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František Vacek – krátká kariéra 
popraveného agenta-chodce
Zapomenutý příběh studenta, jehož téměř 
„mašínovská“ cesta za svobodou skončila tragicky

První následovník 
Sebeupálení dělníka  
Josefa Hlavatého  
20. ledna 1969 v Plzni

Budoucnost českého skautingu  
je v jeho minulosti
Rozhovor s Jiřím Zachariášem  
o českém skautingu v době komunismu
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Hnědá kniHa
o procesech s českým undergroundem 

Na konci roku 1976 vydali Jaroslav Kořán a  Vendelín Komeda sami-
zdatem soubor dokumentů, který zachycuje to nejpodstatnější, co se 
v tomto roce pro společenství českého undergroundu událo – soudní 
řízení s jeho představiteli a jejich ohlas ve veřejných sdělovacích pro-
středcích i  u  tehdejších disidentů. Tomuto samizdatu, původně bez 
titulu, se podle barvy obálky začalo říkat „hnědá kniha“. Šlo o zcela oje-
dinělou edici, která se brzy začala dále opisovat, takže existuje alespoň 
ve třech postupně rozšiřovaných verzích.

Hnědá kniha již ve svém prvním samizdatovém vydání shromáždila 
dokumenty a související zprávy ze dvou procesů – pražského a plzeň-
ského –, které jsou společně označovány jako „případ Plastic People“. 
V dalším vydání je navíc dokumentován soudní proces s Janem Prin-
cem z r. 1977. 

Nynější první tištěná edice Hnědé knihy, která ve svém jádru vychází 
z nejširšího, třetího samizdatového vydání z roku 1980, jehož pořada-
telem byl Jaroslav Suk, je obohacena o tehdy nedostupné dokumenty, 
ať už je blokovala železná opona nebo utajenost archivů tehdejšího 
Ministerstva vnitra ČSR. Tyto materiály jsou výmluvným dokladem 
fungování tehdejšího totalitního režimu. Doplněny jsou i ukázky do-
bového zahraničního tisku, dávající přehled o kampani, která byla ve 
prospěch vězněných vedena na Západě. Rozsáhlý poznámkový aparát 
pak přináší řadu nových, cenných informací.

ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, váz., 416 str., 

ISBN 978-80-87211-74-8

Edice dokumentů Vypovídat pravdu a  nic neza mlčet přináší úplný 
soubor svědeckých výslechů pořízených Parlamentní vyšetřovací 
komisí Federálního shromáždění ČSFR v období od listopadu 1990 
do prosince 1991. 

Kniha obsahuje i výpovědi vybraných účastníků demonstrace na Ná-
rodní třídě, představitelů opozičních iniciativ, tzv. šedé zóny, funk-
cionářů KSČ a  jejích centrálních i regionálních mocenských orgánů 
a společenských organizací včetně médií. 

Publikaci doplňuje  CD  s  dalšími do kumenty včetně tzv. autentizo-
vaných sešitů vysokých funkcionářů Státní bezpečnosti, záznamu 
radioprovozu útvarů SNB zasahujících na Národní třídě nebo závě-
rečné zprávy parlamentní vyšetřovací komise.

ÚSTR, Praha 2013, 1. vydání, váz., 468 str., 

ISBN 978-80-87211-77-9  

Pavel Žáček

VyPoVídat PraVdu  
a nic neza mlčet
Protokoly parlamentní vyšetřovací komise  
pro objasnění událostí 17. listopadu 1989

Knihy si můžete zakoupit v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů  
a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz
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editorial

paměť a dějiny 2013/01 1

dovolte mi připomenout, na jakém právním základě Ústav 
pro studium totalitních režimů před pěti lety vznikl. Jeho his-
torie nesahá pouze k zákonu č. 181/2007 Sb., o vzniku Ústavu 
a Archivu, z června 2007, ale až k zákonu č. 198/1993 Sb., 
o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti 
němu, z července 1993. Již tehdy tato právní norma dekla-
rovala, že KSČ, a zejména její vedení, je politicky odpo-
vědná za programové ničení tradičních hodnot evropské 
civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, 
za morální a hospodářský úpadek provázený justičními 
zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, na-
hrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním 
řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, 
zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k poli-
tickým a ideologickým účelům 
a bezohledným ničením přírody.

Během uplynulých dvaceti 
let se náš stát téměř ve všech 
oblastech snažil zmírnit výše 
zmíněné důsledky působení 
komunist ického režimu na 
společnost. Rozhodně se nedá 
říci, že bychom vše zvládli doko-
nale. Něco se podařilo více, něco 
méně. Jako u veškerého lidského 
konání. Přesto se v rámci evrop-
ského společenství nemusíme 
nijak stydět.

Pokud mohu z odstupu po-
soudit, snad největší dluhy zůstaly v oblasti morálky, 
podrobného poznávání totalitní reality, hledání odpověd-
nosti a trestněprávního postihu prokazatelných politicky 
motivovaných zločinů. I přes maximální snahu našeho 
blízkého partnera, Úřadu dokumentace a vyšetřování zlo-
činů komunismu, působícího od roku 1995 jakou součást 
Policie ČR, nebylo možné v rámci obnovy právního řádu 
vyšetřit a postihnout veškeré trestné činy, které se staly 
v letech 1948 až 1989.

Důsledky působení totalitního režimu na morálku a hod-
notová měřítka jsou značné. Jsem však přesvědčen, že 
hluboké kořeny, z nichž naše civilizace vyrůstá, mají v sobě 
stále dostatek energie, abychom z nich i dnes mohli čerpat 
sílu pro obnovu společnosti. Je to proces vícegenerační, 
ale nepochybuji o tom, že jej zvládneme. 

Po několika nesmělých legislativních pokusech se ze-
jména díky Senátu PČR podařilo přijetím zákona o vzniku 
Ústavu a Archivu vyrovnat zpoždění, které Česká republika 
měla vůči Německu, Polsku, Maďarsku, Slovensku, Bul-
harsku, Rumunsku a dalším zemím, v nichž byly zřízeny 
instituce historické paměti. 

Od února 2008 tak Ústav dostal do vínku zkoumání 
a nestranné hodnocení nejenom období komunistické 
totalitní moci, ale i předchozí doby nesvobody, tj. nacis-
tické okupace z let 1938–1945. V centru jeho pozornosti 

je antidemokratická a zločinná činnost orgánů státu, 
zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinná činnost 
komunistické strany, jakož i dalších organizací založených 
na její ideologii.

Ze zákona Ústav analyzuje příčiny a způsob likvidace 
demokratického režimu v období komunistické totalitní 
moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob 
na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu.

Naším dalším úkolem je získávat a zpřístupňovat ve-
řejnosti dokumenty vypovídající o nacismu i komunismu 
a formách pronásledování i odporu, dokumentovat – nikoli 
vyšetřovat! – nacistické a komunistické zločiny. Různý-
mi formami, vydáváním a šířením publikací, pořádáním 
výstav, seminářů, odborných konferencí a diskusí, jsme 

povinni poskytovat veřejnosti 
výsledky své činnosti. 

Ústav se maximálně snaží 
spolupracovat s vědeckými, kul-
turními, vzdělávacími a dalšími 
institucemi za účelem výměny 
informací a zkušeností, včetně 
spolupráce se zahraničními insti-
tucemi, a to nejen napříč Evropou, 
ale také například ve Spojených 
státech a Izraeli.

V neposlední řadě Ústav na 
základě zákona zodpovědně, 
systematicky, efektivně a kvali-
fikovaně převádí do elektronické 

podoby archiválie a dokumenty převzaté Archivem bezpeč-
nostních složek, případně i písemnosti z dalších veřejných 
institucí. 

Obdobně bych mohl citovat povinnosti ABS, který je 
nedílnou součástí naší kapitoly státního rozpočtu. Již 
pět let se s námi Archiv podílí na nápravě předchozích 
nedostatků zejména v oblasti zlepšování služeb a kvali-
ty komunikace s badatelskou veřejností a zpracovávání 
archivních fondů a sbírek. 

Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem 
zaměstnancům Ústavu i Archivu za jejich práci, nasazení 
i odborné výsledky. Děkuji jim i z toho důvodu, že si uvědo-
mují vysokou společenskou potřebnost naší společné práce.

Závěrem mi, jako řediteli Ústavu a správci kapitoly stát-
ního rozpočtu, dovolte veřejně prohlásit, že Ústav i Archiv 
přes řadu problémů plní v rámci svých finančních i per-
sonálních možností své úkoly dané zákonem. 

V závěru musím konstatovat, že jsme naši historio-
grafii obohatili o řadu publikací i studií a český veřejný 
diskurz o mnoho odborných názorů a nových informací. 
Jednoznačně jsme také garantovali nikoliv automatickou 
nadstranickost naší společné práce s politicko-historickou 
matérií zanechanou nám předchozími totalitními režimy. 

Z projevu ředitele Daniela Hermana  
k 5. výročí vzniku ÚSTR a ABS, 1. 2. 2013

Vážení přátelé, 


