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summaries

Jan Rychlík
a long journey to the West: The  
final act from Helsinki and trav-
elling of czechoslovak citizens 
abroad
After a brief period of open borders 
between 1968 and 1969, the barriers 
at border crossings were closed again. 
Travelling anywhere became difficult 
again, and any journey to the West was 
almost impossible, at least for those 
whose cadre profile was not “good 
enough”. A change was expected from 
the agreements from Helsinki, but 
despite the attached signature of the 
Czechoslovak party and state leaders 
the factual consequences were fragile. 

Prokop Tomek
Families divided by the Iron curtain 
and the Helsinki process
The issue of families split after 1948 
by the Iron Curtain is one of the 
historical topics that are somewhat 
neglected. Yet, as only a few others, 
these painful stories fundamentally 
affected the people concerned and 
completely changed their lives. This 
is a typical totalitarian phenomenon 
without any equivalent in previous 
times. Children became hostage to the 
state and a tool for arbitrary punish-
ment and extortion of their parents. 

Markéta bártová
It’s not easy, it’s hard work: The 
case of the double murderer from 
borderlands
The name of Václav Rousek first ap-
peared in literature in connection 
with the list of death penalties carried 
out in Czechoslovakia in the past. He 
was listed as a person sentenced to 
capital punishment for the crime of 
murder and treason. Based on newly 
discovered sources, it can now be un-
equivocally stated that it was a matter 
of purely criminal character. Václav 
Rousek brutally murdered two young 
people who believed him to lead them 
safely across the border.

Anne Lungová
Ice age: an attempt to reconstruct 
adolf opel’s and Ingeborg  
Bachmann’s journey to Prague

In January 1964 it was bitter cold in 
the capital of Czechoslovakia. On 16 
January two young Austrian intellec-
tuals, writer and publicist Adolf Opel 
and poet Ingeborg Bachmann, trav-
elled from Berlin to Prague by train, 
because the day before, due to snow 
and frost, they were not able to reach 
their goal by car. Just as cold as the 
weather in Prague was the political 
situation in Czechoslovakia. 

Jan Horník
an escape from the Nikolai camp 
through a tunnel
It is Sunday afternoon, 6 November 
1955, a chilly autumn day. Antonín 
Tomík just touched the back of the 
wooden fence separating the prison 
camp from the barracks of the guards. 
The planked fence leads approximate-
ly through the middle of the Nikolai 
camp. Nikolai is one kilometre north 
of Jáchymov in the Ore Mountains, 
around which the prisoners mine 
uranium ore that goes to the USSR 
without compensation.

Jaroslav Rokoský
“If I’m not hanged, I’ll be home 
and dry”. The case of Josef  
chalupa, an SNB sergeant
The State Court, a special tribu-
nal set up by the Communist Party 
for “political crimes”, sentenced 27 
thousand people from October 1948 
to December 1952. Josef Chalupa, a 
young man from a very poor family, 
faced it twice. Disappointed with the 
communist government, he joined the 
third resistance movement and then 
teetered on the brink of death.

Milan bárta
In times of exit visa permits:  
an outline of the organization and 
operation of the Visa and Passport 
administration Section of the 
Federal ministry of the Interior
Visa and passport administration in 
the period of normalization has not 
yet been subject to research. To a sig-
nificant degree, it is caused by the fact 
that the preserved documents are not 
organized and there is no inventory 
of the collection. Given its scope and 

focus, this study does not attempt to 
present a comprehensive treatment of 
the subject, but merely to outline the 
organization and operation of the Visa 
and Passport Administration Section, 
focusing on the consequences aris-
ing for its work from the adoption 
of the final act of the Conference on 
Security and Cooperation in Europe 
(CSCE) in the field the foreign policy 
of the Ministry of the Interior.

Peter Jašek
marcel Strýko under the surveil-
lance of the State Security 
The author looks into an operation 
initiated by the State Security (ŠtB) 
against Košice-based dissident Marcel 
Strýko in the 1980s. Marcel Strýko 
and his group The Nace belonged 
among the leading representatives 
of the dissident movement in Košice. 
Their activities were wide-ranging: 
from producing music which was close 
to the underground to spreading sam-
izdats to organizing secret concerts 
and exhibitions. The State Security 
used all accessible means while deal-
ing with his case: from wiretapping to 
intercepting his correspondence. At 
the same time, several secret agents 
shadowed Marcel Strýko and reported 
on him to the State Security. 

Mirek Vodrážka
marcel Strýko: The story of the 
raja yoga priest of košice’s com-
mune
The text demonstrates an alternative 
way of life of the Slovak underground 
artist, philosopher and shortly also 
politician Marcel Strýko and his 
Košice friends. The Communist se-
cret police spied on the young peo-
ple for a long time and carried out 
systematic destructive measures to 
prevent their independent cultural 
and religious activities. At the end 
of 1989, a fateful connection with the 
Prague dissidents led Marcel Strýko 
to adopt a unique nonconformist at-
titude and during the subsequent dis-
integration of the Czechoslovak state 
he publicly opposed nationalism and 
anti-Semitism, advocating the idea of   
maintaining the common state.
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Knihy si můžete koupit v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů  
a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz

Nikolaj Siněvirskij: Smerš 
Rok v táboře nepřítele
Jan Dvořák (ed.)

ÚSTR, Praha 2015 
1. vydání, váz., 432 str. 

ISBN 978-80-87912-25-6

František Polák byl legionářem v Rusku, ve 20. letech advokátem dělníků a komunis
tických aktivistů, který v roce 1930 vystoupil z KSČ na protest proti ovládnutí strany 
radikálním křídlem. Jako uprchlík před nacismem se stal členem čs. zahraniční 
armády na východě, následně byl však zrazen jejími vedoucími činiteli a vydán 
NKVD. V letech 1939–1947 byl vězněn v Gulagu. Po návratu do Československa 
v březnu 1948 uprchl na Západ s cílem informovat svět a rodnou zemi o sovětské 
realitě, které sám dlouhá léta odmítal uvěřit. Přestože sepsal vzpomínky na Gulag 
již koncem 50. let v exilu, v jeho domovině se jim v následujících padesáti letech ne
dostalo zasloužené pozornosti. Předkládaná publikace má za cíl tento deficit napravit 
a přiblížit české veřejnosti osobnost Františka Poláka i jeho dílo.

František Polák: Sedm let v Gulagu
Vzpomínky pražského advokáta na sovětské pracovní tábory 
Adam Hradilek, Zdeněk Vališ (eds.)

Nikolaj Siněvirskij (vl. jménem Michail Dimitrovič Mondič), rodák z Podkarpatské 
Rusi, podává ve svých deníkových zápiscích svědectví o činnosti jedné z nejpřísněji 
utajovaných špionážních organizací 20. století – sovětské vojenské kontrarozvědky 
Smerš, v níž působil několik měsíců jako tlumočník. Deník zachycuje pouze necelý 
rok autorova života, nabízí však ojedinělý pohled na metody sovětského represivního 
aparátu na území osvobozeném Rudou armádou v závěru 2. světové války. Český 
čtenář tak má poprvé téměř po sedmdesáti letech od prvního vydání deníku možnost 
seznámit se s aktivitami Smerš i v Československu, zvláště v Praze, kde probíhala 
hlavní vlna zatýkání. 

ÚSTR, Praha 2015 
1. vydání, váz.,169 str. 

ISBN 978-80-87912-23-2

Československo v letech 1954 –1962
Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.)

Institut interkulturního, 
mezináboženského  

a ekumenického výzkumu  
a dialogu UPOL,  

ÚSTR, Praha 2015 
1. vydání, brož., 159 str.  

ISBN 978-80-87912-00-3

Helsinská konference prosadila v roce 1975 zásadu lidských práv nejen do 
diplomatické agendy. V následujícím desetiletí se ukázalo, že stejně důležitý pro 
změny v Evropě byl i „helsinský proces“ vedený zdola. Jeho součástí se stalo 
také probuzení církví ve středoevropském regionu. Duchovní i laici, především ti 
působící neveřejně, začali formulovat stále důraznější požadavky na dodržování 
náboženských a občanských svobod. Výrazným mezníkem tohoto dění se stala poutní 
slavnost na Velehradě v červenci 1985, kdy se zde shromáždil velký počet věřících 
z Československa i sousedních zemí. Původně plánovaná mírová slavnost se změnila 
v demonstraci za náboženské a občanské svobody. Katalog vedle tematických textů 
přináší i řadu unikátních dokumentů a fotografií.

Velehrad vás volá! 
Katalog ke stejnojmenné výstavě, jež doprovázela mezinárodní konferenci Velehrad vás 
volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru. 

Tato kolektivní monografie obsahuje téměř pět desítek příspěvků, jejichž autorky 
a autoři nahlížejí na léta 1954–1962 z různých úhlů. Vznikla tak mozaika života 
československé společnosti. Místo zde mají jak regionálně zaměřené texty, tak i studie 
o celospolečenských tématech, jakými jsou například zemědělství, kulturní vývoj, 
problematika církví, role odborového hnutí či KSČ ve společnosti nebo situace ve vědě 
a sportu. 

Jihočeské muzeum v Českých 
Budějovicích, ÚSTR, Praha 2015 

1. vydání, váz., 652 str.  
ISBN 978-80-87311-57-8  

(Jihočeské muzeum) 
ISBN 978-80-87912-24-9 (ÚSTR)
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Nahrajte 
vyprávění 

a získejte 

50 000 Kč

pribehy20stoleti.cz

Přihlaste se sami nebo v týmu na webu pribehy20stoleti.cz

Hledejte pamětníka ve své rodině, mezi sousedy, známými…

Natočte na diktafon, kameru nebo mobilní telefon jeho vyprávění

Sepište jeho příběh a spolu s nahrávkou a fotografiemi uložte na webu

Hledáme příběhy lidí, 

na které se zapomnělo

Petr Pudil Jan Dobrovský 03 Na západ je cesta dlouhá
Závěrečný akt z Helsinek  
a cestování československých 
občanů do zahraničí

Doba ledová
Pokus o rekonstrukci 
pražské cesty Adolfa Opela 
a Ingeborg Bachmannové

Když nedostanu 
provaz, mám vyhráno
Případ Josefa Chalupy, 
strážmistra SNB

Svět zjevovaný na matnici
S fotografkou Evou Fukovou  
o 50. letech v Praze  
a 60. letech v New Yorku03
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