst
• Bezpečnostní složky a listopad 1989,
Václavské náměstí, Praha, zahájena
29. října 2009; výstava seznámila
návštěvníky s činností vysoce postavených příslušníků Státní bezpečnosti, kteří nesou odpovědnost za působení této represivní složky v roce
1989
• 20. století na náměstí Republiky, náměstí Republiky, Praha, zahájena
17. listopadu 2009; výstava byla připravena ve spolupráci s MČ Praha 1
• Pohledy 1989, Písecká brána, Praha,
zahájena 16. listopadu 2009; výstava
byla připravena ve spolupráci s MČ
Praha 6 a o.s. Post Bellum
• Albertov 1989, Přírodovědecká fakulta UK, Praha, zahájena 17. listopadu
2009; výstava byla připravena ve
spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK a Knihovnou Libri prohibiti
• Jedni z nás, Gymnázium Děčín, zahájena 1. listopadu 2009; výstava byla
připravena ve spolupráci s o.s. Post
Bellum a Úřadem vlády České republiky

témata, mezi něž patří např. činnost
bezpečnostních složek komunistického bloku proti Československu v roce
1968 a spolupráce sovětských tajných
služeb se službami středoevropských
a východoevropských satelitů, tak na
aktuální fenomén ozbrojeného odporu čtyřicátých a padesátých let minulého století proti komunistickému
režimu, související navíc s projednávaným zákonem o třetím odboji, na
kulaté výročí událostí podzimu 1989
i na téma vyrovnávání se s totalitní
minulostí v průběhu posledních dvaceti let. Ve spolupráci s Českým rozhlasem a o.s. Post Bellum opakovaně
proběhlo mezinárodní badatelské
sympozium Paměť národa věnované
orálněhistorické metodě, jehož konání podpořil Visegrádský fond. Součástí těchto sympozií se staly i workshopy zorganizované na půdě našich
partnerských organizací na Slovensku
a v Polsku.
Dále byl připraven projekt studentské konference, který má podnítit
zájem studentů historie o naše nejnovější dějiny. Z přihlášených diplomových prací na téma totalitních
režimů vybrala odborná komise deset
nejlepších prací, které byly prezentovány na této studentské konferenci a zároveň se staly součástí vydaného sborníku. V roce 2009 byly
připraveny dva mezinárodní semináře reflektující výročí podpisu mnichovské dohody a události roku 1989.
Průběžně pak bylo připraveno velké
množství odborných seminářů, přednášek a diskusí, které až na výjimky
probíhají v Ústavu pravidelně každý
týden.
Přehled mezinárodních konferencí, sym-

2. Komunikační platformy
Oddělení výstav a vzdělávání připravilo společně se svými kolegy z dalších
odborů Ústavu a našimi tuzemskými
i zahraničními partnery pět mezinárodních konferencí, na nichž participovali zástupci vědeckých a vzdělávacích institucí z více než dvaceti zemí
světa a které byly hojně navštíveny
odbornou i laickou veřejností. Zaměřeny byly jak na dosud tabuizovaná

pozií a seminářů

• mezinárodní konference Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro,
FF UK, Praha, 7.–9. září 2008
• mezinárodní konference Aktivity
NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými
službami střední a východní Evropy
1945–1989, II./ NKVD/KGB activities and
its cooperation with other secret services
in Central and Eastern Europe 1945–1989,
II., Senát PČR, 19.–21. listopadu 2008
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• mezinárodní badatelské sympozium
Paměť národa, ÚSTR, 12. listopadu
2008
• mezinárodní konference Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a střední Evropě/ Resistence and Opposition against the Communist
Regime in Czechoslovakia and Central
Europe, Lichtenštejnský palác, Úřad
vlády České republiky, 15.–16. dubna
2009; konference se aktivně zúčastnilo 39 odborníků z 12 evropských
zemí
• studentská konference Vysokoškoláci o totalitě, ÚSTR, 27. března 2009;
vybráno jedenáct nejlepších příspěvků pro zveřejnění ve sborníku.
• mezinárodní badatelské sympozium
Paměť národa II., ÚSTR, 23. září 2008
• mezinárodní konference 20/5 let poté,
zasedání COTER, Tábor, 3. května
2009
• workshop pamětnického digitálního
archivu Paměť národa, ÚPN, Bratislava, 3. září 2009
• mezinárodní seminář Trojzubec ve
hře o Polsko. Pakt Ribbentrop–Molotov
a ukrajinská karta (zúčastnil se ho
i známý odborník z partnerského
polského IPN Ihor Halagida), ÚSTR,
10. září 2009
• mezinárodní konference Dvacet let
poté. Komunistické režimy ve střední
a východní Evropě jako společné dědictví, Nostický palác, MK ČR, Praha,
6.–7. října 2009
• workshop pamětnického digitálního
archivu Paměť národa, Ośrodek Karta,
Varšava, 7. listopadu 2009
• mezinárodní seminář Bezpečnostní
složky a rok 1989, ÚSTR, 11.–12. listopadu 2009; na semináři vystoupilo
25 českých i zahraničních odborníků
3. Knihovna Jána Langoše
Knihovna Jána Langoše zahájila činnost už na podzim roku 2008. Je zaměřena na budování a zpřístupňování úzce prof ilovaného fondu se
zacílením na studium totalitních
režimů, a to především období komunismu a nacismu na území Československa, respektive Protektorátu
Čechy a Morava, a jejich souvislostí
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v celosvětovém kontextu. Knihovna
má v současnosti na 5000 svazků.
V létě 2010 bude v rámci knihovny
vytvořeno technické zázemí pro prohlížení mikroﬁlmů a mikroﬁší zakoupených v Národním archivu USA
(NARA).
Knihovna nabízí i připojení k elektronickým zdrojům a k databázi
C.E.E.O.L., což je elektronický archiv
zpřístupňující v plné podobě 290 humanitních a sociálněvědních časopisů a digitálních dokumentů z oblasti
střední a východní Evropy. Knihovnu
mohou využívat nejen pracovníci
Ústavu a Archivu, ale i veřejnost formou prezenčního studia.
4. Pamětnický digitální archiv
Paměť národa
Záměrem partnerů spolupracujících
na vytvoření a správě digitálního
pamětnického archivu Paměť národa,
kterými jsou Ústav pro studium totalitních režimů, Český rozhlas a občanské sdružení Post Bellum, bylo
shromáždit co nejvíce výpovědí přímých svědků událostí 20. století
z různých evropských zemí (kompletně zpracovány a publikovány jsou
vzpomínky 550 pamětníků) a nabízet
tak možnost zajímavé komparace
mezi jednotlivými příběhy. Na projektu se podílí celá řada tuzemských
i zahraničních institucí a v roce 2010
se k tomuto projektu připojí další.
Projekt opakovaně ﬁnančně podpořily formou grantu Úřad vlády ČR
a Visegrádský fond. Projekt získal
v roce 2009 ocenění Inforum 2009 za
nejlepší digitální informační zdroj
roku 2008 a dne 25. 11. 2009 dosáhl
dalšího významného úspěchu – získal
druhé místo v internetové soutěži
Křišťálová lupa 2009 v kategorii Projekt roku.
Oddělení publikací
Vydávání monograﬁí, sborníků, edic
dokumentů, studií i periodických
publikací v rámci Odboru edičního
realizuje oddělení publikací. Periodickými publikacemi Ústavu jsou
revue Paměť a dějiny, vydávaná čtyřikrát ročně a určená jak odborné,

tak i laické veřejnosti, a odborný
časopis Securitas Imperii, řídící se
pravidly nezbytnými pro zařazení
mezi recenzované časopisy, který je
vydáván dvakrát ročně a je určen
odborné veřejnosti. Počátkem roku
2009, jako součást našich aktivit
v rámci předsednictví České republiky v Radě EU, byl vydán anglojazyčný časopis Behind the Iron Curtain.
Ústav spolupracuje s Archivem při
vydávání Sborníku Archivu bezpečnostních složek.
Ústav vydal celkem 46 neperiodických publikací, z toho 13 monograﬁí,
4 edice dokumentů, 7 sborníků,
1 slovník, 14 katalogů výstav, 1 výukové DVD, 1 učebnici a 6 informačních
brožur. Publikace Ústavu jsou k dostání v běžné knižní distribuční síti
a také v knihovně Jána Langoše.
Přehled publikací

1. Periodické publikace
• Paměť a dějiny 1–4/2008
• Paměť a dějiny 1–4/2009
• Securitas Imperii
• Behind the Iron Curtain
• Sborník Archivu bezpečnostních složek
6/2008
• Sborník Archivu bezpečnostních složek
7/2009
2. Neperiodické publikace
Monograﬁe, sborníky, slovníky, edice
dokumentů
• BÁRTA, Milan − CVRČEK, Lukáš −
KOŠICKÝ, Patrik – SOMMER, Vítězslav: Oběti okupace. Československo
21. 8.–31. 12. 1968
• BLAŽEK, Petr: Živá pochodeň na
Stadionu Desetiletí. Protest Ryszarda
Siwce proti okupaci Československa
v roce 1968
• TOMEK, Prokop: Systém sjednocené
evidence poznatků o nepříteli v československých podmínkách
• Kolektiv autorů: Mnichov 1938 a česká
společnost. Sborník z mezinárodního sympozia k 70. výročí mnichovské dohody
• KUDRNA, Ladislav: Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr
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Mikroﬁlmy z Národního archivu USA přístupné v Knihovně Jána Langoše

Zpracovala: Livia Vrzalová
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Uruba, pilot 311. čs. stíhací perutě, jako
průvodce „krátkým“ 20. stoletím
• FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA,
Petr (ed.): Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces
s Miladou Horákovou a spol.
• VANĚK, Pavel: Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech
1951–1955
• MICHÁLEK, Slavomír: Rok 1968
a Československo. Postoj USA, Západu
a OSN; vydáno ve spolupráci s Historickým ústavem SAV
• PÁVOVÁ, Jana: Demagog ve službách
strany. Portrét komunistického politika
a ideologa Václava Kopeckého
• Kolektiv autorů: Jan Palach 69; vydáno v koedici s FF UK a nakladatelstvím Togga
• BÁRTA, Milan − CVRČEK, Lukáš −
KOŠICKÝ, Patrik – SOMMER, Vítězslav: Victims of the Occupation. The
Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia: 21 August–31 December 1968
• Kolektiv autorů: Praha objektivem
tajné policie/ Prague through the Lens
of the Secret Police
• BURSÍK, Tomáš: Přišli jsme na svět
proto, aby nás pronásledovali. Trestanecké pracovní tábory při uranových
dolech v letech 1949–1961
• Bezpečnostní aparát, propaganda
a Pražské jaro. Sborník k mezinárodní konferenci
• Aparat bezpieceństwa, propaganda
a Praska wiosna. Sborník k mezinárodní konferenci, polská verze
• PIKL, Josef: Paměti jihočeského odbojáře; vydáno v koedici s nakladatelstvím Academia
• VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám
vás do svého srdce. Životopis Josefa
kardinála Berana; vydáno v koedici
s CDK
• Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce
s tajnými službami střední a východní
Evropy 1945–1989, II./ NKVD/KGB activities and its cooperation with other
secret services in Central and Eastern
Europe 1945–1989, II. Sborník z mezinárodní konference
• Kolektiv autorů: Občanské fórum, den
první. Vznik Občanského fóra v dokumentech a fotografiích, vydáno ve
spolupráci s MČ Praha 1
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• BÁRTA, Milan: Inspekce ministra
vnitra v letech 1953–1989
• KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny
2. Adolf Hitler a ti druzí – ﬁlmové obrazy zla.
• Kolektiv autorů: Biograﬁcký slovník
zaměstnanců ministerstva vnitra. Náměstci a ministři 1948 – 1989
• KUDRNA, Ladislav: Bojovali a umírali v Indočíně; vydáno v koedici s nakladatelstvím Naše vojsko
• Vysokoškoláci o totalitě. Sborník
oceněných s t udentsk ých pr ací
2009
• Válečný prožitek české společnosti
v konfrontaci s nacistickou okupací.
Sborník ze sympozia k 70. výročí
vypuknutí druhé světové války
Katalogy, DVD, učebnice, brožury
• Aby se to už neopakovalo. Katalog
k výstavě o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231
• Osudy našich sousedů. Katalog ke
stejnojmenné výstavě připravené ve
spolupráci s o.s. Post Bellum a MČ
Praha 6
• 1968 – Naděje, nebo boj o moc? Katalog ke stejnojmenné výstavě připravené ve spolupráci s o.s. Post Bellum
a MČ Praha 6
• 1938 – Mnichovská zrada. Katalog ke
stejnojmenné výstavě připravené ve
spolupráci s o.s. Post Bellum a MČ
Praha 6
• Zkouška odvahy. Příběhy nezletilých
politických vězňů padesátých let. Katalog ke stejnojmenné výstavě
• Test of Courage. Stories of Underage
Political Prisoners. Katalog ke stejnojmenné výstavě v anglickém jazyce
• Na frontě studené války. Československo 1948–1956. Katalog ke stejnojmenné výstavě v českém jazyce
• On the Cold War Front. Czechoslovakia
1948–1956. Katalog ke stejnojmenné
výstavě v anglickém jazyce
• Česká společnost od Mnichova k válce. Katalog ke stejnojmenné výstavě
připravené ve spolupráci s o.s. Post
Bellum a MČ Praha 6
• Prague through the Lens of the Secret
Police. Katalog ke stejnojmenné výstavě v anglickém jazyce
• My jsme to nevzdali. Příběhy 20. sto-

letí. Katalog k výstavnímu cyklu obsahující i výstavy Bezpečnostní složky
a listopad 1989 a Demonstrace v roce
1989, připravené ÚSTR; vychází ve
spolupráci s o. s. Post Belum a MČ
Praha 1
• Albertov 1989. 20. výročí sametové
revoluce. Katalog ke stejnojmenné
výstavě připravené ve spolupráci
s Přírodovědeckou fakultou UK a Knihovnou Libri prohibiti
• Pohledy 1989. Dvacet let po pádu železné opony. Katalog ke stejnojmenné
výstavě připravené ve spolupráci s o.s.
Post Bellum a MČ Praha 6
• Katalog publikací ÚSTR 2008–2009
• 1968: Zmařené naděje. Výukové DVD
k problematice roku 1968
• Antologie ideologických textů. Webová interaktivní učebnice
• The „European Network of Official
Authorities in Charge of the Secret-Police Files“ a Reader on their Legal Foundations, Structures and Activities.
Brožura pamětnického digitálního
archivu Paměť národa v českém a anglickém jazyce
• Metodická příručka pamětnického
digitálního archivu Paměť národa v českém a anglickém jazyce
• Informační brožura pamětnického
digitálního archivu Paměť národa v českém a anglickém jazyce
• Informační brožura ÚSTR a ABS v českém a anglickém jazyce

ODBOR INFORMATIKY
A DIGITALIZACE
Peter Rendek
V rámci organizační struktury Ústavu pro studium totalitních režimů
působí odborné pracoviště Odbor
informatiky a digitalizace, jehož tři
oddělení – správy a vý voje informatiky, rozvoje evidencí a digitalizace
– plní úkoly vyplývající ze zákona
a spolupráce s Archivem bezpečnostních složek. Zpočátku bylo nutné
využít hardwarového a softwarového
vybavení delimitovaného z ministerstev vnitra i obrany a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Odbor
kromě komplexních provozních a ser-
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visních služeb převzal správu delimitovaných informačních systémů,
které implementoval do systému
nového. V průběhu prvního roku se
realizovala etapa doménové analýzy
vybraných problematik, návrh systémové analýzy na bázi architektury
orientované na služby (SOA) a rovněž
procesní analýzy (deﬁnování hierarchie procesů). Mezi další prioritní
úkoly patřila realizace převodu dokumentů a archiválií do elektronické
podoby, veriﬁ kace evidenčních záznamů, tvorba digitálních pomůcek
a budování elektronického archivu.
Odbor se nejprve podílel na vybudování a zprovoznění nového evidenčního pracoviště Archivu, které je
lustračním místem řady orgánů veřejné správy. Již v rámci pilotního
projektu Otevřená minulost proběhla
koncem roku 2007 na Odboru archiv
bezpečnostních složek MV digitalizace a přepis kartotéky informačního
systému Evidence zájmových osob
(cca 900 000 karet). Výstupy tohoto
projektu se staly základem nově vytvářeného systému. Spojení převzatých různorodých datových a programových souborů od různých původců
do jednoho celku znamenalo zefektivnění a zkvalitnění vyhledávání
v evidenčních záznamech a orientaci v archivních fondech i jednotlivých
archivních jednotkách. Datové zdroje byly průběžně validovány, ale i doplňovány ve smyslu platných norem
dalšími záznamy umožňujícími zkvalitnění a zrychlení evidenčního šetření.
Využití externí ﬁ rmy pro správu
sítě zprvu umožnilo plně se koncentrovat na nezbytné úkoly. V průběhu
roku 2009 a počátkem 2010 odbor
převzal zodpovědnost za správu ICT
infrastruktury, což přineslo podstatné snížení nákladů na její provoz.
Zároveň pracovníci odboru technologicky obhospodařovali ostatní
pracoviště Ústavu, včetně nákupu
nové techniky a softwaru.
Počátkem roku 2009 se realizoval
projekt zapojení zařízení a infrastruktury do nově vybudované strukturované kabeláže s optickým propojením,

která nahradila zastaralou původní
kabeláž. Kvalitativně se tak zlepšily
podmínky pro řádný chod Ústavu
i Archivu, zvýšila se propustnost
a eliminovala rizika spojená s provozem sítě. V první polovině roku jsme
rovněž řešili nasazení Enterprise
Content Management systému pro
realizování plánovaného elektronického archivu (viz dále).
V krátkém časovém úseku se odboru podařilo zprovoznit dynamické
webové stránky Ústavu (březen 2008)
s využitím technologií PHP, XML,
MySQL, Java Script, AJAX (www.ustrcr.cz). O tři měsíce později pak webové stránky Archivu (www.abscr.cz).
S ohledem na požadavky Archivu
týkající se zpřístupňování archivních
dokumentů v elektronické podobě
bylo webové sídlo přesunuto ze stávajícího virtuálního serveru na server
fyzický, lépe vyhovující kladeným
nárokům. Použitý systém pro správu
obsahu webových stránek (CMS) plně
odpovídá W3C standardům. Průběžně je plánována a realizována jeho
optimalizace a uživatelsky přístupnější struktura.
Webové sídlo Ústavu
Ústav pro studium totalitních režimů
za dva roky své existence zaznamenal
celkem 2 869 493 navštívených stránek s celkovým počtem 595 034 návštěv, které na webu strávily celkem
51 768 hodin. Na stránce je k dispozici ke stažení 20 311 souborů (pdf,
audio, video). Po spuštění anglické
části webové stránky se zvýšila také
návštěvnost ze zahraničí. Mezi nejúspěšnější projekty z pohledu zájmu
návštěvníků patří stránky projektu
Srpen 1968 (www.ustrcr.cz/cs/srpen-1968), který v roce 2009 předstihl projekt Stránky věnované událostem roku 1989 (http://www.ustrcr.cz/
cs/listopad-1989).
Webové sídlo Archivu
Webové sídlo Archivu bezpečnostních
složek poskytuje obecné i konkrétní
informace pro širokou domácí i zahraniční veřejnost o jeho činnosti,
zvláště přehled archivních fondů

a sbírek, vyhledavače umožňující
naplňování zákonů č. 107/2002 Sb.,
kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb.,
o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti,
a některé další zákony, č. 499/2004
Sb., o archivnictví a spisové službě
a č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu
bezpečnostních složek.
Evidenční podklady bývalé Státní
bezpečnosti včetně vojenské kontrarozvědky a odboru vnitřní ochrany
Sboru nápravné výchovy Ministerstva
spravedlnosti ČSR v podobě, ve které
byly k 1. únoru 2008 předány Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem
obrany ČR a Ministerstvem spravedlnosti ČR (Evidenční záznamy podle § 7 zákona č. 107/2002 Sb.), byly
zveřejněny na stránkách v nové, kvalitnější podobě.
Za dva roky své činnosti Odbor
informatiky a digitalizace zpracoval
a zveřejnil v součinnosti s Archivem
881 archivních pomůcek (protokolů),
což konkrétně představuje 972 174
záznamů. Ve zveřejněných evidenčn í c h p o m ů c k á c h (d l e z á k o n a
č. 107/2002 Sb.) dosáhl 123 152. Ke
stažení je navíc k dispozici 71 369
souborů.
V letech 2008 a 2009 navštívilo
stránky Archivu celkem 344 171 návštěv, které si prohlédly 2 636 801
stránek; na webu strávily celkem
47 868 hodin.
Rozvoj evidencí
Oddělení rozvoje evidencí zahájilo
v úzké součinnosti s Archivem přepis,
analý zu a veriﬁ kaci dat pro import
do informačního systému a databází
potřebných pro zkvalitnění a zrychlení úředních i badatelských žádostí.
Postupně začalo zpracovávat dokmenty umožňující validaci informací
uložených v elektronických evidencích i zpracování archivních pomůcek
zveřejňovaných na webové stránce.
V rámci zpracovávání evidenčních
záznamů byla v uplynulém období
provedena validace, kontrola, přepis
a příprava ke zveřejnění registračních
a archivních protokolů I., II., III. sprá-
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vy SNB a zpravodajské správy GŠ
ČSLA a jejich podřízených či regionálních součástí, přepis personálních
spisů a karet, provalových karet,
seznamu podsvazků, evidenční vytěžení svazkové agendy VI. správy
SNB a převod personálních kartoték
MV do elektronické podoby.
Digitalizace dokumentů
V roce 2008 byl systém digitalizace
dokumentů ministerstev vnitra, obrany a Úřadu pro zahraniční styky
a informace sjednocen a výrazně
modernizován, aby zohlednil veškeré potřeby Ústavu i Archivu. Interní
směrnice Ústavu i Archivu o digitalizaci dokumentů upravily zodpovědnost a organizaci společné práce
s archivními dokumenty při jejich
převodu do elektronické podoby,
včetně ukládání v elektronickém
archivu. Pro Archiv byly prioritně
digitalizovány osobní evidenční karty bý valých příslušníků federálního
ministerstva vnitra a Sboru národní
bezpečnosti, jejichž kopie dle delimitačního protokolu obdrželo také
ministerstvo vnitra. Systematicky se
digitalizovaly vybrané archiválie
v originální papírové i mikroﬁ šové
podobě. Na základě bilaterální dohody s U.S. Memorial Holocaust Museum
byl zahájen kompletní převod fondu
425 (Židovské organizace) do elektronické podoby.
Odbor informatiky a digitalizace
podle typu předloh převáděl do elektronické podoby následující data
z Archivu bezpečnostních složek:
• mikrograﬁcké záznamy (mikroﬁlmy,
mikroﬁše)
• statické textové, obrazové a kombinované dokumenty (papírové dokumenty a fotograﬁe)
• audio a videozáznamy (převod z analogových nosičů – gramofonových
desek, různých typů magnetických
pásků a kazet).
Delimitovaná skenovací technika
jen zčásti odpovídala požadavkům na
efektivní převod dokumentů do elektronické podoby, a proto bylo pracoviště rozšířeno o nové, výkonnější
technické prostředky. Digitalizační
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pracoviště využívalo 3 průtahové
skenery pro skenování dokumentů
v dobrém fyzickém stavu, 3 knižní
skenery, 1 skener pro ruční skenování mikrografických záznamů a 1
skener pro poloautomatické skenování mikroﬁší.
Zvolený technologický postup zajistil i naplňování vládního usnesení
č. 1338 z listopadu 2008, které stanovilo výstupní datové formáty statických dokumentů textové, obrazové
a kombinované povahy v digitální
podobě, přestože bylo primárně určeno k archivaci výstupů elektronické spisové služby. Odbor zajišťuje
vytváření uživatelských kopií archiválií bez ztráty čitelnosti dokumentů.
V průběhu jedenácti měsíců 2008
bylo digitalizováno celkem 4 769 642
stránek dokumentů. Po zakoupení
poloautomatu určeného ke skenování mikroﬁší se produktivita zvýšila
natolik, že v roce 2009 šlo u 58 %
veškerých digitalizovaných dokumentů o mikrograﬁcké záznamy (mikroﬁ lmy, mikroﬁše a žakety) a ve 42 %
o papírové dokumenty. Celkem bylo
v roce 2009 digitalizováno 8 900 000
dokumentů, z toho 5 000 000 skenů
mikrograﬁckých záznamů. Reálný
počet stránek, které jsou nosičem
informací, je po odečtení bílých stránek (duplex sken) 4 765 000 dokumentů.
Systém digitalizace se nastavil na
další rozvoj a import dat do elektronického archivu. V rámci schválených investic a plánů bylo pořízeno
a zprovozněno datové pole a datové
úložiště pro primární ukládání digitalizovaných dat, které je součástí
elektronického archivu.
Budování elektronického archivu
Vytváření elektronického archivu,
jehož hlavním účelem je snadný, široký a bezpečný přístup veřejnosti
k archivním dokumentům, přineslo
nové technologie do procesu zpřístupňování a práce s elektronickými dokumenty. V rámci elektronizace
státní správy a v zájmu snadnějšího

přístupu občanů k širokým informacím se ve střednědobém a dlouhodobém horizontu Ústav ani Archiv nev yh nou zaveden í nezby t ných
technologií a jejich implementace do
své činnosti. Ústav proto od svého
vzniku začal s digitalizací archiválií
a o rok později začal budovat elektronický archiv, který má usnadnit – za
zákonem stanovených podmínek –
dálkový přístupu badatelů ke kopiím
archivních dokumentů. Z pohledu
archivářů jde o cestu, jak ochránit
archiválie a svěřené kulturní dědictví, což tento systém umožní, včetně
dlouhodobé konzervace původního
dokumentu.
V roce 2009 se odbor pustil do realizace náročného úkolu – implementace a zprovoznění systému pro
správu dokumentů Livelink ECM jako
jádra budovaného elektronického
archivu. Jde o ověřené řešení pro
vytváření, přístup, správu a bezpečnou archivaci dat a dokumentů se
zřetelem na přísné požadavky pro
snížení rizik a operační efektivitu.
Celkové řešení vychází z architektury orientované na služby (SOA), tzn.
jednotlivé komponenty systému se
budují jako služby. V rámci stávající
ICT infrastruktury jsme od července
2009 systém spustili v testovacím
provozu.
Další práce spočívala v dolaďování
a budování služeb pro hromadné
načítání a prohlížení dat. Ve spolupráci s Archivem pokračovala analýza systému, deﬁnování uživatelských
požadavků, které se promítly do programování, optimalizace a implementace nezbytných součástí (administ race sys tému, i mpor t dávek
a metadat, rychlost načítání a zobrazení větších souborů, validace dat,
struktura fondů apod.). V testovací
fázi (datová a aplikační vrstva) bylo
do systému naimportováno přes
11 000 svazků, co představuje přibližně 1 500 000 souborů se základním popisem. Několik stovek svazků
bylo napojeno na plnohodnotná metadata, sloužící k širšímu popisu,
snadné orientaci a vyhledávání. Dalšími nezbytnými úkoly bylo řešení
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Digitalizace a budování elektronického archivu – stav v roce 2009

Klient Livelink ECM pro základní správu
zdigitalizovaných dat
Zdroj: Peter Rendek

Zdroj: Peter Rendek

Graﬁcké uživatelské rozhraní Archival Explorer
pro nahlížení dat z elektronického archivu
Zdroj: Peter Rendek
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správy uživatelů a přístupů do elektronického archivu, kde byl v rámci
vnitřní sítě úspěšně otestován vzdálený přístup z badatelny Kanice.
Současně probíhal vývoj klientské
aplikace Archival Explorer (prezentační vrstva) pro nahlížení do elektronického archivu a jeho úprava
podle požadavků pracovníků Archivu. Z technologií, které jsou nasazeny a využívány v tomto projektu, jde
o: XML, SQL, http protokol, .NET
Framework a některé další.
Budování elektronického archivu
je dlouhodobá záležitost a v perspektivě dalšího rozvoje plánujeme zanalyzovat a zautomatizovat procesy nad
infrastrukturou služeb (workﬂow).
V krátkodobém horizontu je nutné
realizovat ve spolupráci s externími
dodavateli návrh služeb a procesů pro
centrální správu uživatelů na základě standardního přístupu a sběrnici
služeb pro komunikaci s centrálním
bodem, jakož i nadále budovat a optimalizovat stávající služby a uživatelské aplikace.

MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE
Neela Winkelmann-Heyrovská
Mezinárodní spolupráce Ústavu pro
studium totalitních režimů a Archivu
bezpečnostních složek od počátku
zahrnovala především čtyři oblasti:
bilaterální spolupráci s partnerskými
ústavy, evropské aktivity, organizaci
mezinárodních konferencí a instalaci putovní výstavy Praha očima tajné
policie v zahraničí. Za poměrně krátkou dobu své existence Ústav dosáhl
významných úspěchů a vydobyl si na
mezinárodním poli nemalý kredit.
Ústav i Archiv navštívila řada oﬁciálních představitelů cizích států (velvyslanci, zahraniční delegace apod.);
asi 10 % badatelů Archivu v roce 2009
přijelo ze zahraničí. Představitelé

2

Ústavu a Archivu se pochopitelně také
zúčastňovali jednání a dalších aktivit
na půdě partnerských institucí.
V prosinci 2009 jmenoval estonský
prezident Toomas Hendrik Ilves ředitele Ústavu Pavla Žáčka zakládajícím
členem Mezinárodního učeného výboru nově založeného estonského
Ústavu historické paměti.
Bilaterální spolupráce
Ústav společně s Archivem podepsal
dohody o spolupráci s devíti zahraničními partnerskými institucemi.
Dohody, které mají za cíl zlepšenou
výměnu a poskytování informací,
tvorbu společných projektů a vzájemnou podporu, byly zatím podepsány
s těmito ústavy a institucemi:
• Ústav národní paměti (Polsko),
8. září 2008
• United States Holocaust Memorial
Museum (USA), 26. října 2008
• Ústav pamäti národa (Slovensko),
6. listopadu 2008
• Historický archiv maďarské státní
bezpečnosti (Maďarsko), 7. listopadu
2008
• Ústav pro vyšetřování zločinů komunismu (Rumunsko), 16. dubna
2009
• Ukrajinský institut národní paměti,
9. června 2009
• Woodrow Wilson International Center for Scholars (USA), 20. srpna
2009
• Úřad spolkového zmocněnce pro
podklady státní bezpečnosti bývalé
NDR (SRN), 8. září 2009
• Národní rada pro studium dokumentů Securitate (Rumunsko), 27. listopadu 2009
• Bezpečnostní služba Ukrajiny,
14. prosince 2009
Kromě toho Ústav pro studium
totalitních režimů dne 16. prosince
2008 podepsal zakládací listinu Evropské sítě úřadů zodpovědných za
svazky tajné policie, iniciovanou Úřa-

dem spolkové zmocněnkyně pro
podklady státní bezpečnosti bývalé
NDR. Tato pracovní síť spojuje sedm
institucí z bývalého východního bloku (Německa, Bulharska, Polska,
Rumunska, Slovenska, České republiky a Maďarska).
Společné evropské aktivity: ÚSTR
vede významnou evropskou iniciativu s podporou Evropského
parlamentu, Evropské komise
i Rady EU
Nové členské státy, které vstoupily
do Evropské unie roku 2004, s sebou
přinesly nové téma – dědictví komunismu, které se nejpozději od tohoto
roku stalo společným dědictvím evropským. Citlivost a nedostatečnost
vyrovnání se s totalitní minulostí
v postkomunistických státech nastolily v rámci Evropské unie problém,
jak se s touto problematikou vypořádat společnými silami.
Slovinské předsednictví EU společně s Evropskou komisí uspořádalo
dne 8. dubna 2008 v Bruselu veřejné
slyšení na téma Zločiny spáchané totalitními režimy, kterého se zúčastnil
také ředitel ÚSTR.
Ředitel Pavel Žáček a první náměstek Miroslav Lehký zastoupili Ústav
na mezinárodní konferenci Svědomí
Evropy a komunismus, organizované
ve dnech 2.–3. června 2008 Výborem
pro vědu, vzdělání, kulturu, lidská
práva a petice Senátu Parlamentu ČR.
Konferenci připravil senátor Martin
Mejstřík ve spolupráci s členkou Evropského parlamentu Janou Hybáškovou. Byla na ní přijata Pražská deklarace 2 požadující v devatenácti
bodech celoevropské a mezinárodní
vypořádání se s komunistickou totalitou, obdobně jako s totalitou nacistickou. Jedním z požadavků Pražské
deklarace je také založení Ústavu
evropské paměti a svědomí, který by
byl a) evropským výzkumným ústa-

Blíže www.prazskadeklarace.eu/www.praguedeclaration.org . K Pražské deklaraci se na této stránce a na Facebooku dosud
připojilo přes 10 000 signatářů z celého světa, mj. řada mezinárodních osobností a členů Evropského parlamentu.
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vem pro studium totality, vývoj vědeckých a výchovných projektů
a poskytování podpory pro propojení
národních výzkumných ústavů specializovaných na téma totalitní zkušenost, b) panevropským museem/
památníkem obětí všech totalitních
režimů, s cílem trvalé připomínky
obětí těchto režimů a zvyšování povědomí o zločinech těmito režimy
spáchaných.
Ústav se rozhodl tuto výzvu přijmout a v rámci příprav na české
předsednictví v Evropské radě ve
spolupráci s vicepremiérem pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou oslovit všechny členské státy
EU s pozváním ke společnému zřízení Platformy evropské paměti a svědomí. Prostřednictvím diplomatického aparátu byly získány odpovědi
z úrovní vlád i institucí podobných či
podobně zaměřených. Žádná z reakcí nebyla odmítavá; země s totalitní
minulostí pochopitelně projevily větší zájem než ty, které diktaturu nikdy
nezažily.
Spolu s Úřadem vlády ČR uspořádal
Ústav ve dnech 10.–11. listopadu 2008
v Lichtenštejnském paláci v Praze
pracovní setkání, jehož se zúčastnili zástupci devatenácti států a představitelé dvanácti partnerských institucí.
Pracovní skupina pro Platformu
evropské paměti a svědomí, kterou
od té doby Ústav koordinuje, dnes čítá
šestadvacet institucí a organizací
z devatenácti zemí Evropy.
Pražskou deklaraci mezitím podpořilo několik desítek členů Evropského parlamentu z různých politických
frakcí.
Během českého předsednictví EU
uspořádal Ústav ve spolupráci s Úřa-

3

dem vlády a za asistence kanceláře
členky Evropského parlamentu Jany
Hybáškové veřejné slyšení v Evropském parlamentu s názvem Svědomí
Evropy a zločiny totalitního komunismu: 20 let poté. Slyšení mělo odbornou část a část, ve které se vyjadřovali evropští politici a zástupci
Evropské komise. V závěrečném
dokumentu účastníci mj. potvrdili
požadavek na vytvoření Platformy
evropské paměti a svědomí. Pražská
deklarace a závěry z tohoto slyšení
posloužily jako podklad pro historicky první rezoluci Evropského
parlamentu, která se vyjadřuje k vyrovnání se s komunistickou diktaturou, a sice usnesení Svědomí Evropy a totalita ze dne 2. dubna 2009,3
které bylo schváleno poměrem hlasů
553:44:33. 4 Usnesení má sedmnáct
bodů; mezi nimi všechny požadavky
ze slyšení organizovaného Českou
republikou.
Evropská komise ve své odpovědi
na toto usnesení Evropského parlamentu vyjádřila projektu Platforma
evropské paměti a svědomí svou
podporu.5
Významným milníkem pro iniciativu Ústavu bylo posléze zasedání
Rady EU pro vnější záležitosti (GAERC) pod předsednictvím českého
ministra zahraničí Jana Kohouta.
V závěrech z 15. června 20096 Rada
iniciativu vytvoření Platformy evropské paměti a svědomí vítá a žádá
Komisi o poskytování finančních
nástrojů pro tuto práci.
Dne 17. září 2009, již během švédského předsednictví EU, se konala
v Evropském parlamentu v Bruselu
konference s názvem 70 let od paktu
Molotov-Ribbentrop. Ředitel Ústavu
Pavel Žáček zde přednesl návrh na

vznik Platformy evropské paměti a svědomí jako mezinárodní organizace
založené na mezivládní dohodě.7
Zástupci pracovní skupiny pro
Platformu evropské paměti a svědomí se sešli dne 18. ledna 2010 v Bruselu, aby se představili na tiskové
konferenci v sídle Rady Evropy, a jednali v Českém centru o stanovách
organizace.
Mezinárodní konference zorganizované ÚSTR
Ústav uspořádal v rozmezí dvou let
pět dvou- až třídenních mezinárodních konferencí s účastí renomovaných přednášejících. Těžil přitom ze
svých rychle se rozvíjejících mezinárodních kontaktů, takže konference
Dvacet let poté/Twenty Years After
a zejména Zločiny komunistických režimů již byly organizovány ve spolupráci s partnerskými ústavy ze zahraničí.
• Bezpečnostní aparát, propaganda a
Pražské jaro, 7.– 9. září 2008, FF UK
Praha
• Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce
s tajnými službami střední a východní
Evropy 1945–1989, II, 19. –21. listopadu
2008, Senát PČR, Praha
• Odboj a odpor proti komunistickému
režimu v Československu a ve střední
Evropě, 15.–16. dubna 2009, Lichtenštejnský palác, Praha
• Dvacet let poté, 6.–7. října 2009, Nosticův palác, Praha
• Zločiny komunistických režimů,
24.–26. února 2010, Senát PČR a Úřad
vlády ČR
Na konferenci Zločiny komunistických režimů/Crimes of Communism byla
přijata jedenáctibodová Deklarace
o zločinech komunismu,8 která mimo
jiné požaduje vytvoření nového sou-

Český text usnesení lze najít na www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0213+0+DOC+XML+V0//CS.

4

Projednání tohoto usnesení je shrnuto na www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=RSP/2009/2557.

5

Dokument SP(2009)3508 lze najít na výše uvedené stránce.

6

www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/108527.pdf, s. 17.

7

Srovnej ŽÁČEK, Pavel: Strengthening Research and Increasing Public Awareness: Possible Initiatives at the EU Level. In: Europe
70 Years after the Molotov-Ribbentrop Pact. Margi Raštai, Vilnius 2009, s. 138–143.

8

K nalezení na www.zlocinykomunismu.eu / www.crimesofcommunism.eu.
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du v Evropské unii, jenž by měl soudit
nepromlčitelné zločiny spáchané
komunistickými režimy.
Mezinárodní výstava Praha očima
tajné policie
Dvojjazyčná anglicko-česká výstava
představuje fotograﬁe a ﬁlmy vzniklé při sledování čs. občanů i cizinců
Státní bezpečností během normalizace po okupaci 1968. Výstava měla
premiéru během českého předsednictví při Radě EU dne 7. dubna 2009
v sídle Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu.
V druhé polovině léta 2009 se přesunula do USA, kde měla premiéru ve
Woodrow Wilson International Center for Scholars ve Washingtonu, DC.
V listopadu 2009 byla instalována
v Bostonu. Tady byla po dobu jednoho
měsíce k vidění v Centru pro vládní
a mezinárodní studia na Harvardově
univerzitě. Výstava měla velký ohlas,
a proto bude 7. dubna 2010 otevřena
v galerii Českého centra v New Yorku
a poté se na základě dohody s Českými centry postěhuje do řady dalších
zemí světa. Druhé, evropské paré bylo
vystaveno začátkem října 2009 v Lucemburku při příležitosti Festivalu
středoevropského ﬁlmu a poté instalováno v Českém centru ve Stockholmu. Česká veřejnost může zhlédnout
úspěšnou výstavu Praha očima tajné
policie na podzim tohoto roku v budově České národní banky v Praze.

ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH
SLOŽEK
Světlana Ptáčníková, Miroslav Urbánek
Schválením zákona č. 181/2007 Sb.
ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro
studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně
některých zákonů byly položeny základy nové organizační složky státu
– Archivu bezpečnostních složek (dále
jen Archiv). Tímto krokem čeští zákonodárci zřídili správní úřad, který
je přímo řízený Ústavem pro studium
totalitních režimů a v odborné čin-
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nosti na úseku archivnictví a spisové
služby Ministerstvem vnitra ČR.
V čele Archivu stojí ředitel jmenovaný ředitelem Ústavu po projednání
Radou ÚSTR. Archiv je účetní jednotkou a součástí rozpočtové kapitoly
Ústavu. Od 1. února 2008 je zařazen
do sítě státních veřejných archivů
České republiky. Zajišťuje zpřístupňování a zveřejňování dokumentů
bezpečnostních složek, zabezpečuje
všestrannou péči o archiválie a jejich
odborné vědecké zpracování. Dále
umožňuje veřejnosti badatelskou
činnost v těchto materiálech a provádění vlastní výzkumné a publikační činnosti.
Po stránce personální disponuje
Archiv zaměstnanci delimitovanými
z Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Zařízení služeb pro
Ministerstvo vnitra a Úřadu pro zahraniční styky a informace a dále
nově přijatými zaměstnanci. K 31. 12.
2009 bylo v Archivu systemizováno
celkem 138 tabulkových míst (poté
127 pracovních míst).
Archiv zahájil svoji faktickou činnost 1. února 2008. Přípravné období
(od 1. srpna 2007 do 1. února 2008)
bylo naplněno horečnatou prací. Zejména bylo třeba najít vhodné úložné
prostory a dále dle § 14 zák. 181/2007
Sb. převzít od Ministerstva vnitra,
Ministerstva obrany včetně Vojenského zpravodajství, Ministerstva
spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční
styky a informace evidenční a registrační pomůcky, archivní fondy včetně agenturních, operativních, vyšetřovacích a kádrových svazků nebo
spisů, archivní sbírky i jednotlivé
archiválie a dokumenty vzniklé činností bezpečnostních složek a Komunistické strany Československa
a organizací Národní fronty, působících v těchto složkách v období od
4. dubna 1945 do 15. února 1990.
Od Ministerstva vnitra převzal
A r ch iv bez pečnos t n ích slož ek
k 1. únoru 2008 materiály spravované až dosud Odborem archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra
ČR. Byly to zejména písemnosti z pro-

venience Státní a Veřejné bezpečnosti, útvarů a organizačních celků
ministerstev vnitra, Pohraniční stráže, Vojsk ministerstva vnitra atd.,
včetně dokumentačních spisů Úřadu
dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu. Patřily sem mj. svazky
a spisy kontrarozvědných a vyšetřovacích útvarů Státní bezpečnosti jak
v písemné, tak i mikroﬁšové podobě.
Předmětem předání byly rovněž evidenční (lustrační) databáze.
Delimitační proces archiválií z Úřadu pro zahraniční styky a informace
byl zahájen v první polovině roku
2007. 25. srpna 2008 byl podepsán
závěrečný protokol o předání archiválií Hlavní správy rozvědky SNB
(I. správy SNB) Archivu bezpečnostních složek. Dne 9. září 2008 byla
také uzavřena rámcová dohoda o spolupráci mezi Úřadem pro zahraniční
styky a informace a Archivem bezpečnostních složek.
Delimitační proces materiálů z Ministerstva obrany a Vojenského zpravodajství byl zahájen v druhé polovině roku 2007, kdy zástupci resortu
předali tehdejšímu Odboru archiv
bezpečnostních složek MV informační systém pro provádění evidenčního
šetření. Podle harmonogramu bylo
předávání archivního materiálu rozplánováno na celý rok 2008. Z důvodu urychlení delimitačního procesu
bylo dohodnuto přebrání souboru
dokumentů označených jako „Skart
A“ a „Skart B“. Jednalo se celkem o 437
pytlů, které pracovníci Archivu dále
třídí a pořádají. Předání bylo ukončeno k 15. prosinci 2008.
Ministerstvo spravedlnosti předalo Archivu bezpečnostních složek
především písemnosti Odboru vnitřní ochrany Ministerstva spravedlnosti. Předání evidenčních a registračních pomůcek, archivních fondů
včetně agenturních, operativních,
vyšetřovacích a kádrových svazků
nebo spisů, archivních sbírek i jednotlivých archiválií a dokumentů
proběhlo v období od 11. února 2008
do 9. září 2008.
V průběhu prvních dvou let své činnosti Archiv na základě § 13 odst. 1)
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písm. d) zák. č. 181/2007 Sb. prováděl
výběr archiválií ve skartačním řízení
u držitelů dokumentů vzniklých z činnosti bezpečnostních složek v období
komunistické totalitní moci. Některá
oddělení ještě přebírala archiválie
delimitované dle § 14 odst. 1) zákona
č. 181/2007 Sb.
Naopak Archiv delimitoval archivní materiály, které mu dle zákona
a následných dohod s archivní správou MV nepříslušely. Delimitace do
Správního archivu Ministerstva vnitra ČR byly zahájeny již v průběhu
roku 2007 a pokračovaly v následujícím období. Jednalo se o dlouhodobý,
časově náročný úkol, týkající se převážně neuspořádaného materiálu.
Po těchto přírůstcích a úbytcích
spravoval Archiv bezpečnostních
složek ke dni 1. prosince 2009 cca
17 907,7 bm archiválií. Díky generální inventuře jsou údaje o jednotlivých
fondech a sbírkách postupně ověřovány a zpřesňovány, takže koncem
roku 2010 by měl být znám jak deﬁnitivní počet archivních souborů, tak
jejich úplná metráž.
Generální inventura byla v Archivu
oficiálně zahájena v roce 2009. Pro
pracovníky Archivu to znamená provést fyzickou kontrolu veškerých archiválií (archivních souborů, fondů
a sbírek) včetně přírůstků, které má
Archiv ve své správě, a vyplnit k nim
jednotlivé evidenční listy NAD, které
pak budou zavedeny do evidence NAD
vedené Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR.
Pracovníci Archivu jsou si dobře
vědomi toho, že zpracovávání archiválií musí být základem jejich odborné práce. Ostatně právě tato činnost
je badatelskou veřejností bedlivě
sledována, protože usnadňuje využití archiválií. Bohužel, obrovské množství jiných úkolů, které bylo nutno
v letech 2008–2009 plnit (včetně generální inventury), archivářům neumožňovalo se této aktivitě věnovat
v takové míře, jak by chtěli a jak by
bylo potřeba. Dalším úskalím, s nímž
se pracovníci Archivu potýkají, je
skutečnost, že řada archiválií se nedostala do Archivu v rámci řádného

skartačního řízení, ale často ve formě
rozsypu, bez předávacích protokolů,
např. v pytlích, v nichž jsou bez ladu
a skladu pomíchány písemnosti různých původců. Pořádání takových
materiálů samozřejmě postupuje
mnohem pomaleji, než je obvyklé.
Oddělení archivních fondů Státní
bezpečnosti nakar tonovalo
a předuspořádalo část přírůstku Správy Státní bezpečnosti Ostrava z roku
1991, který byl do Archivu předán bez
jakéhokoliv soupisu. Dále byl vytvářen
soupis archiválií neevidovaného přírůstku Velitelství oddílu StB Jablonec
nad Nisou, obsahujícího písemnosti
z konce 40. a počátku 50. let minulého
století.
Oddělení archivních fondů vojsk
MV zpracovávalo fond 7. brigády Pohraniční stráže (PS) Sušice (byly
ukončeny úpravy jmenného rejstříku
k prozatímnímu inventárnímu seznamu), fond 19. brigády PS Děčín a fond
Vojenského učiliště Pohraniční
a Vnitřní stráže Bruntál.
Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra částečně
provedlo porovnání archivního fondu
308 A – Odbojové skupiny a partyzánské jednotky v Protektorátu Čechy
a Morava s archivními materiály již
uloženými v jednotlivých fondech
v ABS. Dále probíhala kontrola stavu
úplnosti a základní roztřídění archivního materiálu k fondu EMAN (Emigranti a navrátilci).
Oddělení operativních svazků rozvědky a VKR zahájilo v prvním pololetí roku 2009 přípravu na pořádání
písemností vzniklých činností Vojenské kontrarozvědky. Byla rovněž
zahájena analýza písemností vzniklých z činnosti Zpravodajské správy
generálního štábu ČSLA. Současně
probíhalo zpracování materiálu označeného jako „Skart VKR“ (celkem 437
pytlů).
Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů
zpracovalo v letech 2008–2009 prozatímní inventární soupisy k fondům
skupiny „R“ (rehabilitačních spisů),
tj. fondy Rehabilitační spisy Hradec
Králové, Brno a Ostrava. Pokračovalo

zpracovávání prozatímního inventárního soupisu k fondu ZV (zvláštní vyšetřovací)/MV a prozatímního inventárního soupisu k fondu ZA (zvláštní
agenturní)/MV. Průběžně se pracovalo na vyhotovení soupisu k archivnímu
fondu Svazková agenda Správy sledování, kde byly zpracovány svazky zařazené pod písmeny J–K.
Jedním z hlavních úkolů Archivu
je zpřístupňování archivních materiálů týkajících se bezpečnostních
složek. Poprvé v historii mají badatelé možnost studovat archiválie všech
bezpečnostních složek bývalého komunistického Československa.
Nevratně minuly doby, kdy v bývalém Archivu MV nedostal badatel do
ruky ani inventář a záleželo pouze
na zaměstnanci, co mu předloží a co
nikoliv. Dnes jsou inventáře či prozatímní soupisy k dispozici přímo na
webových stránkách (http://www.
abscr.cz/cs/pruvodce-po-fondech-sbirkach), takže si je badatel může
nastudovat doma a v Archivu žádat
už o konkrétní materiály. Zájem o archiválie ve správě Archivu bezpečnostních složek je velký nejen ze
strany historiků a novinářů, ale i z řad
veřejnosti.
Archiválie spravované Archivem
jsou zpřístupňovány ve třech badatelnách. Dvě z nich jsou umístěny
v Praze (v budovách Siwiecova 2,
Praha 3 – začala fungovat od 1. března 2008 – a Na Struze 3, Praha 1),
jedna v Kanicích u Brna.
Následující přehled ukazuje počet
badatelů, (tj. fyzických osob), badatelských návštěv a předložených
archivních materiálů v letech 2008
až 2009:
• Badatelna: Siwiecova (Havelkova)
Badatelé: 1828
Badatelské návštěvy: 4020
Předložené archivní jednotky: 27 897
• Badatelna: Na Struze
Badatelé: 1026
Badatelské návštěvy: 386
Předložené archivní jednotky: 46 793
• Badatelna: Kanice u Brna
Badatelé: 371
Badatelské návštěvy: 1051
Předložené archivní jednotky: 10 104.
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Největší část úřední agendy a dotazů, s nimiž se na Archiv obracejí
úřady a instituce veřejné správy, se
týká zjišťování a poskytování údajů
v rámci zákonů č. 451/1991 Sb. (tzv.
velký lustrační zákon), zákona č.
279/1992 (tzv. malý lustrační zákon),
zákona č. 412/2005 Sb. (o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnost n í způsobilost i), zá konů č.
40/1993 Sb. a 193/1999 Sb. (státní
občanství), zákona č. 255/1946 Sb.
(o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za
osvobození) a zákona č. 357/2005 Sb.
(o ocenění účastníků národního boje
za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po
nich).
Žádosti směřují v první řadě na
pracovníky skupiny evidenční. Na
jejich zpracovávání se dále podílejí
i skupiny pro přípravu dokumentů
a oddělení Archivu spravující archiválie. Pracovníci Archivu rovněž
vypracovávají anotace pro bezpečnostní řízení prováděná Národním
bezpečnostním úřadem a pořizují
kopie z archivních materiálů požadovaných státními orgány.
V roce 2008 Archiv poskytl informace o 23 902 osobách v rámci vyřízení 1214 žádostí. Největším žadatelem byl Národní bezpečnostní úřad,
jemuž Archiv vypracoval odpovědi na
609 žádostí.
• Národní bezpečnostní úřad
počet žádostí: 609
počet osob: 13 568
• Ministerstvo vnitra
počet žádostí: 285
počet osob: 7100
• Policie České republiky
počet žádostí: 121
počet osob: 349
• Zpravodajské služby
počet žádostí: 110
počet osob: 2055
• Ostatní
počet žádostí: 89
počet osob: 830
• Celkem
počet žádostí: 1214
počet osob: 23 902.
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V roce 2009 bylo zpracováno celkem
1167 úředních žádostí, které zahrnovaly vypracování lustrací k 24 124
osobám.
• Ministerstvo vnitra – bezpečnostní
odbor
počet žádostí: 286
počet osob: 6073
• Národní bezpečnostní úřad
počet žádostí: 326
počet osob: 14 709
• Úřad pro zahraniční styky a informace
počet žádostí: 106
počet osob: 1489
• Ministerstvo obrany – Vojenské
zpravodajství
počet žádostí: 20
počet osob: 411
• Úřad dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu
počet žádostí: 49
počet osob: 102
• Policie České republiky a Bezpečnostní informační služba
počet žádostí: 77
počet osob: 196
• ostatní
počet žádostí: 303
počet osob: 1144
• celkem
počet žádostí: 1167
počet osob: 24 124
Archiv bezpečnostních složek se
v letech 2008 a 2009 významnou
měrou podílel na různých výstavách,
zejména těch, které pořádal Ústav pro
studium totalitních režimů. Jednalo
se o projekty:
• K 231 - Aby se to už neopakovalo
• Tváře moci
• Sovětské tajné služby v Československu
• Praha objektivem tajné policie/ Prague
through the Lens of the Secret Police
• projekt My jsme to nevzdali sdružení
Post Bellum – výstavy Bezpečnostní
složky a listopad 1989 a Demonstrace
1989
• Brno v srpnu 1969
Z výstav pořádaných jinými organizátory participoval Archiv na akcích:

• Josef kardinál Beran, život a dílo
• Perzekuce římskokatolické církve
v Československu 1948–1960
• 20 let od pádu totality (nejen) v Praze 3.
Významnou aktivitou Archivu byla
webová výstava Výročí vzniku Československa v dokumentech Sboru národní bezpečnosti připravená v souvislosti s 90. výročím vzniku samostatného
československého státu. Přinesla
dosud nezveřejněné archivní dokumenty a fotograﬁe vytvořené Sborem
národní bezpečnosti, které se vztahují k oslavám 50. a 70. výročí vzniku
Československé republiky.
Archivní dokumenty z provenience
Státní bezpečnosti ve správě Archivu
bezpečnostních složek jsou hojně
využívány nejen pro úřední a badatelskou činnost, ale také novináři
a médii obecně. Archiv tak poskytl
zajímavé prameny pro projekty České televize V zajetí železné opony,
Neznámí hrdinové – pohnuté osudy
nebo Tajné akce StB.
Pracovníci Archivu – zejména absolventi vysokoškolského studia –
vyvíjejí také bohatou přednáškovou
činnost na různých konferencích
a seminářích. Jejich prostý výčet by
byl dlouhý, proto vyzdvihněme alespoň dvě akce – společný seminář
Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek
Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu pořádaný v listopadu
2009 a zejména mezinárodní workshop Zkušenosti postkomunistických
zemí s archivy bývalých bezpečnostních
složek.
Workshop byl první akcí svého
druhu v dosavadních dějinách Archivu. Dvoudenního pracovního setkání,
konajícího se pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR MVDr.
Jiřího Lišky, se v květnu 2009 zúčastnili zástupci partnerských institucí
ze Slovenska, Maďarska, Polska a Německa a byly na něm prodiskutovány
otázky týkající se procesu přebírání
archiválií od bývalých bezpečnostních
složek, zájmu společnosti o archiválie bývalých bezpečnostních složek,
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Bilance Ústavu pro studium totalitních režimů ČR a Archivu bezpečnostních složek

zpracovávání archivních fondů, digitalizace archiválií a webových možností.
Archiv bezpečnostních složek převzal od svého předchůdce odborné
periodikum, zveřejňující původní
vědecké práce z oblasti historických
věd, zejména z nejnovější historie
a z archivnictví, práce zaměřené na
historický vývoj bezpečnostního
aparátu, potažmo státní správy, perzekuci obyvatel a další souvislosti
s fungováním totalitních režimů v tuzemsku i zahraničí. První číslo vyšlo
v roce 2003 pod názvem Sborník Archivu Ministerstva vnitra. Sborník nadále vycházel jednou ročně v tištěné
podobě. Začátkem roku 2008 byl
distribuován již pod novým názvem
Sborník Archivu bezpečnostních složek,
č. 5/2007. Kategorii články a studie
dominoval text Organizační vývoj SNB
v 70. letech se zaměřením na jeho veřejnobezpečnostní složku od Ivy Kvapilové, v němž se podrobně zabývala
strukturou a vývojem SNB v 70. letech
dvacátého století, jeho personálním
obsazením, reorganizačními pokusy,
spoluprací s téměř všemi složkami
státního i nestátního aparátu a propleteností se Státní bezpečností
a ministerstvem vnitra. Jiří Mikulka
předložil v článku Akce „Letci“ příběhy pěti bývalých letců RAF, kteří se
v prosinci 1950 pokusili o odchod do
exilu. Tematika československých
letců RAF byla zmíněna též v části
Fondy a materiály. V rubrice Personálie pak zájemci našli biograﬁckou
studii o významném demokratickém
politikovi a politickém vězni komunistického režimu Prokopu Drtinovi
od Ondřeje Koutka a portrét Arnolda
Keilbertha, novináře a spolupracovníka Státní bezpečnosti, napsaný
Prokopem Tomkem.
V roce 2009 vyšlo 6. číslo tohoto
odborného periodika. Přineslo na
12 příspěvků pracovníků Archivu
bezpečnostních složek a Ústavu pro
studium totalitních režimů. Autoři se
zabývali především dobou komunistického režimu, ale sborník pokrýval
i období Protektorátu. Po základní
informaci o Archivu bezpečnostních

složek, jejímž autorem byl ředitel
Archivu Ladislav Bukovszky, se zájemci mohli seznámit s činností Úřadu spolkového zmocněnce pro podklady státní bezpečnosti bývalé NDR
tak, jak byla představena delegaci
složené ze zástupců Archivu a Ústavu při jejich návštěvě v květnu 2008.
Oddíl Články a studie začínal přehledem organizačního vývoje SNB
v 80. letech, zejména se zaměřením
na veřejnobezpečnostní složku, z pera
Ivy Kvapilové. Jednalo se o završení
rozsáhlého cyklu studií, v nichž se
autorka touto problematikou podrobně zabývala.
Další dva články se týkaly státních
hranic – Martin Pulec informoval
o operacích československých zpravodajských služeb na státních hranicích po r. 1948, Pavel Vaněk podal
nástin událostí, k nimž došlo v srpnových dnech r. 1968 u brigád Pohraniční stráže po invazi vojsk Varšavské
smlouvy. Odborník na historii bezpečnostní propagandy Petr Cajthaml
se tentokrát věnoval období 1968 až
1971. Příběh jednoho z defektorů komunistické rozvědky, Vlastimila
Ludvíka, přinesl Daniel Běloušek.
Oddíl Biograﬁe se zaměřil na životní
peripetie Leopolda Hoffmana (Jan
Kalous) a Oldřicha Bartáka (Martin
Tichý).
Ochuzeni nezůstali ani potenciální badatelé, kteří se mohli seznámit
s dokumenty o spolupráci čs. a sovětské rozvědky (Pavel Žáček), s archivním fondem 308, obsahujícím
prověřovací materiál k odbojovým
a partyzánským skupinám působícím
v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1945 (Ludmila Bayerová),
a s rešerší k problematice zneužívání drog v materiálech ABS (Tomáš
Zapletal).
V tomto roce měli badatelé v badatelnách Archivu poprvé možnost
využití unikátní technologie – nahlížení do archiválií v tzv. digitálním
archivu. Archiv dne 10. července 2009
ve spolupráci s Ústavem zahájil pilotní část projektu elektronické badatelny. Ve všech badatelnách Archivu
mohou zájemci nahlížet do dokumen-

tů digitalizovaných z archivních
fondů a sbírek Archivu. Veřejnosti se
tak otevřela nová možnost, jak pracovat s archivy bývalých bezpečnostních složek komunistického Československa. Zat ímco dosud bylo
možné procházet digitalizované kopie
pouze těch materiálů, které si badatel vyžádal, nyní může nahlížet do
všech archiválií, jež jsou v digitálním
archivu uloženy. Počet úkonů, které
je třeba provést od digitalizace archiválie po její zpřístupnění badateli
v elektronickém archivu, je poměrně
velký. V prvé řadě je třeba, aby byl
digitalizovaný materiál opatřen metadaty, tj. elektronickými popisnými
a identifikačními údaji, díky nimž
systém vyhledá požadovaný archivní
materiál. Teprve po provedení metadatace a ověření, že se materiál nenachází v některém z režimů omezujících jeho zpřístupnění, může být
zpřístupněn badateli. V blízké době
budou v digitálním archivu zpřístupněny svazky kontrarozvědného rozpracování. Elektronický archiv funguje v testovacím provozu, při němž
jsou průběžně odstraňovány vyskytnuvší se závady a řešeny různé technické problémy.
V průběhu roku 2009 bylo zřízeno
nové oddělení péče o fyzický stav
archiválií. Dne 17. prosince 2009 bylo
slavnostně otevřeno restaurátorské
pracoviště. Oddělení ve své struktuře zahrnuje tato odborná pracoviště
pro restaurátorské a konzervátorské
ošetření a zpracování archiválií spravovaných Archivem:
• provoz technologie hromadného
odkyselování archiválií – Neschen
C 500,
• pracoviště přípravy archiválií (evidence, třídění, mechanické čištění
atd.),
• vlastní restaurátorská dílna a ateliér, tzv. „mokrý provoz“
• laboratoř pro individuální možnost
dezinfekce archiválií, neutralizaci
vázaných dokumentů metodou Bookkeeper, hromadné dolévání papíroviny a jiné práce.
Významným faktorem ovlivňujícím
koncepci činnosti oddělení je zave-
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V badatelně ABS se pořádají i exkurze a semináře

dení technologie hromadného odkyselování nevázaných dokumentů –
Neschen C 500. Tato technologie je
v současné době jedinou fungující
technologií hromadného odkyselování v rámci celé České republiky.
Principem hromadného odkyselování – neutralizace technologií Neschen
– je metoda založená na kapalném
procesu, který v jednom kroku slučuje tři základní postupy ošetření –
fixaci inkoustů a razítek, vlastní
neutralizaci a doklížení. Po uvedení
do plného provozu bude představovat
jednu ze dvou hlavních linií činnosti
oddělení. Předpokládá se poskytnutí
části volné kapacity v rámci širší
archivní sítě.
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Druhou linií práce oddělení je standardní restaurátorská a konzervátorská činnost. Pracovníci oddělení
zpracovali také několik odborných
stanovisek a posudků k umístění
několika výstavních projektů, na
kterých se Archiv bezpečnostních
složek podílel.
Archiv bezpečnostních složek
spolupracuje s ostatními archivy
a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušenost í v odbor ných otázkách, ve
vědeckém bádání a využívání archiválií. Tato spolupráce je kromě
institucí v České republice směřována také k zahraničním partner-

Foto: Jiří Reichl

ským institucím. Archiv navázal
spolupráci s Úřadem spolkového
zmocněnce pro podk lady státní
bezpečnosti bývalé NDR v Německ u , s Ús t avem n á r od n í pa mět i
v Polsku, s Historickým archivem
maďarské státní bezpečnosti, s Národní radou pro studium dokumentů Securitate a s Ústavem pro vyš e t ř o v á n í z lo č i nů k omu n i s mu
v Rumunsku, s washingtonským
United States Holocaust Memorial
Museum, s Ukrajinským institutem
národní paměti a s Bezpečnostní
službou Ukrajiny. Velmi dobrou
spolupráci má Archiv s Ústavem
paměti národa na Slovensku, zejména s Archivem ÚPN.
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