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02 První cela je nezapomenutelná

S Františkem Stárkem o zatýkání, prvních a následujících 
celách, Botticelliho Venuši, pudingových mejdanech, 
Voknu a relativní velikosti Václaváku

Na počátku bylo slovo 
… byli Hells Devils

Kořeny českého 
undergroundu

Nepřizpůsobiví

Studenti, máničky a další 
pohledem československých 
mocenských orgánů02
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SECURITAS IMPERII 18 (01/2011)
Již osmnácté číslo odborného časopisu Securitas Imperii přináší 
sedm studií s širokým tematickým záběrem.

Zdeněk Hazdra a Dita Jelínková obracejí ve svých příspěvcích 
pozornost k českým šlechtickým rodům a jejich osudům pod 
vládou hned několika totalitních režimů – Hazdra popsal životní 
příběh Františka hraběte Bořka-Dohalského z Dohalic, Jelínková 
se zabývá rodinou Huga Salm-Reifferscheidta.

Další články se nejrůznějšími způsoby dotýkají druhé světově války. 
Ladislav Kudrna seznamuje čtenáře s neznámým dokumentem – 
zprávou divizního generála Ing. Aloise Vicherka o událostech od 
československé mobilizace do 4. března 1941. Lukáš Vlček se zaobírá 
historií Lidového soudního dvora v Berlíně, Jan Vajskebr organizací 
německé pořádkové policie v Protektorátu Čechy a Morava, zatímco 
Radka Šustrová se zaměřila na osudy německých dětí, které do 
Protektorátu naopak jezdily „na zotavenou“. 

Příběh výjimečné osobnosti, patera Františka Štveráka, zpracovala 
Stanislava Vodičková. Válečných událostí se týká i rubrika 
Dokumenty – Pavel Žáček se v ní věnuje problematice vlasovců 
z německého úhlu pohledu.

V Securitas Imperii najdete také řadu recenzí, anotací a zpráv.      

ÚSTR, Praha 2011, brož., 344 str., ISSN 1804-1612

Ústav pro studium totalitních režimů 
žádá veřejnost o spolupráci 
při dokumentaci osudů 
československých občanů 
vězněných v sovětských 
pracovních táborech. 
V minulosti prošlo sovětskými věznicemi 

a lágry několik tisíc československých 

občanů. Pokud jste znali člověka 

s podobným osudem nebo vlastníte 

nějaké zajímavé materiály vztahující se 

k tomuto tématu, např. fotografie, 
dokumenty, písemné 
vzpomínky apod., obraťte se prosím 

na adresu: Ústav pro studium totalitních 

režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, 

tel.: +420 221 008 274, 

e-mail: sekretariat@ustrcr.cz. 

Děkujeme za spolupráci.
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editorial

paměť a dějiny 2011/02 1

Vážení čtenáři,

pokud podrobněji sledujete situaci na Slovensku, určitě 
jste postřehli, že tam probíhá diskuse o postavení a čin-
nosti naší partnerské instituce, Ústavu pamäti národa. 
Jde o naprosto legitimní proces, obzvláště pokud si při-
pomeneme myšlenky a vize zakladatele této instituce 
Jána Langoše. Není od věci se čas od času zastavit, zre-
kapitulovat své výsledky a položit si otázku, zda a na-
kolik jsme odbočili od vytyčené cesty. Obtížně pochopi-
telné je však vtahování Ústavu pro studium totalitních 
režimů do této diskuse, a to formou nepravdivé – a pro-
to zavádějící – argumentace. 

Čtyři osobnosti veřejného života – František Mikloško, 
Ján Čarnogurský, Milan Zemko a Jozef Jablonický – za-
slaly 2. května 2011 předsedkyni vlády Slovenské repub-
liky otevřený dopis, v němž varují před případnou změ-
nou zákona o Ústavu pamäti národa, která by umožnila 
výměnu předsedy jeho správní rady, či dokonce celé 
správní a dozorčí rady před uplynutím funkčního obdo-
bí, což by mohlo vystavit tuto instituci politickým tlakům. 
Nové vedení Ústavu pamäti národa by prý mohlo ovliv-
ňovat badatele, aby svůj výzkum přizpůsobili požadavkům 
momentální politické moci, jinak by hrozila jeho opako-
vaná výměna. A dopis pokračoval: Odstrašující je příklad 
obdobného ústavu v ČR – Ústavu pro studium totalitních 
režimů. V průběhu roku se tam vystřídali čtyři ředitelé.

Nezbývá mi než jakoukoliv souvislost mezi českou 
a slovenskou situací zásadně odmítnout. Zůstává sice 
faktem, že první výběrové řízení Rady Ústavu konané 
v únoru loňského roku se příliš nevyvedlo. Přesto se dá 
zpětně konstatovat, že jak čeští politici, tak členové Rady 
Ústavu svoji roli zvládli na výbornou.

Senát Parlamentu České republiky nepožadoval změ-
nit zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalit-
ních režimů a Archivu bezpečnostních složek, pouze 
23. dubna 2010 ve svém usnesení č. 482 konstatoval, že 
řešení je zcela v pravomoci Rady Ústavu, kterou vyzval 
k důslednému dohledu na řádné naplňování všech zá-
konných úkolů Ústavu. Nezávislost instituce, do jejíž 
činnosti se dá zasáhnout pouze zákonem, tak nebyla 
nijak dotčena. 

Rada Ústavu sice byla nucena zorganizovat dvě výbě-
rová řízení a jmenovat navíc – bez výběrového řízení – 
jednoho dočasného ředitele, nicméně neporušila zásad-
ně žádné demokratické procedury, nebo dokonce zákon. 
V předvolebním období dokonce důrazně odmítla zapo-
jení Ústavu nebo Archivu do politického předvolebního 
boje, stejně jako jakékoliv stranicko-politické ovlivňo-
vání.

Věřím, že toto stručné připomenutí uvedlo vše do 
správných souvislostí. Zcela jistě by neuškodilo nabídnout 
našim slovenským přátelům určitou pomoc, třeba ve 
formě odborného semináře, a nahradit tak zjevný defi cit 
přesných a pravdivých informací o činnosti našeho Ústa-
vu a případně i Archivu bezpečnostních složek. Tato 
nabídka by snad pomohla posunout zmatenou situaci 
okolo Ústavu pamäti národa směrem ke správnému ře-

šení. Už jen s ohledem na světlou památku Jána Lango-
še, který výrazně ovlivnil jak vznik slovenského ústavu, 
tak i obou našich institucí v České republice.

Ústav pro studium totalitních režimů, stojící v čele 
pracovní skupiny pro zřízení Platformy evropské pamě-
ti a svědomí, nijak netěší, když je jeden z jeho nejbližších 
partnerů takto nestabilní. A to právě v době, která může 
být rozhodující v naší společné snaze o jednotný postup 
při vytváření nadnárodního, evropského organismu, 
spojujícího západ i východ Evropské unie, tolik potřeb-
ného k formulování styčných paradigmat společné ev-
ropské paměti.

Pavel Žáček
ředitel ÚSTR 2008–2010
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