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Zabýváme se kontroverzními tématy, naši redaktoři mají vlastní, 

často nepopulární názory a provokativní komentáře. Moderátoři 

jsou neodbytní, rozhovory dlouhé a navíc nehrajeme žádnou uklidňující 

hudbu. Nenecháme nikoho oddechnout ani během reklam… 

… žádné totiž nevysíláme.

Mezi 18. a 24. hodinou nás naladíte na SV (AM) 639, 954 a 1332 kHz  

nebo v síti digitální televize v programu ČRo Rádia Česko, po celý den  

pak na internetu na sestka.rozhlas.cz.

Naše vysílání
vás

neuklidní
Z

Nová služba posluchačům
Newsletter šéfredaktora stanice Daniela Rause

Přihlaste se na adrese sestka.rozhlas.cz/newsletter a každý týden  
dostanete komentovaný výběr toho nejlepšího z našeho vysílání.

Ondřej Koutek

PROKOP DRTINA 
Osud československého demokrata

Bez velké nadsázky se dá říci, že snad každý, kdo se zajímá o naše nejnovější dějiny, 
četl paměti Prokopa Drtiny nazvané Československo můj osud. Někdejší ministr 
spravedlnosti, jeden z čelných představitelů demokratické politiky předúnorové 
doby, v nich zachytil zlomové okamžiky československých dějin, události, jichž byl 
sám aktivním účastníkem. Kniha historika Ondřeje Koutka sleduje osud politika, 
jehož život se téměř bezezbytku překrýval s dobou existence Československa. Autor 
věnuje pozornost všem obdobím Drtinova života, počínaje první republikou, kdy 
mladý příslušník národně socialistické strany vstoupil do služeb prezidenta Beneše. 
Po Mnichovu se Drtina angažoval v odboji a po odchodu do exilu se stal aktivním 
členem politické reprezentace a pod pseudonymem Pavel Svatý také známou 
a oblíbenou postavou zahraničního rozhlasového vysílání. Vrchol a zlom Drtinovy 
politické kariéry představuje poválečné tříletí, kdy působil jako ministr spravedlnosti 
v tehdejších československých vládách. Jeho poúnorové osudy byly dramatické – po 
pokusu o sebevraždu skokem z okna byl zatčen, do roku 1960 vězněn, po nepříliš 
úspěšných snahách o rehabilitaci pak za normalizace aktivně působil v disentu. 
Kniha O. Koutka, opírající se o velké množství pramenů, je portrétem demokrata, 
člověka veřejně aktivního za všech režimů, a současně dějinami československé 
demokracie jako takové.

Vyšehrad, ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, váz., 440 str.
ISBN 978-80-7429-069-5 (Vyšehrad), ISBN 978-80-87211-50-2 (ÚSTR)
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Milé čtenářky, milí čtenáři,

čas neuvěřitelně letí a ke svému závěru se blíží rok, 
který bude prvním celým kalendářním rokem, v němž 
mám tu čest stát v čele Ústavu pro studium totalitních 
režimů (ÚSTR). Je to tedy příležitost k jistému dílčímu 
bilancování uplynulého období. Někteří lidé se mě pta-
jí, zda nelituji svého rozhodnutí stát se ředitelem ÚSTR. 
Vždy bez výjimky odpovídám, že nikoli. Naopak chápu 
tuto etapu jako důležitou misi při očišťování historické 
paměti a tím i kultivaci celé společnosti. 

Heslo našeho ústavu „Ten, kdo nezná svou minulost, 
je odsouzen ji opakovat“ je více než výmluvné. Zákon 
č. 181/2007 Sb. nám v paragrafu 4, kromě dalších úko-
lů, ukládá zkoumat a nestranně hodnotit dobu nesvo-
body a období komunistické totalitní moci. To jsou 
hlavní mantinely, v nichž se ve své činnosti pohybu-
jeme. Významnou pomocí při stanovování priorit je 
působení Vědecké rady ÚSTR. Jsem proto velmi rád, 
že se podařilo tento orgán, výslovně v zákoně zmiňo-
vaný (viz § 9, e), doplnit a umožnit mu tak plnohod-
notné fungování. Za důležité pokládám rovněž zříze-
ní Poradního kolegia ředitele ÚSTR, jehož členové 
pocházejí z různých oblastí života společnosti a po-
máhají formulovat aktuální otázky, na něž je třeba 
odpovídat.

Avizoval jsem rozšíření mezinárodní spolupráce, ve 
smyslu § 4, h, zák. č. 181/2007 Sb. Zatímco dějiny a zlo-
činy nacionálního socialismu jsou od roku 1945 před-
mětem podrobného zkoumání, je dvacetiletí od pádu 
komunismu v Evropě svědkem rostoucí potřeby dosáh-
nout pravdy, vědění a spravedlnosti i s ohledem na 
diktatury komunistické. Faktem zůstává, že mnoho 
pachatelů zločinů minulosti dosud nebylo potrestáno. 
Občané zemí, jež nebyly svědky komunismu, a mladší 
generace v zemích, které komunismus přežily, s ním 
musejí být konfrontováni a musejí o něm být informo-
váni a vzděláváni obdobným způsobem, jakým jsou 
vzděláváni o nacismu a fašismu. Na základě neblahých 
zkušeností s popíráním holocaustu víme, že v Evropě 
je potřeba stále podporovat kulturu připomínání, kte-
rá bude ctít oběti a ty, jež vzdorovali různým formám 
zla. Tímto tématem se zabývá např. i rezoluce Parla-
mentního shromáždění Rady Evropy o nutnosti mezi-
národního odsouzení zločinů totalitních komunistických 
režimů z ledna 2006, Pražská deklarace o svědomí Ev-
ropy a komunismu z června 2008 i další rezoluce Ev-
ropského parlamentu Svědomí Evropy a totalita z dub-
na 2009. Stejným směrem jdou i závěry Rady Evropské 
unie o svědomí Evropy a totalitě z června 2009 a o po-
vědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy 
v Evropě z června 2011 a naposledy i Varšavská dekla-
race u příležitosti Evropského dne památky obětí to-
talitních režimů ze dne 23. srpna 2011. 

Jako odpověď na potřebu zintenzívnit dosud vykonanou 
práci, již koordinoval právě ÚSTR, stvrdili 14. října to-
hoto roku zástupci dvaceti institutů ze třinácti evrop-
ských zemí po tříleté pečlivé přípravě svým podpisem 

vznik Platformy evropské paměti a svědomí. Slavnostní 
podpis proběhl v Lichtenštejnském paláci v Praze za 
účasti premiérů České republiky, Maďarska a Polska 
v rámci summitu zemí Visegrádské čtyřky, pod patro-
nací předsedy vlády ČR Petra Nečase.

Platforma směřuje k vytvoření celoevropského doku-
mentačního střediska a památníku obětem všech tota-
litních režimů. Jejich smyslem je připomínat tyto oběti 
a zvyšovat povědomí o zločinech spáchaných totalitními 
režimy. Je to konkrétní příspěvek ke vzdělávání mladých 
lidí v této oblasti, příspěvek k prohloubení integrace 
všech občanů Evropy, posilování respektu a chápání 
klíčového významu demokracie, lidských práv a evrop-
ských tradic a vlády práva v celé Evropě s cílem zamezit 
budoucím hrozbám demokracii na našem kontinentu. 

Dalším zcela zásadním momentem je schválení zá-
kona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu 
proti komunismu, který vstoupil v platnost symbolicky 
dne 17. listopadu. Za důležitý pozitivní signál pokládám 
fakt, že tento zákon byl přijat napříč politickým spek-
trem, což je výrazem zrání společenského povědomí 
v této oblasti. Archiv bezpečnostních složek i ÚSTR 
budou na plnění zákona participovat formou vypraco-
vávání odborných stanovisek na žádost Ministerstva 
obrany. Obě naše instituce se na své úkoly pečlivě při-
pravovaly, aby co nejlépe plnily zákonem dané povin-
nosti.

Na závěr nechci pominout důležitou ekonomickou 
stránku. Jsem rád, že mohu konstatovat, že i přes hos-
podářskou recesi je rozpočet naší kapitoly stabilizovaný, 
což je dobrým předpokladem i do nadcházejícího roku. 
Dobré výsledky našeho hospodaření potvrdila i kontro-
la z Ministerstva fi nancí, která u nás v podzimních mě-
sících probíhala. 

Děkuji na tomto místě týmu svých spolupracovníků, 
že se nám daří plnit naše zákonné úkoly. Jsem přesvěd-
čen, že máme do budoucnosti dobře našlápnuto.

Daniel Herman
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