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Za Evou Fukovou
Zemřela umělkyně, která „dobyla“ 
Prahu i New York

Je to krásná fotografie. Jsou na ní veli-
ké hodiny opřené o stěnu u vchodu do 
chrámu. Třicetiletá Eva Fuková jela 
tehdy na motorce se Zdeňkem Urbán-
kem, překladatelem a spisovatelem, 
cestou se dívala, jestli neuvidí něco, 
kvůli čemu by stálo za to zmáčknout 
spoušť. Spatřila sundané kostelní ho-
diny, zřejmě se měly opravovat. Vznikl 
snímek s úžasnou atmosférou, hrou 
světla a stínu. Jednu ze svých nejob-
líbenějších fotografií nazvala Čas se 
zastavil (1957).     

V minulém čísle Paměti a dějin jsme 
s ní přinesli obsáhlý rozhovor. His-
torik Prokop Tomek s první českou 
fotografkou, jíž vyšla monografie 
(1963), rozmlouval o  padesátých 
letech v Praze a šedesátých letech 
v New Yorku. Ve zlých stalinistických 
časech se jako jediná žena prosadila 
do uměleckého okruhu kolem Jiřího 
Koláře. V jejích černobílých fotogra-
fiích se prolíná realita s absurditou, 
surrealismus s poetismem. Uměla 
se dívat a viděla, co jiní míjeli bez 
povšimnutí. Ve „zlatých šedesátých 

letech“ emigrovala s  manželem, 
výtvarníkem Vladimírem Fukou, 
a dcerou Ivanou do USA. Doma museli 
zanechat drtivou většinu své tvorby. 
Byla zabavena a ztratila se neznámo 
kam. V roce 1973 získali americké 
občanství, manžel působil jako ilust-
rátor a ona našla místo v newyorském 
Metropolitním muzeu umění. Stále 
fotografovala, vystavovala a získa-
la umělecké stipendium. Po smrti 
manžela se znovu provdala, kromě 
fotografie se věnovala kolážím, ale 
v rodné vlasti se o ní psát nesmělo.  

Po listopadu 1989 stále častěji přijíž-
děla do České republiky, měla zde dvě 
velké výstavy a s přirozenou elegancí 
zase vplula do zdejšího kulturního 
prostředí. Nedávno jí vyšla repre-
zentativní monografie Pábení (2013), 
jež zdařile připomněla její uměleckou 
tvorbu. Tedy to, co se z ní zachovalo. 
Šarmantní dámou s nadhledem zůsta-
la do posledních chvil. Pro fotografku 
Evu Fukovou se zastavil čas ve stře-
du 25. listopadu 2015. Česká kultura 
v ní ztrácí výraznou osobnost, která 
tvořila navzdory totalitním poměrům, 
dokázala se prosadit v Americe, aby 
se na sklonku svého života vrátila do 
rodné Prahy. 

Jaroslav Rokoský

v paměti

„Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň“

Eva Fuková 11. listopadu 2015 a s manželem 
Vladimírem před emigrací v roce 1967

Foto: autor a archiv Evy Fukové

Národní muzeum a Československé 
dokumentační středisko, o. p. s., uspo-
řádaly dne 15. září 2015 v Národním 
památníku na Vítkově mezinárodní 
konferenci s názvem Ivan Medek a jeho 
20. století. Konala se u příležitosti  
90. výročí narození Ivana Medka a sou-
časně 5. výročí jeho úmrtí. 

Pořadatelé konference si předsevza-
li, že představí Ivana Medka v souvis-
lostech politických a kulturních dějin 
dvacátého století, jichž byl nenápad-
ným, ale činným účastníkem. Ivan 
Medek byl nejen hudebním kritikem 
a organizátorem, ale také aktivním 
katolickým laikem, jedním z prvních 
signatářů Charty 77. Patřil také mezi 

zakládající členy VONS. V srpnu 1978 
byl pod tlakem Státní bezpečnosti nu-
cen odejít do exilu. Z Vídně spolupra-
coval s rozhlasovými stanicemi Hlas 
Ameriky a Svobodná Evropa, šířil in-
formace o pronásledování obhájců lid-
ských práv v Československu a působil 
v exilových iniciativách. Po návratu 
do Prahy se stal vedoucím Kanceláře 
prezidenta republiky Václava Havla. 
Roku 1991 byl vyznamenán Řádem  
T. G. Masaryka.

Stručný výčet milníků životní cesty 
ovšem málo říká o lidských kvalitách 
Ivana Medka, o jeho činnosti na poli 
hudby, publicistiky a ochrany lidských 
práv. 

Biskup Václav Malý načrtl důležité 
rysy osobnosti Ivana Medka, které-
ho poznal zejména díky Chartě 77 
a s nímž se potkával i ve veřejném 
životě po roce 1990. Ivan Malý z Ná-
rodního muzea podal výklad o vývoji 
Památníku odboje, kde Ivan Medek 
od čtyř let vyrůstal se svým otcem 
Rudolfem Medkem, legionářem, spiso-
vatelem a ředitelem památníku – kon-
ference se tedy konala na místě spja-
tém s Medkovým dětstvím. Muzikolog 
Petr Kadlec ze záznamu představil 
Ivana Medka jako hudebního publi-
cistu a organizátora hudebního dění 
v poválečném období. Již tehdy Medek 
projevoval nesmlouvavou odvahu, 

Konference a výstava představily století velkého Čecha
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s níž se například zastal ohroženého 
dirigenta Václava Talicha. Karolína 
Honsová připomněla zapomenutou 
kauzu z druhé poloviny padesátých 
let. Tehdy se Ivan Medek dostal popr-
vé do hledáčku Státní bezpečnosti ve 
složité a nebezpečné devizové kauze. 
Jitka Hanáková z Národního muzea 
hovořila o exilové novinářské dráze 
Ivana Medka, kterou za nelehkých 
podmínek obětavě a účinně vykonával 
jako pomoc přátelům doma. Prokop 
Tomek (Vojenský historický ústav) 
představil další jeho významnou roli, 
kterou byla vídeňská spolupráce s Hla-
sem Ameriky. Petr Placák (Ústav pro 

studium totalitních režimů) hovořil 
o jeho velkorysém angažmá v otevře-
ném exilovém spolku Opus bonum. 
Prof. Miroslav Kusý zavzpomínal na 
snahu Václava Havla a Ivana Medka 
o lepší spojení Slovenska s prezident-
ským úřadem, kterým měla být na 
počátku devadesátých let kancelář 
prezidenta ČSFR v Bratislavě. Vladi-
mír Hanzel hovořil o době, kdy Ivan 
Medek zastával úřad kancléře na 
Pražském hradě. Petruška Šustrová 
přinesla osobní zkušenost ze spoluprá-
ce s Ivanem Medkem při informování 
zahraničí. Jaroslav Rokoský (Ústav pro 
studium totalitních režimů) představil 

svůj videozáznam rozhovoru s Ivanem 
Medkem z posledního období jeho ži-
vota. A Pavel Fischer opět připomněl 
jeho působení v Kanceláři prezidenta 
republiky.

Národní muzeum připravilo jako 
doprovod konference výstavu Ivan 
Medek – nesmlouvavě přímý gentleman. 
Jeho osobnost byla připomenuta na 
panelech vesměs dosud nepublikova-
nými fotografiemi z majetku rodiny, 
doplněnými osobními dokumenty 
a památkami ve vitrínách. Na výstavě 
byl uveden i životopisný dokumentární 
film, připravený Národním muzeem. 

Prokop Tomek

Policajt ve Vídni
Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989 III.

Ve dnech 30. září až 2. října 2015 se 
v budově Rakouského kulturního fóra 
v centru Bratislavy uskutečnil třetí 
ročník konference Činnost českosloven-
ských zpravodajských služeb v Rakousku 
v letech 1945–1989. Pořadateli byly Ústav 
pamäti národa, Ludwig Boltzmann In-
stitut, Ústav pro studium totalitních 
režimů a Archiv bezpečnostních slo-
žek. Akce navázala na předchozí kon-
ference a setkání v Raabs an der Thaya 
v roce 2012 a v Telči o rok později. 

Slavnostnímu zahájení konference 
předcházela projekce dokumentárního 
filmu V tieni času, reflektujícího pří-
pad Emila Švece, který v roce 1959 
utekl z Československa (použil přitom 
práškovací letadlo), v roce 1962 byl 
z území Rakouska unesen a následně 
v ČSSR vězněn. V průběhu slavnostní-

ho zahájení vystoupili zástupci všech 
pořadatelských institucí – Ondrej Kraj-
ňák, Stefan Karner, Zdeněk Hazdra 
a Světlana Ptáčníková.  

Odborný program konference byl za-
hájen přednáškou Manfreda Wilkeho, 
který problematiku československo-
-rakouských vztahů v letech 1945–1989 
zasadil do kontextu „velkých“ událostí 
studené války v Evropě. Následovaly 
příspěvky, které se v šesti tematic-
kých panelech zabývaly analýzou 
personální sestavy a činností česko-
slovenských rezidentur v německy 
hovořících zemích, některými vybra-
nými akcemi československé Státní 
bezpečnosti v Rakousku, událostmi 
na společné hranici ve vymezeném 
období, mediálními vystoupeními 
a prezentací obrazu „toho druhého“ 

v mediální krajině a možnostmi studia 
archivních fondů v širší středoevrop-
ské perspektivě. Důležité závěry z více 
než dvaceti vystoupení a poznatky, 
které je možné dále badatelsky rozví-
jet, shrnula závěrečná diskuse, kterou 
moderoval Oldřich Tůma. 

Konferenci provázel velký zájem ve-
řejnosti. Debaty byly poutavé, místy 
bouřlivé, ale přitom podnětné. Odráže-
ly rozsah dosavadních znalostí o půso-
bení StB na území Rakouska. Určitě se 
nejednalo o poslední takto zaměřené 
setkání. Okruhů výzkumného zájmu 
se nabízí celá řada. Některé dosavadní 
závěry snad představí v nevzdáleném 
časovém horizontu kolektivní mono-
grafie, kterou se všichni zúčastnění 
zavázali naplnit svými příspěvky. 

Jan Kalous

Reflexe undergroundu
Máničky všech zemí se konečně spojily 

Ústav pro studium totalitních režimů 
společně s Knihovnou Václava Havla 
uspořádaly 22. září 2015 mezinárodní 
konferenci Reflexe undergroundu, na 
níž vystoupili jak přední odborníci 
na danou problematiku, tak přímí 
účastníci podzemního hnutí v nor-
malizační i svobodné éře. Jednotlivé 

referáty zahrnovaly široké období od 
protoundergroundu po polistopadový 
vývoj, konkrétní události formující 
underground, osobní ref lexe, mo-
censký aparát či výrazné osobnosti 
ve východním i  západním bloku. 
Nechyběla komparace se západoně-
meckou kontrakulturou, rozmach (ne-

jen) subkultury ve Spojených státech 
amerických nebo pohled na životní 
podmínky slovenských „mániček“ na 
sklonku šedesátých let 20. století. Sál 
zaplněný do posledního místa, množ-
ství dotazů a místy bouřlivá diskuse 
dokazují, že underground is live (life)!

Ladislav Kudrna   
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Dolní Vilémovice
Rodný dům Jana Kubiše je místem vzpomínkové výstavy

Rok 1945
Konec války a obnova Československa 

Ve dnech 4.–5. listopadu 2015 uspo-
řádal Ústav pro studium totalitních 
režimů společně s Ústavem pro sou-
dobé dějiny Akademie věd ČR mezi-
národní konferenci nazvanou 1945. 
Konec války a obnova Československa. 
Akce navazovala na předcházející 
ročníky konané v letech 2011–2014, 
které vždy reflektovaly válečné dění 
z širší historické perspektivy. Řada 
událostí a souvislostí představova-
ných na této konferenci měla přesah 
i do období poválečného. Také proto 
byly pro přednášející vyhrazeny dva 
dny a šest tematických bloků. První 

den zazněly příspěvky zaměřené na 
události posledního válečného roku 
z evropské i československé perspek-
tivy. Jednotlivé referáty se věnovaly 
otázkám mezinárodního ukotvení 
obnovovaného československého 
státu, vývoji na území Protektorátu 
Čechy a Morava a Slovenského štátu, 
protinacistickému odboji, povstání 
nebo transportům smrti. Za důležitou 
považuji komparaci konce války z hle-
diska evropského vývoje a zmínění 
faktoru Stalinovy rozpínavosti jako 
plíživé sovětizace směrem ke střední 
Evropě. 

Náplní druhého dne bylo obnovení 
československé státnosti v nových 
globálních podmínkách po skon-
čení druhé světové války. Před-
nášející ref lektovali složitost této 
dějinné etapy. Jednotlivé příspěvky 
se věnovaly obnově parlamentního 
života, poukázaly na uzavřený sys-
tém Národní fronty Čechů a Slováků, 
přinesly pohled na ČSR prizmatem 
zakládajícího člena OSN, zaměřily se 
na roli armády a transformovaných 
bezpečnostních struktur ve vnitřním 
životě státu, na retribuční soudnictví 
se všemi jeho složitostmi, na proměny 

Když byl před dvěma lety zásluhou 
starostky Dolních Vilémovic Jitky 
Boučkové a Vojenského historické-
ho ústavu zpřístupněn rodný domek 
Jana Kubiše, považovala to historická 
obec za jakési zadostiučinění. Dne  
24. října letošního roku byla v domku 
zpřístupněna expozice a před ním byla 
odhalena Kubišova busta. Nejen Dolní 

Vilémovice, nejen Vysočina, ale celá 
Česká republika se konečně dočkala 
důstojného připomenutí životního 
příběhu muže, který neváhal nasadit 
svůj život v operaci s jasným cílem, ale 
zcela nejistým výsledkem. V expozici 
najde návštěvník řadu autentických 
předmětů, objevených při rekon-
strukci domku, například Kubišův 
propouštěcí list z činné služby v čes-
koslovenské armádě z podzimu 1938 
nebo legitimaci sociálního pojištění, 
i předměty související s chodem rodin-
ného hospodářství. Může tak vnímat 
Jana Kubiše ne pouze jako člena výsad-
ku, ale i jako člověka žijícího stejnými 
radostmi a starostmi jako jiní mladí 
muži v jeho době. 

Na několika panelech je zachycen 
předválečný život rodiny Kubišovy, vo-
jenská dráha Jana Kubiše od odchodu 
z vlasti, příprava výsadku a samotné-
ho odstranění Reinharda Heydricha 
na území Protektorátu, smrtelné 
zranění zastupujícího říšského pro-
tektora v pověstné libeňské zatáčce 
a následný útěk a nakonec statečný 
boj v kryptě kostela v Resslově uli-
ci. Poslední dva panely připomínají 
zuřivou perzekuci širší rodiny Jana 
Kubiše a další život legendy, obrá-

žející se i ve filmu Atentát. Součástí 
expozice je také replika bomby, která 
byla použita k odstranění Reinharda 
Heydricha, a samopal Sten.

Zpřístupnění expozice 24. října, tedy 
v den, kdy bylo v Mauthausen uzavraž-
děno 261 podporovatelů parašutistů 
a  jejich rodinných příslušníků, je 
symbolickým aktem, který se snaží 
vrátit více než sedmdesát let staré 
události do historického povědomí. 
Její otevření by nemělo být slavným 
dnem pouze pro Dolní Vilémovice, ale 
pro celou Českou republiku. 

Autorem expozice je Zdeněk Špi-
tálník, který si zaslouží poděkování. 

Jiří Padevět

Rukavičky pro slečnu Vilmu Vaculíkovou na 
její první oficiální schůzku s Janem Kubišem

Foto: autor (2x)
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česko-slovenských vztahů a osidlo-
vání pohraničí po odsunu německé 
menšiny. Zmíněn byl také zájem 
amerických zpravodajských složek 

o události v ČSR z období konce války 
a krátce po ní. 

V průběhu konference zaznělo dva-  
cet tři příspěvků. Její organizátoři již 

nyní připravují monografii, která by 
podrobněji rozpracovala jednotlivá 
témata a představila je veřejnosti. 

Jan Kalous 

Za katrem
Bádání o československém normalizačním vězeňství

Dne 26. listopadu 2015 proběhlo v ÚSTR 
celodenní kolokvium s názvem Možnos-
ti a perspektivy interdisciplinárního zkou-
mání dějin vězeňství v Československu 
v 70. a 80. letech 20. století. Ojedinělé 
setkání odborníků a zájemců o tuto vý-
znamnou problematiku se uskutečnilo 
z iniciativy ÚSTR, Ústavu pro českou 
literaturu a občanského sdružení 
Političtí vězni.cz. Cílem kolokvia bylo 
podnítit výzkum opomíjeného tématu 
a ukázat, že má i značný interdiscipli-
nární potenciál. Zúčastnili se jej proto 
nejen historici, ale také filologové, psy-
chologové, sociologové a pamětníci. 

Tematika věznění z politických dů-
vodů za normalizace je ve srovnání 
s obdobím padesátých let opomíjená 
a je v podstatě neznámá. Neexistuje 
komplexní syntéza tohoto fenoménu, 
který formoval nejen vězně a jejich 
blízké, ale do jisté míry i celou spo-
lečnost. Jde z řady důvodů o jiné téma, 
než je věznění v padesátých letech, 
protože na rozdíl od „poúnorových“ 
let byli političtí vězni kapkou v moři 
těch kriminálních, což paradoxně 
vedlo k jejich izolaci, sofistikované 
perzekuci a snahám o omezení je-
jich vlivu na spoluvězně. Ale i to se 
v důsledku změn politického prostředí 
postupně mění. 

V prvním bloku charakterizovali 
Matěj Spurný a Michal Pullman skrytý 
způsob užívání násilí v normalizač-
ním režimu. Prokop Tomek zmínil 
dopady zahraničního zájmu o vězně 
v důsledku změny mezinárodněpolitic-
kých vztahů Československa a celého 
východního bloku. František Bártík 
analyzoval reálné poměry v táboře By-
tíz, jediném ústavu nápravné výchovy, 
kde ještě v době normalizace pracovali 
vězni na těžbě uranu, a prezentoval 
konkrétní případy úmrtí a pracovních 
úrazů. V druhém bloku představila 

Klára Pinerová různé zahraniční od-
borné přístupy k tématu vězeňství 
v předlistopadové době, užívané ze-
jména v jiných vědních disciplínách. 
Nečekané srovnání předlistopadové 
doby a polistopadových, mnohdy roz-
poruplných snah o humanizaci vězeň-
ství přinesl přečtený referát Lukáše 
Dirgy. Třetí blok se soustředil na pří-
klady svědectví zpoza vězeňských zdí. 
Tomáš Bursík nastínil rozpory mezi 
vnitřními řády a jejich skutečnou apli-
kaci v normalizačním vězeňství. Petra 
Čáslavová se zabývala podmínkami 
kontaktů vězňů s rodinami prostřed-
nictvím vězeňské korespondence, 
jejich pravidly i zneužíváním tohoto 
citlivého bodu vězeňskými cenzory, 
ale i současným literárním významem 
tehdejší renesance této epistolární 
kultury. Tématem čteného příspěvku 
Jaroslava Suka byl kriminální a vězeň-
ský slang. A konečně Jiří Gruntorád 
seznámil přítomné s tituly memoáro-
vé a epistolární literatury ve fondech 

knihovny Libri prohibiti. V posledním 
panelu se Kateřina Nedbálková zasta-
vila u opomíjeného tématu ženství ve 
věznicích a poukázala na většinové 
tradiční negativní pohledy na vězeň-
kyně, Kristýna Bušková pohovořila 
o následcích výslechů a vazby pro 
lidí stíhané z politických důvodů. 
A konečně společný referát Michala 
Louče a Jaroslava Vaňouse představil 
možnosti metody orální historie pro 
zkoumání fenoménu vězeňství. 

Všechny příspěvky kolokvia přines-
ly nové podněty. Nevěnovaly se navíc 
primárně jen konkrétním kauzám, 
ale pokoušely se nastínit a shrnout 
jednotlivé aspekty této zatím málo 
zpracované problematiky. Byly tak 
vítaným poučením o různých přístu-
pech, které navíc prezentovali odbor-
níci z řady akademických pracovišť 
a výzkumných institucí celého státu. 
Organizátoři zamýšleli kolokvium jako 
první krok. Dalším by mělo být získání 
grantu na projekt Proměny vězeňství 
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Treblinka
Návštěva v místech, která hrůze dala jméno

Asi sto kilometrů na severovýchod od 
Varšavy, na břehu řeky Bug, leží malá 
vesnice Treblinka. Místo obklopuje 
rovinatá krajina s ostrůvky lesů, ve 
které se vybaví návštěvníkovi, zna-
lému moderní historie, především 
Krvavé země Tymothyho Snydera. 
Pár kilometrů od vesnice nacisté 
vybudovali jeden z vyhlazovacích tá-
borů akce „Reinhard“, ano, skutečně 
nazvané podle SS-Oberguppenführera 
Reinharda Heydricha. Další tábory 
zprovozněné v rámci této akce byly 
Sobibor a Belzec. V těchto třech tá-
borech byly „zúročeny zkušenosti“ 
z vyhlazovacího tábora Chelmno. 

Vyhlazovací tábor nedaleko Tre-
blinky byl zprovozněn v červenci 
1942. Postupně zde fungovalo třináct 
plynových komor a většina Židů, kteří 
sem byli přivezeni v dobytčích vago-
nech, byla rovnou zavražděna. Během 
jediné hodiny zde mohlo být zabito až 
2 000 lidí. Část dozorců tvořili Ukra-
jinci, v táboře přežívalo jen několik 
stovek vězňů určených k likvidaci těl 
zavražděných, tedy k jejich pálení na 
dlouhých roštech a ke kopání maso-
vých hrobů. Další vězni třídili osobní 
věci po zavražděných. V Treblince 
byli zabiti i Židé zajatí po potlačení 
povstání ve varšavském ghettu v roce 
1943, Židé z Terezína, z Makedonie 
i Thrákie. Celkem zde bylo zavraž-
děno na 900 000 osob, tedy téměř 
stejné množství jako v nesrovnatelně 
větším komplexu koncentračních tá-
borů Osvětim. V srpnu 1943 zde došlo 
k povstání vězňů, kterým se podařilo 
několik ukrajinských stráží zabít. Asi 
700 vězňů po zapálení tábora uprch-

lo, ale jen asi 70 útěk přežilo. Jedním 
z nich byl český Žid Richard Glazar, 
který tuto událost a provoz Treblinky 
zaznamenal ve slavné knize Treblinka, 
slovo jak z dětské říkanky. Zbylí vězni 
byli donuceni zlikvidovat trosky tá-
bora a pak byli zastřeleni. Na místě 
tábora byl postaven statek. 

Prvním velitelem Treblinky byl Dr. 
Irmfried Eberl, narozený 8. září 1910, 
který na svoji funkci nestačil, a pro-
to byl nahrazen Franzem Stanglem, 
narozeným 26. března 1898. Ten měl 
„bohaté“ zkušenosti z vraždění dušev-
ně a tělesně postižených během akce 
„T4“ a jako první velitel tábora Sobibor. 
Franz Stangl byl po povstání vězňů 
odvolán. Dopaden byl až v šedesátých 
letech, kdy ho odsoudili na doživotí. 

V současnosti je areál tábora piet-
ně upraven, včetně naznačení kolejí 
a rampy, ze které Židé odcházeli na 
smrt. Jeho součástí je i malé muze-
um otevřené v roce 2001, v němž jsou 
shromážděny především nálezy z ar-
cheologického výzkumu. Návštěvníka 
jistě zaujme i realistický model tábo-
ra, na kterém je velmi dobře patrná 
jednoduchost a zrůdnost vražedného 
procesu. Při návštěvě Treblinky si uvě-
domíme, tedy snad, krutost holocaus-
tu v jeho nejsyrovější podobě, v podobě 
zástupu odcházejícího z vlaku rovnou 
do plynových komor, rovnou na smrt. 
V Osvětimi měli lidé alespoň teoretic-
kou šanci přežít, v Treblince nikoliv. 

Jiří Padevět
Foto: autor

v českých zemích v letech 1965–1992. 
Systémové a  individuální adaptace 
a solidní zpracování této tematiky.    

Večer pokračoval v Knihovně Vác-
lava Havla programem věnovaným 
vězeňské korespondenci doby norma-
lizace, cenzuře a nástrahám komuni-
kace přes dráty a mříže a „literárnímu 

úkolu, jak něco napsat, i když člověk 
vlastně nic napsat nemůže“. Historik 
Tomáš Bursík a literární historička 
Daniela Iwashita diskutovali o vě-
zeňské korespondenci z perspektivy 
odborníků. Petruška Šustrová a Jan 
Ruml vzpomněli na svou autentickou 
zkušenost pisatelů dopisů z vězení. 

Ukázky z dopisů četl František Kreuz-
mann a diskusi moderoval Tomáš 
Černý. Závěrem představil editor Jan 
Hron novou publikaci Knihovny Vác-
lava Havla Perzekuce Václava Havla. 
Dopisy a dokumenty z let 1968–1989. 

Prokop Tomek
Foto: Přemysl Fialka
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50. léta v ochraně státní hranice

Technické muzeum v Brně ve spolu-
práci s Univerzitou obrany uspořádalo 
18. a 19. listopadu 2015 konferenci 
s názvem 50. léta v ochraně státní hrani-
ce s podtitulem Vliv událostí roku 1955 
na střežení československých státních 
hranic. Po přivítání účastníků náměst-
kem ředitele muzea Ivo Štěpánkem 
zmínil Pavel Vaněk z Archivu bezpeč-
nostních složek (ABS) Brno-Kanice 
v úvodním slově motivaci k uspořá-
dání konference: události z května 
1955, kdy během jednoho týdne nej-
prve přistoupilo západní Německo 
do NATO, následně byla podepsána 
Varšavská smlouva a 15. května pak 
státní smlouva s Rakouskem.

Konferenci zahájil pojednáním 
o organizačním vývoji 15. brigády 
Pohraniční stráže České Budějovice 
v první polovině 50. let Tomáš Slavík 
(ABS Brno-Kanice). Tzv. svazkovou 
agendu Státní bezpečnosti ve vzta-
hu k přechodům státní hranice před-
stavil Martin Pražák (ABS Praha). Se 
souhrnnými počty zadržených na hra-
nicích v 50. letech účastníky seznámil 
Martin Pulec (Úřad dokumentace 
a vyšetřování zločinů komunismu – 
ÚDV). Poukázal přitom na údaj za rok 
1955 a zmínil jeho interpretaci.

Druhý blok uvedl Jan Srb, rovněž 
z ÚDV. Věnoval se případům úmrtí na 
hranici, které úřad šetřil, a nastínil 
průběh vyšetřování těchto kauz. Pří-
spěvek Martina Dubánka (Vojenský 
historický archiv) přiblížil účastníkům 
jednu z činností československé ar-
mády v operačním pásmu Pohraniční 
stráže (PS), tedy budování opevnění. 
Blok uzavřel příspěvkem o hraničním 
pásmu a jeho roli v každodenním ži-
votě obyvatel na státní hranici David 
Kovařík (Ústav pro soudobé dějiny  
AV ČR).

Další blok se nesl částečně ve zna-
mení hmotných pramenů a terénní 
prospekce. Michal Bureš (Archeo 
Pro, o. p. s.) načrtl archeologický obraz 
hraničního pásma v Novohradských 
horách, mj. z terénních situací, které 
obvykle míjíme. Obyvatelstvem v po-

hraničních okresech, byť z pohledu 
vzdělávání a výchovy „socialistického“ 
člověka, se kromě Davida Kovaříka 
zabývala také Eugenie Trützschler 
(Univerzita Ilmenau, SRN). Na Michala 
Bureše pak navázal další zahraniční 
účastník, německý soukromý badatel 
Werner Leikam, který podal přehled 
pozůstatků elektrického zařízení 
ochrany hranice (EZOH) v krajině po-
dél ní. Své nálezy prezentoval rovněž 
na výstavě v předsálí. V druhé části 
posledního bloku nejprve soukro-
mý badatel z Brna Luděk Kozlovský 
nastínil některé případy úmrtí na 
elektrif ikovaném zátarasu v úse-
ku českobudějovické brigády mezi 
uprchlíky i pohraničníky. František 
Hanzlík (Univerzita obrany) pak uza-
vřel program prvního dne referátem 
o získávání informací o přechodech 
státní hranice a o uprchlících česko-
slovenskými bezpečnostními složka-  
mi na počátku 50. let.

Poté program pokračoval neformál-
ní diskusí v klubovně Technického 
muzea. Součástí večerního programu 
byla vedle křtu publikace Ochrana 
státní hranice v 70. letech 20. století 
(vydalo Technické muzeum v Brně za 
přispění ABS roku 2015) také komen-
tovaná prohlídka výstavy Technického 
muzea Velká válka 1914–1918. Technika 
v míru, technika ve válce.

Druhý den konference byly na 
programu dva bloky. První z nich 
uvedl referátem Jerguš Sivoš (Ústav 
pamäti národa). Zaměřil se na akci 
StB z května 1952, u níž asistovali 
také pohraničníci z praporu Malacky 
a jejímž výsledkem byly tři zastřelené 
osoby. Ze slovenského úseku rakouské 
hranice jsme se přenesli příspěvkem 
Petra Karlíčka (Státní okresní archiv 
Děčín) do podmínek přecházení hrani-
ce východoněmecké. Petr Bartůšek (Ji-
hočeská univerzita České Budějovice) 
pak pohovořil o soužití PS s obyvateli 
Nové Bystřice především na základě 
kronikářských záznamů. Poslední 
blok druhého dne uvedl Miroslav Ka-
sáček z občanského sdružení Paměť. 

Poukázal jednak na edukační činnost 
sdružení v rámci problematiky poku-
sů o přechod hranic (naučná stezka 
u Mikulova a u ní památník 53 obětem, 
které zahynuly při pokusu překonat 
státní hranici střeženou 4. brigádou 
PS Znojmo), jednak na nově zjištěné či 
opravené poznatky o obětech PS na již-
ní Moravě. Následně zaujal názorností 
i pečlivým přístupem příspěvek Ireny 
Homolové (ABS Praha) o restaurování 
mapy z fondu 4. brigády PS Znojmo. 
Pavel Vaněk (ABS Brno-Kanice) pak 
ve svém referátu popsal systém PS 
v polovině 50. let a poté se věnoval 
adaptaci organizace Pohraniční stráže 
na jižní Moravě na situaci po stažení 
sovětských vojsk z Rakouska. Poslední 
příspěvek pronesl Roman Řezníček 
(Technické muzeum v Brně), který se 
zaměřil na československé opevnění 
na jižní Moravě v 50. letech.

Na konferenci zaznělo celkem 
osmnáct příspěvků. Kladem rozhod-
ně byl pohled na 50. léta z různých 
perspektiv a v různých pramenech, 
zvláště oceněn byl badateli pracují-
cími s písemnými dokumenty pohled 
archeologů. Závěrem této zprávy je 
třeba poděkovat Technickému mu-
zeu v Brně za uspořádání konference 
v příjemném prostředí a dodat, že or-
ganizátoři samozřejmě předpokládají 
vydání sborníku příspěvků, které na 
ní zazněly.

Pavel Vaněk

Na čáře
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Mnichovo Hradiště hledá cestu ke svému rodákovi Janu Švermovi

Padouch, nebo hrdina?

Listopad byl v Mnichově Hradišti 
před rokem 1989 tradičně spojován 
nejen s československo-sovětským 
přátelstvím, ale i s výročím úmrtí 
nejvýznamnějšího místního rodáka –  
komunistického politika a odbojáře 
Jana Švermy. V úterý 10. listopadu 2015 
si město připomnělo 70. výročí jeho 
státního pohřbu panelovou diskusí 
historiků s občany v místním kině. 
Pozvání přijali zástupci předních 
ústavů a institucí v republice – Zdeněk 
Doskočil z Historického ústavu AV ČR, 
senátor a historik Jaromír Jermář, Sta-
nislav Kokoška z Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR, Jiří Křesťan z Národního 
archivu a Jakub Rákosník z Ústavu hos-
podářských a sociálních dějin FF UK.

Diskusi moderoval Ondřej Matěj-
ka z Ústavu pro studium totalitních 
režimů, který večer zahájil slovy: Jak 
vidíte, jsou tu zastoupeny všechny nej-
významnější historiografické instituce, 
a přesto vám nikdo neřekne, jak to s Ja-
nem Švermou vlastně bylo. Naznačil 
tím i současný postoj vedení města 
k osobě, jejíž odkaz vzbuzuje u míst-
ních občanů rozporuplné reakce. 

Hodnocení Šver mova odkazu 
v  minulosti nejednou oscilovalo 
mezi krajními póly nekritického 
oslavování a zavržení. Organizátoři 
vzpomínkových oslav se vydali ces-
tou otevřené debaty, ke které přizvali 
občany města. Doprovodná výstava 
Jan Šverma: národní hrdina?, připra-
vená pracovníky Městského muzea 
ve spolupráci s Národním archivem 
a Ústavem pro studium totalitních 
režimů, záměrně nesla ve svém ná-
zvu otazník. Do prostoru u radnice, 
na místo, kde dříve stávala Švermova 
socha, organizátoři umístili dva pa-
nely. Zatímco jeden poskytl základ-
ní informace o jeho životě, na druhý 
mohli občané zaznamenat své názory 
a pohledy na Švermův životní příběh. 
Vzdělávací oddělení ÚSTR společně 
s místním gymnáziem realizovalo 
několikatýdenní projekt, ve kterém 
žáci pátrali u členů svých rodin po 
jejich vzpomínkách na Švermu a na 
motivy života padlého revolucionáře 
připravili i výtvarnou instalaci.

Převážně starší pamětníci v diskusi 
zavzpomínali na doby, kdy Švermovo 

jméno nesly stavby mládeže. Vyjádřili 
své přesvědčení, že o jeho hrdinství 
nepochybují, nebo kritizovali pojetí 
„kultu“ Jana Švermy v příspěvku Zdeň-
ka Doskočila. Kritické výhrady byly 
ojedinělé. Na konfliktní vzpomínání 
ve městě upozornil učitel dějepisu Petr 
Mazánek, který vedl kvartány místní-
ho gymnázia při pátrání v rodinách. 
Z rozhovorů vyplynulo také to, že pro 
zástupce střední generace vyrůstající 
v 70. a 80. letech je Šverma spíše než 
hrdinou „sochou na náměstí“, u které 
pionýři rituálně stávali čestnou stráž.

Švermovy oslavy v Mnichově Hradiš-
ti můžeme hodnotit jako zdařilý pokus 
uchopit konfliktní téma soudobé histo-
rie města. Velkou zásluhu na tom měl 
odborný tým tvůrců výstavy pod ve-
dením ředitelky muzea Jany Dumkové 
i vedení města se starostou Ondřejem 
Lochmanem, kteří se nebáli kriticky re-
flektovat vztah města ke kontroverzní 
osobnosti svého rodáka. Otázkou pro 
další rok je, zda je město připravené 
rozhodnout o osudu Švermovy sochy, 
uložené dvacet let v depozitáři muzea. 

Jaroslav Najbert

Žáci škol i běžní návštěvníci Podyjí 
mohou v nadcházejících letech oče-
kávat doplnění vzdělávací nabídky 
v národním parku. Správa Národního 
parku Podyjí, Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě a Oddělení vzdělávání 
Ústavu pro studium totalitních reži-
mů spojily své síly, aby přiblížily téma 
proměny pohraničí a tzv. železné opo-
ny učením zakotveným v konkrétním 
místě a příběhu. 

První pilotní projekt s názvem Ex-
pedice Podyjí absolvovali v polovině 
května žáci deváté třídy ze základní 
školy na Pražské ulici ve Znojmě. Hle-
dali zaniklé mlýny podél Dyje nebo 
zkoumali, jaký vliv měla tzv. železná 
opona na zdejší krajinu a život obyva-

tel. Výsledky své práce prezentovali 
rodičům a veřejnosti v Domě umění 
ve Znojmě. 

Pilotní projekt vycházel z osvědče-
ných předpokladů moderní didakti-
ky a projektového vyučování, podle 
kterých by měli žáci informace sami 
objevovat, pokud si mají vytvořit po-
zitivní vztah k místu, kde žijí, k pří-
rodě národního parku a k minulosti 
pohraničí. Učitelé v takovém případě 
nehrají hru na dobré známky, ale učí 
žáky, jak poznávat a přemýšlet.

Oproti běžným vycházkám do pří-
rody měla Expedice Podyjí charakter 
projektového badatelského vyučová-
ní. Žákům vytvořila prostor k tomu, 
aby své schopnosti rozvíjeli v reálných 

situacích. Díky expedici dokážou po-
dle odlišné skladby stromů poznat, 
kudy vedl před třiceti lety kontrolní 
orný pás železné opony a v čem je 
příroda Podyjí jedinečná. Díky tomu, 
že projekt trval celý týden, měli žáci 
možnost promýšlet vliv hranice na 
jejich region z mnoha úhlů pohledu. 
Různé (a často konfliktní) způsoby 
vzpomínání na minulost poznali na 
vlastní kůži, když vyhledávali pamět-
níky v obci Podmolí nebo zachycovali 
rodinné vzpomínky. V závěrečné pre-
zentaci pak dokázali absolventi zá-
kladní školy spojit poznání z různých 
částí projektu a formulovali vlastní 
názor na to, proč někteří lidé hodnotí 
železnou oponu jako vězení a jiní rádi 

Správa Národního parku Podyjí a ÚSTR připravují nové formy vzdělávání

V kraji železné opony
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vzpomínají na službu u jednotek Po-
hraniční stráže. 

Cíl, který by měla mít kterákoli vý-
uka, rozvíjet osobnost žáků, byl naplněn 
značně nad běžnou míru, zhodnotil 
přínos projektu třídní učitel Stani-
slav Palatka, který promýšlel příro-

dovědnou část programu. Metodické 
vedení aktivit věnovaných minulosti 
a současnosti pohraničí zajišťovali za 
ÚSTR Karina Hoření a Jaroslav Naj-
bert. S výsledky projektu byl spokojen 
i ředitel zapojené základní školy Pavel 
Trulík, který projekt navzdory nema-

lé organizační náročnosti od začátku 
podporoval.

Projekt Expedice Podyjí je provázán 
s tvorbou nové vzdělávací expozice, 
která se připravuje v areálu bývalé roty 
Pohraniční stráže v Podmolí. Náměty 
na výuku v terénu pro tento pilotní 
běh projektu nabízí Správa národního 
parku i dalším školám na Znojemsku. 
Pracovní listy i metodické komentáře 
budou ke stažení na jejím webu. 

Potvrdila se teze, že národní park může 
být laboratoří v přírodě. Jsme připraveni 
rozvíjet formát expedice s dalšími škola-
mi v různých lokalitách parku, shrnuje 
budoucnost projektu Tomáš Rothröckl, 
ředitel Správy Národního parku Podyjí. 
Na workshopu projevili zájem i učite-
lé z dalších škol v regionu. Tým žáků 
znojemské obchodní akademie chce 
kontaktovat bývalé pohraničníky a vy-
tvořit z jejich příběhů pro návštěvní-
ky parku vzdělávací program na bázi 
geocachingu. Vzdělávací program 
lektorky Moniky Mažárové v měst-
ském muzeu zaměřený na proměnu 
znojemského příhraničí už absolvovala 
desítka školních skupin. 

Karina Hoření, Jaroslav Najbert
Foto: autoři

Na konferenci Historie versus propaganda diskutovali historici, 
badatelé a novináři z Ruska, Polska, Ukrajiny i České republiky

Odkud přichází mráz?

Skončilo s pádem Berlínské zdi a so-
větského impéria období propagandy 
a manipulace s dějinami? Jak může pře-
krucování minulosti ovlivnit aktuál-
ní dění? A jak využívá propagandu 
a manipulaci s vlastní historií sou-
časné Rusko? Na tyto otázky hledali 
odpověď účastníci mezinárodní konfe-
rence Historie versus propaganda. Vztah 
k minulosti v současném Rusku, kterou 
ve dnech 9.–10. prosince organizoval 
Ústav pro studium totalitních režimů 
ve Velkopřevorském paláci v Praze.

Během úvodního panelu v první 
den konference vystoupili ruský his-
torik Andrej Zubov a jeho kolega ze 
sdružení Memorial Alexandr Daniel. 
Program druhého dne zahájil panel 
o vzdělávání, na němž vystoupili Alic-

ja Gluza z polského střediska Karta, 
Robert Latypov z permského oddělení 
sdružení Memorial, Nikita Lomakin 
z moskevského Memorialu a Tereza 
Vávrová z české organizace Anti-
komplex. Debatovali mimo jiné o své 
předchozí práci, jejímž výsledkem je 
výstava Různé války, představující 
rozdílné pohledy na 2. světovou vál-
ku v učebnicích Ruska, Litvy, Česka, 
Polska, Německa a Itálie. Výstava byla 
zahájena během konference.

V následujícím panelu debatova-
li o propagandě v médiích Ruslan 
Dejničenko z ukrajinského sdružení 
StopFake, korespondent ruského listu 
Novaja Gazeta Pavel Kanygin a ředitel-
ka ruské sekce Rádia Svobodná Evropa 
Irina Lagunina. 

V části věnované lokálním sporům 
v Rusku vystoupil ředitel moskevské-
ho Centra Sacharova Sergej Lukašev-
skij na téma stigmatizujícího statutu 
zahraničních agentů, které v Rusku 
dostávají mnohé nezávislé instituce. 
Taťána Kursina z původního muzea 
Perm-36 hovořila o historii tohoto uni-
kátního muzea zbudovaného z býva-
lého pracovního tábora a také o tom, 
jak místní administrativa muzeum 
odebrala jeho zakladatelům, změni-
la expozici a původní provozovatele 
začala vláčet po soudech. Alexej Ba-
bij, představitel sdružení Memorial 

Historie  
versus  
propaganda
Vztah k minulosti  
v současném Rusku
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Účastníci konference  
(zleva): Irina Lagunina  
(Rádio Svobodná Evropa),  
Alicja Gluza (Ośrodek Kar-
ta), Sergej Lukaševskij  
(ředitel Centra Sacharo-
va), Irina Flige (Memorial 
Petrohrad), Nikita Lomakin 
(Memorial Moskva), Tatiana 
Kursina (Perm-36),  
Alexej Babij (Memorial 
Krasnojarsk), Robert 
Latypov (Memorial Perm), 
Włodzimierz Marciniak  
(Academia Ignatianum), 
Andrej Zubov, Alexandr 
Daniel (Memorial), Ruslan 
Dejničenko (StopFake),  
Pavel Kanygin (Novaja 
gazeta)

Foto: studio Photon/ 
Jitka Hejtmanová 

Se znepokojením pozorujeme, jak je v Ruské federaci zvyšován tlak na organi-
zace a nezávislé historiky zabývající se nedávnými dějinami své země. Tento 
tlak zjevně postihuje zejména ty, kteří v souladu s ideou, že demokratické 
a svobodné společnosti se opírají mimo jiné o schopnost kriticky zkoumat 
vlastní minulost, usilují o otevřené poznání sovětské historie. Sdružení Me-
morial, původní muzeum Perm-36, Centrum Sacharova a další organizace 
jsou tvrdě šikanovány a kriminalizovány. Je jim upírán přístup k financování 
a jejich představitelé jsou omezováni ve výkonu své práce či musí strpět 
dehonestující označení „zahraniční agent“. Avšak především díky těmto or-
ganizacím a jejich práci máme k dispozici relevantní informace o zločinech 
komunistického režimu v Sovětském svazu a potažmo v celé východní Evropě.

Vyjadřujeme jim proto naši plnou podporu v této nelehké situaci. Zároveň 
budeme i nadále pečlivě sledovat kroky ruského státu v této oblasti a upozor-
ňovat na opatření přijatá s cílem omezit kritické zkoumání sovětských dějin.

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.  
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.  
ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
plk. Mgr. Aleš Knížek  
ředitel Vojenského historického ústavu
PhDr. Lukáš Babka  
ředitel Slovanské knihovny, Národní knihovna ČR
PhDr. Luboš Velek, Ph.D.  
ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.  
ředitel Institutu mezinárodních studií,  
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Mgr. Marek Junek, Ph.D.  
ředitel Historického muzea, Národní muzeum 
prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.  
Slezská univerzita v Opavě, řešitel projektu Češi  
a čs. občané perzekvovaní v SSSR

Výzva českých historiků na podporu svobodného a kritického zkoumání sovětských dějin 
v dnešním Rusku

v sibiřském Krasnojarsku, přiblížil 
pokusy postavit v Rusku nové pa-
mátníky J. V. Stalina a způsoby, jak 
takovým pokusům čelit. Irina Flige 
z petrohradského Memorialu sezná-
mila s případem památníku obětem 
represí na Soloveckých ostrovech, 
který byl v roce 2013 neznámo kým 
odstraněn. Pohled českého státu na 

vyrovnávání se s vlastní minulostí  
pak v rámci tohoto panelu přiblížili 
předseda Zahraničního výboru Posla-
necké sněmovny PČR Karel Schwar-
zenberg a poslanec Jiří Junek. 

V závěrečném panelu, který hledal 
podstatu nové ruské identity, vystou-
pil opět Alexandr Daniel, dále polský 
politolog Włodzimierz Marciniak 

a Maria Sereda z pražského Centra 
občanské společnosti. 

V rámci konference byla zveřejněna 
Výzva českých historiků na podporu 
svobodného a kritického zkoumání 
sovětských dějin v dnešním Rusku, 
kterou svými podpisy podpořili také 
další účastníci konference.

Štěpán Černoušek
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