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Úvodní slovo

INTRODUCTION

Dámy a pánové,

Ladies and Gentlemen,

K 1. únoru 2008 byl vznikem Ústavu pro studium totalit
ních režimů a Archivu bezpečnostních složek naplněn
zákon č. 181/2007 Sb. a Česká republika se tak přiřadila
k postkomunistickým zemím, které se již v devadesátých
letech minulého století rozhodly podpořit překonávání
své totalitní minulosti zřízením specializovaných národ
ních badatelských, archivních, muzejních či vyšetřovacích
institucí (Německo, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumun
sko, Slovensko, pobaltské státy, Ukrajina).

As of 1 February 2008, the formation of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes and the Security Services Archive was accom
plished pursuant to Act No. 181/2007 Coll., and the Czech Republic joined those post-Communist countries which had already decided in
the 1990s to support the overcoming of their totalitarian pasts by establishing specialized national research, archival, museum or investi
gative institutions (Germany, Poland, Hungary, Bulgaria, Romania, Slovakia, the Baltic States and Ukraine).

Po rozsáhlé politické i věcné diskusi, v podstatě trvající od
prvních pokusů o přijetí příslušných zákonů v Poslanec
ké sněmovně i Senátu Parlamentu České republiky v roce
1999, tak byl úspěšně završen proces, kterým byla vytvoře
na instituce, jež se ze zákona zabývá tématy, jimž se až do
sud naše historická obec z různých důvodů spíše vyhýbala.
Zároveň se v Archivu bezpečnostních složek, jenž je přímo řízen Ústavem pro studium totalitních režimů, soustředily archiválie a dokumenty vzniklé
činností bezpečnostních složek a v jejich rámci působících orgánů komunistické strany či Národní fronty, a to od 4. dubna 1945, dne vzniku poválečné
vlády Československé republiky a jmenování prvního komunistického ministra vnitra, až do 15. února 1990, kdy byla prvním nekomunistickým minis
trem Státní bezpečnost v podstatě zrušena.
K základním úkolům Ústavu pro studium totalitních režimů patří badatelská činnost o době nesvobody (1938–1945), období komunistické totalitní
moci (1948–1989), stejně jako o historických procesech, které vedly k převzetí moci Komunistickou stranou Československa, a dokumentace nacis
tických i komunistických zločinů. Kromě vědecké a ediční činnosti se zaměstnanci Ústavu podílejí na společenském diskurzu o totalitních režimech
pořádáním konferencí, filmových pásem, přednáškových cyklů pro odbornou i laickou veřejnost, včetně škol. Odborná produkce zaměstnanců Ústavu
i externích spolupracovníků je prezentována ve čtvrtletníku Paměť a dějiny, sborníku Securitas Imperii a v dalších publikacích. V neposlední řadě je
zákonnou povinností Ústavu digitalizace archiválií a dokumentů, respektive celých archivních fondů či sbírek Archivu bezpečnostních složek.
Zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů mimo jiné znamená, že Česká republika se konečně vymanila ze stínu tzv. lustračních zákonů z let
1991 a 1992, jimiž byla nastavena ochrana špiček státní a veřejné správy před rezidui minulosti, vycházející výhradně z evidenčních záznamů vede
ných až do posledních dnů své existence komunistickou totalitní mocí. Obdobně se zbavíme i poněkud policejního vidění naší nedávné minulosti,
které až donedávna přinášela činnost Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, s jeho někdy až sisyfovskou snahou o trestněprávní
postih žijících pachatelů komunistických zločinů.

Following extensive political and material discussions, lasting essentially from the first attempts to pass corresponding laws in the
Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic in 1999, the process has been successfully consummated,
creating an institution which by law concerns itself with themes that our historical community had hitherto avoided for various reasons.
The Security Services Archive, which is directly governed by the Institute for the Study of Totalitarian Regimes, has simultaneously central
ized archival materials and documents that came into being as a result of the activities of the security services or organs of the Communist
Party or National Front functioning within their scope between 4 April 1945, the day of the inception of the post-war government of the
Czechoslovak Republic and the naming of the first Communist Minister of the Interior, until 15 February 1990, when that government was
dissolved with the naming of the first non-Communist Minister of State Security.
The principal functions of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes comprise research activity concerning the time of nonfreedom (1938-1945) and the time of Communist totalitarian power (1948-1989), as well as the historical processes which led to the seizure
of power by the Communist Party of Czechoslovakia, and documentation of Nazi and Communist crimes. In addition to their scholarly
and publishing activities, the Institute’s employees contribute to social discourse concerning totalitarian regimes through the holding of
conferences, film screenings and lecture cycles for scholarly and lay audiences, including schools. The scholarly output of Institute employ
ees as well as external associates is presented in the quarterly Paměť a dějiny (Memory and History), the anthology Securitas Imperii, and
other publications. Last but not least, the Institute is legally required to carry out the digitization of archival materials and documents, or
more precisely, of the entire archival records or collections of the Security Services Archive.
The establishment of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes, among other things, means that the Czech Republic has finally
moved out of the shadow of the so-called lustration laws from the years 1991 and 1992, which provided for the protection of top state and
public administration from the residue of the past, and which ensued exclusively from the personal records maintained until the last days
of their existence by the Communist totalitarian regime. We thus emancipate ourselves from the almost police watch of our recent past,
which until recently had been conducted by the Czech Police’s Office for the Documentation and Investigation of the Crimes of Commu
nism, with its sometimes almost Sisyphean attempt at criminal-legal recourse against the perpetrators of Communist crimes.
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
Director, Institute for the Study of Totalitarian Regimes

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
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Základní informace

II.

Basic Information

Ústav pro studium totalitních režimů je organizační složkou
státu zřízenou zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium
totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změ
ně některých zákonů.

The Institute for the Study of Totalitarian Regimes is a state
body founded by Act No. 181/2007 Coll. on the Institute for the
Study of Totalitarian Regimes, the Security Services Archive,
and the amendments to some acts.

Chronologie zákona:

Chronology of the law:

■

■

■

■

■

 9. listopadu 2005 – skupina senátorů předložila návrh záko
2
na o Ústavu paměti národa,
 1. června 2006 – Senát Parlamentu České republiky schválil
2
návrh zákona včetně pozměňovacích návrhů,
 . srpna 2006 – návrh zákona o Ústavu paměti národa před
9
ložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,

■

■
■

 . května 2007 – ve třetím čtení schválen zákon ve znění kom
2
plexního pozměňovacího návrhu, kterým byl zřízen Ústav pro
studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek,
 . června 2007 – zákon schválil Senát Parlamentu České re
8
publiky,

■

26. června 2007 – zákon podepsal prezident republiky,

■

1. srpna 2007 – zákon č. 181/2007 Sb. vstoupil v platnost,

■

■

 . února 2008 – Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv
1
bezpečnostních složek zahájily činnost.

 9 November 2005 – A group of senators introduces a bill on
2
the Institute of National Memory in the Senate.
 1 June 2006 – The Senate initially passes the bill, including
2
amendments.
9 August 2006 – The bill is submitted to the Lower House.
 May 2007 – The Lower House passes the bill in the final
2
third reading, in a comprehensively amended version, estab
lishing the Institute for the Study of Totalitarian Regimes and
the Security Services Archive.

■

8 June 2007 – The bill is passed by the Senate.

1

■

26 June 2007 – The law is signed by the President.

2

■

■

 August 2007 – Act No. 181/2007 Coll. on the Institute for
1
the Study of Totalitarian Regimes enters into effect.
 February 2008 – The Institute for the Study of Totalitarian
1
Regimes begins its activity.

Ústav pro studium totalitních režimů má postavení samostatné
organizační složky státu, do jejíž činnosti lze zasahovat pouze
zákonem. Činnost Ústavu je hrazena ze samostatné kapitoly
státního rozpočtu č. 355.

The Institute for the Study of Totalitarian Regimes has the sta
tus of an independent state body and its activities can only be
altered by a change in the law. The Institute’s activity is funded
by an independent section of the state budget.

Nejvyšším orgánem Ústavu pro studium totalitních režimů je
Rada Ústavu, která se skládá ze sedmi členů volených Senátem
Parlamentu České republiky. Rada Ústavu jmenuje a odvolává
ředitele Ústavu.

The highest authority of the Institute for the Study of Totalitar
ian Regimes is the Council of the Institute, which consists of
seven members who are elected by the Senate of the Parlia
ment of the Czech Republic. The Council of the Institute ap
points and removes the director of the Institute.

1 MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Rady Ústavu
n
n
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n MUDr. Naděžda Kavalírová, Chairwoman of the Institute’s Council 2 Předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka během Dne otevřených dveří (17. 11. 2007)
Chairman of the Czech Senate, Přemysl Sobotka, during the Day of Open Doors (17 November 2007) 3 Budova Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek v Siwiecově ulici v Praze 3
The building of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes’ and Security Services Archive’s headquarters on Siwiecova Street in Prague 3

5

Úkoly Ústavu
pro studium totalitních režimů
Podle zákona 181/2007 Sb., má Ústav za úkol:
■ zkoumat a nestranně hodnotit dobu nesvobody a období
komunistické totalitní moci, zkoumat antidemokratickou a zlo
činnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních
složek, zločinnou činnost Komunistické strany Československa
i dalších organizací založených na její ideologii,
analyzovat příčiny a způsob likvidace demokratického re
žimu v období komunistické totalitní moci, dokumentovat
účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistické
ho režimu a odporu proti němu,

III.

Functions of the Institute for
the Study of Totalitarian Regimes
Pursuant to Act No. 181/2007 Coll., the Institute:
■ Studies and impartially evaluates the time of non-freedom
and the time of Communist totalitarian power; examines the
anti-democratic and criminal activity of state bodies, especially
its security services, and the criminal activity of the Communist
Party of Czechoslovakia (KSČ), as well as other organizations
based on its ideology;

■

získávat a zpřístupňovat veřejnosti dokumenty vypovída
jící o době nesvobody a období komunistické totalitní moci,
zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách proná
sledování i odporu, převést bez zbytečného odkladu převzaté
dokumenty do elektronické podoby,
■

■

dokumentovat nacistické a komunistické zločiny,

poskytovat veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zve
řejňovat informace o době nesvobody, o období komunistické
totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydávat a šířit
publikace, pořádat výstavy, semináře, odborné konference
a diskuse,

Analyzes the causes and methods of liquidation of the democratic regime during the time of Communist totalitarian power;
documents the participation of both local and foreign ele
ments in support of the Communist regime as well as in re
sistance to it;
■

Secures and makes accessible to the public documents rela
ting to the time of non-freedom and the time of Communist to
talitarian power, particularly to the activity of the security servi
ces and means and forms of both persecution and resistance.
Converts acquired documents into electronic form without
unnecessary delay;
■

■

spolupracovat s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a další
mi institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v od
borných otázkách,
■

spolupracovat se zahraničními institucemi nebo s osobami,
které jsou podobně zaměřené.

■

■

Documents Nazi and Communist crimes;

Provides the public with the results of its activity, in particu
lar by publishing information about the time of non-freedom
and the time of Communist totalitarian power, and about the
deeds and fates of individuals; publishes and disseminates
publications; organizes exhibitions, seminars, professional
conferences and discussions;
■

Cooperates with scientific, cultural, educational and other
institutions for the purpose of exchanging information and ex
perience relating to professional issues;
■

Cooperates with foreign institutions and individuals of similar
orientation.
■
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Odpor demonstrantů v Praze proti sovětským okupantům (srpen 1968)

n

Opposition of demonstrators in Prague against the Soviet occupiers (August 1968)
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Tematické okruhy:

Thematic Focal Points:

a) Komunistická strana Československa
■ řízení, organizace, personální složení,
■ vedení a strana v regionu,
■ řízení represivních složek státu,
■ kontrola společnosti,
■ řízení a využívání satelitních politických stran,
■ komunistická ideologie a mezinárodní komunismus.
b) Represivní složky totalitního režimu
Státní bezpečnost
■ řízení, organizační vývoj a personální obsazení,
■ plnění linie komunistické strany v centrále i v regionech,
■ agenturní síť v Československu i v zahraničí,
■ spolupráce se službami ostatních komunistických států,
■ operativní činnost a organizace represe,
■ sovětští poradci.

■
■
■

Pohraniční stráž
řízení, organizace, činnost, personální složení,
součinnost s dalšími útvary,
zpravodajská činnost, pomocníci Pohraniční stráže.

■
■
■
■
■

■
■

■
■

Československá lidová armáda
řízení, organizace a personální složení,
činnost vojenské rozvědky,
spolupráce v rámci Varšavské smlouvy,
perzekuce v armádě,
represivní role armády.
Justice
organizace a personální složení soudů a prokuratury,
politické procesy a boj proti třídnímu nepříteli.
Lidové milice
řízení, organizace a činnost,
personální, sociální a kádrový vývoj.

c) Oběti, odboj a odpor
■ d
 okumentace obětí, zvláště usmrcených osob
(popravených, umučených, nezvěstných),
■ zkoumání a dokumentace odboje a odporu,
■ důsledky perzekuce a rehabilitace obětí.

a) The Communist Party of Czechoslovakia (KSČ)
■ management, organization, personnel composition;
■ leadership and the Party in the regions;
■ management of repressive state bodies;
■ control over society;
■ management and use of satellite political parties;
■ Communist ideology and international Communism.
b) Repressive Bodies of the Totalitarian Regime
State Security (StB)
■ management, organizational development and personnel
composition;
■ adherence to the Party line at the headquarters and in the
regions;
■ intelligence networks in Czechoslovakia and abroad;
■ cooperation with secret services of other Communist states;
■ operative activity and organizations of repression;
■ Soviet advisors.

■
■
■

1
1 Ukázka archiválií ABS n Sample of the Archive’s materials 2 Čs. mechanici 310. stíhací perutě v bitvě o Británii
3 Busta Jana Palacha n Jan Palach monument
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2
n

3

Czechoslovak mechanics of the 310th fighting squadron in the Battle of Britain

Border Guards
management, organization, activity, personnel composition;
cooperation with other units;
intelligence activity, Border Guard aides.

Czechoslovak People’s Army (ČSLA)
management, organization and personnel composition;
■ activities of military intelligence;
■ cooperation within the Warsaw Pact;
■ persecution in the army;
■ repressive role of the army.

■

■

■

■
■

Justice
organization and personnel composition of courts and the
Public Prosecutor’s Office;
political trials and the struggle against class enemies.
People’s Militias
management, organization and activity;
personnel, social and cadre development.

c) Victims, resistance and opposition
■ documentation of victims, especially those who were killed
(murdered, tortured to death, missing);
■ examination and documentation of resistance and opposi
tion;
■ consequences of persecution and rehabilitation of victims.

1
1 Z pohřbu Pavla Wonky n From the funeral of Pavel Wonka 2 Přijetí příslušníků Lidových milicí Gustávem Husákem
3 Srpen 1968 v Ostravě n August 1968 in Ostrava

2
n

3

Gustáv Husák’s welcoming of People’s Militia officers
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Činnost Ústavu

Activities of the Institute

Ústav pro studium totalitních režimů ze zákona věnuje pozor
nost třem základním činnostem:
■ výzkumné, badatelské a dokumentační,
■ publikační, výstavní a vzdělávací,
■ převodu dokumentů do elektronické podoby (digitalizace).

The Institute for the Study of Totalitarian Regimes by law focuses on
three fundamental activities:
■ Research, scholarly enquiry and documentation;
■ Publication, exhibition and education;
■ Conversion of documents into electronic form (digitization).

Výzkumná, badatelská a dokumentační činnost
Garantem této činnosti je Odbor zkoumání totalitních režimů, který zajišťuje historický výzkum vybraných témat česko
slovenských dějin v období nesvobody (1938–1945) a komu
nistické totalitní moci (1948–1989), včetně příprav k uchopení
moci. Zkoumá a nestranně hodnotí obě období, antidemo
kratickou a zločinnou činnost státních orgánů, zejména jeho
bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa
a organizací založených na její ideologii. Analyzuje příčiny
a způsoby likvidace demokratického režimu, získává a zpří
stupňuje dokumenty o době nesvobody a období komunistic
ké totalitní moci a dokumentuje účast domácích i zahraničních
osob na podpoře totalitního režimu a na odboji a odporu proti
němu. Dokumentuje nacistické i komunistické zločiny a zachy
cuje svědectví žijících pamětníků.

Research, scholarly enquiry and documentation
The Section of Research on Totalitarian Regimes is responsible
for this area. It undertakes historical research on selected themes in
Czechoslovak history from the time of non-freedom (1938-1945) and
the time of Communist totalitarian power (1948-1989), including prep
arations for the seizure of power. It investigates and impartially eval
uates both periods, the anti-democratic and criminal activity of state
authorities, especially their security services, the Communist Party of
Czechoslovakia and organizations based on its ideology. It analyzes
the causes and methods of liquidation of the democratic regime, col
lects and makes available documents on the time of non-freedom and
the time of Communist totalitarian power, and documents the parti
cipation of locals and foreigners both in support of the totalitarian re
gime and in resistance and opposition to it. Finally, it documents Nazi
and Communist crimes and records testimonies of living witnesses.

Jednotlivá oddělení odboru zajišťují formou dlouhodobých
badatelských projektů historický výzkum priorit stanovených
v plánu činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a schvá
lených Radou Ústavu a podílejí se na přípravě vzdělávacích pro
jektů. Jedním z cílů výzkumu je určení podílu zodpovědnosti
vedoucích funkcionářů Komunistické strany Československa,
prokurátorů, soudců, příslušníků bezpečnostních složek, včet
ně vyšetřovatelů a vězeňských dozorců.

Individual departments within this section provide historical re
search on the given periods in the form of long-term research
projects, based on the priorities established in the activity plan of
the Institute for the Study of Totalitarian Regimes approved by the
Council of the Institute. They also participate in the preparation of
educational projects. One of the research goals is to determine the
share of personal responsibility on the part of Communist Party of
Czechoslovakia functionaries, prosecutors, judges and State Security
officers, including investigators and prison officers.

Výsledky badatelské práce se prezentují formou publikací, stu
dií, přednášek či výstav určených odborné i laické veřejnosti.
Odborné i informační výstupy činnosti Ústavu pro studium
totalitních režimů jsou průběžně zveřejňovány na internetové
stránce www.ustrcr.cz.
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IV.

Research results are released in the form of publications, professional
studies, lectures or exhibitions aimed at both scholarly and lay audi
ences. Both the scholarly and informational methods of the Institute
for the Study of Totalitarian Regimes’ work are regularly made public
on its Web site, at www.ustrcr.cz.

1
2

3

1 Německý voják pózuje během ničení a srovnávání Lidic se zemí n German soldier posing amid the annihilation of the village of Lidice 2 Hromadná fotografie vězeňského oddělení gestapa v pankrácké
věznici n Group photograph of the Gestapo Prison Department at Pankrác prison 3 Protesty proti okupaci, Ostrava, srpen 1968 n Protests against the occupation, Ostrava, August 1968
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Dlouhodobý výzkumný záměr Oddělení zkoumání doby nesvobody (1938–1945) je zaměřen na studium období tzv. dru
hé republiky (říjen 1938–březen 1939) a orientuje se na dosud
neprobádaná témata. Zkoumání se soustřeďuje na vytváření
represivních mechanismů, které měly sloužit k potlačování sku
tečné i domnělé opozice (pracovní tábory pro „nepřizpůsobivé
jedince“ a podobně), a na omezování demokratických práv ob
čanů tzv. druhé republiky (fungování cenzury).

The long-term research carried out by the Department for the Study
of the Time of Non-Freedom (1938–1945) focuses on enquiry into the
period of the so-called Second Republic (October 1938-March 1939),
with an emphasis on as yet unexplored topics. Attention focuses pri
marily on the creation of repressive mechanisms which were intended
to suppress real and fictitious opposition (work camps for “inadaptable
individuals,” etc.), and on restrictions of democratic civil rights in the
so-called Second Republic (the operation of censorship).

Výzkum dějin tzv. protektorátu Čechy a Morava neboli doby
nesvobody se orientuje na dvě hlavní oblasti:
■ politickou represi v době nacistické okupace,
■ aktivní odpor vůči této okupaci.

Research into the history of the so-called Protectorate of Bohemia
and Moravia, or the time of non-freedom, explores two main areas:
■ political repression during the time of the Nazi occupation;
■ active opposition against the occupation.

Zkoumání represe se soustředí na činnost nacistického systému
v protektorátu, popis jeho hlavních nástrojů a institucí (gesta
po, Sicherheitsdienst, Ordnungspolizei atd.) a na mechanismus
jeho každodenního fungování.
Výzkum aktivního odporu se zaměřuje na domácí i zahraniční
odboj napříč všemi politickými proudy, včetně komunistického
hnutí. Stranou pozornosti nezůstane ani fenomén kolaborace
s okupačním režimem.

Regarding repression, attention concentrates on mapping the Nazi re
pressive system in the Protectorate, describing its main instruments and
institutions (Gestapo, Sicherheitsdienst, Ordnungspolizei, etc.) and the
mechanism of its daily functioning. Concerning research on active oppo
sition, domestic and foreign resistance is examined across the range of po
litical currents, including the Communist movement. The phenomenon
of collaboration with the occupying regime is also covered.

Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci se věnuje
badatelské činnosti a zabývá se antidemokratickou a zločin
nou činností státních orgánů a Komunistické strany Českoslo
venska v období od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, včet
ně příprav k uchopení moci. Jedním z jeho nejdůležitějších
úkolů je výzkum činnosti represivních bezpečnostních složek
a dalších organizací založených na komunistické ideologii.

The Department for the Study of Communist Totalitarian Power
primarily focuses on scholarly enquiry into the period of anti-demo
cratic and criminal activity of state bodies and the Communist Party
of Czechoslovakia between 25 February 1948 and 29 December 1989,
including preparations for the seizure of power. One of its most im
portant tasks is research into the repressive security services and
other organizations founded on Communist ideology.

Main research projects:
Základní badatelské projekty:
Vývoj a organizační struktura Komunistické strany Československa
Zkoumání Komunistické strany Československa (KSČ) se člení
zejména na následující okruhy:
■ vývoj KSČ v letech 1938–1989 s důrazem na úlohu jejích vole
ných orgánů nejen u vedení strany, ale zejména po roce 1948
i na regionální struktury,
12

Development and Organizational Structure of the Communist Party
of Czechoslovakia
Scholarly enquiry into the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ)
focuses especially on the following areas:
■ T
 he KSČ’s development between 1938-1989, with an emphasis on
the role of its elected bodies, not only of the Party leadership, but
after 1948, especially of its regional structures;

Funkcionáři komunistické politické policie, Státní bezpečnosti

n

Functionaries of the Communist political police, the State Security Service (Státní Bezpečnost – StB)
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■

■
■

■

 sudy členů vybraných vedoucích orgánů KSČ v letech
o
1921–1989,
proměny organizační struktury a role aparátu KSČ,
definování místa KSČ ve struktuře mezinárodního komunis
tického hnutí,
ideologické stránky komunismu – v centru zájmu bude vý
zkum politických a společenských koncepcí z hlediska jejich
původu, prosazení a akceptace (otázka „původnosti“ česko
slovenského komunismu a míra jeho sovětizace, problema
tika případných československých modifikací sovětských
konceptů).

Bezpečnostní aparát ministerstva vnitra (ministerstva národní
bezpečnosti)
Pozornost badatelů se u bezpečnostního aparátu zaměřuje
především na tyto otázky:
■ proměny organizační struktury ministerstva vnitra (národní
bezpečnosti) a jeho aparátu v letech 1948–1989,
■ mocenské způsoby rozhodování a předávání pokynů, rozka
zů a nařízení,
■ personální skladba i životní osudy hlavních představitelů mi
nisterstva vnitra (národní bezpečnosti),
■ podíl silového ministerstva na přelomových událostech dějin
Československa ve dvacátém století,
■ podíl vedení ministerstva vnitra a národní bezpečnosti, jed
notlivých osob i skupin na násilí a teroru let padesátých i ne
zákonných postupech proti lidem, kteří se neztotožňovali
s porušováním základních lidských práv a svobod.
„Třídní justice“ 1948−1960
Projekt se věnuje roli ministerstva spravedlnosti a jemu podří
zeným justičním složkám v období budování komunistického
režimu a jeho upevňování. Právo se po únoru 1948 stalo v nej
širším slova smyslu nástrojem uplatňování třídního boje a jed
ním z pilířů nově budovaného „lidově demokratického“ státu.
Vězeňství v českých zemích 1938−1989
Nacistický i komunistický režim v Československu nazíral na
vězeňství jako na nedílnou součást represe vůči obyvatelstvu.
Vězením byli trestáni lidé z důvodu rasových rozdílů, třídní
14

■
■

■

■

F ates of members of selected KSČ leading bodies from 1921-1989;
T ransformations in the KSČ’s organizational structure and the role
of its apparatus;
D
 efinition of the KSČ’s place within the structure of the international
Communist movement;
Ideological aspects of Communism – of central interest will be re
search into political and social concepts in terms of their origin, en
forcement and acceptance (with special concern for the issue of the
“originality” of Czechoslovak communism, the extent of its Sovieti
zation, and the question of possible Czechoslovak modifications of
Soviet concepts).

1
2
3

Security Apparatus of the Ministry of the Interior (Ministry of National
Security)
Research on the security apparatus focuses mainly on the following
questions:
■ T
 ransformations in the organizational structure of the Ministry of
the Interior (Ministry of National Security) and its security appara
tus from 1948-1989;
■ T
 he power structure of decision-making and the assigning of in
structions, orders and regulations;
■ P
 ersonnel composition of the Ministry of the Interior (Ministry of
National Security) and life stories of its prominent representatives;
■ T
 he role such a powerful ministry played in the revolutionary events
of the history of Czechoslovakia in the 20th century;
■ T
 he role of Ministry of the Interior and Ministry of National Security
leadership – both individuals and groups – involved in the violence
and terror unleashed in the 1950s and in illegal practices used
against people who did not go along with the violation of basic
human rights and freedoms.
“Class Justice” from 1948-1960
This project is dedicated to the role of the Ministry of Justice and its sub
ordinate judicial sections in the period of the establishment and consoli
dation of the Communist regime. After February 1948, the law became,
in the widest sense of the word, an instrument for enforcing class strug
gle, and one of the pillars of the newly built “people’s democratic” state.
Prison System in the Czech Lands from 1938-1989
For both the Nazi and the Communist regime in Czechoslovakia, the

4
5

6

1 Gustáv Husák, generální tajemník Ústředního výboru KSČ, prezident ČSSR 1975–1989 n Gustáv Husák, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) and President
of the Czechoslovak Socialist Republic (ČSSR), 1975-1989 2 Oznámení o provedení popravy politických vězňů (1952) n Notification of the performance of political prisoners’ executions (1952) 3 Trestanecký
pracovní tábor Ležnice (říjen 1950) n Prison labor camp Ležnice (October 1950) 4 Leták identifikující spolupracovníky KGB z vedení ministerstva vnitra (srpen 1968) n Flyer identifying KGB collaborators from
among Ministry of the Interior leaders (August 1968) 5 Dobový propagandistický plakát (50. léta) n Period propaganda poster (1950s) 6 Klement Gottwald, předseda KSČ, prezident ČSR 1948–1953
n

Klement Gottwald, chairman of the KSČ, President of the ČSSR, 1948-1953
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 říslušnosti, názorové odlišnosti, jiného sociálního postavení,
p
náboženského přesvědčení apod. Byly kriminalizovány a poli
tizovány běžné společenské vztahy a jednání. Výzkum je zamě
řen na:
■ organizační strukturu a personální obsazení vězeňských insti
tucí na území bývalého Československa,
■ institucionální proměny a rozhodovací procesy mezi vězeň
skými institucemi a silovými resorty,
■ represivní politiku vládnoucích složek a vězeňský systém,
■ životní osudy politických vězňů ve vymezeném období.
Odboj a odpor proti komunistickému režimu 1948−1989
Projekt má představit základní projevy a formy odporu skupin
i jednotlivců proti komunistickému režimu, jejich motivaci a vý
sledky. Hlavní okruhy výzkumu jsou:
■ typologie odboje a odporu proti komunistickému režimu
v letech 1948–1956,
■ životní osudy významných osobností protikomunistického
odporu a odboje 1948–1956,
■ typologie projevů opozice a odporu v letech 1956–1989,
■ životní osudy významných osobností opozice a odporu v le
tech 1956–1989.
Oddělení dokumentace se zabývá dokumentací nacistických
a komunistických zločinů. Připravuje podklady, organizuje
vzdělávací akce a podílí se také na odborné přípravě výstavních
projektů. Součástí oddělení je skupina orální historie, jejímž
úkolem je sbírat vzpomínky pamětníků z řad obětí, ale i aktiv
ních exponentů totalitní moci. Bibliografické rozhovory jsou po
zpracování publikovány na internetových stránkách či v revue
Paměť a dějiny.
Ústav pro studium totalitních režimů se stal spoluorganizáto
rem mezinárodně významného projektu elektronické badatelny
www.pametnaroda.cz (www.memoryofnation.eu), na jehož por
tálu se shromažďují výpovědi pamětníků totalitních režimů.

prison system was one of the most integral repressive instruments
used against the population. Imprisonment was used to punish peo
ple on the grounds of their different race, class, opinions, social status,
religion, etc. Common social relations and acts were criminalized and
politicized. Research focuses on:
■ O
 rganizational and personnel structure of prisons in the territory of
the former Czechoslovakia;
■ Institutional transformations and decision-making processes on
the part of prisons and organs of power;
■ R
 epressive policy of the governing authorities and prison system;
■ L
 ife stories of political prisoners during the circumscribed period.
Resistance and Opposition to the Communist Regime from 1948-1989
The primary intention of the project is to introduce the basic expres
sions and forms of opposition by groups and individuals against the
Communist regime, their motivation and results. The main areas of re
search are:
■ T
 ypology of opposition and resistance to the Communist regime
from 1948-1956;
■ L
 ife stories of prominent figures in the anti-Communist opposition
and resistance from 1948-1956;
■ T
 ypology of expressions of opposition and resistance from 1956-1989;
■ L
 ife stories of prominent figures of opposition and resistance from
1956-1989.

1
2

3
4

The Documentation Department engages in documentation of Nazi
and Communist crimes. It prepares background materials, executes
educational projects and participates in the professional preparation
of exhibitions. The department also includes the Oral History Group,
which collects memories of witnesses, both victims and representa
tives of totalitarian power. Bibliographic interviews, after processing,
are published on the Web site or in the form of analyses and inter
views in the review Paměť a dějiny (Memory and History).
The Institute for the Study of Totalitarian Regimes has become a co-or
ganizer of the internationally known digital research project, located
at www.pametnaroda.cz (www.memoryofnation.eu). This Web site fea
tures the collected testimonies of witnesses of totalitarian regimes.
1 Z dokumentace Státní bezpečnosti k případu Františka Boháče, popraveného v roce 1951

n From State Security documents on the case of František Boháč, executed in 1951 2 Fotografie ze sledování Jana Placáka
Státní bezpečností (1981) n Photograph from the surveillance of Jan Placák by the State Security Service (1981) 3 Vojenská fotografie Josefa Charváta, popraveného v roce 1949, v dokumentech Státní bezpečnosti
n Military photograph of Josef Charvát, executed in 1949, from State Security documents 4 Pohřeb politického vězně Pavla Wonky (1988) n The funeral of political prisoner Pavel Wonka (1988)
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Vzdělávací, výstavní a publikační činnost
Vzdělávací projekty se zaměřují především na metodickou po
moc školským zařízením. Jejich cílem je:
■ o
 bohatit nabídku vzdělávacích materiálů a pomůcek, které
usnadní výuku soudobých dějin,
■ p
 omáhat učitelům orientovat se v problematice soudobých
dějin a jejich prezentace žákům a studentům.

Education, exhibition and publication
Educational projects are focused on professional cooperation
with schools. Their objectives are to:
■ enrich the supply of educational materials and teaching aids
to facilitate the teaching of modern history;
■ help teachers orient themselves in issues of contemporary
history and its presentation to pupils and students.

Při realizaci těchto projektů se klade důraz na využívání moder
ních technologií, především filmového (video) materiálu a we
bových prezentací.

The emphasis in these projects is on the use of modern technolo
gies, especially film (video) materials and Web presentations.

Neméně důležitá je přímá spolupráce se školami, která probíhá
formou metodických školení pro učitele, na nichž se seznamu
jí s netradičními metodami výuky soudobých dějin a kde mají
k dispozici výukové materiály.
V oblasti spolupráce s vysokoškolskými institucemi byla zahá
jena součinnost s World Learning, vysokoškolským studijním
programem z USA. V jejím rámci proběhl cyklus přednášek
o minulosti Československa a střední Evropy a odborníci oddě
lení se budou rovněž podílet na vedení semestrálních projektů
amerických studentů.
Pravidelně každý čtvrtek pořádá Ústav odborné semináře pro
veřejnost, na nichž vystupují jeho kmenoví odborníci, ale i zá
stupci partnerských institucí. Semináře navštěvují zajímaví hos
té (političtí vězni, spolupracovníci západních zpravodajských
služeb, režiséři atd.), kteří prezentují své osobní zkušenosti s to
talitním režimem nebo vlastní uměleckou či dokumentární pro
dukci o komunismu, případně nacismu. Po skončení semináře
následuje veřejná diskuse.

Of equal importance is direct cooperation with schools in the
form of methodical teacher training, which acquaints teachers
with innovative methods for the teaching of contemporary his
tory and provides them with teaching materials.
Concerning institutions of higher education, cooperation with
World Learning, a US university-level study program, has com
menced. As part of this cooperation, a course on the history
of Czechoslovakia and Central Europe has been organized, and
experts from the department will participate in the supervision
of American students’ term projects.
The Institute organizes scholarly seminars for the public every
Thursday, at which experts from partner institutions as well as
the Institute and Archive lecture. The seminars are also atten
ded by interesting guests (political prisoners, colleagues from
Western intelligence services, film directors, etc.) who present
their personal experiences with totalitarian regimes or their
own artistic or documentary production on Communism or
Nazism. At the end of the seminar a discussion with the audi
ence takes place.

Interiér Knihovny Jána Langoše n Ján Langoš library interior
Přednášková a vzdělávací práce ÚSTR a ABS n Lecture and education activities of the Institute and Archive

18

19

Garantem výstavní a publikační činnosti je Odbor ediční, který
vytváří a zajišťuje podmínky pro vydávání rozličných publikací,
připravuje výstavy, přičemž spolupracuje s různými institucemi.
Zpracování monografií, sborníků, odborných edic dokumentů
i periodik realizuje Oddělení publikací. Stěžejním časopisem
Ústavu pro studium totalitních režimů je revue Paměť a dějiny,
vydávaná čtyřikrát ročně a určená jak odborné, tak i laické veřej
nosti. Sborník Securitas Imperii prezentuje výsledky badatelské
činnosti Ústavu či externích spolupracovníků. Počátkem roku
2009 vyšlo pilotní číslo periodika v anglickém jazyce, určeného
pro mezinárodní veřejnost. Ve spolupráci s Archivem bezpeč
nostních složek pak připravuje Sborník Archivu bezpečnostních
složek.
Většina publikací Ústavu pro studium totalitních režimů je k do
stání v běžné knižní distribuci.
Pořádání výstav, seminářů, odborných konferencí a diskusí se
věnuje Oddělení výstav a vzdělávání. V jeho gesci je knihov
na Ústavu nesoucí jméno Jána Langoše, význačného českoslo
venského a slovenského politika a zakladatele Ústavu paměti
národa v Bratislavě.

The Publishing Section is charged with the preparation of
exhibitions and publications. This Section creates and en
sures conditions for the diffusion of diverse publications and
prepares exhibitions in collaboration with various institutions.
The Publications Department, within the Publishing Section,
produces monographs, anthologies, and series of specialized
documents and periodicals. The main magazine of the Institute
for the Study of Totalitarian Regimes is the review Paměť a dějiny (Memory and History), which is issued quarterly and tar
gets both scholarly and lay audiences. The anthology Securitas
Imperii presents the research results of Institute for the Study
of Totalitarian Regimes staff and external associates. At the be
ginning of 2009, a pilot issue of a periodical in the English lan
guage, intended for the international public, was released. The
Anthology of the Security Services Archive is further produced in
cooperation with the Archive.
The majority of the Institute’s publications are regularly avail
able for purchase in bookstores.
The Department of Exhibitions and Education organizes
exhibitions, seminars, conferences and discussions on professi
onal topics. The library of the Institute for the Study of Totalita
rian Regimes is named after Ján Langoš, the noted Czechoslo
vak and Slovak politician and founder of the Nation’s Memory
Institute in Slovakia.

Obálky čtvrtletníku ÚSTR Paměť a dějiny z roku 2008
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n

2008 covers of the Institute quarterly review Paměť a dějiny (Memory and History)
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Důležitým úkolem Ústavu pro studium totalitních režimů je také
převod dokumentů z fondů Archivu bezpečnostních složek do
elektronické podoby, který umožní příslušnou míru ochrany
archiválií první kategorie a také vybudování elektronického
(digitálního) archivu. Gestorem digitalizace a zpracování dat do
informačního systému je Odbor informatiky a digitalizace,
jenž úzce spolupracuje s Archivem.
Oddělení správy a vývoje informatiky, rozvoje evidencí
a digitalizace se podílejí na vytváření potřebného programo
vého vybavení, zpracování datových souborů a jejich verifikaci,
digitalizaci originálních archiválií i mikrofišových předloh pro
potřeby Archivu bezpečnostních složek a Ústavu.
Ve spolupráci s Archivem se rozvíjí v českých i evropských pod
mínkách ojedinělý projekt digitalizace fondů ABS.

Another important task of the Institute for the Study of Totali
tarian Regimes is the conversion of documents from the ar
chival records of the Security Services Archive into electronic
form, making possible the protection of category one archival
materials, to an appropriate extent, as well as the building of an
electronic (digital) archive. Responsibility for digitization and
the processing of data into the information system lies with the
Section of Information Technology and Digitization, which
closely cooperates with the Security Services Archive.
The departments of Administration and Information Technology Development, Electronic Records Processing and
Digitization share responsibility for the creation of necessary
program software, the processing of data files and their veri
fication, and the digitization of original archival materials and
microfiche copies for the needs of the Security Services Archive
and the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.
In cooperation with the Security Services Archive, the Institute
has undertaken the digitization of the Archive’s collections,
a project unique by both Czech and European standards.

Digitalizační pracoviště specializované na mikrofiše i archivní materiály v originální podobě
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Digitization workspace specializing in microfiche and original format archival materials
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■

Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš: Jan Palach 69

■

Tato kniha přináší vůbec poprvé nejen detailní historický popis Palachova příběhu, ale přibližuje
také jeho teologickou, filozofickou i uměleckou reflexi a věnuje se osudům Palachových následovníků i předchůdců. Součástí knihy je rozsáhlá edice archivních dokumentů a fotografií a filmový
DVD disk s šesticí dokumentárních a uměleckých snímků, které se k tématu vztahují.
■

■

■

Pavlína Formánková, Petr Koura:
We Demand the Death Penalty! The Propaganda Campaign Accompanying the Trial
of Milada Horáková and Co.

■

Mnichov 1938 a česká společnost –
sborník ze sympozia k 70. výročí podepsání mnichovské dohody

■

Představit „mnichovské“ dění roku 1938 z různých pohledů se snažilo mezinárodní vědecké sympozium, které se konalo v září 2008 v Ústavu pro studium totalitních
režimů. Účastnili se ho přední čeští a němečtí historici
– Robert Kvaček, Václav Kural, Hans H. Hahn, Eva Hahnová, Miloš Trapl, Ladislav Kudrna a Zdeněk Hazdra –
jejichž příspěvky se nacházejí právě v tomto sborníku.
■

Munich 1938 and Czech Society –
Anthology from the Symposium
on the 70th Anniversary of the Signing
of the Munich Agreement
The international scholarly symposium which took
place in September 2008 at the Institute for the Study
of Totalitarian Regimes attempted to introduce the
„Munich” events of the year 1938 from various angles.
The contributions of leading Czech and German historians who participated in the conference – Robert
Kvaček, Václav Kural, Hans H. Hahn, Eva Hahnová, Miloš
Trapl, Ladislav Kudrna and Zdeněk Hazdra – are found
in this anthology.
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Petr Blažek: Živá pochodeň na Stadionu
Desetiletí, Protest Ryszarda Siwce proti
okupaci Československa v roce 1968
Publikace představuje protest Ryszarda Siwce, který se
8. září 1968 na varšavském Stadionu Desetiletí zapálil
na protest proti účasti polských jednotek na okupaci
Československa. Zde jsou poprvé publikovány v českém
jazyce takřka všechny dostupné archivní dokumenty
o Siwcově protestu, včetně jeho vlastních textů, úvodní
historické studie a dobových fotografií.

■

Petr Blažek: Live Torch at 10th-Anniversary
Stadium: The Protest of Ryszard Siwiec
Against the Occupation of Czechoslovakia
in 1968

Prokop Tomek: The United Enemy
Intelligence Database System and its
Utilization in Czechoslovakia
The United Enemy Intelligence Database System (Russian: SOUD, or SSEP, in Czech) was a unique project consisting of a top secret database of enemies of the USSR
and its satellites. It concerned a database of individuals
who were actually or allegedly dangerous to the stability of Communist regimes. This series of documents
describes the database system’s construction and
examples of its practical utilization in Czechoslovakia
between the years 1977-1989.

The goal of this book is to provide the reader with details on one of the most monumental and sophisticated
propaganda campaigns of the 1950s. From many archival documents we come to learn how the campaign
was carried out and in what way not only Party organs,
but also the wider public, including children, were involved in it.

■

Prokop Tomek: Systém sjednocené evidence
poznatků o nepříteli (v československých
podmínkách)
Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli byl
ojedinělým projektem přísně tajné databáze nepřátel
SSSR a jeho satelitů. Jednalo se o databázi osob reálně
i jen údajně nebezpečných pro stabilitu komunistických
režimů. Tato edice dokumentů přibližuje budování i příklady praktického využití SSEP v Československu v letech
1977–1989.

Cílem této knihy je přiblížit čtenáři jednu z nejmohutnějších a nejpropracovanějších propagandistických kampaní padesátých let. Z mnoha archivních dokumentů se
dovídáme, jak kampaň probíhala a jakým způsobem do
ní byly zapojeny nejen stranické orgány, ale i široká veřejnost včetně dětí.

Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš: Jan Palach ‘69
This book not only presents for the first time ever a detailed
historical description of Palach’s story, but also expands on his
theological, philosophical and artistic reflections and occupies
itself with the fates of Palach’s successors and predecessors.
An extensive series of archival documents and photographs
and a DVD containing a group of six documentary and artistic
films relating to the theme make up a part of the book.

Pavlína Formánková, Petr Koura:
Žádáme trest smrti! Propagandistická
kampaň provázející proces s Miladou
Horákovou a spol.

■

Jana Pávová: Demagog ve službách strany:
portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého
Kniha představuje nejen životní dráhu a politickou kariéru Václava Kopeckého, svého času ministra informací a kultury, ale detailně seznamuje čtenáře i s jeho osobností. Autorka mapuje
Kopeckého postoje a chování prostřednictvím mnoha citátů a epizod z jeho života i množství
obrazových materiálů.

■

Jana Pávová: A Demagogue in the Party’s Service:
Portrait of Politician and Ideologist Václav Kopecký
The book presents not only the life trajectory and political career of Václav Kopecký, one time
Minister of Information and Culture, but also acquaints the reader in detail with his personality.
The author maps Kopecký’s positions and behavior with the assistance of many citations and
episodes from his life and a number of illustrative materials.

This publication presents the protest of Ryszard Siwiec,
who lit himself on fire on 8 September 1968 at Warsaw’s
10th-Anniversary Stadium (Stadion Dziesieciolecia)
in protest against the participation of Polish troops in
the occupation of Czechoslovakia. Here, published in
the Czech language for the first time, are virtually all
accessible archival documents about Siwiec’s protest,
including his own texts, an introductory historical study
and period photographs.
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■

Milan Bárta, Lukáš Cvrček, Patrik Košický, Vítězslav Sommer:
Oběti okupace. Československo 21. srpen – 31. prosinec 1968
Tato publikace přináší dosud nezveřejněná fakta o úmrtích československých občanů způsobených příslušníky vojsk Varšavské smlouvy v Československu v roce 1968. Autoři nastiňují politické
a vojenské aspekty invaze, popisují trestnou činnost cizích vojáků a v medailonech se zabývají
konkrétními osudy jednotlivých obětí.

■

Milan Bárta, Lukáš Cvrček, Patrik Košický, Vítězslav Sommer:
Victims of the Occupation. The Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia
21 August–31 December 1968
This publication presents as yet unpublished facts on the deaths of Czechoslovak citizens caused
by members of Warsaw Pact forces in Czechoslovakia in 1968. The authors outline the political
and military aspects of the invasion, describe the criminal activity of foreign soldiers and, through profiles, inquire into the fates of individual victims.

■

Pavel Vaněk: Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech
1951–1955
Kniha popisuje vývoj a strukturu Pohraniční stráže po roce 1948 na příkladu chebské a znojemské
pohraniční brigády. Zabývá se i dopadem působení pohraničníků na místní obyvatelstvo a přibližuje osudy těch, kteří se pokusili státní hranici překročit.

■
■

Ladislav Kudrna: Jeden ze zapomenutých mužů.
Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací
perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím
Pilot RAF Petr Uruba je průvodcem nejen po osudech svých, ale i dalších československých letců.
Poprvé je veřejnosti v ucelené formě prezentována problematika perzekuce příslušníků královského letectva po únoru 1948, nechybí náhled do trpkých padesátých let, do života ve stínu mocné StB, počátků rehabilitace v šedesátých letech a řada dalších nových pohledů.

■

Ladislav Kudrna: One of the Forgotten Men.
Air Force Colonel Petr Uruba, Pilot of the 311th Czechoslovak Bombing
Squadron, as a Guidebook through the “Short” 20th Century
RAF pilot Petr Uruba serves as a guide not only through his own fate, but those of other Czechoslovak fliers, as well. For the first time the public is comprehensively presented with the problems
of persecution of members of the Royal Air Force after February 1948. A preview to the bitter
1950s – into life in the shadow of the powerful State Security Service (StB), the beginnings of
rehabilitation in the 1960s and a host of other new perspectives – is included.
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Pavel Vaněk: The Border Guard Service and Attempts to Cross State Borders
in the Years 1951–1955
The book describes the development and structure of the Border Guard Service after 1948
through the example of the Cheb and Znojmo border brigades. It also deals with the impact of
the border guards‘ activity on the local population and describes the fates of those who tried to
cross the state border.

Naše publikace lze kromě běžné sítě knihkupectví
zakoupit v Knihovně Jána Langoše v sídle Ústavu
a na www.kosmas.cz
Our publications can be purchased in bookstores
or at the Institute’s Ján Langoš library in the Czech
Republic, and at www.kosmas.cz
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Přehled výstav a jiných akcí Ústavu pro studium totalitních režimů
Výstava: Aby se to už neopakovalo
(2007–2008, Praha, Ostrava, Příbram,
Brno)

overview of exhibitions and other events organized by
the Institute for the Study of Totalitarian Regimes

■

Exhibition: Aby se to už neopakovalo
So That It Never Happens Again
(2007-2008, Prague, Ostrava, Příbram, Brno)
■

Výstava: Osudy našich sousedů,
(23. 2.–8. 3. 2008, Praha 6)

Institute of National Remembrance and
the Faculty of Philosophy and Arts of
Charles University, Prague)

Exhibition: Jan Palach ’69
(15/1–14/2/2009, Charles University’s
Carolinum, Prague)

■

■

Exhibition: Osudy našich sousedů
Fates of Our Neighbors
(23/2–8/3/2008, Prague)

Filmová přehlídka: 1968 – zmařené iluze (10.–14. 6. 2008, kino Aero a Střelecký
ostrov, Praha)

■

Seminář: Smrtící objetí: komunisté
a sociální demokraté 1945–1948
(23. 6. 2008, ÚSTR)

Výstava: …a přijely tanky 1968
(21. 8.–30. 9. 2008, Národní muzeum)
Výstava: Naděje nebo boj o moc?
(21. 8. 2008, Praha 6)

■

Konference: Bezpečnostní aparát,
propaganda a Pražské jaro
(7.–9. 9. 2008, spolupráce s IPN, FF UK)

■

Mezinárodní sympozium
k 70. výročí mnichovské dohody
(18. 9. 2008, ÚSTR)

■

Výstava: Tváře moci – Brno
(28. 10.–26. 11. 2008)

Výstava …a přijely tanky 1968

n

Výstava: Tváře moci – Praha
(17. 11.–24. 12. 2008)

28

■

Seminar: Smrtící objetí: komunisté
a sociální demokraté 1945–1948
Deadly Embrace: Communists and Social
Democrats 1945–1948
(23/6/2008, Prague)

Exhibition …and the Tanks Came 1968

Mezinárodní sympozium k portálu
Paměť národa (12. 11. 2008, ÚSTR)

■

Konference: Aktivity NKVD/KGB
a její spolupráce s tajnými službami
střední a východní Evropy 1945–1989
(19.–21. 11. 2008, Senát Parlamentu ČR)

■

Výstava: Česká společnost od Mnichova k válce (12.–26. 3. 2009, Praha)

■

Výstava: Orwell ve fotografii
(duben 2009, Stálé zastoupení ČR při EU,
Brusel)

■

Výstava: Sovětské tajné služby
a Československo (19. –21. 11. 2008,
Senát Parlamentu ČR)

■

Výstava: Jan Palach ’69
(15. 1.–14. 2. 2009, Karolinum, Praha)

■

Exhibition: Za vaši a naši svobodu
For the Sake of Your and My Freedom
(21/8–21/9/2008, Office of the
Government of the Czech Republic)

■

Exhibition: Tváře moci – Brno
Faces of Power – Brno
(28/10–26/11/2008)

Mezinárodní konference: Odboj a odpor proti komunistickému režimu
v Československu a ve střední Evropě
(15.–16. 4. 2009, Lichtenštejnský palác,
Praha, ve spolupráci s Úřadem vlády
ČR při příležitosti předsednictví České
republiky v Evropské unii)

Exhibition: …a přijely tanky 1968
…and the Tanks Came 1968
(21/8–30/9/2008, National Museum)
Exhibition: Naděje nebo boj o moc?
Hope or Contest for Power?
(21/8/2008, Prague)

■

Conference: Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro The Security Apparatus, Propaganda and the Prague Spring
(7– 9/9/2008, cooperation with the Polish

■

Výstava: Na frontě studené války
Československo 1948–1956
(25. 2.–3. 5. 2009, Muzeum hlavního
města Prahy)

■

Exhibition: Tváře moci – Praha
Faces of Power – Prague
(17/11–24/12/2008)

■

Exhibition: Na frontě studené války
Československo 1948–1956
On the Cold War Front
Czechoslovakia 1948-1956
(25/2–3/5/2009, The City of Prague
Museum)

■

Exhibition: Česká společnost od Mnichova
k válce Czech Society between Munich and
the War (12–26/3/2009, Prague)
■

■

Exhibition: Orwell ve fotografii
Orwell in Photographs
(April 2009, Permanent Representation
of the Czech Republic to the European
Union, Brussels)

Conference: Aktivity NKVD/KGB a její
spolupráce s tajnými službami střední
a východní Evropy 1945–1989
NKVD/KGB Activities and their Cooperation with Central and Eastern European
Security Services, 1945–1989
(19–21/11/2008, Senate of the Parliament
of the Czech Republic)

International Conference: Odboj a odpor
proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě Resistance
and Opposition against the Communist
Regime in Czechoslovakia and Central
Europe (15–16/4/2009, Lichtenstein
Palace, Prague, in cooperation with the
Government of the Czech Republic on the
occasion of the Czech Presidency of the
European Union)

Mezinárodní sympozium k portálu
Paměť národa International Symposium
on the Web Site Nation’s Memory
(12/11/2008, Prague)

■

■

■
■

■

■

■

Film Screening: 1968 – zmařené iluze
1968 – Tattered Illusion (10–14/6/2008,
Aero Cinema and Střelecký ostrov, Prague)

■

■

■

■

■

■

Výstava: Za vaši a naši svobodu
(21. 8.–21. 9. 2008, Úřad vlády ČR)

Mezinárodní sympozium k 70. výročí
mnichovské dohody International
Symposium on the 70th Anniversary of the
Munich Agreement (18/9/2008, Prague)

■

Exhibition: Sovětské tajné služby a Československo Soviet Secret Services and
Czechoslovakia (19–21/11/2008, Senate of
the Parliament of the Czech Republic)

■
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Fotografie kurýra Miroslava Vaji z vyšetøovacího spisu StB.

zdroj: ABS

Courier Miroslav Vaja’s photographs from the StB case file.

Fotografie britského operaèního balonu, který použil Miroslav Vaja.
A photograph of the British operations balloon used by Miroslav Vaja.

zdroj: ABS

Fotografie Vajova balonu, který neøízený pøistál na Slovensku.

Speciální formy pøekonávání státní hranice

Special methods of crossing the border

Kromì cesty pìšky pøes hranici existovala cesta stávajícími dopravními prostøedky: vlakem èi øíèní lodí, dále pak samostatnì pøes vodní tok
nebo vzduchem.

Apart from walking, there were other possible ways to cross the border, using existing means of transport: train, riverboats, or via waterway
or air.

Pøeprava kurýrù balonem byla nìkolikrát vyzkoušena v letech 1952–1954. Výcvik pilotù balonù probíhal v nìkolika kurzech v prùbìhu roku
1953 na letecké základnì RAF v Cardingtonu u Bedfordu ve Velké Británii. Vycvièeno mohlo takto být celkem asi deset pilotù z øad
èeskoslovenských kurýrù pro britskou i americkou zpravodajskou službu.

Courier transport using balloons was tested several times between 1952 and 1954. Several balloon pilot training courses were held at the RAF
airbase in Cardington near Bedford, UK, in 1953. Some ten pilots recruited from the ranks of Czechoslovak couriers could have been trained
for British and US intelligence services.

Uskuteènilo se asi ètyøi až sedm letù do Èeskoslovenska. První doložený byl v èervnu 1953, poslední v srpnu 1954. První let byl úspìšný. Kurýr
britské zpravodajské služby Miroslav Vaja (1932–1977) pøistál v noci 8. èervence 1953 u Plznì a 13. èervence úspìšnì pøekonal zátaras zpìt do
Rakouska. Na další misi byl v øíjnu 1953 vyslán pozemní cestou, ale pøi pokusu pøekonat hranice byl zadržen èeskoslovenskou pohranièní
stráží. V bøeznu 1954 byl odsouzen ke dvaceti letùm vìzení, propuštìn byl roku 1964.

Between four and seven flights to Czechoslovakia took place. The first one to be documented took place in June 1953, the last in August 1954.
The first flight was successful. British intelligence service courier Miroslav Vaja (1932–1977) landed near Pilsen during the night of July 8,
1953. On July 13, Vaja successfully crossed the border entrenchment on his way back to Austria. He was sent on another mission by ground in
October 1953, but was caught by Czechoslovak border guards while trying to cross the border. He was sentenced to twenty years’ imprisonment in March 1954, and released in 1964.

Poslední známý pøípad skonèil tragicky. Dne 13. srpna 1954 byly na kopci Koèièák u obce Krásná Hora na Sedlèansku nalezeny mrtvoly dvou
mužù spolu s výstrojí prozrazující jejich poslání a falešnými doklady na jména František Malec a Karel Blažek. Oba zahynuli na následky pádu
z výšky. Pravé pøíjmení „Františka Malce“ znìlo Jakoubì, skuteèné jméno „Blažka“ neznáme.
Na misi je vyslala zpravodajská skupina generála Františka Moravce. Do rukou StB se tenkrát dostalo veškeré bohaté vybavení, mj. vysílaèka
èi zpravodajské instrukce. Samotný balon pak byl nalezen u Vlašimi. Pøíèina havárie není zcela zøejmá, patrnì se náhodou èi omylem uvolnila
plátìná gondola a posádka se zøítila.
Podle letového plánu a mapy nalezených na místì neštìstí StB usoudila, že balon byl vypuštìn 13. 8. 1954 v 01.32 asi 1 km západnì od obce
Hannesried v Bavorsku, cca 5 km od ès. státní hranice. Kurýøi pøeletìli hranici ve výšce 2250 metrù, ale v 03.50 pøi pøistávání u Krásné Hory
zahynuli. Let mìøil zhruba 120 km.

zdroj: ABS

A photograph of Vaja’s balloon, which landed in Slovakia uncontrolled.

Skládací gondola „neviditelného“ balonu, s nímž havarovali
Blažek a Jakoubì.

zdroj: ABS

Fotografie výbavy mrtvých kurýrù.

zdroj: ABS

A photograph of the dead couriers´ equipment.

The folding basket of the “invisible” balloon, in which
Blažek and Jakoubì crashed.

1

The last known case ended tragically. On August 13, 1954, two men’s bodies, along with equipment betraying their mission and false documents in the names of František Malec and Karel Blažek, were found on the Koèièák hill near Krásná Hora village in the Sedlèany area. Both
died as a consequence of falling from a height. The real surname of “František Malec” was Jakoubì; we do not know “Blažek’s” real name.

2

3

General František Moravec’s intelligence group had sent them on the mission. The State Security Service (StB) gained possession of their full
equipment, including a transmitter and instructions for intelligence work. The balloon was found near Vlašim. The cause of the accident is
not quite clear; the cloth basket probably loosened by accident or mistake and the crew fell to the ground.
Based on the flight plan and map found on the accident scene, the StB concluded that the balloon had taken off about 1 km west of Hannesried,
a village in Bavaria, some 5 km away from the Czechoslovak border, at 1:32 am on August 13, 1954. The couriers crossed the border at an altitude of 2,250 m, and died at 3:50 a.m. while landing near Krásná Hora. The flight measured approximately 120 km.

Uprostøed snímku je místo, kde byli nalezení kurýøi.
Vrch Koèièák u Krásné Hory nad Vltavou.
The place where the couriers were found. Koèièák hill near Krásná Hora nad Vltavou.

zdroj: Prokop Tomek
jaro 2008

Pohled na místo tragické události u Krásné Hory nad Vltavou.
Vlevo za terénní vlnou byla nalezena tìla kurýrù. Pohled od Krásné Hory.

zdroj: Prokop Tomek
jaro 2008

The scene of the tragic incident near Krásná Hora nad Vltavou.
The couriers’ bodies were found behind a ridge in the land on the left. Viewed from Krásná Hora.

V roce 1952 byli patrnì nìkteøí kurýøi vysazováni v Èeskoslovensku pomocí padákù.
Some couriers probably landed in Czechoslovakia in 1952 using parachutes.
Nìkteøí kurýøi pøekonávali ojedinìle hranici pøes øeky Dyji, Moravu nebo Dunaj.
In rare cases, couriers crossed the border via the Dyje, Morava, or Danube rivers.
V roce 1951 pøeplavával Dunaj Karel Brabec (1918–1993). Skafandr od CIC si upravil. Nepoužíval jej k potápìní, ale jen pro plavání ve studené
vodì na velkou vzdálenost. Státní bezpeènosti pøiznal pìt cest, údajnì jich bylo deset. Zatèen byl v Bratislavì 30. prosince 1951 pøi roznášení
letákù. Brabec byl odsouzen na 17 let vìzení. Použití skafandru Brabcem bylo jen vylepšením jeho již vyzkoušeného zpùsobu pøekonávání
hranice.
O nìkolik let pozdìji ale prokazatelnì CIC (Moravcova skupina) cvièila své agenty pro pøecházení hranice pøes vodu s potápìèským vybavením: skafandrem, dýchacím pøístrojem. V rámci mnohostranného výcviku ve škole DELTA v Dieburgu byl provádìn i vodní výcvik.
Spoèíval v nácviku pøekonávání vodních tokù pomocí gumových èlunù, plavání a potápìní na Rýnu a Mohanu. Agenti se cvièili v plavání 50
cm pod hladinou, udržování stejné hloubky, zalehnutí na dnì.
Dalším kurýrem pøecházejícím hranici pøes vodu byl dìlník Jozef Mikuš, nar. 20. dubna 1931 v Šulekovì v okrese Hlohovec. Do Rakouska emigroval 6. bøezna 1949. Od roku 1952 byl èlenem Slovenského osvobozovacího výboru. Mikuš byl ochoten zapojit se do ozbrojeného boje proti
komunistùm za federalizovanou Evropu. V dubnu 1954 byl získán v Linci CIC jako pøevádìè do ÈSR.
Byl získán k zjištìní pøechodového kanálu na soutoku Dyje a Schifart (Kyjovka?), kde nebyl zátaras pøiveden až k øece. Koncem kvìtna 1953
provedl prùzkum, v srpnu 1953 založil u Kút tøi mrtvé schránky. Poèátkem dubna 1954 dostal k pøechodùm gumový oblek. Byl èásteènì nafukovací, kurýr se pohyboval šlapáním ve vodì. Na chodidlech byly kapsy, kterými zabíral. Devátého øíjna 1954 dostal úkol jít do ÈSR založit
mrtvou schránku a pøevést kurýra „Jána“. Byl vybaven obèanským prùkazem na jméno Ján Markoviè. Po pùlnoci 10. øíjna 1954 byl asi 50 metrù
za zátarasem na Slovensku zadržen. Ve vazbì kontrarozvìdky v Praze-Bubenèi se pokusil 28. øíjna 1954 neúspìšnì o útìk. Pøi vyše tøování se
choval stateènì a snažil se zapírat.
Dne 9. bøezna 1955 byl Jozef Mikuš odsouzen Krajským soudem v Nitøe za velezradu a vyzvìdaèství na 20 let.

Karel Brabec (1918–1993) swam across the Danube several times in 1951. He had modified a Counter Intelligence Corps (CIC) diving dress,
which he used not for diving, but for swimming long distances in cold water. He confessed five trips to the StB; reportedly he made ten. He
was arrested in Bratislava on 30 December 1951 while distributing leaflets. Brabec was sentenced to 17 years of imprisonment. His use of the
diving suit was just an improvement of his tried and true method for crossing the border.
Several years later, the CIC (Moravec’s group) demonstrably trained its agents for crossing borders via water using diving equipment: a diving
suit and aqualung. Water training formed a part of the universal training at the DELTA school in Dieburg. Trainees practiced crossing watercourses using rubber boats, swimming, and diving on the Rhine and Main. The agents were trained to swim 50 cm below the surface, staying
at the same depth, and laying down on the bottom.
Laborer Jozef Mikuš (born on 20. April 1931 in Šulekov, District of Hlohovec) was another courier who crossed the border via water. He immigrated to Austria on March 6, 1949, and joined the Slovak Liberation Committee in 1952. Mikuš was willing to enroll in an armed war on Communists, for a federalized Europe. The CIC in Linz recruited him as a guide for crossing the Czechoslovak border in April 1954.
Mikuš was recruited to find a border-crossing channel on the confluence of the rivers Dyje and Schifart (Kyjovka?), where the entrenchment
was not installed all the way to the riverbank. He conducted a survey in late May 1953, and set up three dead drops near Kúty in August 1953.
In early April 1954, he received a rubber suit to cross the river. The dress was partly inflatable; the courier moved by treading water. The soles
of his feet were fitted with special fins with which he propelled himself. On October 9, 1954, he received the assignment to go to Czechoslovakia to set up a dead drop and bring over courier “Ján”. He was equipped with an ID card in the name of Ján Markoviè. He was caught about 50
m away from the entrenchment in Slovakia after midnight on October 10, 1954. Mikuš tried to escape from counterintelligence detention in
Prague-Bubeneè on October 28, 1954 with no success. He acted bravely during the investigation, attempting to deny.
The regional Court in Nitra sentenced Jozef Mikuš to 20 years for high treason and espionage on March 9, 1955.
Bìžná gondola.
Kresba V. Køivohlavého ve vazbì StB.
Standard basket.
Vladislav Køivohlavý’s drawings
made while in StB detention.

zdroj: ABS

Falešné doklady Karla Brabce na jméno Karel Špaèek.
Karel Brabec’s false ID, in the name of Karel Špaèek.

zdroj: ABS

Obálka vyšetøovacího spisu
Vladislava Køivohlavého.

zdroj: ABS

Cover page of Vladislav Køivohlavý’s case file.
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Výstavy ÚSTR n Institute exhibitions 1 Na frontě studené války (výřez z výstavního panelu) n On the Cold War Front (section of an exhibition panel) 2 Tváře moci n Faces of Power 3 Výstava v rámci konference
Aktivity NKVD/KGB n Exhibition accompanying the NKVD/KGB Activities conference 4 Viktor Fajnberg a Alexander Dimitrov, kteří v roce 1968 protestovali v SSSR a Bulharsku proti okupaci Československa, na
výstavě …a přijely tanky 1968 n Viktor Fajnberg and Alexander Dimitrov, who protested against the occupation of Czechoslovakia in the USSR and Bulgaria, at the exhibition ...and the Tanks Came 1968

30

31

Tisková konference při příležitosti zveřejnění registračních protokolů Vojenské kontrarozvědky (červenec 2008)

32

n

Press conference on the occasion of the release of Military Counterintelligence records (July 2008)

Ulice se sídlem ÚSTR a ABS byla v únoru 2009 přejmenována na počest Ryszarda Siwiece, Poláka, jenž se v září 1968 upálil na protest proti okupaci Československa
n The street on which the Institute and Archive’s headquarters is located was renamed in honor of Ryszard Siwiec, the Pole who burned himself to death in protest
against the occupation of Czechoslovakia
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ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK
Security Services Archive

Úvodní slovo

Introduction
Ladies and Gentlemen,

Vážené dámy, vážení pánové,

I’m glad to be able to greet you in the name of the Security Services Archive, the youngest within the framework of public archives in the
Czech Republic. As it is said, archives are the distinguished sites of our past. They are the jewelers of written and unwritten resources – doc
uments whose contents lead us to the near or distant past. The work and profession of the archivist is often characterized by the figure
of Roman mythology, the god Janus. With one side of his face he looks to the past, and with the other, he anticipates the future. Through
his work, the archivist must examine the past, study and call forth the strength to comprehend the logic behind the creation of archival
documents and the activity and character of their authors. On the other hand, for the demands of the present, the archivist exerts the
enormous energy of his profession towards rendering archival materials both accessible and public, preserving them, and securing the
latest technology.

jsem rád, že vás mohu pozdravit jménem Archivu bez
pečnostních složek, který je mezi veřejnými archivy
České republiky nejmladší.
Jak se říká: archivy jsou významnými místy naší minu
losti. Jsou to klenotnice psaných i nepsaných prame
nů, dokumentů, které nás svým obsahem dokážou
zavést do blízké či daleké minulosti. Práci a profesi
archiváře často ztělesňuje postava z římské mytologie,
bůh Janus, hledící jednou stranou své tváře do minu
losti a druhou do současnosti. Také archivář musí při
své práci nahlížet do minulosti, studovat ji a vynaklá
dat úsilí, aby porozuměl logice vzniku archivních do
kumentů a činnosti jejich autorů, ale na druhé straně
vydává enormní energii, aby pro potřeby současnosti
zajistil s pomocí moderních technologií jejich zpřístup
nění, zveřejňování a ochranu.

The Security Services Archive administers almost twenty kilometers of archival material produced by the security services during the
time of Communist totalitarianism – that is to say, between the years 1948-1990. As of 1 February 2008, an exceptional situation arose in
the administration of Czech documents. On the basis of a decision of Czech Parliament, the documents of all services of the Communist
state security found their way into one institution. A number of these documents from the recent past had been inaccessible to both the
scholarly and lay publics; this information concerning our past thus still awaits researchers. We will come to learn much precisely about
our recent past, marked by the two totalitarian regimes of Nazism and Communism, from the archival materials we administer. As is stated
in the preamble of the law on the Institute for the Study of Totalitarian Regimes and the Security Services Archive, “He who does not know
his past is condemned to repeat it.” I hope that, with the help of the Security Services Archive, you will come to learn as much as possible
about the history of our society.

Archiv bezpečnostních složek spravuje téměř dvacet
kilometrů archiválií, které vyprodukovaly bezpečnostní složky v období komunistické totality, tedy v letech 1948–1990. Výjimečným dnem
pro správu dokumentů se stal 1. únor 2008, kdy se dokumenty všech složek komunistické bezpečnosti přesunuly na základě rozhodnutí
českého parlamentu do jediné instituce. Řada těchto materiálů z nedávné minulosti byla odborné i laické veřejnosti nepřístupná, a tak
informace o naší minulosti stále čekají na své badatele. A právě z naší nedávné minulosti, poznamenané dvěma totalitami – nacismem
a komunismem – o níž se mnohé dozvídáme z námi spravovaných archiválií, se můžeme poučit. Protože, jak je uvedeno v preambuli zá
kona o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek: „Kdo nezná svoji minulost, je odsouzen ji opakovat.“ Přeji
vám, abyste se i díky Archivu bezpečnostních složek z naší minulosti poučili co nejvíce.

PhDr. Ladislav Bukovszky
Director, Security Services Archive

PhDr. Ladislav Bukovszky
ředitel Archivu bezpečnostních složek

36

37

Základní informace
Archiv bezpečnostních složek byl zřízen stejným zákonem jako
Ústav pro studium totalitních režimů. Archiv je správním úřa
dem, který je přímo řízený Ústavem pro studium totalitních re
žimů. V jeho čele stojí ředitel jmenovaný ředitelem Ústavu po
projednání Radou Ústavu. Archiv je účetní jednotkou a součástí
rozpočtové kapitoly Ústavu.
Archiv bezpečnostních složek zabezpečuje všestrannou péči
o archiválie, jejich odborné a vědecké zpracování a zpřístup
ňování i jejich využívání k vědeckým a jiným účelům. Spravuje
téměř dvacet kilometrů archivních materiálů, včetně 201 934
mikrofiší I. správy SNB (rozvědky), 141 275 mikrofiší centrály
kontrarozvědky, 94 503 mikrofiší III. správy SNB (vojenské kon
trarozvědky) a vojenské rozvědky a stovky dalších filmů. Tyto
archiválie jsou uloženy v depozitářích na čtyřech pracovištích
v Praze a v depozitářích pracoviště v Kanicích nedaleko Brna.

II.

Basic Information
The Security Services Archive was created under the same
law as the Institute for the Study of Totalitarian Regimes. The
Archive is an administrative entity directly responsible to the
Institute for the Study of Totalitarian Regimes. Responsibility
for the Archive belongs to the director, who is named by the
director of the Institute based on discussion with the Institute’s
Council. For accounting purposes, the Archive falls under the
Institute, and funding comes from the Institute’s budget.
The Security Services Archive ensures the overall care of archival
materials, their professional and scholarly processing and render
ing accessible, as well as their utilization towards scholarly and
other ends. It administers almost 20 kilometers of archival ma
terials, including 201,934 microfiche sheets from the I. Directo
rate of the National Security Corps (foreign intelligence), 141,275
microfiche sheets from the Counterintelligence Headquarters,
94,503 microfiche sheets from the III. Directorate of the National
Security Corps (military counterintelligence) and military foreign
intelligence, as well as hundreds of other films. These archival
materials are stored in authorized depositories in four workplaces in Prague as well as in depositories in the Archive’s work
place in Kanice, near Brno.

Jeden z depozitářů ABS s fondy operativních svazků Vojenské kontrarozvědky
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One of the Archive’s depositories, containing the operative volumes of Military Counterintelligence
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Úkoly Archivu bezpečnostních
složek

III.

Functions of the Security
Services Archives

Podle ustanovení § 13 zákona č. 181/2007 Sb., Archiv:

Pursuant to Article 13 of Act No. 181/2007 Coll., the Archive:

1. zpřístupňuje a zveřejňuje dokumenty a archiválie bezpeč
nostních složek,

1. ensures access to and makes public documents and archival
material concerning the security services;

2. zabezpečuje přístup k dokumentům a archiváliím a poskytu
je nezbytnou pomoc a informace státním orgánům příslušným
k bezpečnostnímu řízení, k šetření podle zákona o ochraně
utajovaných informací, zpravodajským službám k plnění jejich
úkolů a orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního
řízení,

2. ensures access to documents and archival materials and
provides needed assistance and information to state bodies
authorized to access security proceedings and to investigate
according to the Act on the protection of classified information,
to the Czech Republic’s intelligence services in the fulfillment of
their duties, and to investigative, prosecuting and adjudicating
bodies for the purposes of criminal proceedings;

3. umožňuje nahlížet do archiválií, a to za podmínek stanove
ných zákonem o archivnictví a spisové službě a zákonem o zpří
stupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti,
4. vyhledává materiály v archiváliích spravovaných Archivem
pro potřeby státních orgánů a územních samosprávných celků,
právnických i fyzických osob a pořizování kopií a opisů z nich,
5. rozhoduje ve správních věcech v oblasti archivnictví a spi
sové služby.

3. facilitates the viewing of deposited archival materials based
on the terms established by the Act on archival activity and
record services and the Act on ensuring access to files of the
ensuing activities of the State Security Service (StB);
4. retrieves documents from the deposited archival material
that are requested by state administrative bodies, territorial
self-administration units and legal and natural persons, and
makes copies and transcripts thereof;
5. makes decisions regarding archival administrative proce
dures and record services.

Pracoviště ABS v Kanicích u Brna
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Archive workplace in Kanice, near Brno
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Na úseku archivní a spisové péče:

The Section of Archival and Record Maintenance:

1. pečuje o archiválie bezpečnostních složek komunistické to
talitní moci, archiválie a dokumenty získané darem nebo koupí
a o dokumenty a archiválie vzniklé z vlastní činnosti,

1. maintains the archival materials of the security services un
der the Communist totalitarian regime, archival materials and
documents acquired by way of donation or purchase, and doc
uments and archival materials created through the activity of
the Institute and Archive;

2. provádí inventury archiválií,
3. přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování
a úschově archiválií a uzavírá za Českou republiku příslušné
smlouvy,
4. pokud jsou u něj uloženy, provádí prověrku fyzického stavu
archivních kulturních památek a národních kulturních památek,
5. zajišťuje ve spolupráci s Národním archivem konzervaci a re
staurování archiválií,
6. kontroluje výkon spisové služby u Ústavu pro studium tota
litních režimů,
7. provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u Ústavu a u dr
žitelů dokumentů vzniklých z činnosti bezpečnostních složek
v období komunistické totalitní moci,
8. provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů
nabídnutých Ústavu nebo Archivu darem či koupí,
9. plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv.

2. carries out an inventory of archival materials;
3. accepts offers for the purchase, donation or custody of archi
val materials, and concludes respective agreements on behalf
of the Czech Republic;
4. conducts inspections of the physical condition of archival
and national cultural monuments within the Archive’s custody;
5. provides for the conservation and restoration of archival ma
terials in cooperation with the National Archive;
6. monitors the performance of record services at the Institute
for the Study of Totalitarian Regimes;
7. selects for the shredding process records, held by the Insti
tute and others, created by the security services during the
period of totalitarian Communist power;
8. selects records to be withheld from the shredding process
from among the documents offered to or purchased by the In
stitute or Archive;
9. fulfills duties arising from international agreements.

Interiér centrální badatelny ABS v Siwiecově ulici v Praze
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The Archive’s main research room on Siwiecova Street in Prague
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Na úseku vědeckém a kulturním:

The Research and Cultural Section:

1. spolupracuje s ostatními veřejnými archivy a rozvíjí styky
s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za úče
lem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém
bádání a využívání archiválií,

1. cooperates with other public archives and fosters contacts
with scientific, cultural, educational and other institutions to
exchange experience in professional issues, scientific research,
and the use of archival materials;

2. provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archiv
nictví, pomocných věd historických a v příbuzných vědních
oborech,

2. carries out scientific and research activity in the field of archi
val science, auxiliary historical sciences and related fields;

3. zřizuje specializovanou knihovnu zaměřenou na archivnictví,
spisovou službu a historii 20. století,

3. establishes a specialized library focused on archival science,
the performance of record services and the history of the 20th
century;

4. vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archiv
nictví a výkonu spisové služby, dějin správy, pomocných věd
historických a historie,

4. carries out publishing activity in the field of archival science,
the performance of record services and the history of adminis
tration, auxiliary historical sciences and history;

5. podílí se na sestavování celostátních tematických soupisů
archiválií organizovaných ministerstvem vnitra.

5. participates in the assembling of nation-wide thematic reg
isters of archival materials managed by the Ministry of the In
terior.

1
2

3

1 Badatelna pracoviště ABS Na Struze
n
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n Archive research room at its Na Struze location in Prague 2 V oddělení archivních fondů FMV byly nalezeny originální nahrávky Československého rozhlasu z roku 1968
Original 1968 recordings from Czechoslovak Radio were found in the Department of Archival Records of the Federal Ministry of the Interior 3 Další z depozitářů ABS n Another Archive depository
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Organizace a činnost Archivu
bezpečnostních složek

Organization and Activities of
the Security Services Archive

Organizace
Organizaci a působnost Archivu, jeho kompetence, organizační
strukturu, hlavní činnost, systém řízení, řídící pravomoc a od
povědnost vedoucích pracovníků vymezuje organizační řád
Archivu.

Organization
The organizational code of the Archive delimits its organiza
tion and scope of activity – its purview, organizational structure,
main activities, management system, supervisory authority, and
the responsibility of managers.

Organizačně je Archiv rozdělen do tří odborů: Odboru archiv
ních fondů federálního ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra
ČSR a Státní bezpečnosti, Odboru operativních svazků a vyšet
řovacích spisů a Odboru ekonomiky a provozu.

Organizationally, the Archive is divided into three sections: the Sec
tion of Archival Records of the Federal Ministry of the Interior and
State Security (StB); the Section of Archival Records of the Czecho
slovak Ministry of the Interior, and Armed Forces of the Ministry of
the Interior; and the Section of Archival Records of Operative Vol
umes and Investigation Files, Economics and Operation.

a) Odbor archivních fondů federálního ministerstva vnitra,
Ministerstva vnitra ČSR a Státní bezpečnosti zajišťuje kom
plexní správu převzatých dokumentů a archiválií podle plat
ných zákonů.
a1) Oddělení archivních fondů federálního ministerstva
vnitra
V jeho správě jsou soubory archivních fondů unitárního (federál
ního) ministerstva vnitra z let 1945–1950 a 1953–1968, minister
stva národní bezpečnosti (1950–1953), federálního ministerstva
vnitra (1969–1990), některých složek Státní bezpečnosti z let
1945–1990, vyšetřovací a soudní spisy československých občanů
souzených některými německými soudy v době okupace a sou
bor fondů Studijního ústavu MV.
Oddělení spravuje 3600 běžných metrů archiválií. Jde o ma
teriály v papírové podobě, kartotéky k fondům, fiše a filmový
materiál.
a2) Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti spravuje fondy jed
notlivých součástí bývalé StB, část fondů ministerstva vnitra, fon
dy táborů nucených prací, internačních táborů a Správy vězeňské
stráže. Pro soukromé i úřední žadatele vyhledává v těchto fondech
příslušné archiválie a pořizuje z nich výpisy a kopie, provádí tema
tické rešerše. Po této stránce je zejména důležitá možnost dohledat
v materiálech StB (především v plánech práce) údaje k zájmovým
46

IV.

a) The Section of Archival Records of the Federal Ministry of
the Interior and State Security (StB) ensures the overall admin
istration of the documents and archives in its custody, pursuant
to existing laws.
a1) The Department of Archival Records of the Federal Ministry of the Interior
In the custody of this department are archival record collections
of the unitary Federal Ministry of the Interior from 1945-1950,
1953-1968, the Ministry of National Security (1950-1953), the Fed
eral Ministry of the Interior (1969-1990), some State Security (StB)
files from the years 1945-1990, investigative and legal documents
of Czechoslovak citizens tried in various German courts during the
occupation, and a collection of records from the Ministry of the
Interior Study Institute.
The department administers 3,600 linear meters of archival mate
rial, in the form of paper documents, card indices to records, fiche
and film material.
a2) The Department of Archival Records of State Security (StB)
This department administers the records of constituent parts of the
former StB, a portion of the records of the Ministry of the Interior,
records from forced labor camps, internment camps and the Prison
Guard Directorate. It conducts searches on request from private

Ukázky archivních materiálů ABS z provenience bezpečnostních složek komunistického režimu
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Samples of Archive materials created by the security services of the Communist regime
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osobám, na něž sice byly vedeny svazky, ovšem část z nich byla
v prosinci 1989 zničena.
Oddělení spravuje 995,71 běžného metru archiválií.
a3) Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR
Toto oddělení spravuje archivní fondy unitárního (federální
ho) ministerstva vnitra, MV ČSR, MV ČR a fondy bývalé Veřej
né bezpečnosti s jejími centrálními a územními útvary z let
1945–1990. Jsou zde uloženy také archivní materiály některých
středních policejních škol a jejich předchůdců – škol Sboru ná
rodní bezpečnosti.
Oddělení spravuje 3340 běžných metrů archiválií.
a4) Oddělení archivních fondů Vojsk ministerstva vnitra
Pečuje o uložené personální spisy příslušníků resortu minister
stva vnitra a jeho ozbrojených složek, včetně příslušníků Zpra
vodajské správy generálního štábu (ZS GŠ) ČSLA, kteří ukončili
pracovní (služební) poměr. V současné době je zde uchováváno
téměř 200 000 personálních spisů osob od roku narození 1910.
Oddělení dále spravuje fondy bývalé Pohraniční stráže a Vojsk
ministerstva vnitra a jejich právních předchůdců; jedná se
o materiály z let 1945–1990.
Zanedbatelná není ani agenda úřední, tj. vyhledávání materiálů
dokazujících například újmu osobě zásahem Pohraniční stráže,
případně vyhledávání dokladů k průběhu služby, úrazům atd.
příslušníků těchto vojsk.
Oddělení spravuje 3800 běžných metrů archiválií.

persons and public bodies for corresponding archival materials
from within these records, and arranges for abstracts and copies to
be made. In this respect, of particular importance is the opportunity
to look up in the StB materials (especially in their work plans) data
on persons of interest for whom files had been created. Of course,
a portion of these volumes was shredded in December 1989. The
department administers 995.71 linear meters of archival materials.
a3) The Department of Archival Records of the Czechoslovak Ministry of the Interior
This department manages the archival records of the unitary
(federal) Ministry of the Interior, the Czechoslovak Ministry of
the Interior, the Ministry of the Interior of the Czech Republic,
and records of the former Public Security’s (VB) central and ter
ritorial units from the years 1945-1990. Archival materials from
some secondary police schools and their predecessors – the
schools of the National Security Corps (SNB) – are also stored
here. The department maintains 3,340 linear meters of archival
materials.
a4) The Department of Archival Materials of the Armed
Forces of the Ministry of the Interior
This department tends to the personnel files of officers of the
Ministry of the Interior and its armed forces, including serv
icemen of the Intelligence Directorate of the General Staff (ZS
GŠ) of the Czechoslovak People’s Army who already completed
their service. Currently, almost 200,000 personal files for indivi
duals born from 1910 and on are stored here.
The department further maintains the records of former mem
bers of the Border Guard Service and the Armed Forces of the
Ministry of the Interior and their legal predecessors, material
from the years 1945-1990. Not insignificant is the office paper
work found therein – searching for materials proving injury to
persons by a Border Guard intervention, or for documents on
the course of service, injuries, etc. of members of these armed
forces. The department maintains 3,800 linear meters of archi
val materials.

Fotografie odpůrců komunistického režimu pořízené Státní bezpečností
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Photographs of opponents of the Communist regime taken by the State Security Service
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b) Odbor operativních svazků a vyšetřovacích spisů zajiš
ťuje komplexní správu převzatých dokumentů a archiválií, vy
hledává podklady pro vydávání osvědčení pro Bezpečnostní
odbor ministerstva vnitra (lustrace) i pro bezpečnostní šetření
prováděné Národním bezpečnostním úřadem. Odbor tvoří dvě
oddělení:
b1) Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů
Toto oddělení spravuje archivní fondy svazkové a spisové agen
dy centrálních i územních kontrarozvědných součástí bývalé
komunistické politické policie. Kromě vyřizování běžných úřed
ních povinností se pracovníci oddělení podílejí na zpřístupňo
vání svazků a dalších archivních materiálů.
Oddělení spravuje 4500 běžných metrů archiválií a dokumentů.
b2) Oddělení operativních svazků rozvědky a VKR
Oddělení převzalo archiválie svazkové a spisové agendy bývalé
Hlavní správy rozvědky, Hlavní správy vojenské kontrarozvěd
ky (HS VKR) a Zpravodajské správy generálního štábu Česko
slovenské lidové armády, včetně složek KSČ a Národní fronty
v útvarech ZS GŠ a písemnosti odboru vnitřní ochrany Sboru
nápravné výchovy. Jedná se o materiály z let 1948–1990.
Oddělení spravuje 1242 běžných metrů archiválií.

b) The Section of Operative Volumes and Investigation Files
ensures the overall administration of documents and archives
in its custody, searches for documents providing for the issuing
of clearance (lustration) for the Security Department of the Mi
nistry of the Interior and for security investigations carried out
by the National Security Office (NBÚ). The section is made up
of two parts:
b1) The Department of Counterintelligence Operative
Volumes and Investigation Files
This department administers the archives of the record services
of central and territorial counterintelligence sections of the for
mer Communist political police. In addition to fulfilling normal
office duties, department staff take part in rendering volumes
and other archival materials accessible. The department main
tains 4,500 linear meters of archival materials and documents.
b2) The Department of Foreign Intelligence Operative
Volumes and Military Counterintelligence (VKR)
The Section of Operative Volumes has taken over the archives
of the record services of the former Main Directorate of Foreign
Intelligence, the Main Directorate of Military Counterintelli
gence (HS VKR), and the Intelligence Directorate of the General
Staff (ZS GŠ) of the Czechoslovak People‘s Army, including the
volumes of the Czechoslovak Communist party (KSČ) and Na
tional Front within the units of the ZS GŠ and the papers of the
Interior Security Section of the Corps of Corrective Education.
The materials are from the years 1948-1990. The section main
tains 1,242 linear meters of archival material.

Návštěva ministra vnitra Ivana Langera a kardinála Miloslava Vlka v depozitáři předchůdce ABS – Odboru archiv bezpečnostních složek MV (2007)
Vlk to the depositories of the Archive’s predecessor, the Ministry of the Interior’s Security Services Archive
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Visit of Minister of the Interior Ivan Langer and Cardinal Miloslav
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Další úkoly Archivu bezpečnostních složek

Additional Activities

Ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek
Archiválie spravované Archivem bezpečnostních složek jsou
součástí národního kulturního dědictví a komplexní péče o ně
patří mezi jeho základní úkoly. Ta zahrnuje jejich preventivní
ochranu, konzervaci a restaurování. Zaměstnanci Archivu vy
měňují poškozené spisové obaly, odstraňují kovové sponky
a svorky či systematicky podlepují potrhané písemnosti (po
mocí Filmoplastů). Postupně se vyměňují také poškozené obál
ky mikrofiší, archivní desky a krabice.

Preservation of archival materials, records and collections
The archival materials administered by the Security Services
Archive are part of the national cultural heritage. Overall care
of these archival materials belongs among the Archive‘s basic
duties; it includes preventive protection, conservation and re
storation. Archive staff change damaged file sleeves, remove
metal paper clips and staples, and systematically repair ripped
papers (using Filmoplast) and replace damaged microfiche
sleeves, archival folders and boxes.

Cílem konzervace archiválií a dokumentů je eliminovat nebo ale
spoň minimalizovat degradační procesy, které v materiálech pro
bíhají vlivem škodlivých faktorů a jejich přirozeným stárnutím.

The conservation of archival materials and documents is a pro
cess whose goal is to eliminate, or at least minimize, the degra
dation processes taking place within the individual materials,
resulting partly from detrimental deterioration factors and
partly from the natural aging process.

Zajištění konzervace a restaurování archiválií Archivu bezpeč
nostních složek přímo ukládá zákon č. 181/2007 Sb.; tuto čin
nost provádí ve spolupráci s Národním archivem. Současně
vzniká vlastní konzervátorské pracoviště.
Zpřístupňování archiválií a dokumentů
Dalším důležitým úkolem Archivu je úřední činnost, zpracovává
ní dotazů úřední povahy i badatelských dotazů, které se vyhle
dávají v původních databázích Státní bezpečnosti a v databázích
vytvořených pracovníky Archivu. Badatelské dotazy se navíc
prověřují v databázi objektových a sledovacích svazků a v inven
tářích archivních fondů. Největší množství úředních požadavků
přichází z Národního bezpečnostního úřadu (bezpečnostní šet
ření) a z Bezpečnostního odboru ministerstva vnitra.
Badatelny Archivu bezpečnostních složek
Materiály spravované Archivem bezpečnostních složek může
studovat každý badatel, pokud bude respektovat ustanovení
badatelského řádu Archivu. Stačí si o konkrétní archivní mate
riál zažádat. To je možné buď elektronicky na e-mailové adrese
badatelske.zadosti@abscr.cz, či písemně na adrese Archivu.
Jakmile je požadovaná archiválie nalezena a připravena ke zpří
stupnění badateli, dotyčný žadatel je informován a posléze při
chází do jedné ze tří badatelen.
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The ensuring of the conservation and restoration of archival
materials is assigned to the Security Services Archive in Act No.
181/2007 Coll.; it carries out this activity in cooperation with
the National Archive, and is currently building its own conser
vation workshop.
Making archives and documents accessible
A further important task of the Archive is administrative activity
– responding to official and research requests, which it looks up
in the original State Security Service database as well as in data
bases created by Archive staff. Research requests are further ver
ified in the database of subject and surveillance files and in the
inventories of archival collections. Most of the official requests
come from the National Security Office (security investigations)
and from the Security Section of the Ministry of the Interior.
Research rooms of the Security Services Archive
Any researcher can study the materials maintained by the Secu
rity Services Archive, provided he or she respects the Archive’s
research rules. It is sufficient to request the appropriate archival
material, either via the e-mail address badatelske.zadosti@abscr.
cz or by sending a letter to the Archive’s postal address.

1 Pracoviště ÚSTR specializované na digitalizaci operativních a vyšetřovacích svazků n Institute workplace specialized in the digitization of operative and investigation files 2, 3 Pytle s materiály Vojenské kontra
rozvědky určenými původně ke skartaci n Sacks of Military Counterintelligence materials originally destined for shredding 4 Takzvané karusely bývalého Statisticko-evidenčního odboru, centrálního lustračního
pracoviště Státní bezpečnosti n So-called “carousels“ from the former Statistical-Registration Section, the central screening (lustration) workplace of the State Security Service
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Dvě veřejné badatelny provozuje Archiv v Praze a jednu v Kani
cích u Brna. Bližší informace o nich jsou uvedeny na interneto
vých stránkách Archivu www.abscr.cz.
Jedná se o veřejně přístupné prostory, v nichž se archiválie
předkládají badatelům k prezenčnímu studiu. V badatelnách
Archivu bezpečnostních složek lze využívat počítače ke studo
vání elektronických kopií archiválií a dále ke studiu mikrofiší tzv.
čtečky mikrofiší. Badatelé mohou k pořizování fotokopií studo
vaných archiválií používat vlastní fotoaparát nebo mohou vy
užít kopírku, kde jim služba v badatelně zhotoví z příslušných
archiválií xerokopie, které badatel uhradí podle ceníku služeb
stanoveného badatelským řádem.
Vědecká a badatelská činnost pracovníků Archivu bezpečnostních složek
Odborní pracovníci Archivu bezpečnostních složek vyvíjejí vě
deckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných
věd historických a v příbuzných vědních oborech.
K jednotlivým okruhům problematik, jimiž se archiváři zabývají,
patří zejména všeobecné dějiny doby nesvobody, dějiny sprá
vy původců, organizace složek ministerstva vnitra a Státní bez
pečnosti, svazková agenda apod. K základní vědecké činnosti
patří především tvorba syntetických a analytických archivních
pomůcek – inventářů, inventárních soupisů, katalogů, případně
také průvodců po archivních fondech, nebo edice pramenů.
V neposlední řadě odborní pracovníci ABS publikují v oboru
archivnictví a výkonu spisové služby, dějin správy, pomocných
věd historických a historie, s návaznou přednáškovou činností
nebo pořádáním výstav archiválií a dokumentů. Vydavatelskou
činnost plní Archiv vydáváním Sborníku Archivu bezpečnostních
složek, který vychází v jednom až dvou číslech ročně. Jedná se
o odborné periodikum, v němž jsou zveřejňovány původní vě
decké práce z oblasti nejnovější historie a archivnictví, práce za
měřené na historický vývoj bezpečnostního aparátu, potažmo
státní správy, perzekuci obyvatel a další souvislosti s fungová
ním totalitních režimů v tuzemsku i v zahraničí.

As soon as the archival material is located and prepared for the
researcher to access, the said requester is informed and can vi
sit one of the three research centers. Two public research rooms
are maintained by the Archive in Prague, and one in Kanice,
near Brno. More detailed information on these facilities can be
found on the Archive’s web pages at www.abscr.cz. The research
rooms are publicly accessible spaces in which archival material
is made available for study. Computers are also available for
the study of electronic copies of archival materials. Microfiche
sheets can be studied on so-called microfiche readers. Resear
chers can use their own photo equipment to make copies of
the material being studied, or can make photocopies, with fees
assessed according to the established price list.
Scientific and Research work carried out by Security Services
Archive Staff
Archive staff carry out specialized and expert research in archi
val science, history and related fields. The range of issues the
archivists concern themselves with includes the general history
of the time of non-freedom, the history of the administration of
the begetters, the organization of Ministry of the Interior and
State Security services, record services, etc. The principal scien
tific activities are the creation of synthetic and analytic finding
aids – inventories, inventory registers, catalogues, and potenti
ally also guides to archival records or source books.
Last but not least, Archive specialists carry out publishing activity
in the field of archival science and the performance of record ser
vices, the history of administration, auxiliary historical sciences
and history, as well as related lecture activities or the arranging
of exhibits of archival materials and documents. The Archive
further publishes the Anthology of the Security Services Archive,
issued once or twice annually. The Anthology is a specialized pe
riodical which publishes original scientific work concerning the
latest history and archival science, work focused on the historical
development of the security apparatus, or state administration,
the persecution of citizens, and additional topics related to the
functioning of totalitarian regimes both at home and abroad.
		
Srpen 1968 ve fotografiích
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August 1968 in photographs
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PŘEBÍRÁNÍ A DELIMITACE ARCHIVÁLIÍ,
ARCHIVNÍCH FONDů A SBÍREK

Take-Over of Archival Materials,
Records and Collections

Archiv bezpečnostních složek převzal archiválie podle ustano
vení § 14 zákona č. 181/2007 Sb., které měla do jeho vzniku ve
správě ministerstva vnitra, spravedlnosti, obrany, včetně Vojen
ského zpravodajství, Bezpečnostní informační služby a Úřadu
pro zahraniční styky a informace.

The Security Services Archive has taken over archival materials pur
suant to Paragraph 14 of Act No. 181/2007 Coll., which until the Ar
chive‘s creation had been held by the Ministries of the Interior, Justice,
Defense (including Military Intelligence), the Security Information
Service (BIS), and the Office for Foreign Relations and Information.

Ministerstvo vnitra ČR
Archiv bezpečnostních složek převzal k 1. únoru 2008 formou
zápisu o převzetí archiválií správu archivních fondů a souborů
dosud spravovaných Odborem archiv bezpečnostních složek
MV. Jedná se o archiválie a dokumenty z provenience Státní
a Veřejné bezpečnosti, útvarů a organizačních celků minister
stev vnitra a národní bezpečnosti, Vnitřní a Pohraniční stráže,
Vojsk ministerstva vnitra, personální a vyšetřovací spisy, opera
tivní a objektové svazky.
Celkem šlo o 223 archivních souborů v rozsahu 16 389 běžných
metrů archiválií.
Svazky a spisy kontrarozvědných a vyšetřovacích útvarů Státní
bezpečnosti zachované jak v písemné, tak mikrofišové podobě
– dohromady 265 425 svazků a spisů, včetně cca 7700 svazků
IV. správy SNB (Správa sledování) a 141 575 mikrofiší. Předány
byly rovněž elektronické databáze. Spisový a svazkový mate
riál I. správy SNB (Hlavní správa rozvědky) byl předán v rozsahu
785 běžných metrů.

From the Ministry of the Interior of the Czech Republic
Pursuant to the protocol on the assumption of archival materials,
the Security Services Archive took over, as of 1 February 2008, the
administration of archival records and collections which until that
time had been administered by the Department of the Security Ser
vices Archive of the Ministry of Interior. These are archival materials
and documents from State and Public Security (StB and VB), divi
sions and organizational units of the ministries of the Interior and
National Security, Interior and Border Guards, the Armed Forces of
the Ministry of the Interior, personnel and investigation files, and
operative and subject volumes.
They amount to 223 archival collections, or 16,389 linear meters of
archival materials. Specifically, the volumes and files from the coun
terintelligence and investigation sections of State Security (StB), pre
served in paper and microfiche format, amount to 265,425 volumes
and files, including about 7,700 volumes from the IV. Directorate of
the National Security Corps (Surveillance Directorate) and 141,575
microfiche. Electronic databases were also taken over. Further,
785 linear meters of files and volumes from the I. Directorate of the
SNB (Main Foreign Intelligence Directorate) were handed over.

Ministerstvo obrany ČR a Vojenské zpravodajství
S předáváním archivních materiálů se začalo na konci ledna
2008 po dohodě mezi Vojenským zpravodajstvím a Archivem
bezpečnostních složek, kdy bylo zahájeno předávání archivních
a registračních protokolů bývalé VKR. Jde o archiválie a doku
menty, evidenční a registrační pomůcky, agenturní a operativ
ní svazky, spisový materiál úřední povahy, rozkazy a směrnice
náčelníků Hlavní správy VKR. Dále byly předány písemnosti
Zpravodajské správy generálního štábu ČSLA a písemnosti or
ganizace KSČ v útvarech ZSGŠ. Byl předán také neuspořádaný
materiál v množství 437 pytlů.
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V.

From the Ministry of Defense and Military Intelligence
The process of handing over archival materials began at the end of
January 2008, pursuant to an agreement made between Military In
telligence and the Security Services Archive when the hand-over of
former Military Counterintelligence (VKR) archival and registration
protocols was initiated. Archival materials and documents, record
and registration finding aids, agent and operative volumes, file ma
terials of an administrative nature, and orders and directives from
the chiefs of the Main Directorate of Military Counterintelligence
(VKR) are included. Papers from the Intelligence Service of the

Archiválie a dokumenty Vojenské kontrarozvědky

n

Archival materials and documents of military counterintelligence
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Ministerstvo spravedlnosti ČSR a Vězeňská služba
Delimitační proces zahrnoval předávání archivních materiálů,
spisového fondu a dále evidencí, personálních spisů a operativ
ních svazků Odboru vnitřní ochrany Ministerstva spravedlnosti
ČSR v rozsahu 97 běžných metrů.

General Staff of the Czechoslovak People’s Army and the organiza
tion of the Communist Party of Czechoslovakia within its units, as
well as an aditional 437 bags of unorganized material, were also
handed over.
From the Ministry of Justice of the Czechoslovak Republic and
the Prison Service
The defined process included the hand-over of archival ma
terials, file collections and further records, personnel files and
operative volumes of the Section of Interior Security of the Min
istry of Justice in the amount of 97 linear meters.

Ukázka operativní dokumentace různých útvarů Státní bezpečnosti
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Samples of operative documentation from various State Security units
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SPOLUPRÁCE ARCHIVU
BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK S ÚSTAVEM
PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMů

VI.

Spolupráce Archivu s Ústavem je velmi úzká a je vymezena ze
jména ustanoveními zákona č. 181/2007 Sb. K jejím nejdůleži
tějším oblastem patří publikační a vědecká činnost a digitaliza
ce archiválií.
Vědecká a publikační činnost
Odborní pracovníci Archivu spolupracují na vědeckých projek
tech Ústavu a podílejí se na pořádání výstav, zejména přípravou
vystavovaných archiválií a dokumentů.
Vydavatelskou činností se Archiv zabývá ve spolupráci s Ústa
vem, a to formou publikace Sborníku Archivu bezpečnostních
složek, která vychází v jednom až dvou číslech ročně.
Ústav zajišťuje zejména grafickou přípravu sborníku. Ve spoluprá
ci s Ústavem také vycházejí odborné studie pracovníků Archivu
a připravuje se vydání průvodce po archivních fondech Archivu.
S technickou podporou pracovníků Ústavu se Archiv prezentu
je na webu a kromě základních informací o něm jsou na jeho
stránkách k dispozici soubory a pomůcky k jednotlivým fon
dům a některé archivní dokumenty.
V úzké spolupráci s odborem informatiky a digitalizace Ústavu
je prováděna digitalizace archiválií. Ve spolupráci s Ústavem
připravuje Archiv projekt digitálního archivu.
Digitalizace
Digitalizaci archivního materiálu spravovaného Archivem pro
vádí pověřené oddělení Ústavu, a to na základě dohody mezi
oběma institucemi. Ústav přizpůsobuje výběr materiálu ur
čeného pro digitalizaci požadavkům Archivu podle aktuální
potřeby. Pracovníci oddělení digitalizace denně převedou do
elektronické podoby tisíce stran archiválií. Archiv i Ústav spolu
pracují i s dalšími institucemi při digitalizaci archivních materi
álů. Jedná se např. o spolupráci s Českým rozhlasem na digitali
zaci rozhlasových pásků nalezených ve fondech Archivu.
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Cooperation between
the Security Services Archive
and the Institute for the Study
of Totalitarian Regimes

Cooperation between the Archive and Institute is extremely
close, and is specifically defined by the provisions of Act No.
181/2007 Coll. Among the most important areas of coopera
tion are publication and professional activity and the digitiza
tion of archival materials.
Scholarly Activity and Publishing
The professional staff of the Archive cooperate on scholarly
projects of the Institute and contribute to the preparation of
exhibits, especially of archival materials and documents inclu
ded therein.
The Archive also carries out publishing activity in cooperation
with the Institute through the publishing of the Anthology of
the Security Services Archive, which is issued once or twice an
nually. The Institute primarily handles the Anthology‘s graphic
preparation. Further, scholarly studies of Archive staff are pub
lished in cooperation with the Institute, and a guidebook to the
Archive‘s collections is being put together for release.
With the technical support of Institute staff, the Web presenta
tion of the Archive is maintained in both Czech and English lan
guages. Not only basic information about the Archive, but also
documents and finding aids to individual collections and some
archival documents can be found on the site, at: www.abscr.cz.
Archival material is digitized in close cooperation with the In
stitute’s Section of Information Technology and Digitization.
The Archive and Institute are currently developing the Digital
Archive Project.
Digitization
The digitization of archival material administered by the Archive
is carried out by a specially entrusted department of the Insti
tute on the basis of an agreement between the two bodies. The
Institute carries out the digitization of material selected by the
Archive on the basis of its current needs. Staff in the digitization

Návštěva europoslance Milana Horáčka v ÚSTR a ABS
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Visit of European Parliament member Milan Horáček to the Institute and Archive
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Zahraniční spolupráce
Zahraniční aktivity Archivu bezpečnostních složek a Ústavu pro
studium totalitních režimů mají dvojí význam – Archiv a Ústav
se jejich prostřednictvím dostávají do povědomí evropských
odborných kruhů i veřejnosti a dále navazují kontakty užitečné
pro mezinárodní spolupráci.
Archiv spolupracuje nejen s domácími, ale i se zahraničními
institucemi podobného typu. Hlavní náplní spolupráce je vý
měna zkušeností, doplňování archivních fondů a také výměnné
pobyty archivářů. Instituce rovněž spolupracují na mezinárod
ních konferencích a publikacích, které se zabývají společnými
bezpečnostními rysy komunistických režimů. Smlouvy o spolu
práci již byly podepsány s polským Institutem paměti národa,
Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu, slovenským
Ústavem paměti národa a Historickým archivem bezpečnost
ních složek v Maďarsku. Ve stadiu příprav jsou návrhy dohody
o vzájemné spolupráci s Úřadem spolkové zmocněnkyně pro
podklady Státní bezpečnosti bývalé NDR v Berlíně, s Národní ra
dou pro studium dokumentů Securitate v Rumunsku a s Ukra
jinským institutem národní paměti.

■

section convert thousands of pages of archival material into
electronic form daily. The Archive and Institute cooperate with
other institutions on the digitization of archival materials. Cooperation with Czech Radio on the digitization of magnetic radio
tapes in the Archive‘s collection is one case in point.
International Cooperation
The international activities of the Security Services Archive and
Institute for the Study of Totalitarian Regimes have dual signifi
cance – they allow the Archive and Institute to raise awareness
on the part of both European professional circles and the gene
ral public, and they establish contacts useful for international
cooperation.

1

2
3

The Archive cooperates not only on a domestic level, but also
with international institutions of a similar nature. The main
purpose of cooperation is the exchange of experiences, the
enriching of archival record collections, and archivist study ex
changes or residencies. Institutions also cooperate on interna
tional conferences and publications sharing the same scope of
activity regarding the security services of Communist regimes.
Cooperation agreements have already been signed with Poland’s
Institute of National Remembrance, the Holocaust Memorial
Museum in Washington, the Slovak Nation‘s Memory Institute
and the Historical Archive of Security Services in Hungary. Pro
posals for additional agreements on mutual cooperation with
the Office of the Federal Commissioner for the Records of the
State Security Service of the former GDR in Berlin, the National
Council for the Study of the Securitate Archives in Romania and
Ukraine’s Institute for National Memory are underway.

Sborník Archivu bezpečnostních složek
Sborník přináší články a studie, informace o osobnostech, které se významně zapsaly do moderních českých dějin, dokumenty a komentáře, zprávy o fondech, s nimiž badatelé pracují, a nejrůznější další texty, vše se zaměřením na odbornou veřejnost, historiky, archiváře, studenty, ale
i laické čtenáře zajímající se o naši nedávnou minulost.

■

Anthology of the Security Services Archive
This anthology offers the reader articles and studies, information about individuals who made
a significant mark in modern Czech history, documents and commentary, news about collections
used by researchers, and various further texts, all aimed at the scholarly public, historians, archivists, and students as well as lay readers interested in our recent past.
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1 Ředitelka Státních archivů Lotyšska Daina Kļaviņa v ABS n Director of the State Archives of Latvia Daina Kļaviņa at the Archive 2 Podpis dohody o spolupráci s United States Holocaust Memorial Museum (říjen
2008) n Signing of the cooperation agreement with the United States Holocaust Memorial Museum 3 Předseda polského Instytutu Pamieçy Narodowej Janusz Kurtyka (vlevo) v Praze podepsal trojstrannou dohodu
o spolupráci s ÚSTR a ABS (září 2008) n Chairman of the Polish Institute of National Remembrance Janusz Kurtyka (left) signed a three-way cooperation agreement with the Institute and Archive in Prague
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