Obsah
Úvodní slovo předsedkyně Rady Ústavu………………………………………………...................................................................1
Úvodní slovo ředitele Ústavu....................................................................................................................................................................2
Rada Ústavu pro studium totalitních režimů……………………………………………….........................................................3
Vedení Ústavu…….……………………………………………………………………....................................................................……....4
Činnost Vědecké rady Ústavu……………………………………………………………………….....................................................4
Kancelář Ústavu………………………………………………………………………………….................................................................5
Spolupráce s institucemi v České republice………………………...........................................................…………………........6
Mezinárodní spolupráce……………………………………………………….......................................................................…….….....6
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím…......................7
Personální zabezpečení Ústavu……………………………………………...................................................................………….......7
Úsek zkoumání totalitních režimů a ediční činnosti……………………………...........................................……...................8
Vzdělávací projekty .....................................................................……………………………...........................................……...................9
Výzkumná, badatelská a dokumentační činnost……………………………………...............................................................10
Badatelské projekty…………………………………………………….……...........................................................................................11
Dokumentační projekty………………………………………………..……....................................................................................…..13
Vzdělávací činnost…………………………………………………………………...........................................................................…...16
Komunikační platformy (přehled konferencí, sympozií a seminářů realizovaných v roce 2011)……….…...19
Cyklus veřejných historických seminářů…………………………….……...........................................................................….....21
Výstavní a publikační činnost, výchova k občanské odpovědnosti……………….........................................................25
Výstavní činnost……………………………………………………………...............................................................................................25
Publikační činnost………………….………………………………………..............................................................................................27
Výchova k občanské odpovědnosti…………………………………….……..................................................................................31
Informatika a digitalizace……………………………………………………………............................................................................33
Webové projekty……………………………………………………………......................................................................................…....33
Digitalizace dokumentů……….……………………………...……………...................................................................................…....36
Evidence........................................................................................…...………….………....................................................................……....37
Činnost Archivu bezpečnostních složek…………………………………………………....................................................….....39
Úvod…………………………………………………………………………………………..........................................................................39
Kancelář ředitele Archivu…………...……………………………………………………….................................................................40
Využívání archiválií, badatelská a úřední činnost…………………………………………...............................................…...41
Přebírání a delimitace archiválií, archivních fondů a sbírek…………………………………..............................................46
Zpracování a zpřístupňování archiválií……………….………...……………………………........................................................47
Ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek……………………………..……..……….….....................................................50
Vědecká, badatelská a publikační činnost…………………………………………………….....................................................51
Spolupráce Archivu bezpečnostních složek s Ústavem………………………….................................................................53
Mezinárodní spolupráce.................................................................……….…..…………………………...............................................55
Hospodaření kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů………………….................................……….....56
Plnění závazných ukazatelů kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů…..........................................56
Příjmy………………………………………………………………………………..................................................................................…......56
Výdaje……………………………………………………………………………….........................................................................................57
Kapitálové výdaje…………………………………………………………………….................................................................................58
Informace o zabezpečení přístupu k dokumentům…………………….................................................................................60

Úvodní slovo předsedkyně Rady Ústavu
Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,
jménem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů vám předkládám k projednání výroční zprávu za rok
2011. V loňském roce pokračovala odborná stabilizace instituce.
Ústav i Archiv bezpečnostních složek se přitom již naplno potýkaly s dopady světové finanční krize.
Přesto se Ústav zapojil do akcí reflektujících významné atributy obou totalitních režimů, pokračoval v posilování odbornosti a nadstranickosti svých výstupů a ve spolupráci s řadou domácích a zahraničních
partnerů plnil úkoly uložené zákonem. Významným aspektem činnosti Ústavu je rozvíjející se mezinárodní spolupráce, včetně založení Platformy evropské paměti a svědomí. Novou výzvu představuje pro Ústav
a Archiv naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
Rada Ústavu schválením výroční zprávy potvrdila, že Ústav v roce 2011 naplnil roční plán činnosti vycházející ze zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních
složek a o změně některých zákonů.
Závěrem si dovolím vyjádřit naději, že Ústav a Archiv budou i nadále pokračovat ve svém poslání
odhodlaně, kvalifikovaně a kvalitně.
MUDr. Naděžda Kavalírová,
předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
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Úvodní slovo ředitele Ústavu
Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,
prostřednictvím Rady Ústavu pro studium totalitních režimů vám předkládám k projednání další výroční
zprávu naší instituce. Dovolte mi konstatovat, že i přes nepříliš příhodné podmínky, ovlivňované zejména
hospodářskou recesí, se našemu týmu daří zvládat veškeré výzvy a problémy.
V uplynulém roce se definitivně podařilo konsolidovat postavení i činnost Ústavu, veškeré odborné úsilí napřít k realizaci plánovaných projektů, organizaci konferencí a seminářů, podpoře vzdělávání
a přípravě periodických i neperiodických publikací. Výsledky prezentované průběžně veřejnosti potvrzují
stálou potřebnost i důležitost systematické práce na poli očišťování a uzdravování historické paměti naší
společnosti.
Jsem rád, že mohu prezentovat rovněž nastavení kvalitativně vyšší formy spolupráce mezi Ústavem
a Archivem bezpečnostních složek. Naše úzká vzájemná spolupráce vede k vyšší efektivitě a kvalitě
společných projektů, zejména v oblasti rozvoje infrastruktury informačních technologií a digitalizace
dokumentů, i v přípravě na plnění rozsáhlých a závažných úkolů vyplývajících pro obě naše instituce ze
zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
Důležitým krokem k posílení postavení Ústavu na mezinárodním evropském poli byla v říjnu 2011
i organizace zakládajícího setkání Platformy evropské paměti a svědomí.
Mohu vás zároveň ujistit, že Ústav i Archiv jsou i nadále ruku v ruce připraveny řešit nejen veškeré
úkoly vyplývající z našich zákonných povinností, ale i ty, které jsou odrazem aktuálních finančních možností daných mantinely státního rozpočtu.
V úctě
Mgr. Daniel Herman
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Rada Ústavu pro studium totalitních režimů
Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen Rada), která se skládá ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky. Funkční období člena
Rady je pět let. Do působnosti Rady, stanovené zákonem, mimo jiné náleží schvalovat roční plán činnosti
Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen Ústav), podklady pro návrh rozpočtu a závěrečného účtu
a schvalování výroční zprávy o činnosti Ústavu.
Členové Rady Ústavu
MUDr. Naděžda Kavalírová – předsedkyně
Mgr. Patrik Benda – místopředseda
Čestmír Čejka
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Petruška Šustrová
Jan Zahradníček
V průběhu roku 2011 se Rada na svých jednáních sešla celkem desetkrát.
Na 45. jednání dne 30. března 2011 Rada projednala a schválila ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1,
písm. f) zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, Návrh závěrečného účtu kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních
režimů za rok 2010, aby mohl být projednán vládou ČR a následně předložen ke schválení Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR.
Na 46. jednání dne 26. dubna 2011 Rada vzala na vědomí Plán činnosti Archivu bezpečnostních
složek na rok 2011.
Na 48. jednání dne 30. června 2011 schválila změnu Jednacího řádu Rady – zápisy z jednání Rady
jsou nadále po verifikaci umísťovány na internetové stránky Ústavu.
Na 49. jednání dne 8. září 2011 Rada ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1, písm. f) zákona č. 181/2007
Sb. potvrdila schválení per rollam podkladů pro Návrh rozpočtu kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů na rok 2012.
Na 50. jednání dne 13. října 2011 Rada vzala na vědomí usnesení vlády České republiky č. 759, jímž
dala souhlas Ústavu a Archivu vykonávat zakladatelská a členská oprávnění k účasti státu na založení
zájmového sdružení právnických osob s mezinárodní účastí – Platforma evropské paměti a svědomí.
Na 51. jednání dne 21. listopadu 2011 Rada Ústavu v souladu s odst. 2 § 7 zákona č. 262/2011 Sb.,
o účastnících odboje a odporu proti komunismu, zvolila Marii Rút Křížkovou a Miloslava Nerada členy
Etické komise České republiky.
Na 52. jednání dne 15. prosince 2011 Rada schválila plán činnosti Ústavu na rok 2012.

3

Vedení Ústavu
Vedení Ústavu se v uplynulém roce soustředilo na další konsolidaci situace v rámci kapitoly č. 355 –
Ústav pro studium totalitních režimů, plnění úkolů v badatelské, ediční i dalších oblastech, prohloubení
spolupráce s Archivem bezpečnostních složek, ve druhé polovině roku zejména na přípravy související
s přijetím zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

Činnost Vědecké rady Ústavu
Vědecká rada Ústavu byla seznámena s aktuálním plněním plánu činnosti Ústavu na rok 2011, zabývala
se otázkami vnitřní a vnější evaluace Ústavu. Odsouhlasila také navržený plán činnosti Ústavu na rok
2012 s tím, že bude doplněn informacemi o participaci dalších institucí na jednotlivých projektech a výstupy z víceletých projektů budou průběžně publikovány na webových stránkách Ústavu.
Členové Vědecké rady byli seznámeni se zřízením a činností Ediční rady Ústavu, která projednávala
profilaci jednotlivých řad neperiodických publikací. Schválila zároveň koncepci revue Paměť a dějiny a odborného časopisu Securitas Imperii.
V neposlední řadě Vědecká rada Ústavu upozornila na nutnost věnovat příslušnou pozornost aktuálnímu závažnému problému – plagiátorství, a to doplněním vnitřních norem Ústavu, např. vložením
pasáže o plagiátorství do etického kodexu. Tato směrnice by se po této novelizaci měla stát základním
kodexem odborných a vědeckých pracovníků Ústavu.
Členové Vědecké rady Ústavu (k 31. 12. 2011)
pplk. PhDr. Eduard Stehlík – předseda
Prof. Michael Kraus – místopředseda
Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
PhDr. Ladislav Bukovszky
Dr. Łukasz Kamiński
Prof. Mark Kramer
Prof. JUDr. Jan Kuklík ml., DrSc.
Prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D.
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
PhDr. Slavomír Michálek, CSc.
PhDr. Jan Stříbrný
PhDr. Alena Šimánková
Prof. Jan Kmenta, Ph.D.
RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.
Kardinál Miloslav Vlk
Poradní kolegium ředitele Ústavu
Členové Poradního kolegia byli seznámeni s nejvýznamnějšími aktivitami Ústavu, včetně zahraničních,
zvláště pak s přípravami vzniku Platformy evropské paměti a svědomí.
Rozsáhlá diskuse byla vedena o zákonu č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, a konkrétních úkolech vyplývajících z něj pro Ústav a Archiv bezpečnostních složek.
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Členové Poradního kolegia ředitele Ústavu
Jiří Gruša – čestný předseda (+)
Miroslav Lehký – předseda
plk. JUDr. Pavel Bret
Petr Brod
Mgr. Jan Černý
Oldřich Černý
Jiří Gruntorád
Milan Horáček
Ester Janečková

Mgr. Václav Jehlička
Miroslav Kasáček
Jan Kratochvil
MVDr. Jiří Liška
PhDr. Jiří Málek
Mgr. Stanislav Novotný
PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová

Petr Pospíchal
Ing. Petr Přibík
Jiří Stránský
Oldřich Stránský
Jana Šilerová
Ing. Jaromír Talíř
Ondřej Vetchý

Kancelář Ústavu
V roce 2011 Kancelář Ústavu zabezpečovala prostřednictvím oddělení agendy Rady Ústavu a ředitele
Ústavu funkci sekretariátu Rady Ústavu a sekretariátu ředitele Ústavu. Připravovala podklady k jednotlivým jednáním Rady Ústavu, realizovala její usnesení, vedla spisovou službu Ústavu a Rady Ústavu. Plnila
rozhodnutí ředitele Ústavu a koordinovala činnost ostatních útvarů. Kancelář Ústavu dále odpovídala za
výkon spisové služby a vedení spisovny Ústavu a vykonávala kontrolu plnění úkolů v této oblasti.
Kancelář Ústavu dále koordinovala účast a prezentaci Ústavu na výstavách a konferencích, propagovala činnost a projekty Ústavu, zabezpečovala oblast personální práce, platů a vzdělávání, zpracovávala
návrhy právních předpisů a zajišťovala legislativní proces, organizačně zabezpečovala mezinárodní spolupráci Ústavu, obsahově se podílela na rozvoji webových stránek Ústavu, prováděla monitorování informací médií týkajících se působnosti Ústavu a realizovala povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Senátní Výbor pro zahraniční věci a bezpečnost na návštěvě Ústavu a Archivu
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1. Spolupráce s institucemi v České republice
V průběhu roku 2011 byla rámcová smlouva o spolupráci podepsána s Českým rozhlasem, občanským
sdružením Paměť a Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém, smlouva o spolupráci s Židovskou obcí v Praze, Židovským muzeem v Praze a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Nejvýznamnějšími loňskými akcemi, které pořádalo více institucí a na nichž se Ústav podílel, byly
mezinárodní festival Mene Tekel, projekt Svobodně!, připomínající šedesátileté výročí zahájení československého vysílání Rádia Svobodná Evropa, a mezinárodní konference 90 let českého a slovenského
komunismu.
Minulý rok navštívily Ústav a Archiv tři delegace Senátu Parlamentu ČR: 11. května z Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, 1. června z Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice a 22. června z Výboru pro zahraniční věci a bezpečnost. Plénum Senátu PČR vzalo 13. října
na své 12. schůzi na vědomí Výroční zprávu ÚSTR za rok 2010.
V listopadu se uskutečnil již třetí ročník slavnostního předání Ceny Václava Bendy a pamětních medailí Za svobodu a demokracii (http://www.ustrcr.cz/cs/slavnostni-predani-ceny-vaclava-bendy-2011).
Oceněno bylo dvacet osobností, mezi nimi účastníci protinacistického a protikomunistického odboje,
zahraniční osobnosti podporující boj za svobodu a demokracii v Československu, spolupracovníci zpravodajských služeb demokratických států či představitelé československého exilu a disentu, kteří až dosud
neobdrželi žádné státní vyznamenání.
2. Mezinárodní spolupráce
Během roku 2011 navštívilo Ústav 11 zahraničních návštěv z řad diplomatů, politiků a vědeckých pracovníků z Evropy a Ameriky. Zástupci vedení Ústavu uskutečnili 27 návštěv v zahraničí. V červnu 2011 byla
v Lublani uzavřena dohoda o spolupráci se slovinským Studijním centrem pro národní usmíření.
Dne 14. října 2011 byla v Praze založena Platforma evropské paměti a svědomí. Slavnostní podpisový akt proběhl v Lichtenštejnském paláci za přítomnosti předsedů vlád České republiky Petra Nečase,
Polské republiky Donalda Tuska a Maďarské republiky Viktora Orbána. Účelem Platformy bude nadále

Ústav a Archiv navštívila i bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albright

6

podporovat spolupráci mezi národními výzkumnými institucemi, archivy, muzei a jinými organizacemi,
veřejnými i soukromoprávními, se specializací v oboru historie totalitních režimů v Evropě, se zvláštním
důrazem na nacionální socialismus, komunismus a další totalitní ideologie. Jedním z cílů Platformy, která
zahájila svou činnost s 21 členy ze 13 členských států Evropské unie, je zabránit intoleranci, extremismu,
protidemokratickým hnutím a návratu jakékoliv formy totalitní nadvlády.
Dne 19. října 2011 se ředitel Ústavu v Bruselu zúčastnil veřejného slyšení pořádaného frakcí EPP
v Evropském parlamentu ke zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě „Povědomí o zločinech
spáchaných totalitními režimy v Evropě“. Ve své zprávě z 22. prosince 2010 hovoří Komise o tom, že
v současné době neshledává potřebu rozšíření stávajících právních nástrojů, např. proti popírání zločinů
komunismu, či dalších finančních nástrojů; ponechává si však dva roky na přehodnocení situace. Slyšení
bylo proto důležitým fórem pro názory institucí a organizací působících na poli vyrovnávání se s totalitní
minulostí a jejich diskusi se zástupci Evropské komise. Před slyšením proběhlo první neformální zasedání
výkonného předsednictva Platformy evropské paměti a svědomí.
3. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Ústav pro studium totalitních režimů, který je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržel v roce 2011 celkem 7 žádostí o poskytnutí informace. Všechny
byly doručeny písemně, elektronickou poštou či prostřednictvím datové schránky.
Činnost Ústavu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
§
§
§
§
§
§
§

18
18
18
18
18
18
18

odst.1 písm. a)
odst.1 písm. a)
odst.1 písm. b)
odst.1 písm. c)
odst. 1 písm. d)
odst. 1 písm. e)
odst. 1 písm. f)

Počet podaných žádostí o poskytnutí informací
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí		
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
Výčet poskytnutých výhradních licencí			
Počet stížností podaných podle § 16a zákona		
Další informace vztahující se k uplatňování zákona

7
2
1
0
0
0
0

Ústavu jako věcně a místně příslušnému odvolacímu orgánu (nadřízený orgán) podle § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a o změně
některých zákonů, ve spojení s § 89 odst. 1 správního řádu, na základě § 16 a s odkazem na ust. § 20
odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo doručeno 1 odvolání žadatele
S. P., týkající se rozhodnutí orgánu I. stupně ze dne 7. 4. 2011 (UST-74/2011). Rada Ústavu jako odvolací
orgán vydala dne 30. března 2011 rozhodnutí, kterým odvolání žadatele v plném rozsahu zamítla.
4. Personální zabezpečení Ústavu
Ke dni 2. ledna 2012 (stejný stav i k 31. prosinci 2011) měl Ústav celkem 130 zaměstnanců, z toho 29
pracovalo na zkrácený úvazek.
Zaměstnancům Ústavu bylo i při obecném snižování finančních prostředků v roce 2011 umožňováno
prohlubování profesní odbornosti formou vzdělávacích kurzů zaměřených na aktuální změny v legislativní
oblasti a na jazykovou vybavenost (výuka anglického, ruského a německého jazyka).
V rámci zvyšování a prohlubování kvalifikace bylo jednomu zaměstnanci umožněno na jeho žádost
studovat a čerpat také výhody dle § 232 zákona č. 232/2006 Sb., zákoníku práce.
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Členění zaměstnanců ÚSTR podle věku a pohlaví (k 31. 12. 2011)
Věk

Muži

Ženy

Celkem

%

21–30 let

7

10

17

13,1

31–40 let

40

15

55

42,3

41–50 let

13

13

26

20

51–60 let

6

14

20

15,4

61 let a více

9

3

12

9,2

Celkem

75

55

130

100 %

%

57,7

42,3

100 %

Členění zaměstnanců ÚSTR podle vzdělání a pohlaví (k 31. 12. 2011)
Vzdělání

Muži

Ženy

Celkem

%

Základní

0

4

4

3,1

Vyučen

6

0

6

4,6

Úplné střední všeobecné

5

9

15

11,5

Úplné střední odborné

10

22

32

24,6

Vyšší odborné

0

3

3

2,3

Bakalářské

5

6

11

8,5

Vysokoškolské

41

6

47

36,2

VŠ+vyšší kvalifikace

11

1

12

9,2

Celkem

75

55

130

100 %

Úsek zkoumání totalitních režimů a ediční činnosti
Radou Ústavu schválené tematické okruhy
Ústav pro studium totalitních režimů ve své vědecké a ediční činnosti plnil úkoly stanovené pro rok 2011,
přičemž vycházel ze střednědobých úkolů stanovených již Plánem činnosti na rok 2010.
Prioritní badatelské a dokumentační projekty
Jako prioritní badatelské a dokumentační projekty byly Radou Ústavu schváleny následující projekty:
1. Dějiny protikomunistického odboje a odporu
Protikomunistický odboj
Češi a Slováci v Indočíně v průběhu první vietnamské války (1946–1954)
2. Organizační vývoj a personální obsazení politických a bezpečnostních struktur (1938–1989)

Dokumentace vývoje státně bezpečnostních složek
Dokumentace vývoje zpravodajských složek (I. správa SNB a zpravodajská správa GŠ)
Dokumentace personálního obsazení, organizační struktury a činnosti kontrarozvědných útvarů
(1974–1989)
Dokumentace vývoje Pohraniční a Vnitřní stráže
Agenturně-operativní činnost bezpečnostních složek
Dokumentace vývoje organizační struktury a personálního obsazení aparátu Komunistické strany Československa 1921–1989
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3. Dokumentace politické perzekuce a represe 1938–1989
Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989
Dokumentace usmrcení osob na státní hranici 1948–1989
Kolektivizace zemědělství, perzekuce sedláků a jejich rodin
Opozice, odpor a politická moc v regionech (Brno 1948–1989)
Odboj, perzekuce a společnost v období Protektorátu
Osobnosti nacistického represivního aparátu Protektorátu Čechy a Morava
Šlechta českých zemí v konfrontaci s totalitními režimy 20. století (1938–1989)
Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989)
Protižidovská opatření na území Protektorátu Čechy a Morava a jejich realizace (1939–1945)
Děti a mládež v Protektorátu Čechy a Morava
Pražské jaro a okupace Československa (1968–1969)
Historie českého undergroundu
Film a dějiny totalitních režimů
4. „Třídní justice“ 1948–1989
5. Vězeňství v českých zemích 1938–1989
6. Paměť a dějiny totalitních režimů

Vzdělávací projekty
1. Vzdělávací projekty zaměřené na odbornou školní veřejnost
Školní edice DVD Kolektivizace v Československu
Letní škola moderních dějin pro učitele
Kurzy pro učitele, žáky a studenty vysokých škol: metodika a vybrané problémy moderních dějin
Příprava metodických pomůcek pro školy
E-learning Jak učit o komunismu?

V rámci filmové přehlídky Biograf s agitkou proběhlo i sympozium Film a stalinismus
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2. Školní vzdělávací projekty
Malé a velké příběhy moderních dějin
3. Digitální pamětnický archiv Paměť národa
Portál Paměť národa
Workshopy Společenství evropské paměti

4. Interpretace materiálů represivních složek

Výstavní činnost
Volby – jak jsme v historii (ne)volili
Svobodně!
Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války
Praha objektivem tajné policie
Žatec ve třetím odboji
Zkouška odvahy
Milovat dobro a odporovat zlu

Konference a semináře
90 let českého a slovenského komunismu
Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji
Hlasy svobody – západní provokace? 60 let Rádia Svobodná Evropa
Svobodně! 60. výročí zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa
Vysokoškoláci o totalitě
Film a stalinismus

Výzkumná, badatelská a dokumentační činnost
Ústav pro studium totalitních režimů věnoval ze zákona pozornost třem základním oblastem činnosti:
výzkumné, badatelské a dokumentační
publikační, výstavní a vzdělávací
převodu dokumentů do elektronické podoby (digitalizace)
Oddělení zkoumání doby nesvobody (1938–1945) se v roce 2011 zaměřilo na studium represivního
bezpečnostního aparátu okupační moci na území Protektorátu Čechy a Morava, na organizaci páchání
zločinů proti českému národu v předmětném období, na sociologicko-politické atributy v životě české
společnosti během druhé světové války apod. Důležitými mezioborovými výzkumnými záměry zůstaly
v roce 2011 projekty:
Šlechta českých zemí v konfrontaci s totalitními režimy 20. století
Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu
Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci se zabývalo antidemokratickou a zločinnou činností
státních orgánů a Komunistické strany Československa v období od 25. února 1948 do 29. prosince
1989, včetně období po skončení druhé světové války v Evropě, tzn. období příprav na uchopení moci
KSČ. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů pro rok 2011 byl výzkum činnosti a personálního obsazení represivních bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa a dalších organizací založených
na komunistické ideologii.
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1. Badatelské projekty
1.1 Vývoj a organizační struktura Komunistické strany Československa
Prioritou výzkumu Komunistické strany Československa zůstalo definování role a postavení československého komunismu ve struktuře mezinárodního komunistického hnutí a přehledné zpracování osudů
členů vedoucích orgánů KSČ. Badatelské úsilí se koncentrovalo na dvě dlouhodobé linie: Československý
komunismus jako fenomén v mezinárodních souvislostech a Vývoj organizační struktury a vedoucí představitelé aparátu Komunistické strany Československa (výstupem bude Biografický slovník vedoucích
představitelů KSČ 1921–1989).
V roce 2011 byl dále rozšiřován okruh autorů biografického slovníku, především z řad externích spolupracovníků, kteří zpracovávají jednotlivá hesla – jména funkcionářů, jejichž portréty bude slovník obsahovat. Část hesel byla zpracována (dokončena byla hesla funkcionářů KSČ pocházejících ze Slovenska).
Důležitým výstupem projektu se stala mezinárodní konference 90 let českého a slovenského komunismu,
která proběhla v listopadu 2011.
1.2 Bezpečnostní aparát Ministerstva vnitra (Ministerstva národní bezpečnosti)
Výzkum dějin a personálního složení bezpečnostního aparátu Ministerstva vnitra (národní bezpečnosti)
představuje jednu z hlavních priorit dlouhodobého badatelského zájmu Ústavu.
Důležitou součástí projektu je rovněž systematický archivní výzkum dosud neznámých či donedávna
nepřístupných archivních fondů z provenience bezpečnostních složek, uložených především v Archivu
bezpečnostních složek. V průběhu roku 2011 pokračovala spolupráce s oddělením digitalizace Odboru
informačních technologií a digitalizace při rekonstrukci činnosti a personální struktury státobezpečnostních útvarů Ministerstva vnitra (národní bezpečnosti).
V průběhu roku 2011 pokračoval badatelský výzkum personální a organizační struktury jednotlivých
správ, odborů a oddělení organizačních složek Státní bezpečnosti. V roce 2011 probíhaly práce na biografickém slovníku představitelů Státní bezpečnosti v letech 1953–1989, který bude mapovat kariéry vedoucích funkcionářů operativních správ StB (rozvědka, kontrarozvědka, vojenská kontrarozvědka, správa
sledování, správa operativní techniky, správa ochrany stranických a státních činitelů). Biografický slovník
bude dokončen v roce 2012. V revue Paměť a dějiny a v Securitas Imperii bylo publikováno několik studií
(rubrika Struktury moci). Problematice bezpečnostního aparátu se řešitelé věnovali ve svých příspěvcích
a vystoupeních na konferencích a seminářích. Na webových stránkách Ústavu byly rozšířeny údaje vztahující se k rozvědce (I. správa) a ke správě kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správa).
Další důležitou rovinu představuje spolupráce s Ludwig Boltzmann Institutem při mapování aktivit
československých zpravodajských složek na území Rakouska v období let 1945–1989. V roce 2011 se ve
spolupráci s Ludwig Boltzmann Institutem a Archivem bezpečnostních složek uskutečnil seminář, který
reflektoval dosavadní stav výzkumu.
1.3 Třídní justice
Projekt Třídní justice a vězeňství je věnován roli Ministerstva spravedlnosti a jemu podřízených justičních složek v období budování komunistického režimu a jeho upevňování a fungování v průběhu dalších
desetiletí 20. století. Výzkum se zaměřuje také na některé specifické aspekty čs. vězeňství jako součásti
represivního aparátu totalitních režimů.
V roce 2011 probíhal základní archivní výzkum a pokračovaly přípravné práce na nové webové prezentaci projektu. V revue Paměť a dějiny bylo zveřejněno několik studií.
1.4 Pražské jaro a okupace Československa
V dubnu 2011 se řešitel projektu zúčastnil mezinárodní konference k 60. výročí zahájení vysílání Rádia
Svobodná Evropa v Mnichově a přednesl zde příspěvek věnovaný ukončení rušení programu RSE v období tzv. pražského jara (konkrétně v srpnu 1968).
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Byla připravována publikace mapující demonstrace v srpnu 1969 a jejich brutální potlačení československými bezpečnostními silami, která vyjde v roce 2012. Ústav se společně s nakladatelstvím Torst
podílel na vydání a prezentaci knihy Josefa Pazderky Invaze 1968: Ruský pohled.
1.5 Vězeňství v českých zemích 1938–1989
V revue Paměť a dějiny byla publikována studie o některých aspektech amnestie v roce 1960. Ústav se
ve spolupráci s Nadačním fondem angažovaných nestraníků podílel na semináři o věznici v Minkovicích.
1.6 Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu
Cílem projektu je představit základní formy a projevy odporu skupin i jednotlivců proti komunistickému
režimu, jejich motivaci a výsledky.
Výsledky výzkumu byly průběžně publikovány v rubrice Třetí odboj v revue Paměť a dějiny. V rámci
projektu byly realizovány tři publikace: kolektivní monografie Třetí odboj, vydaná společně s Metropolitní
univerzitou Praha a věnující se dílčím kapitolám z dějin protikomunistické rezistence v Československu;
kniha Jaroslava Rokoského Rudolf Beran a jeho doba, vydaná společně s nakladatelstvím Vyšehrad
a představující významnou osobnost agrárního politika v kontextu doby, v níž žil; kniha Martina Tichého
Říkali mu dědek, která představuje analýzu protikomunistické rezistence na příkladu odbojové skupiny
Bayer a spol. v padesátých letech 20. století na Táborsku.
Řešitelé projektu se podíleli na programu pravidelných seminářů Ústavu pro veřejnost. Své výsledky
prezentovali rovněž na dvou mezinárodních konferencích. V březnu 2011 byla v budově Okresního archivu v Semilech (v rodišti M. Jebavého) prezentována výstava Žatec ve třetím odboji. Odbojová skupina
Praha–Žatec.
V roce 2011 byly zprovozněny nové internetové stránky projektu, na kterých jsou průběžně umísťovány informace o jeho výsledcích. Je zde mj. dostupných prvních 150 hesel Encyklopedie třetího odboje.
Pracovníci skupiny také spolupracují s médii na prezentaci třetího odboje. Mezi hlavní popularizační
formy patří dokumentární a hrané filmy (Nikomu jsem neublížil, Kauza Růženy Vackové, Pouta) či dokumentární pořady Českého rozhlasu.

Mezinárodní konference 90 let českého a slovenského komunismu se účastnili i Petr Brod a Jacques Rupnik
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2. Dokumentační projekty
Oddělení dokumentace připravovalo podklady a podílelo se na přípravě výstavních projektů. Mezi jeho
hlavní úkoly patří dokumentace zločinů nacistického režimu v letech 1938–1945 a komunistického totalitního režimu v Československu v letech 1948–1989.
Úkolem Skupiny orální historie je sbírat vzpomínky pamětníků z řad obětí, ale i aktivních exponentů
totalitní moci. Vybrané rozhovory byly po zpracování publikovány na internetových stránkách a využity
při přípravě článků a studií do revue Paměť a dějiny.
2.1 Dokumentační projekty věnované obětem totalitních režimů
Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989
Cílem projektu je zpracování životopisů všech cca 245 popravených z politických důvodů, včetně shromáždění reprezentativních dokumentů a vybraných fotografií.
Zpracované životopisy byly průběžně umisťovány na webovou stránku Ústavu. V průběhu roku 2011
bylo zpracováno 101 nových hesel. Celkový počet všech zpracovaných hesel dosáhl počtu 185. V rámci
projektu byla v roce 2011 publikována studie v revue Paměť a dějiny (současně se týkala protikomunistického odboje).
Dokumentace osob usmrcených na státní hranici 1948–1989
Cílem je zpracovat reprezentativní biogramy usmrcených na československé státní hranici (výběr probíhá
na základě ukazatelů, jakými jsou období, způsob usmrcení, státní příslušnost, směr přechodu a místo
přechodu). Biogramy obsahují podstatná fakta o události na hranici, včetně místa, času, příčiny úmrtí,
fotografie, osobních údajů oběti i pachatele a rešerše pramenů.
Databáze zachycující přehled případů je průběžně doplňována a zveřejňována na webu Ústavu. Webová prezentace byla doplněna o aktualizovanou úvodní studii, stejně tak byl aktualizován glosář. V revue
Paměť a dějiny byla publikována studie Oběti československé železné opony 1948–1989 (byla zveřejněna i na webu projektu). Pokračovala spolupráce s Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV. Celkový počet portrétů obětí železné opony na webových stránkách projektu dosáhl 24 hesel
(v roce 2011 bylo vytvořeno celkem 10 hesel). Rozvíjí se spolupráce s externími experty, kteří přispěli
také ke zpřesnění koncepce projektu.
Kolektivizace zemědělství, perzekuce sedláků a jejich rodin
V průběhu roku 2011 probíhal archivně dokumentační výzkum zaměřený na soustředění textů, fotografií, plakátů, filmů atd. Byl realizován případový výzkum k tématu kolektivizace v obci Mělnické Vtelno
a v obci Vyhnanice. Byly natočeny další rozhovory s pamětníky (v roce 2011 šest rozhovorů; dosud bylo
v rámci projektu natočeno celkem 14 pamětníků). V rámci sympozia Biograf s agitkou byla prezentována
výstava Kolektivizace v obrazech. Řešitelé projektu se zapojili do přípravy tematického čísla revue Paměť
a dějiny, zaměřeného na problematiku kolektivizace, a dále do přípravy vzdělávacího DVD Obrazy (z)
kolektivizace. V rámci seminářů Ústavu proběhl bilanční seminář projektu. Aktuální informace k projektu
byly průběžně doplňovány na příslušné webové stránce Ústavu, která se rozšířila o další kapitoly.
Opozice, odpor a politická moc v regionech (Brno 1948–1989)
Cílem projektu je zmapovat vývoj a definovat proměnu vztahu komunistické totalitní moci k představitelům opozice na příkladu Brna v letech 1948–1989, včetně reflexe významných celospolečenských
událostí v regionu.
V roce 2011 probíhal archivní výzkum zaměřený na soustředění relevantních archivních pramenů a literatury. Řešitel projektu se podílel na programu pravidelných seminářů Ústavu pro veřejnost.
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Děti a mládež v Protektorátu Čechy a Morava
Cílem projektu je na základě historicko-sociologických metod dospět k souhrnné analýze postavení dětí
a mládeže v Protektorátu Čechy a Morava a k dopadu nacistické okupace na jejich sociální podmínky.
Řešitelka projektu publikovala odbornou studii v časopise Securitas Imperii a dvě zprávy k danému
tématu (v časopisech Securitas Imperii a Střed/Centre) a pokračovala v intenzivním archivním výzkumu
v Česku a v německých institucích.
Protižidovská opatření na území Protektorátu Čechy a Morava a jejich realizace (1939–1945)
Projekt byl v roce 2011 formulován a zařazen mezi výzkumné projekty Ústavu. Za hlavní specifikum
projektu byl určen regionální rozměr studovaného problému. Již v této přípravné fázi publikoval garant
projektu v revue Paměť a dějiny dva odborné texty a čtyři kratší útvary.
2.2 Šlechta českých zemí v konfrontaci s totalitními režimy 20. století
Hlavním cílem projektu je sepsání monografie, která by na základě zevrubného studia poskytla plastický
obraz o postavení, roli a osudech šlechty na pozadí dějin české společnosti 20. století s akcentem na
nacismus a komunismus.
V rámci projektu vznikly během roku 2011 čtyři odborné studie a kapitola do kolektivní, vědecké monografie. Všechny texty směřovaly do ústavních periodik, ve dvou případech do Securitas Imperii, dvěma
příspěvky projekt přispěl do sborníků Ústavu. Dále probíhal podrobný archivní výzkum, na jehož základě
bylo v rámci projektu soustředěno rozsáhlé množství archivních materiálů. Ve spolupráci s FF UK byla
vydána kolektivní monografie Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století.
2.3 Křesťané v protinacistickém a protikomunistickém odboji
V roce 2011 pokračoval projekt, který se zabývá mapováním odboje a perzekuce československých občanů za doby nesvobody a v období komunistické totalitní moci. Hlavní pozornost řešitelů se koncentrovala
na občany, kteří se hlásili ke křesťanským církvím, především na duchovní římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické, Jednoty bratrské, Jednoty českobratrské, Československé církve, pravoslavné
církve a členů Akademické YMCA.
Základní archivní výzkum se zaměřil na období druhé světové války, reflektoval však i události z období komunistické totalitní moci. Pokračovaly pracovní kontakty s Českou křesťanskou akademií a pražským
arcibiskupstvím. Řešitelský tým připravil v rámci projektu tři odborné studie do revue Paměť a dějiny
a Securitas Imperii, dva příspěvky do konferenčních sborníků, několik popularizačních článků (např. Katolický týdeník) a podílel se na úspěšné putovní výstavě o Josefu kardinálu Beranovi. Řešitelé projektu také
vystoupili s řadou přednášek týkajících se represe vůči církvím za komunistického režimu.
2.4 Struktury moci
Dokumentace personálního obsazení struktur Státní bezpečnosti
Cílem projektu je zpracování personálního obsazení organizačních struktur politické policie, Státní bezpečnosti, které umožní stanovit podíl kádrových příslušníků na jednotlivých případech a akcích.
Výstupy z projektu byly prezentovány ve formě studií v revue Paměť a dějiny, Securitas Imperii, dílčích
monografií a příspěvků na konferencích a seminářích.
Aparát Komunistické strany Československa
V rámci projektu se zpracovává personální obsazení organizačních struktur Komunistické strany Československa od ústředních orgánů přes krajský a okresní aparát až po místní úroveň. Dlouhodobým cílem
je zveřejnění organizačních struktur a personálního obsazení ústředního výboru a nižšího aparátu KSČ ve
všech jeho podobách v letech 1948–1989. Ve spolupráci s externími autory byly zpracovávány biografické studie do připravovaného Slovníku představitelů KSČ.
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Osobnosti nacistického represivního aparátu Protektorátu Čechy a Morava
Cílem projektu je zpracovat přehled a charakteristiky vedoucích představitelů nacistického okupačního
aparátu v tzv. Protektorátu Čechy a Morava (SD, Gestapo, Abwehr) a zařadit jejich působení do dobového
kontextu, zejména v souvislosti s potíráním domácí rezistence.
V rámci projektu byla do tisku připravena odborná studie a recenze. Probíhal základní archivní výzkum.
V rámci projektu byly soustředěny archivní materiály pro plánovanou edici dokumentů, včetně přípravy
rozsáhlé podkladové studie.
2.5 Češi a Slováci v Indočíně v průběhu první vietnamské války
Řešitel projektu v roce 2011 publikoval tři odborné studie a čtyři popularizační články, podílel se na
programu pravidelných seminářů Ústavu pro veřejnost. Ve spolupráci s francouzským vojenským atašé
v Praze, plukovníkem Mgr. Bruno Bucheriem, se podařilo v květnu 2011 realizovat základní archivní výzkum v archivu francouzské cizinecké legie. Jeho výsledkem je množství vzácných, nikdy nezveřejněných
archivních materiálů, mapujících osudy Čechoslováků v nejdelším konfliktu 20. století. Téma se těšilo
zájmu médií (vystoupení v publicistických a zpravodajských pořadech České televize).
2.6 Historie českého undergroundu
Projekt mapuje undergroundovou kulturu od šedesátých do osmdesátých let, její kulturně-historické,
sociologické, politické, popřípadě i psychologické aspekty. Projekt zahrnuje řadu výstupů v oblasti edukativní a mediální.
V roce 2011 projekt pokračoval sběrem materiálu (fotodokumentace, filmové záznamy, zvukové nahrávky a písemnosti). Byla dokončena a k tisku připravena Hnědá kniha českého undergroundu. O počátcích českého undergroundu byla v revue Paměť a dějiny publikována studie Na počátku bylo slovo …
byli Hells Devils. Celkem sedmkrát se na středních školách v různých městech ČR uskutečnila přednáška
Samizdat proti totalitě. Komponované pásmo o historii českého undergroundu Cáry starých filmů se
odehrálo na čtrnácti místech v České republice i v zahraničí (Vídeň). V závěru roku se uskutečnily tři
vzpomínkové večery na Ivana Martina Jirouse. Český rozhlas, Rádio Beat, některé časopisy i internetové
servery využívaly podklady a dokumenty soustředěné v rámci projektu.
2.7 Film a dějiny totalitních režimů
Projekt se zabývá výzkumem filmů jako cenného pramene a nástroje nacistické a komunistické ideologické manipulace (propagandy). Jeho cílem je analyzovat, jak přesně filmová tvorba v rámci totalitního
systému fungovala, jaké byly její úkoly a možnosti a jak byla recipována.
V roce 2011 se v rámci projektu na Ústavu konalo několik filmových seminářů a filmové sympozium,
probíhaly práce na sborníku Film a dějiny III. (Politická kamera – film a stalinismus). Řešitel projektu
prezentoval své výsledky i v dalších projektech uvnitř Ústavu a mimo něj (přednášky, diskuse).
2.8 Paměť a dějiny totalitních režimů
Projekt orální historie zaznamenává vzpomínky pamětníků a zpracovává jejich osobní archivy. Jeho primárním cílem je zachytit vzpomínky obětí perzekuce ze strany komunistického totalitního režimu a účastníků
protikomunistického odboje a odporu. Rozhovory jsou zaznamenávány moderní audio- i vizuální technikou a využívány k badatelským, publikačním a vzdělávacím účelům.
V roce 2011 se v rámci projektu podařilo zaznamenat a archivovat 108 výpovědí pamětníků (zejména
internovaných v sovětských pracovních táborech, politických vězňů, signatářů Charty 77, politických emigrantů ve Francii a dalších). Dále byly sebrány tisíce dokumentů z domácích i institucionálních archivů
doplňující příběhy pamětníků, z nichž byla část uveřejněna na webových stránkách Ústavu, v odborných
publikacích i dalších médiích. Projekt je realizován ve spolupráci s řadou českých i zahraničních institucí,
v jeho rámci proběhlo několik přednášek a besed v České republice, v Izraeli (ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR) a také v USA.
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Podařilo se navázat spolupráci s ukrajinskými historiky ve výzkumu Čechoslováků vězněných v sovětských pracovních táborech. Ukrajinští historici poskytovali pomoc při přístupu do archivů sovětských
bezpečnostních složek a rovněž pomáhali s výběrem pamětníků pro rozhovory. V rámci projektu Evropská
paměť gulagu pod patronátem Le Centre d‘études des mondes russe, caucasien et centre-européen
(CERCEC) a Radio France International (RFI) byly ve Francii uveřejněny příběhy pamětníků gulagu zaznamenané Ústavem v České republice.

3. Vzdělávací činnost
Gestorem výstavní a publikační činnosti je Odbor ediční, který vytváří a zajišťuje podmínky pro vydávání
publikací a metodických materiálů pro školy, připravuje výstavy, přičemž spolupracuje s různými partnerskými institucemi. Po obsahové stránce připravuje publikace, výstavy a semináře pro školy Odbor
zkoumání totalitních režimů, zejména jeho skupina vzdělávání.
Organizace historického vzdělávání zaměřeného na širokou veřejnost, pořádání výstav, seminářů, odborných konferencí a diskusí patří k úkolům oddělení výstav a vzdělávání. V jeho gesci je také správa
knihovny Ústavu nesoucí jméno Jána Langoše, význačného československého a slovenského politika
a zakladatele Ústavu pamäti národa v Bratislavě. Semináře akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků připravují
a prakticky lektorují pracovníci skupiny vzdělávání Odboru zkoumání totalitních režimů, věnující se též
průběžné metodické podpoře škol a tvorbě vzdělávacích materiálů.
Vzdělávací projekty byly zaměřeny především na metodickou pomoc školským zařízením. Jejich cílem
bylo:
- obohatit nabídku vzdělávacích materiálů a pomůcek, které usnadní výuku soudobých dějin,
- pomáhat učitelům orientovat se v problematice soudobých dějin a jejich prezentace žákům a studentům,
- zavádět do školní praxe inovativní metodické postupy zaměřené na práci s audiovizuálními materiály.
Ústav se dále podílí na programu Czech Republic: Arts and Social Change. Každý semestr absolvuje
v Ústavu skupina amerických studentů pobývajících v Praze v rámci projektu Study Abroad International
celodenní seminář o odkazu a vyrovnání se s komunismem, odborníci z Ústavu zajišťují část dalších

Pozvánka na jednu z mnoha vzdělávacích akcí pořádaných Ústavem
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přednáškových a seminárních programů týkajících se komunistické minulosti Československa. Pravidelně
navštěvují Ústav i Archiv skupiny studentů z pražské New York University a americké University of Washington. V uplynulém roce absolvovali v Ústavu tři zahraniční studenti několikatýdenní stáže.
Ústav byl otevřen stážistům z řad vysokoškolských studentů. Stáže probíhaly převážně v Odboru
zkoumání totalitních režimů, obsahovaly seznámení s jednotlivými činnostmi a výzkumnými projekty
a soustředily se na metodiku práce na určitém pracovišti. V roce 2011 absolvovali stáž dva studenti
z Masarykovy univerzity v Brně. Navázali tím na pozitivní zkušenosti z roku 2010, kdy v Ústavu v každém
semestru absolvoval šestitýdenní stáž jeden student, který úspěšně absolvoval výběrové řízení v rámci
Masarykova stipendia. Kromě stážistů Masarykova stipendia přichází do Ústavu každý rok několik dalších
studentů z českých i zahraničních škol. V roce 2011 jich bylo celkem šest. O kvalitě studentů svědčí
skutečnost, že v některých případech přešla stáž v trvalejší spolupráci.
3.1 Spolupráce se školními institucemi
Skupina vzdělávání, jako součást Odboru zkoumání totalitních režimů, navázala v roce 2011 na své
dlouhodobější aktivity z předchozích let, které se zaměřují na kurzy DVPP pro učitele dějepisu, na tvorbu vzdělávacích materiálů pro školy, na zavádění moderních didaktických metod do školní praxe a na
komunikaci s dalšími vzdělávacími institucemi (oborové didaktiky na vysokých školách, MŠMT, občanská
sdružení).
Veškeré aktivity jsou pro účastníky akcí zdarma, totéž platí pro všechny produkty Ústavu pro učitele. Ústav tak výrazně přispívá k finančním úsporám škol. Skupina uspěla v rámci grantové výzvy OPVK
s grantovým návrhem na projekt Dějepis v 21. století. Tříletý grant výrazně zefektivní činnost Skupiny
vzdělávání v letech 2012 až 2014, umožní například přímo oslovit se vzdělávacími pomůckami všechny
školy v ČR, pilotovat pravidelně novou metodiku na širší skupině škol atp.
V rámci spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi se pracovníci skupiny vzdělávání zúčastnili
řady specializovaných seminářů a konferencí: konference Mene Tekel (22. února), konference Srovnání
zločinů nacismu a komunismu (Senát PČR, 14. dubna), konference Politické systémy středoevropských
států 1918–1938 (Technická univerzita Liberec, 23. srpna), seminář Škola historie (MŠMT, 19.–20. října), Brána školního dějepisu otevřená (možnosti výuky mimo školu) (Filozofická fakulta Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 8.–9. prosince), seminář Film a stalinismus (ÚSTR, 6. prosince),
konference Rozhovory s pamětníky (Živá paměť, o.p.s., 15. září). Na většině konferencí a seminářů prezentovali pracovníci skupiny vzdělávací materiály a metodiku Ústavu.
3.2 Příprava metodických materiálů pro školy
Školní edice DVD „Obrazy (z) kolektivizace“
Na základě již získaných zkušeností bylo dokončeno multimediální vzdělávací DVD s názvem Obrazy (z)
kolektivizace. Na projektu spolupracovali v rámci Ústavu oddělení dokumentace a oddělení zkoumání
komunistické totalitní moci. Partnery projektu se staly instituce z České republiky (NFA, Bonton film)
a Slovenska (UPN, SFA). DVD bylo distribuováno v roce 2012 také jako zvláštní příloha tematicky příbuzného monotematického čísla časopisu Paměť a dějiny.
Letní škola moderních dějin pro učitele
Letní škola navázala na úspěšné projekty pro učitele dějepisu z minulých let. Uskutečnila se v rámci tzv.
přípravného týdne ve dnech 25. a 26. srpna pod názvem Soudobé dějiny: co, proč a jak učit? Zúčastnilo
se jí 40 učitelů z celé ČR. Na projektu participovala řada externistů z řad vysokoškolských pedagogů
a neziskových organizací.
Kurzy pro učitele, žáky a studenty vysokých škol: metodika a vybrané problémy
Skupina vzdělávání uskutečnila v rámci roku 2011 řadu vzdělávacích seminářů pro učitele dějepisu. Ve
spolupráci s krajskými centry Národního institutu dalšího vzdělávání proběhla série kurzů Jak vzpomínáme? Československo 1938–1989 ve školním dějepise (Pardubice, České Budějovice, Brno, Hradec
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Králové, Jihlava, Liberec, Karlovy Vary, Zlín a Olomouc). Tematicky zaměřené semináře byly pořádány též
v budově Ústavu v Praze. Dne 25. března se konal seminář Minulost nebo minulosti, zaměřený na problematiku multiperspektivity ve výuce dějepisu, dne 10. června seminář Jak učit o normalizaci?, dne 11.
listopadu seminář Regionální dějiny ve výuce dějepisu a 16. prosince kurz Komunismus nebo komunismy?. Ve spolupráci s katedrami historie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na
Technické univerzitě v Liberci proběhly 26. října a 30. listopadu kurzy Jak učit soudobé dějiny?, zaměřené
na učitele a především studenty učitelství dějepisu.
Příprava metodických pomůcek pro školy
V průběhu roku 2011 byla zpřístupněna interaktivní webová antologie textů a fotografií ke kolektivizaci
Československa s názvem Čítanka kolektivizace http://www.ustrcr.cz/cs/citanka-kolektivizace. Průběžně
se rozrůstá Antologie ideologických textů, přibyla kapitola věnovaná ideologické literatuře pro děti Ferda Mravenec ve službách ideologie (http://www.ustrcr.cz/cs/ondrej-sekora-a-ferda-mravenec). Materiály
jsou vhodné především pro výuku na ZŠ.
E-learning „Jak učit o komunismu?“
Skupina vzdělávání realizovala též první cyklus pětitýdenního e-learningového kurzu Jak učit o komunismu? (v období od 4. listopadu do 12. prosince). Všechny kurzy, včetně e-learningu, jsou akreditovány
MŠMT. Distanční způsob studia umožnil rozšíření klasifikace desítkám pedagogů, pro něž by jinak další
vzdělávání bylo z organizačních nebo finančních důvodů nedostupné. Bylo vytvořeno a shromážděno
velké množství vzdělávacích materiálů, které si frekventanti kurzu mohou volně stahovat a využívat ve
výuce. Nejdůležitějším aspektem e-learningu je však nebývalá možnost soustředěné a dlouhodobější
spolupráce s učiteli, překonávající tak logistické omezení prezenčních seminářů.
Malé a velké příběhy moderních dějin
Vzdělávací projekt Malé a velké příběhy moderních dějin (http://www.ustrcr.cz/cs/velke-a-male-pribehy-modernich-dejin) je zaměřen na využití rodinné paměti ve výuce dějepisu. Počet spolupracujících škol
i výstupů z projektu se dále rozrůstá. Na tematické okruhy (pražské jaro, rok 1989) navázal v roce 2011
projekt zaměřený na rodinnou paměť normalizace. Více než 100 výsledných přepisů rozhovorů s pamětníky je k dispozici na webové prezentaci projektu.
3.3 Interpretace materiálů represivních složek
Cílem projektu je zaměřit se v úzké spolupráci s Archivem bezpečnostních složek i dalšími odbornými
pracovišti na vytváření metodických pomůcek pro badatele, které postihnou specifický charakter archiválií vzniklých činností bezpečnostních složek.
V průběhu roku 2011 probíhaly přípravné práce na vytvoření pracovní skupiny historiků, archivářů
a dalších odborníků, kteří by se z různých rovin pohledu a při využití různých metodických přístupů podíleli na jednotlivých manuálech. Ve sborníku z konference Interpretace dokumentů Státní bezpečnosti
(uskutečnila se v Bratislavě v listopadu 2010) byla publikována studie o rizicích, která vyplývají ze specifičnosti materiálů vzniklých činností represivních složek bývalého Československa. V souvislosti s výročím přijetí tzv. lustračních zákonů se v Ústavu uskutečnil speciální seminář věnovaný této specifické
problematice.
3.4 Historické vzdělávání pro veřejnost
Jednou z forem zveřejňování informací o době nesvobody a období komunistické totalitní moci se stalo
pořádání odborných i popularizačních přednášek, seminářů, veřejných diskusí a odborných konferencí. Jejich cílem nebylo jen informovat, ale také podporovat diskusi o aktuálních tématech souvisejících s historickým výzkumem. Pravidelné semináře v budově Ústavu určené veřejnosti moderovali jeho zaměstnanci,
ale i zástupci partnerských institucí. Semináře navštěvovali zajímaví hosté, mezi nimi političtí vězni,
významní odborníci na domácí i zahraniční zpravodajské služby, filmoví tvůrci apod., kteří prezentovali
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své osobní zkušenosti s totalitním režimem anebo uměleckou či dokumentární produkci o komunismu,
případně nacismu. Po skončení semináře následovala diskuse. Přehled uskutečněných seminářů v roce
2011 je uveden v následující podkapitole.

4. Komunikační platformy

(přehled konferencí, sympozií a seminářů)

4.1 Mezinárodní konference 90 let českého a slovenského komunismu
Garanti: PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Vítězslav Sommer, Bc. Michal Hroza
Ve dnech 3.–5. listopadu 2011 proběhla v Praze mezinárodní konference s názvem 90 let českého
a slovenského komunismu, kterou připravil ÚSTR společně s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie
věd České republiky. Partnery konference se stal Úřad vlády České republiky, Historický ústav Slovenskej
akadémie vied a Archiv bezpečnostních složek. Mediálním partnerem byl Český rozhlas.
Na konferenci zaznělo více než čtyřicet odborných příspěvků rozdělených do čtyř tematických bloků,
které nahlížely na 90 let českého a slovenského komunismu nejen z čistě historické, ale také z politologické, sociologické či kulturologické perspektivy. Výstupem z konference bude kolektivní monografie,
která vyjde v roce 2012.
Konference byla rozdělena do šesti panelů: Fenomén komunismu ve 20. století, komunismus po roce
1990; KSČ a její proměny do roku 1945; KSČ jako strana moci 1945–1989; Konflikty v komunistické
straně a proměny komunistické ideologie; Československý komunismus v mezinárodních souvislostech;
Československý komunismus a národní otázka.
Webová stránka konference: http://www.ustrcr.cz/cs/90-let-ceskeho-a-slovenskeho-komunismu
4.2 Mezinárodní konference Hlasy svobody – západní provokace?
60 let Rádia Svobodná Evropa v Mnichově a Praze
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Garanti: PhDr. Milan Bárta, Bc. Michal Hroza
U příležitosti šedesátého výročí zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa uspořádal Ústav pro studium
totalitních režimů, Collegium Carolinum a České centrum Mnichov ve dnech 28.–30. dubna 2011 mezinárodní konferenci o historickém působení a vlivu tohoto média. Akce se konala v Ludwig Maximilians
Universität v Mnichově.
Tři desítky přednášejících z USA, Německa, Švédska, Estonska, Maďarska, Bulharska, Finska a České
republiky představily nejnovější výsledky svých bádání o činnosti a aktivitách Rádia Svobodná Evropa
a k významu a reflexi stanice v mezinárodním kontextu.
Konference byla rozdělena do pěti panelů: Vysílání do zahraničí jako prostředek studené války, Založení RSE a její aktivity v americkém a západoněmeckém kontextu, Programová skladba a novinářská
praxe v RSE, Recepce a reakce na vysílání RSE ve střední Evropě, Komitét Svobodná Evropa: aktivity nad
rámec vysílání.
Webové stránky konference: http://www.ustrcr.cz/cs/mezinarodni-konference-hlasy-svobody
4.3 Mezinárodní konference Svobodně! 60. výročí zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa

Garanti: PhDr. Milan Bárta, Bc. Michal Hroza
Mezinárodní konference byla součástí projektu Svobodně!, který k šedesátému výročí vysílání Rádia Svobodná Evropa společně připravil Český rozhlas, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro studium
totalitních režimů, Rádio Svobodná Evropa a Senát Parlamentu České republiky. Konala se 5. května 2011
v prostorách Senátu PČR za účasti 22 vystupujících ze Spojených států, Slovenska a České republiky.
Konference byla rozdělena do tří tematických částí: Historické ohlédnutí, Lidé Rádia Svobodná Evropa
a K významu Rádia Svobodná Evropa.
Webové stránky konference: http://www.rozhlas.cz/svobodne/konference/
4.4 Mezinárodní sympozium Válečný rok 1941 v československém zahraničním a domácím odboji

Garanti: doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D., Mgr. Barbara Šabachová
Dne 6. října 2011 proběhlo v prostorách Ústavu mezinárodní sympozium Válečný rok 1941 v československém zahraničním a domácím odboji, kterého se aktivně zúčastnilo 16 historiků ze čtyř evropských zemí.
Třetí válečný rok stojí poněkud ve stínu předchozích i následných válečných událostí. Avšak právě
v roce 1941 došlo jak na půdě Velké Británie, tak v okupovaných českých zemích k událostem, které
na dlouhou dobu ovlivnily průběh a výsledek československého odbojového hnutí, stejně jako politický
a sociální vývoj československé poválečné společnosti.
Sympozium bylo rozděleno do tří bloků: Československý zahraniční odboj; Domácí rezistence a Nucené pracovní nasazení/Represe okupačních orgánů.
Webové stránky sympozia: http://www.ustrcr.cz/cs/mezinarodni-sympozium-valecny-rok-1941
4.5 Studentská konference Vysokoškoláci o totalitě

Garanti: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., Mgr. Martina Kollinerová
Dne 20. října 2011 proběhl v prostorách Ústavu druhý ročník studentské konference Vysokoškoláci o totalitě. Na konferenci bylo představeno celkem dvanáct vybraných diplomových prací s tematikou dějin
totalitních režimů.
Webové stánky konference: http://www.ustrcr.cz/cs/studentska-konference-vysokoskolaci-o-totalite
4.6 Sympozium Film a stalinismus
Garanti: Mgr. Petr Kopal, MgA. Lukáš Jiřička
Dne 6. prosince 2011 proběhlo v prostorách Ústavu sympozium Film a stalinismus, které se zaměřilo
na dějiny převážně českého filmu „stalinského“ období. Sympozium proběhlo v rámci přehlídky Biograf
s agitkou, která se konala v Praze ve dnech 5.–9. prosince 2011. Pořadateli přehlídky byl Ústav pro studium totalitních režimů, Rumunský kulturní institut a Maďarské kulturní středisko v Praze. Partnery se
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staly Slovenský filmový ústav, Národní filmový archiv, Národní zemědělské muzeum a Krátký film.
V rámci sympozia bylo předneseno 14 příspěvků filmových vědců a historiků. Webové stránky sympozia: http://www.ustrcr.cz/cs/sympozium-film-a-stalinismus.
4.7 Konference Reflexe totality v umění a vzdělávání
Garanti: Mgr. Jaroslav Pinkas, Bc. Michal Hroza
Dne 22. února 2011 proběhla v rámci mezinárodního festivalu Mene Tekel v prostorách kongresového
centra Univerzity Karlovy mezinárodní konference Reflexe totality v umění a vzdělávání, na které vystoupilo 12 přednášejících z České republiky i ze zahraničí. Ústav se na akci podílel odborně (příspěvek
přednesl Jaroslav Pinkas) a organizačně (podpora prezentace akce).

5. Cyklus veřejných historických seminářů
Cyklus seminářů pro veřejnost byl věnován různým tématům a souvislostem existence totalitních režimů,
nacismu a komunismu, zásadně ovlivňujícím historii Československa v minulém století. Dvakrát měsíčně
probíhaly odborné semináře, filmové semináře s pozvanými hosty nebo diskusní semináře s pamětníky.
Semináře byly volně přístupné, určené všem zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti. Věcným
garantem byl Odbor zkoumání totalitních režimů a organizátorem Odbor ediční. Audio- a v některých
případech i videozáznamy z vybraných seminářů a fotografie z nich jsou dostupné na internetové stránce
http://www.ustrcr.cz/cs/cyklus-verejnych-historickych-seminaru-2011.

Jaroslav Šedivý a Jan Kačer jako hosté semináře Zpravodajský fanatik Štěpán Plaček
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13. ledna 2011 – panelová diskuse Protikomunistická odbojová skupina Vladivoje Tomka
Moderátor: PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
Hosté: Ladislav Tonar a Ivo Klempíř, členové odbojové skupiny Vladivoje Tomka
Seminář připomenul jednu z významných protikomunistických odbojových skupin. Dochované archivní
materiály případu Vladivoje Tomka byly konfrontovány se svědectvím žijících přímých aktérů.
27. ledna 2011 – seminář Toman Brod, žijící svědek z Birkenau
Moderátor: doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.
Host: Dr. Toman Brod
Dr. Toman Brod náleží mezi význačné československé historiky, kteří svým dílem zásadně ovlivnili pohled
na naše novodobé dějiny. Kvůli svému původu musel absolvovat hrůzné martyrium nacistických koncentračních táborů, včetně vyhlazovacího tábora Birkenau, v devatenácti letech vstoupil do KSČ, v rámci
normalizace byl v roce 1970 vyhozen ze strany i z Akademie věd. Po podepsání Charty 77 absolvoval
několik výslechů v Bartolomějské. Ke své vědecké práci se mohl vrátit až po listopadu 1989.
17. února 2011 – seminář Zpravodajský fanatik Štěpán Plaček
Moderátor: PhDr. Jan Kalous, Ph.D.
Hosté: doc. Jan Kačer, PhDr. Jaroslav Šedivý, CSc.
Seminář reflektoval některé aspekty knihy Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách
KSČ, vydané v předchozím roce Ústavem. Štěpán Plaček (1909–1992) patřil k významným aktérům
činnosti politického zpravodajství československého ministerstva vnitra po skončení druhé světové války
a bývá označován za jednoho z „otců zakladatelů“ Státní bezpečnosti.
10. března 2011 – filmový seminář Čechoslováci v Indočíně očima filmové komunistické propagandy
Moderátor: doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.
Seminář o masovém nasazení Čechů a Slováků v rámci francouzské cizinecké legie v Indočíně. V průběhu
semináře byly promítnuty ukázky z válečného dramatu Černý prapor, doposud jediného filmu zobrazujícího nasazení našich občanů na vietnamském bojišti. Autorem námětu a spoluautorem scénáře byl jeden
z čelných pracovníků Státní bezpečnosti Kamil Pixa. Jako odborný poradce při natáčení působil Ervín
Páleš, bývalý příslušník legie a Viet Minhu.
23. března 2011 – seminář Lustrační zákony v praxi
Přednášející: PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
Seminář se uskutečnil v souvislosti s nadcházejícím výročím přijetí tzv. lustračních zákonů. Kromě podrobné informace o mechanismu jejich naplňování v rámci Ministerstva vnitra, včetně některých problémů organizačních, byl připomenut dobový kontext veřejné potřeby očisty československé společnosti
i politická kontroverze provázející jejich přijetí.
24. března 2011 – seminář České kořeny ve Švédsku
Moderátor: PhDr. Jan Kalous, Ph.D.
Hosté: Ing. Martina Fialková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., Ludmila a Jiří Koutných a Ivan Jonáš
Ve spolupráci s Mezinárodním českým klubem a KAM Studiem byl v rámci semináře promítnut dokumentární film režiséra Tomáše Kubáka z cyklu České kořeny, jehož první díl se věnuje československé emigraci
ve Švédsku. Dokument České kořeny ve Švédsku je sondou do života osmi českých rodin či jednotlivců
žijících trvale ve Švédsku.
7. dubna 2011 – seminář a prezentace projektu Skautské století
Moderátoři: Michal Šmíd a Miloš Říha
Hosté: Jiří Stránský, Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., Lubor Šušlík – Bill a Jiří Lukšíček – Rys
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V rámci semináře byl veřejnosti představen dokumentační projekt Skautské století, který si klade za cíl
prostřednictvím důkladného zmapování „malých“ dějin skautských oddílů přispět do mozaiky pohledů
na „velké“ dějiny uplynulého století. Na semináři byl poprvé prezentován internetový portál www.skautskestoleti.cz. Pozvaní pamětníci zavzpomínali na peripetie skautského hnutí v dobách nacistické i komunistické totality.
21. dubna 2011 – seminář Čtvrt století černobylské havárie
Moderátor: Mgr. Jaroslav Pinkas
Hosté: Ing. Dana Drábová, Ph.D. , Ing. Jiří Hůlka, PhDr. Helena Dluhošová, Václav Vašků, Antonín Bartoníček
Dne 26. dubna 1986 se odehrála jedna z největších nehod jaderné energetiky. V černobylské elektrárně
došlo během provozního testu k požáru reaktoru a následnému úniku radiace. Radioaktivní mrak zasáhl
rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska, ale i střední a západní Evropy.
Seminář se věnoval především reflexi černobylské havárie českou společností a recepci jejích politických dopadů. Svůj pohled na havárii a její dopady přednesli Dana Drábová a Jiří Hůlka ze Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost, Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů a fotograf Václav Vašků,
který za své snímky z Černobylu obdržel v roce 2005 cenu Czech Press Photo. O pomoci české krajanské komunitě na Ukrajině postižené havárií hovořila Helena Dluhošová. Součástí semináře byla projekce
dokumentárních filmů o tragédii v Černobylu.
5. května 2011 – seminář Vznik KSČ a počátky československého komunismu
Moderátor: Mgr. Vítězslav Sommer
Hosté: Mgr. Rudolf Kučera, Ph.D. a PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Seminář se věnoval vzniku komunistické strany a počátkům komunismu v Československu z perspektivy
sociálních dějin dělnictva v průběhu první světové války a poválečné krize, mezinárodních souvislostí
rodícího se komunistického hnutí a politického myšlení československého komunismu v jeho počáteční
fázi.
19. května 2011 – filmový seminář Nikomu jsem neublížil
Moderátor: PhDr. Petr Blažek, Ph.D.
Hosté: Pavel Křemen, Jaroslav Lamr
V rámci semináře byl promítnut dokument Nikomu jsem neublížil. Jako hosté vystoupili režisér Pavel Křemen a bývalý příslušník StB Jaroslav Lamr, který ve filmu vystoupil se svým svědectvím o fungování tajné
policie. Seminářem provázel historik Petr Blažek, který se na vzniku filmu podílel jako odborný poradce.
2. června 2011 – seminář Brněnský disent a nezávislá kultura v 70. a 80. letech
Moderátor: PhDr. Rudolf Vévoda
Hosté: Jana Soukupová, Petr Pospíchal
Seminář byl věnován významným mezníkům, aktivitám a osobnostem brněnské protikomunistické opozice v období normalizace. V diskusi vystoupili bývalá disidentka a novinářka Jana Soukupová, autorka
knihy Nepoddajní aneb nešlo to jinak, a opoziční aktivista Petr Pospíchal.
23. června 2011 – přednáška Stalo se před 50 lety: Berlín jako politický problém ve vztazích mezi Washingtonem a Moskvou
Přednášející: Prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D.
Přednáška Igora Lukeše naznačila možné spojení mezi Kennedyho neúspěchem ve Vídni, kde se setkal
se sovětským vůdcem N. S. Chruščovem, a stavbou berlínské zdi v srpnu toho roku. Kennedyho nástupci
v Bílém domě – přes časté rétorické útoky – berlínskou zeď přijali jako konstantu architektury moci
v rozděleném světě.
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27. června 2011 – filmový seminář 50. léta ve filmech Hynka Bočana
Moderátor: Mgr. Petr Kopal
Hosté: PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Jaroslav Pinkas
Filmový seminář se zaměřil hlavně na obrazy 50. let ve filmech režiséra Hynka Bočana vzniklých na základě předloh Jiřího Stránského. Ukázky z filmů Hynka Bočana komentovali historici Jan Kalous a Jaroslav
Pinkas a filmový vědec Petr Kopal.
18. srpna 2011 – prezentace publikace Invaze 1968. Ruský pohled
Moderátor: PhDr. Jakub Železný
Za účasti autorů knihy se v Ústavu konalo slavnostní uvedení a prezentace publikace. Knihu kromě
ředitele Ústavu uvedl velvyslanec České republiky v Ruské federaci Petr Kolář. Pro tuto příležitost Ústav
inicioval návštěvu ruského historika a bývalého disidenta Alexandra Daniela, bývalého generála a velitele
sovětských vojsk v ČSSR Eduarda Vorobjova a současného ruského ombudsmana a novináře Vladimira
Lukina.
8. září 2011 – seminář Bedřich Reicin, mýty a realita
Moderátor: doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.
Host: doc. PhDr. František Hanzlík, CSc.
Na semináři byla představena nová monografie historika Františka Hanzlíka Bez milosti a slitování. B.
Reicin – fanatik rudého teroru.
22. září 2011 – filmový seminář Kostlivci v našich bednách: Rodáci a spol.
Moderátor: Mgr. Petr Kopal
Hosté: Vít Charous, Mgr. Daniel Růžička, Mgr. Pavel Suk
Seminář nastínil problematiku normalizačních televizních seriálů, jakož i jejich opakovaných repríz od 90.
let.
24. října 2011 – slavnostní projekce filmu Tobruk
Ve výroční den bojového nasazení československých legionářů u Tobruku se konalo slavnostní promítání
filmu Tobruk v kině Světozor v unikátním rozlišení K4 za přítomnosti režiséra filmu Václava Marhoula
a pamětníků této operace. Akci uspořádal Marhoul ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a o. s. Post Bellum.
25. října 2011 – přednáška Využití kauzy manželů Rosenbergových: interpretace Východu a Západu
Přednášející: Prof. Ronald Radosh
Přednáška Ronalda Radoshe se zaměřila na vztah případu manželů Rosenbergových a československého
procesu s Rudolfem Slánským. Ronald Radosh je emeritním profesorem historie na City University of
New York a spolupracovníkem washingtonského Hudsonova institutu.
26. října 2011 – prezentace publikace Ondřeje Koutka Prokop Drtina. Osud československého demokrata
Moderátor: Mgr. Filip Outrata
Hosté: Mgr. Ondřej Koutek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D.
Představení nové monografie historika Ondřeje Koutka Prokop Drtina. Osud československého demokrata, kterou vydal Ústav společně s nakladatelstvím Vyšehrad, o jednom z důležitých politických aktérů
československých dějin 20. století.
24. listopadu 2011 – beseda První transport do terezínského ghetta ve vzpomínkách pamětníků
Moderátor: Michal Šmíd
Hosté: Mgr. Jan Machala, Prof. Ing. Felix Kolmer, DrSc.

24

Dne 24. listopadu 1941 odjel z Prahy transport čítající 342 mladých židovských mužů. Jejich cílem bylo
severočeské město Terezín, které se mělo v souladu s nacistickými plány na konečné řešení židovské
otázky proměnit v ghetto. Toto smutné výročí bylo připomenuto besedou s pamětníky.
1. prosince 2011 – prezentace projektu Kolektivizace venkova v dokumentačních
a vzdělávacích projektech ÚSTR
Na semináři vystoupili: Mgr. Petr Slinták, Mgr. Václav Ruml, Mgr. Jiří Urban, Mgr. Jaroslav Pinkas,
Mgr. Michal Šimek a Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.
Seminář přiblížil dokumentační a vzdělávací aktivity Ústavu vztahující se k tématu kolektivizace venkova, která v Československu probíhala od konce čtyřicátých do začátku šedesátých let 20. století. Byl
promítnut dokumentární film režiséra Jana Špáty Nezorané meze (1968).

6. Výstavní a publikační činnost, výchova k občanské odpovědnosti
Odbor ediční kromě výstavní a publikační činnosti odpovídá také za organizaci komunikačních platforem
a výchovu k občanské odpovědnosti, včetně digitálního pamětnického archivu Paměť národa, přičemž
spolupracuje s různými institucemi, občanskými sdruženími a nakladateli.
6.1 Výstavní činnost
Charakter výstavní činnosti Ústavu v roce 2011 byl určen především třemi základními snahami: v maximální možné míře spolupracovat při přípravě výstavních projektů s partnery a vytvořit tak co nejvíce nových výstavních projektů, připravit projekty, které připomenou důležitá výročí roku (např. šedesáté výročí
zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa, pětašedesáté výročí prvních poválečných voleb), vystavovat na
co nejvíce místech v České republice i v zahraničí a realizovat výstavní projekty nejen ve standardních
výstavních prostorách, ale i ve veřejném prostoru a ve školách.

Pohled do expozice výstavy Volby - Jak jsme v historii (ne)volili?
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V roce 2011 byly nad rámec plánu činnosti Ústavu připraveny tyto mezinárodní výstavní projekty:
Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války
Sledovací fotografie – Budapešť a Praha objektivem tajné policie (Operatív fotó – Budapest és Práha áz
allambiztonság szemével).
Dne 18. září 2011 byla v Jubilejní synagoze v Jeruzalémské ulici zahájena za přítomnosti ředitele Ústavu výstava Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek, na které Ústav spolupracoval s Židovskou
obcí v Praze a dalšími partnery.
Ve spolupráci s Českými centry úspěšně pokračovalo představování výstavních projektů Ústavu v zahraničí.
6.2 Přehled výstav realizovaných v roce 2011
Výstavy připravené spolu s dalšími institucemi
Svobodně!
Výstava byla součástí projektu Svobodně!, který k šedesátému výročí zahájení vysílání Rádia Svobodná
Evropa společně připravily Český rozhlas, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro studium totalitních režimů, Rádio Svobodná Evropa a Senát Parlamentu České republiky. Výstava byla přístupná
veřejnosti v prostorách Valdštejnské zahrady Senátu PČR od 6. května do 17. června 2011.
Dvaadvacet velkoformátových panelů nabídlo unikátní pohled na šedesátiletou historii Rádia Svobodná Evropa. Představilo také myšlenky a profily osobností, které byly s RSE spojeny – Ferdinanda Peroutky,
Pavla Tigrida, Slávy Volného, Egona Hostovského, Václava Havla či Pavla Pecháčka. Rámec výstavy byl
tvořen základními historickými událostmi s důrazem na dějiny rozhlasové stanice RSE.
Volby – Jak jsme v historii (ne)volili?
V roce 2011 uplynulo 65 let od prvních poválečných voleb v tehdejším Československu. Dodnes se však
vedou diskuse nad otázkou, do jaké míry byly posledními svobodnými volbami před rokem 1989. Toto
výročí bylo impulzem k realizaci výstavy k fenoménu voleb s názvem Volby – Jak jsme v historii (ne)volili?,
kterou pořádalo Národní muzeum ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů v termínu od
15. června do 15. listopadu 2011 v Národním památníku na Vítkově.
Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války
Další výstavou věnující se historii Rádia Svobodná Evropa byla výstava Hlasy svobody – Rádio Svobodná
Evropa v období studené války. Detailně přibližila nejen vývoj této rozhlasové stanice a jejího vysílání za
železnou oponu, ale také například pumové útoky na rozhlasovou stanici či způsoby rušení jejího signálu
na území Československa. Důležitým elementem výstavy byly profily klíčových osobností jednotlivých
národní sekcí.
Výstava, kterou společně připravil Ústav pro studium totalitních režimů, České centrum v Mnichově,
Vojenský historický ústav Praha a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, měla dvě jazykové verze
(anglickou a německou).
Výstava byla představena od 29. června do 15. července 2011 v prostorách Bavorského zemského
sněmu, od 14. července do 20. srpna 2011 v prostorách Středoevropské univerzity v Budapešti (CEU),
od 1. srpna do 15. září 2011 byla představena v Kostnici v prostorách Deutsch-Tschechisches-Begegnungszentrum im Palmenhaus, od 6. do 31. října 2011 v polském Gorzowě Wielkopolském v Městské
knihovně (Biblioteka miejska) a od 5. listopadu do 2. prosince 2011 v prostorách radnice v Pasově (zde
jako součást programu zasedání Česko-německého diskusního fóra).
Výstavy z předchozích let
Praha objektivem tajné policie
V roce 2011 pokračovala prezentace výstavy z roku 2009 v České republice i v zahraničí. Expozice, která
za využití vybraných fotografií z provenience Správy sledování SNB přibližila návštěvníkům zvláštní svět
Státní bezpečnosti a jejích obětí, byla představena:
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od 21. února do 6. března v rámci festivalu Mene Tekel v pražském Karolinu,
od 3. března do 30. června ve vzdělávacím centru BStU v Berlíně,
od 18. března do 12. dubna v prostorách Centra Andreje Sacharova v Moskvě,
od 14. do 29. dubna ve městě Nižnij Novgorod v prostorách kina Rekord,
od 26. května do 15. září v Petrohradě v pobočce sdružení Memorial a posléze v Muzeu fotografie (říjen),
od 20. září do 30. října v Centrális Galéria v Budapešti jako součást rozsáhlejšího výstavního projektu Sledovací fotografie – Budapešť a Praha objektivem tajné policie, připraveného ve spolupráci s OSA Archivum,
od 3. do 20. listopadu Múzeu mesta Bratislavy,
od 17. listopadu do 16. prosince v bukurešťském Rumunském kulturním institutu (Institutul Cultural Român).
Žatec ve třetím odboji
V prostorách Státního okresního archivu v Semilech byla dne 18. března 2011 zahájena výstava Žatec
ve třetím odboji. Odbojová skupina Praha – Žatec. Od 1. července 2011 byla výstava prezentována v Památníku Vojna u Příbrami.
Výstava z roku 2010 je zaměřena na případ odbojové skupiny Praha – Žatec, která plánovala ozbrojené vystoupení proti komunistickému totalitnímu režimu.
Zkouška odvahy
Ve dnech 9. a 10. září 2011 byla ve Věži smrti v Ostrově nad Ohří představena výstava Zkouška odvahy,
tematicky zaměřená na politickou perzekuci mladistvých v prvních letech komunistického režimu. Výstava mapuje osudy a odbojovou činnost čtyř skupin založených v období 1948–1949 a zahrnujících
skauty, sokoly a příslušníky režimem pronásledovaných rodin, živnostníky a zemědělce.
Milovat dobro a odporovat zlu
Od 31. října do 28. listopadu 2011 byla v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni představena
výstava Milovat dobro a odporovat zlu věnovaná osobnosti kardinála Josefa Berana.
Některé výstavní projekty z let 2008–2010 byly představeny na základní škole v Praze a na gymnáziích v Kyjově a Strážnici.
Výstava

Lokalita

Termín výstavy

1938 – Mnichovská zrada

Klvaňovo gymnázium (Kyjov)

leden – červen

Pohledy 1989 – dvacet let po pádu železné opony

Purkyňovo gymnázium (Strážnice)

leden – květen

1968 – Naděje, nebo boj o moc?

Purkyňovo gymnázium (Strážnice)

leden – květen

1968 – Naděje, nebo boj o moc?

ZŠ Pražačka (Praha 3)

květen – červen

6.3 Publikační činnost
Vydávání monografií, sborníků, edic dokumentů, studií i periodických publikací realizuje oddělení publikací Odboru edičního. Periodickými publikacemi Ústavu jsou revue Paměť a dějiny, vydávaná čtyřikrát ročně
a určená jak odborné, tak laické veřejnosti, a odborný časopis Securitas Imperii, který se řídí pravidly
nezbytnými pro zařazení mezi recenzované časopisy a je vydáván dvakrát ročně.
Vzhledem k přetrvávajícímu nepříznivému stavu finančních prostředků určených na vydávání publikací v roce 2011 pokračoval Odbor ediční ve snaze v maximální možné míře spolupracovat při vydávání
publikací s jinými nakladatelstvími nebo partnerskými institucemi. Tyto koedice umožnily vydat výrazně
větší množství publikací, než se kterými počítal plán činnosti pro tento rok. Jediným typem neperiodických publikací, kde nebyl dodržen plánovaný počet, byly edice dokumentů. Výrazně oproti předpokladu
(obsaženém v plánu činnosti) vzrostl počet vydaných monografií.
Na základě směrnice ředitele Ústavu byla v roce 2011 jmenována Ediční rada, poradní orgán ředitele,
která se skládá z externích i interních odborníků a posuzuje nezávisle ediční plány Ústavu. Pokynem I.
náměstka ředitele byla také jmenována pětičlenná komise pro stanovení technických parametrů publikací
Ústavu, včetně doporučené ceny, nákladu jednotlivých titulů a počtu publikací určených pro vnitřní po-
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5.–6. Securitas Imperii 1–2/2011.
Odborný časopis Ústavu pro studium totalitních režimů. Vydáno v květnu a prosinci 2011.

Neperiodické publikace
7. KOL. autorů: Ještě jsme ve válce. Příběhy 20. století
Autoři publikace oslovili přední české a slovenské tvůrce komiksu, vybrali z pamětnického digitálního
archivu Paměť národa třináct zaznamenaných zajímavých vzpomínek a dali vzniknout unikátnímu počinu
nejen na české komiksové scéně, ale také na poli popularizace naší historie. Komiksy vyprávějí životní
osudy lidí, kteří většinou dosud žijí mezi námi. Příběhy pojednávají o konfliktu konkrétních lidí s totalitní
mocí a jsou pestré jako život sám – přinášejí vítězství i prohry, velké heroické činy i lidské slabosti a vyrovnání se s nimi.
Publikace sklidila velký ohlas jak u odborné kritiky (dvě nominace v anketě Kniha roku 2011), tak
u široké veřejnosti (původní náklad byl záhy vyprodán a kniha měla již dvojí dotisk).
ÚSTR, Post Bellum, Argo, Praha 2011, 1. vydání, váz., 184 stran, ISBN 978-80-87211-53-3 (ÚSTR),
ISBN 978-80-257-0524-7 (Argo)

8. KOL. autorů: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století
Publikace má ambice posunout naše znalosti o třetím odboji. Autoři dokládají jeho existenci v širokém
záběru i formách, přibližují nerovný zápas společnosti utlačované komunistickým totalitním státem a dokládají, že odboj byl legitimní součástí oné doby.
ÚSTR – MUP – Vydavatelství Aleš Čeněk, Praha 2011, 1. vydání, brož., 336 s., ISBN 978-80-87211-44-1 (ÚSTR),
ISBN 978-80-8685567-7 (MUP), ISBN 978-80-7380-306-3 (Vydavatelství Aleš Čeněk)

9. KOL. autorů: Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století
Šlechta hrála v dějinách evropských národů vždy velmi významnou roli. Přestože v posledních dvou staletích postupně ztrácela vliv, dodnes představuje významný společensko-historický fenomén. Dvacáté
století však postavilo před středoevropskou šlechtu mnohé výzvy. A právě vztahy, postoje a chování
aristokracie vůči totalitní moci, formy šlechtického odboje či odporu a následné perzekuce, stejně jako
pohled na rub mince, tedy na kolaboraci a sympatizování šlechty s totalitarismy, zvláště s nacismem,
představují problematiku, která dosud nebyla komplexně zpracována. Vůbec první pokus zabývat se
otázkou postavení středoevropské šlechty v době totality vzešel ze spolupráce Ústavu pro studium totalitních režimů a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a kromě historiků z České republiky byli k přípravě
publikace přizváni odborníci ze Slovenska, Německa, Rakouska, Rumunska a Lichtenštejnska.
ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, brož., 348 str., ISBN 978-80-87211-52-6
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10. ROKOSKÝ, Jaroslav: Rudolf Beran a jeho doba
Rudolf Beran (1887–1954), prvorepublikový předseda agrární strany a předseda několikaměsíční pomnichovské česko-slovenské vlády, patří mezi nejtragičtější postavy našich moderních dějin. Rozsáhlá biografie historika Jaroslava Rokoského přitom nabízí víc než jen životopis politika – Beranův život je zároveň
příběhem vzestupu a pádu politické strany, s níž doslova spojil svůj osud. Autor sleduje Beranovu kariéru
od počátků agrárního hnutí přes válečné události až k poválečnému procesu se „zrádci“ republiky. Kniha
přibližuje skrze osud hlavního protagonisty krizové okamžiky našich moderních dějin a otevírá mnohé
„třinácté komnaty“, na něž bychom při pohledu zpět často rádi zapomínali.
Vyšehrad, ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, váz., 912 str., ISBN 978-80-7429-067-1 (Vyšehrad),
ISBN 978-80-87211-47-2 (ÚSTR)

11. PAZDERKA, Josef: Invaze 1968. Ruský pohled
Kniha představuje první pokus o ucelenější náhled na ruské vnímání pražského jara a okupace roku 1968.
Popisuje pocit spřízněnosti, který sovětská liberální inteligence a rodící se disidentské hnutí cítily v čase
brežněvovského utahování šroubů vůči dění v Praze, jež pro ně představovalo jednu z posledních nadějí
na změnu. Publikace představuje také sovětské novináře pobývající v Praze, kteří podporovali změny
v tehdejší ČSSR a následně za svůj postoj zaplatili deportací a ztrátou zaměstnání. Nahlíží i na sovětské
vojáky, kteří přijeli do Československa, a v rozhovorech s nimi a dalších textech vykresluje jejich vnitřní
svět i mohutnou mašinerii sovětské propagandy, jejímuž vlivu byli vystaveni. Knihu doprovázejí fotografie
Josefa Koudelky, Karla Cudlína, Paula F. Goldsmithe, Miroslava Župníka a dalších autorů, stejně jako unikátní a dosud nepublikované snímky ze soukromých archivů sovětských vojáků i novinářů.
Torst, ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, váz., 272 str., ISBN 978-80-7215-414-2 (Torst),
ISBN 978-80-87211-49-6 (ÚSTR)

12. VALENTA, Martin: Revoluce na pořadu dne. Kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé armády a německé
straně Zelených: diskursivní analýza
Práce Martina Valenty ozřejmuje teoretické kořeny západního a zejména západoněmeckého hnutí roku
1968. Využívá k tomu receptivní analýzu kritické teorie Frankfurtské školy, jejíž neomarxismus ovlivnil
povahu západního roku 1968 a z něho vzešlá politická a sociální hnutí. Nabízí pro českého čtenáře ojedinělý vhled do problematiky západního neomarxismu a jeho vlivu na společnost a politiku na západní
straně železné opony.
UK FSV IMS, MATFYZPRESS, ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, brož., 320 str.,
ISBN 978-80-7378-153-8 (MATFYZPRESS), ISBN 978-80-87211-48-9 (ÚSTR)

13. KOUTEK, Ondřej: Prokop Drtina. Osud československého demokrata
Kniha historika Ondřeje Koutka sleduje osud politika, jehož život se téměř beze zbytku překrýval s dobou existence Československa. Autor věnuje pozornost všem obdobím Drtinova života, počínaje první
republikou, kdy mladý příslušník národně socialistické strany vstoupil do služeb prezidenta Beneše. Po
Mnichovu se Drtina angažoval v odboji a po útěku do exilu se stal aktivním členem politické reprezentace
a také pod pseudonymem Pavel Svatý známou a oblíbenou postavou zahraničního rozhlasového vysílání.
Vrchol a zlom Drtinovy politické kariéry představuje poválečné tříletí, kdy působil jako ministr spravedlnosti v tehdejších československých vládách. Jeho poúnorové osudy byly dramatické – po pokusu o sebevraždu skokem z okna byl zatčen, do roku 1960 vězněn, po nepříliš úspěšných pokusech o rehabilitaci
pak za normalizace působil aktivně v disentu. Koutkova kniha vycházející z velkého množství pramenů
je současně portrétem demokrata, člověka veřejně aktivního za všech režimů, a dějinami československé
demokracie jako takové.
Vyšehrad, ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, váz., 440 str., ISBN 978-80-7429-069-5 (Vyšehrad),
ISBN 978-80-87211-50-2 (ÚSTR)
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14. KREISINGER, Pavel: Brigádní generál Josef Bartík (1897–1968). Zpravodajský důstojník a účastník
prvního i druhého československého odboje
Monografie se zabývá složitými životními osudy brigádního generála Josefa Bartíka, důstojníka z tzv.
zpravodajské jedenáctky Františka Moravce. Kniha se soustřeďuje na Bartíkovu činnost v československé
armádě v letech 1918–1945, tedy v době meziválečné a válečné, v Polsku, Francii a Velké Británii. Kromě toho zachycuje i jeho dřívější působení u československých legií v Itálii během Velké války. Stranou
nezůstávají ani Bartíkovy poválečné osudy, kdy byl jako významný zpravodajský důstojník bezprostředně
po únoru 1948 perzekvován. Text doprovázený obrazovými přílohami a řadou dokumentů se neomezuje
pouze na líčení Bartíkovy vojenské kariéry, ale zachycuje i některé aspekty jeho rodinného a civilního
života.
ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, váz., 192 str., ISBN 978-80-87211-55-7

15. TICHÝ, Martin: „Říkali mu Dědek“. Příběh protikomunistické odbojové skupiny Bayer a spol.
Kniha Martina Tichého podává dílčí analýzu protikomunistických aktivit v Československu 40. a 50. let.
Na příkladu táborské skupiny Bayer a spol. analyzuje pohnutky a motivaci, které v tehdejší době přiváděly oponenty KSČ k protirežimnímu vystoupení. Snaží se poskytnout vyvážený pohled na zmíněnou
problematiku.
ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, váz., 218 str., ISBN 978-80-87211-56-4

16. Praha objektivem tajné policie
Katalog k výstavě v ruském jazyce.
17. Praha objektivem tajné policie
Katalog k výstavě v rumunském jazyce.
18. Zločiny komunistických režimů
Sborník textů ze stejnojmenné mezinárodní konference přináší více než 40 příspěvků historiků a právních
expertů z celého světa. Autoři se neomezují na popis zločinů spáchaných komunisty v jejich mateřských
zemích, ale poukazují i na různé formy a možnosti vyrovnávání se s totalitní minulostí, včetně konkrétních opatření a plánů do budoucna. Sborník vyšel i v anglické verzi.
ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, brož., 464 str., ISBN 978-80-87211-54-0

19. Crimes of the Communist Regimes
Sborník textů v angličtině ze stejnojmenné mezinárodní konference (viz výše).
ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, brož., 472 str., ISBN 978-80-87211-51-9

20. 2DVD Obrazy (z) kolektivizace
Výukové 2DVD.
6.4 Výchova k občanské odpovědnosti
Pamětnický digitální archiv Paměť národa
V průběhu roku 2011 pokračovali tvůrci pamětnického digitálního archivu ve shromažďování výpovědí
svědků historických událostí 20. století. Ke konci roku byly na adrese www.pametnaroda.cz plně publikovány vzpomínky 1256 pamětníků. Během roku 2011 bylo publikováno 476 nových svědectví. Naplňuje se
tak původní záměr tvůrců Paměti národa, aby se digitální archiv stal platformou pro nejrůznější tuzemské
i zahraniční orálně-historické projekty a instituce zpřístupňující svědectví pamětníků.
V současné době participuje na projektu již 21 dokumentačních projektů z České republiky i zahraničí.
Z domácích institucí se nejaktivněji do práce na Paměti národa zapojili zástupci Junáka – svazu skautů
a skautek České republiky s projektem Skautské století – www.skautskestoleti.cz, Fakulty sociálních věd
UK s projektem mapujícím osudy příslušníků řecké menšiny v České republice, Vlastivědného muzea ve
Slaném a sdružení Antikomplex. Ze zahraničních partnerů se do projektu zapojil slovenský ÚPN, maďar-
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ský The House of Terror Museum, rumunský The Institute for the Investigation of Communist Crimes and
Memory of the Romanian Exile, chorvatský Association for Interdisciplinary and Intercultural Research,
ukrajinský Memorial Museum Lonsky, bulharský Institute for Studies of the Recent Past, litevský International Commision for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes, polská
organizace Karta Ośrodek a Fate of Chechens z Ruské federace. Mezinárodní spolupráce se rozvíjí díky
dlouhodobé podpoře Mezinárodního visegrádského fondu.
Společenství evropské paměti
Díky podpoře Mezinárodního visegrádského fondu bylo možné v roce 2011 realizovat tři workshopy
Společenství evropské paměti, a to v prostorách Ústavu pamäti národa v Bratislavě 15. února 2011,
v prostorách památníku Vězení Lonsky ve Lvově 18. února 2011 a v Centru pro nezávislou kulturu v Záhřebu 21. února 2011.
Knihovna Jána Langoše
Knihovna Jána Langoše je zaměřena na budování a zpřístupňování specializovaného fondu se zacílením
na studium totalitních režimů, především komunistického a nacistického, na území Československa, resp.
Protektorátu Čech a Moravy a jejich souvislostí v celosvětovém kontextu. Knihovna v současnosti čítá
na 5500 svazků.
V roce 2011 bylo zakoupeno 198 zahraničních titulů, 56 českých titulů, dalších 95 titulů získal Ústav
výměnou s domácími i zahraničními partnerskými institucemi. Téměř 500 titulů získala Knihovna Jána
Langoše od soukromých dárců. Nákupem jsou získávány především úzce profilované tituly ze zahraniční
produkce, které nejsou k dispozici v jiných knihovnách na území České republiky.
Knihovna poskytuje kromě knih i přístup k elektronickým zdrojům a přístup do databáze C.E.E.O.L.
a EBSCO, což jsou elektronické archivy zpřístupňující v plné podobě více než 800 humanitních a sociálně
vědních časopisů a digitálních dokumentů. V roce 2011 byly zajištěny podmínky pro studium dokumentů na mikrofilmech získaných z Národního archivu Spojených států amerických.
Knihovnu mohou využívat nejen pracovníci Ústavu a Archivu, ale i veřejnost formou prezenčního studia.
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Informatika a digitalizace
V roce 2011 Odbor informatiky a digitalizace plnil úkoly stanovené plány činnosti v oblasti správy, rozvoje a provozu informačních technologií a systémů, digitalizace, technické a uživatelské podpory pro
Ústav a Archiv, nově upravené realizačními smlouvami o spolupráci. Pracovníci odboru se aktivně podíleli
na činnosti dočasných pracovních skupin a komisí zřizovaných z rozhodnutí vedení Ústavu i Archivu
k problematice informačního systému evidence zájmových osob, rozvoje dalších informačních systémů
Archivu a Ústavu a jednání ohledně vzájemné spolupráce v oblasti informačních technologií.
V souvislosti s přijetím zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu,
odbor informatiky a digitalizace v součinnosti s dalšími úseky realizoval přípravu infrastruktury pro bezproblémové a efektivní naplňování úkolů a předmětné agendy. Ve spolupráci s Archivem byly zahájeny
společné práce při analýze a převodu dalších informačních zdrojů pro účely zákona a autonomního informačního systému skupiny evidenční a v oblasti digitalizace.
Oddělení správy a vývoje informatiky věnovalo zvýšenou pozornost informační bezpečnosti v problematice organizačně-technické ochrany informačních aktiv uložených v počítačové síti, obsahujících také
osobní a citlivé údaje. V dubnu 2011 vstoupila v platnost nová směrnice, která kromě zmíněné problematiky stanovila práva a povinnosti uživatelů ve firemní síti a při práci s informačními systémy.
Důležitým úkolem bylo nasazení elektronické spisové služby, ekonomických modulů systému Ginis
a personálního systému Flux do ostrého provozu, realizace výběrových řízení na nákup páskové knihovny
z důvodu nutnosti zajistit komplexní zálohování informačních aktiv Ústavu a Archivu a obměny serverového vybavení pro účely virtualizace části ICT infrastruktury. V neposlední radě na základě střednědobého
výhledu došlo k plánovanému rozšíření kapacit datových úložišť, která slouží dle rozdělení do logických
celků na zálohování informačních aktiv, kde největší část představují digitalizované soubory a data z projektu Oral History, jakož i další uživatelská data a zálohy. Koncem roku navíc proběhlo výběrové řízení
na dodavatele hlasových a internetových služeb, kterým se výrazným způsobem daří snižovat provozní
náklady Ústavu i Archivu.
Webové projekty
Pro úsek vzdělávání bylo realizováno testování a výběr z několika volně dostupných nástrojů určených
k tvorbě výukových systémů a elektronických kurzů pro e-learningovou formu studia na internetu. Vybraný informační systém se následně upravil pro konkrétní požadavky uživatelů a na podzim mohla
proběhnout první série kurzů pro učitele v ostrém provozu.
V nezbytné míře se odbor informatiky a digitalizace podílel na rozvoji webových stránek, zejména
jejich nového vzhledu, včetně změn a optimalizace zdrojového kódu. Webové stránky Ústavu i Archivu
jsou tak v současnosti plně kompatibilní s dostupnými operačními systémy a platformami. Prohlížení
obsahu je dostupné pro desktopy i pro přenosná zařízení – tablety. S nástupem „chytrých“ telefonů jsou
připravovány úpravy i pro tato zařízení.
V rámci doplňování a aktualizace dosavadních webových projektů si největší návštěvnost udržely
stránky (pořadí dle návštěvnosti):
Stránky věnované událostem roku 1989 – Hlavní správa rozvědky SNB
Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989
Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969
Paměť a dějiny – revue pro studium totalitních režimů
Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích
Ve spolupráci s ostatními úseky Ústavu byla realizována pravidelná aktualizace dalších probíhajících
webových výstupů (Kolektivizace venkova v Československu, Čítanka kolektivizace ad.).
Rozsah multimediálních výstupů, které odbor zpracoval pro web, se rozšířil o 117 souborů ve formátu
MP4 a 194 souborů ve formátu Flash Video. Převážně šlo o záznamy z aktuálních či starších seminářů,
prezentací, projektů Oral History atp. (http://www.ustrcr.cz/cs/audio-archiv).
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Přehled počtu multimediálních souborů na webu dle období1

Graf týdenní návštěvnosti webových stránek Ústavu a Archivu v roce 2011

Základní údaje o webové stránce

2011

Počet nových stránek

238

Modifikované stránky

297

Počet aktualit

147

Přibylo souborů

6 033

Statistika návštěvnosti webu

1

Počet všech návštěv:

184 689

Počet unikátních návštěv:

108 591

Počet zhlédnutých stránek:

685 371

Počet zhlédnutých stránek na návštěvu:

3,71

Průměrný čas strávený na webu (min.):

3:45

V přehledu nejsou zahrnuty multimediální soubory z e-learningového systému.
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Novým webovým projektem realizovaným na základě plánu činnosti byla příprava a spuštění digitální
studovny (http://www.ustrcr.cz/cs/digitalni-studovna).
Cílem projektu je v přehledné formě, na jednom místě a v uživatelsky příjemném prostředí nabídnout
zájemcům důležité a zajímavé dokumenty z období existence nacistického a komunistického režimu, případně jejich příprav k převzetí moci. Podle povahy souborů jde například o interní akta politické policie,
rozkazy ministrů a náčelníků správ Ministerstva vnitra, směrnice, svodky, statistické přehledy, dokumenty
k mezinárodní spolupráci s bezpečnostními složkami států komunistického bloku, články, časopisy atd.
V roce 2011 jsme ve spolupráci s knihovnou samizdatové a exilové literatury Libri Prohibiti zahájili přípravu na zveřejnění elektronické verze významného exilového časopisu Čechoslovák v zahraničí
(1949–1968). V rámci projektu se do databáze podařilo umístit 3 589 dokumentů určených ke stažení.
Digitální studovna – podíl dokumentů dle období vzniku:
Dokumenty dle doby vzniku:
1945–1959: 503
1960–1969: 1 173
1970–1979: 539
1980–1989: 1 135
1990–2011: 239
Počet souborů dle jazykové verze:
v českém jazyce: 2 958
v maďarském jazyce: 65
v německém jazyce: 93
v polském jazyce: 47
v rumunském jazyce: 2
v ruském jazyce: 396
ve slovenském jazyce: 15
ve španělském jazyce: 13
Webové stránky Archivu
Jako součást rozvoje webových stránek Archivu byla aktualizována také změna jejich vzhledu. Odbor
informatiky a digitalizace se v souladu s platnou dohodou stará o zabezpečování správy informačního
systému, případně také o aktualizaci obsahu webových stránek a databází. Nejnavštěvovanější byly nadále stránky archivních pomůcek bezpečnostních složek, jakož i evidenčních záznamů podle § 7 zákona
č. 107/2002 Sb.
Základní údaje o webové stránce

2011

Počet nových stránek

33

Modifikované stránky

151

Počet aktualit

35

Přibylo souborů

79

Statistika návštěvnosti webu
Počet všech návštěv:

72 536

Počet unikátních návštěv:

42 172

Počet zhlédnutých stránek:

332 363

Počet zhlédnutých stránek na návštěvu:

4,58

Průměrný čas strávený na webu (min.):

5:21
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Webové stránky Archivu

Digitální kopie svazku Akce Střed (Proces s Miladou Horákovou
a spol.) přístupná v informačním systému elektronického archivu

Digitalizace dokumentů
Převod archiválií a dokumentů do elektronické podoby a jejich ukládání probíhaly v úzké součinnosti
s Archivem bezpečnostních složek. Parametry spolupráce jsou nově upraveny realizační dohodou o spolupráci, upravující konkrétní práva a povinnosti, otázky ochrany, hospodaření či nakládání s analogovou
předlohou a digitálními kopiemi.
Ve spolupráci s Archivem bylo zřízeno digitalizační pracoviště v objektu Archivu Na Struze, které převážně vyřizuje úřední a badatelské žádosti. Odbor informatiky a digitalizace dále přijal řadu opatření ke
zvyšování ochrany archiválií a dokumentů v procesu manipulace i samotného převodu. Všechny realizované změny se promítly do novelizované směrnice o digitalizaci. Pozměnila se také struktura technického
vybavení.
Archiv a Ústav pro svou úřední činnost využívaly elektronickou podobu dokumentů a archiválií a po
splnění veškerých náležitostí stanovených vnitřními normami je Archiv zpřístupňoval a předkládal badatelské veřejnosti.
Oddělení digitalizovalo v roce 2011 celkem 4 460 787 souborů, z toho přibližně 75 procent na základě plánu dlouhodobé digitalizace a rozvoje informačního systému skupiny evidenční Archivu. Mimo plán
se realizovalo cca 25 procent požadavků:
Počet převedených dokumentů dle plánu dlouhodobé digitalizace
Název

Počet souborů

Fond A 6/3, A 6/4, A 6/5

10 479

Hlavní správa VB

15 233

Svazky ZS GŠ

15 490

Fond Z

18 406

I. správa – MTH

18 851

Spisy KP

21 737

Fond A2/1

38 107

Kartotéky SÚ (poznatková, SS)

61 834

Kádrové rozkazy MV

70 145

Fond 425

87 361

Svazková agenda Centrála MV

328 748

Fond 2M

1 166 886

III. správa (svazky, ZL)

1 498 398
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Počet převedených dokumentů pro úřední a badatelskou činnost
Název

Počet souborů

Badatelská

55 457

Úřední Archiv

443 644

Úřední Ústav

610 011

Dle druhu předlohy jsme v roce 2011 naskenovali 54,5 % všech dokumentů v mikrografické podobě
a 45,5 % v papírové podobě.
Celkový přehled počtu digitalizovaných souborů dle jednotlivých fondů za období 2008–2011 odbor
publikoval na webové stránce.
V oblasti zahraniční spolupráce probíhala nadále intenzivní spolupráce s U. S. Holocaust Memorial
Museum, v jejímž rámci americká strana převzala dalších 41 862 naskenovaných souborů.
Nová spolupráce byla navázána s Rádiem Vatikán, kdy jsme přistoupili k zahájení převodu dokumentů
v rozsahu cca 60 000 dokumentů vysílání redakce z období 1950–1989 do elektronické podoby.
V rámci spolupráce s domácími institucemi Odbor informatiky a digitalizace připravil pro Úřad pro
zahraniční styky a informace k protokolárnímu převzetí kolekci 911 003 souborů digitalizovaných dokumentů.
Evidence
Odbor informatiky a digitalizace na základě dohody s Archivem realizoval technický rozvoj a aktualizaci
datové báze autonomního informačního systému skupiny evidenční, kterým Archiv zajišťuje plnění úkolů
stanovených zákony č. 181/2007 Sb., č. 412/2005 Sb., č. 499/2004 Sb., č. 140/1996 Sb., č. 270/1992
Sb., č. 451/1991 Sb. S ohledem na legislativní vývoj byly ve spolupráci s Archivem zahájeny rovněž práce
na přípravě, realizaci a předání nových datových zdrojů pro účely zákona č. 262/2011 Sb.
Etapy budování informačního systému Skupiny evidenční Archivu jsou realizovány na základě analýzy
evidencí a informačních systémů centrálního systému s odkazovací funkcí na další evidenční systémy
a pomůcky nebo přímo na zobrazení výstupu. Systém se buduje jako dlouhodobý společný projekt s cílem maximálně pokrýt datové zdroje a zkvalitňovat lustrační výstupy. Z technického hlediska jsme rovněž
nasadili nové serverové řešení, byla nahrazena starší výpočetní technika, čímž se oproti dosavadnímu
stavu řešení umožnila snadnější administrace a zkrátily se časové odezvy na lustrační dotazy.
Informační systém se rozšířil o množinu dat:
svazky Správy sledování FMV v rozsahu cca 10 990 záznamů,
kartotéka Správy sledování FMV v rozsahu cca 1 440 záznamů,
spolupracovníci útvarů FMV evidovaní ve svazcích Správy zpravodajské techniky SNB a jejích předchůdců
v rozsahu cca 880 záznamů,
blokační karty SEO III. správy SNB (HS VKR) v rozsahu cca 32 180 záznamů,
kartotéka Inspekce náčelníka III. správy SNB v rozsahu cca 9 000 záznamů,
osobní evidenční karty vojáků a důstojníků „C“ v rozsahu cca 3 500 záznamů,
aktualizaci operativních příloh osobních evidenčních karet příslušníků I. správy SNB v rozsahu cca 1 390
záznamů,
aktualizaci osobních svazků příslušníků I. správy SNB „řádu 3“ v rozsahu cca 2 080 záznamů,
celkem tedy o cca 61 460 záznamů.
Odbor informatiky a digitalizace na základě schváleného plánu činnosti realizoval přípravu, přepis verifikaci a validaci dat (metadat) ve stanovené struktuře, vhodné pro import do informačního systému:
databáze členů Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti v rozsahu cca 26 500 záznamů, databáze členů
Pomocné stráže Pohraniční stráže – Ochrany státních hranic v rozsahu cca 57 350 záznamů, databáze
pomocníků PS – OSH z rozkazů náčelníka Správy OSH Ústí nad Labem v rozsahu cca 4 410 záznamů,
kartotéky personálních spisů příslušníků Sboru národní bezpečnosti, postoupených k trvalému uložení
do archivu Ministerstva vnitra SR v rozsahu cca 9 250 záznamů, jmenných rejstříků inventářů k archiv-
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ním fondům Ministerstva vnitra ČSR (Hlavní správa Veřejné bezpečnosti, Hlavní velitelství VB ČSR, Kolegium ministra vnitra ČSR, Vedení Ministerstva vnitra ČSR, Praporčická škola SNB Brno – Ostrov nad Ohří,
Správa vyšetřování VB MV ČSR, Odbor pro mezinárodní styky MV ČSR) v rozsahu cca 24 400 záznamů,
kartotéky Studijního ústavu MV v rozsahu cca 656 150 záznamů. Z důvodu urychlení a zkvalitnění úřední
činnosti Archivu byla elektronická podoba kartotéky Studijního ústavu MV již v dubnu 2011 zpřístupněna
příslušnému pracovišti Archivu ve formátu PDF/A, celkem tedy cca 778 060 záznamů.
Pracovníci odboru rovněž publikovali výstupy v časopisu Paměť a dějiny. Ve spolupráci s Českou televizí realizovali odbornou spolupráci pro dokumentární cyklus Po stopách třetího odboje, který televize
odvysílala v roce 2011. Ve spolupráci s Archivem se rovněž podíleli na přípravě podkladů pro žádost
o grant v programu EU „Culture“.

Výpis údajů z lustrační databáze ABS k osobě Pavla Tigrida
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Činnost Archivu bezpečnostních složek
V průběhu roku 2011 plnil Archiv bezpečnostních složek své úkoly vyplývající ze zákonů č. 181/2007 Sb.,
č. 499/2004 Sb. a č. 140/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Počátkem roku 2011 byly na základě
výsledků výběrového řízení jmenovány do čela Archivu bezpečnostních složek (dále Archiv) ředitelka Mgr.
Jana Poddaná, Ph.D., a její I. zástupkyně PhDr. Zlatuše Kukánová. K 1. únoru 2011 proběhla v Archivu
reorganizace, jejímž smyslem bylo zefektivnění řízení a ušetření pracovních míst.
Byly zřízeny komise ke zpracování odborných stanovisek o informačním systému Evidence zájmových
osob, dočasné pracovní skupiny Rozvoje lustrací a Rozvoje digitálního archivu a realizována změna složení pracovní komise Archivu pro aplikaci ustanovení § 15 zákona č. 181/2007 Sb. Ředitelka Archivu
stanula v čele pracovní skupiny pro přípravu realizační dohody Ústavu a Archivu v oblasti digitalizace.
Odborné výstupy pracovních skupin umožnily stanovit další postup Archivu i Ústavu při rozvoji autonomního informačního systému Skupiny evidenční Kanceláře ředitelky Archivu a elektronického archivu,
včetně příslušné úpravy vnitřních norem.
Dne 26. dubna 2011 byla mezi Archivem a Ústavem podepsána rámcová smlouva, na niž navázaly
29. června 2011 realizační smlouva o spolupráci při převodu dokumentů a archiválií do elektronické podoby a 7. září 2011 realizační smlouva o využívání infrastruktury informačních a komunikačních
technologií a o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Takto nově upravená
spolupráce mezi Archivem a Ústavem výrazně přispěla k zefektivnění a zkvalitnění spolupráce mezi oběma složkami, zejména v oblasti digitalizace a informačních a komunikačních technologií. Výrazně se tak
oproti předcházejícímu období stabilizovala situace zejména v oblasti digitalizace dokumentů a archiválií,
byla maximalizována ochrana archiválií v procesu jejich převodu do elektronické podoby i zpřístupňování.
Mezi hlavními úkoly, které byl Archiv prioritně nucen řešit, zůstávalo zejména stěhování skupiny operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů z objektu Střelničná do stávajících objektů Archivu.

Malý zlomek archiválií spravovaných Archivem

39

Veškeré tyto procesy byly realizovány tak, aby nebylo dotčeno plnění úkolů Archivu v oblasti úřední
spolupráce a zpřístupňování archiválií badatelské veřejnosti.
V souvislosti s přijetím zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu,
vytvořil Archiv systém vyřizování žádostí Ministerstva obrany ČR; plánovitě byly digitalizovány vybrané
archiválie nutné ke zpracování odborných stanovisek.
V Archivu k 31. prosinci 2011 pracovalo 122 zaměstnanců, z toho 20 na zkrácený pracovní úvazek.
V průběhu roku nastoupilo do pracovního poměru 22 zaměstnanců, pracovní poměr ukončilo 22 zaměstnanců. Dále bylo realizováno 6 dohod o pracovní činnosti a 13 dohod o provedení práce. Dle organizačního řádu se Archiv členil na dva odbory, osm oddělení a 9 skupin.
Rozdělení tabulkových míst na základě druhu pracovní činnosti ve stavu k 31. prosinci 2011 je uvedeno v následující tabulce:
Systematizovaný

Skutečný

Nejvyšší dosažené vzdělání

stav

stav

ZŠ

SŠ

VOŠ

VŠ

Řízení (ředitel,ředitelé odborů, bezpečnostní ředitelka,
vedoucí oddělení, auditor)

13

12

0

0

0

12

Ekonomika, administrativa (ekonomové, účetní,
hospodářky, sekretářky, písařky, podatelny apod.)

12

10

0

8,25

0

1,75

Správa budov, autoprovoz (správci budov, topiči, údržbáři,
uklízečky, ostraha, řidiči)

23

20,5

0

19,5

0

1

Informatika

1

1

0

1

0

0

Druh pracovní činnosti

Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie

4

4

0

0

1

3

Reprografie

0

0

0

0

0

0

Badatelské služby

6

6

0

2

0

4

Vydavatelská a propagační činnost (redaktoři, grafici,
tiskaři)

1

0,5

0

0

0

0,5

Předarchivní péče, kontrolní činnost

1

1

0

0

0

1

Archivní evidence a metodika

1

0,5

0

0,5

0

0

Péče o archiválie, zpracování archiválií, správa archivních
souborů

58

57,25

1

27,25

1

28

Zahraniční styky

1

0,75

0

0

0

0,75

Celkem

121

113,5

1

58,5

2
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V průběhu roku proběhlo u 22 zaměstnanců vstupní vzdělávání, 2 zaměstnanci navštěvovali dvouletý akreditovaný rekvalifikační program Archivní kurz, pořádaný Katedrou pomocných věd historických
a archivního studia FF UK v Praze. Odborného vzdělávání jiného druhu se zúčastnilo 13 zaměstnanců, 1
manažerského vzdělávání. Jazykové výuky anglického jazyka se účastnilo pět skupin (celkem 20 zaměstnanců).
Kancelář ředitelky Archivu
Kancelář ředitelky Archivu zajišťovala chod sekretariátu ředitelky Archivu, právní služby pro potřeby Archivu a rovněž spolupráci s Ústavem a ostatními útvary Archivu, koordinovala přípravy materiálů ředitelky
Archivu na jednání Rady Ústavu a zabezpečovala personální úkony Archivu. Mezi její povinnosti patřilo
také kolektivní vyjednávání, komunikace s odbory atd. Kancelář řediteky Archivu se s Ústavem podílela
na přípravě smluv (rámcových, dílčích, mezinárodních, inominátních atd.). Kancelář řediteky Archivu plnila
závazky vůči mezinárodním partnerům (např. ICA atd.).
Důležitou část právní agendy Kanceláře ředitelky Archivu tvořila smluvní agenda – tvorba a revize
kupních smluv, smlouvy o výpůjčce archiválií na výstavy, dohody mezi jednotlivými organizačními složkami státu, dohody o srážkách ze mzdy, smlouvy o podpoře infrastruktury, licenční smlouvy, autorské
smlouvy, nájemní smlouvy a podobně.
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Kancelář ředitelky Archivu řešila také podněty, podání a stížnosti občanů, zejména těch, kteří nalezli
své jméno v evidenčních záznamech, jejichž zveřejnění převzal Archiv jako povinnost od Ministerstva
vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR, a chtěli být seznámeni s důvody svého uvedení v těchto seznamech,
případně možnostmi, jak být ze seznamů odstraněni. Stížnosti byly rovněž zaměřeny na rozsah údajů,
které Archiv jako evidenční záznamy zveřejňuje podle ustanovení § 7 zákona č. 107/2002 Sb.
U soudní agendy se jedná o tvorbu žalobních návrhů, vyjádření k žalobním návrhům protistrany, jednání u soudů, tvorbu odvolání a tvorbu mimořádného opravného prostředku, dovolání.
Převážnou část soudní agendy Archivu tvořily žaloby na ochranu osobnosti, kdy se žalobci domáhali
výmazu evidenčních údajů z elektronických seznamů na webu. Za technické spolupráce s odborem informatiky a digitalizace Ústavu byly v roce 2011 dokončeny výmazy u těch osob z elektronických médií
Archivu, které dosáhly u Městského soudu v Praze rozsudku o neoprávněnosti evidence ve svazcích
bývalé Státní bezpečnosti.
Další částí agendy byly pracovněprávní spory. V průběhu roku 2011 se vyjasnil spor ve věci přechodu
práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle ustanovení § 19 a násl. zákona č. 181/2007 Sb. Archiv
byl úspěšný v rámci mimořádného opravného prostředku (dovolání) u Nejvyššího soudu ČR.
Archiv podal v roce 2011 žalobní návrh vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů z důvodu vyřešení
otázky prověření dosavadního zpřístupňování archiválií. Rozsudek bude mít v budoucnu na Archiv zásadní vliv vzhledem k ochraně osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
Novým a důležitým úkolem pro Kancelář ředitelky Archivu je koordinace a řízení procesů v souvislosti
s účinností zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, v návaznosti na
evidenční šetření osob. Podle zmíněného zákona je Archiv tzv. dožádaným orgánem. K 31. prosinci 2011
Archiv evidoval 305 žádostí z Ministerstva obrany, které se týkaly 409 osob.
Mimo uvedené úkoly vycházející z organizačního řádu byli zaměstnanci Kanceláře ředitelky Archivu
také členy většiny stálých a pracovních komisí, včetně škodní komise, likvidační komise, komise k ustanovení § 15 zákona č. 181/2007 Sb., komise k výběrovým řízením apod.
Kancelář zařizovala vyřizování žádostí podaných dle zákona č. 106/1999 2b., tj. koordinovala vyhledání požadovaných informací, vypracovávala odpověď, případně rozhodnutí žadateli, pokud informace
nebyla poskytnuta vůbec nebo pouze částečně.
Archiv v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje za rok 2011 následující
údaje:
Činnost Archivu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
§ 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o poskytnutí informací 		
§ 18 odst. 1 písm. a) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 		
§ 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 			
§ 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 		
§ 18 odst. 1 písm. d) výčet poskytnutých výhradních licencí 				
§ 18 odst. 1 písm. e) počet stížností podaných podle § 16a zákona 			
§ 18 odst.1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 		

5
4
1
0
0
0
0

3) Využívání archiválií, badatelská a úřední činnost
Centrální studovnou Archivu je badatelna Siwiecova (dále skupina přípravy dokumentů), která vede centrální badatelskou evidenci a evidenci materiálů z depozitářů oddělení. Kromě toho v rámci Archivu působí
badatelny Na Struze a Kanice, kde jsou badatelům předkládány archiválie oddělení archivních fondů Vojsk
ministerstva vnitra, oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra České socialistické republiky (MV ČSR)
a oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti.
Skupiny přípravy dokumentů Siwiecova, Na Struze a Kanice zajišťují následující agendy:
předkládání a evidence zapůjčených archivních materiálů badatelům, příprava archivních materiálů badatelům vedení badatelské evidence a evidence materiálů z depozitářů oddělení a dalších oddělení zhotovování ověřených kopií archivních materiálů pro badatele, orgány státní správy a další instituce.
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Centrální badatelna Siwiecova (Praha 3)
V centrální studovně se v roce 2011 registrovalo celkem 896 badatelů. Přibližně 11 % badatelů (96
osob) přicházelo ze služebních důvodů (Ústav, Národní bezpečnostních úřad, Archiv, Policie České republiky, zpravodajské služby).
Soukromý účel nahlížení (např. publicistický, genealogický, vědecký) uvedlo 569 osob, úřední 277
osob. Nejčastěji přicházeli badatelé z Univerzity Karlovy, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity J. E. Purkyně, sdružení Post Bellum, Člověk v tísni, Vojenského historického
ústavu Praha, České televize, Českého rozhlasu, Jihočeského muzea, Melicharova vlastivědného muzea,
Národního muzea, Hornického muzea Příbram. Ze zahraničních institucí pak přijeli badatelé z univerzit
v Oxfordu nebo Erfurtu. Zahraničních badatelů bylo zhruba 9 % z celkového počtu, nejvíce ze Slovenska
a Německa, další z USA, Švýcarska, skandinávských zemí (Švédsko, Norsko), Holandska, Belgie, Polska,
Itálie, Velké Británie, Kanady a Austrálie.
Většina materiálů byla badatelům předkládána na základě dotazu (lustrace) v evidenčním systému Archivu. K nejčastěji studovaným materiálům patřily (skupinové) vyšetřovací svazky, spisy správy sledování
SNB, osobní svazky a dílčí poznatky z objektových svazků, objektové svazky, agenturní svazky a svazky
operativní korespondence, materiály trvalé hodnoty (MTH) a personální (kádrové) spisy bývalých příslušníků bezpečnostních složek. V roce 2011 bylo badatelům předloženo celkem 705 signatur v elektronické
podobě.
Badatelna Na Struze (Praha 1)
V této badatelně se zpřístupňovaly archiválie z oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra
a oddělení v Kanicích, výjimečně také svazková agenda z oddělení operativních svazků kontrarozvědky
a vyšetřovacích spisů.
Badatelnu během roku 2011 navštívilo 565 badatelů, kteří realizovali 2226 badatelských návštěv.
Zhruba 8 % z celkového počtu přišlo ze služebních důvodů, převážně z Ústavu, Úřadu dokumentace
a vyšetřování zločinů komunismu, Národního bezpečnostního úřadu nebo samotného Archivu. Vědecký
výzkum byl důvodem návštěvy badatelů například z jednotlivých ústavů Akademie věd ČR, Památníku
Terezín, Vojenského historického ústavu Praha, Národního muzea. Značný počet badatelů tvořili studenti
Univerzity Karlovy, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Pardubice či Univerzity Palackého, zpracovávající bakalářské, seminární a diplomové práce. Většina badatelů však nahlížela do archiválií ze soukromých důvodů.
Nejčastěji badatelé žádali o zpřístupnění písemností, v nichž je zmínka o jejich příbuzných nebo dalších osobách, o něž se zajímají. Z dalších témat byl velmi frekventovaný II. a III. odboj, perzekuce v 50.
letech 20. století, židovská problematika, nacističtí váleční zločinci, kolektivizace, vývoj bezpečnostních
orgánů po roce 1945 (hlavně Státní bezpečnosti).
Největší zájem v badatelně Na Struze byl o archiválie z oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra, především o fondy bývalého Studijního ústavu Ministerstva vnitra. Nejčastěji se předkládaly složky z těchto archivních fondů: Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky (302), Ústředna Státní
bezpečnosti (305), Správa vyšetřování StB – Stíhání nacistických válečných zločinců (325), Židovské
organizace (425), Historický fond (H), Velitelství Státní bezpečnosti (310), Odbor politického zpravodajství MV (2M), Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (304), Německé soudy v říši (141), Výpovědi
zaměstnanců Gestapa a SD (52), Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem MV (Z) a Hlavní správa
tiskového dohledu (318).
Zhruba 9,5 % z celkového počtu badatelů tvořili zahraniční badatelé, nejvíce jich bylo ze Slovenské
republiky, dále z USA, Německa, Rakouska, Nizozemí, Polska a Velké Británie.
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Badatelna Kanice (Brno)
Ve studovně v Kanicích byly badatelům předkládány ke studiu archiválie oddělení archivních fondů vojsk
Ministerstva vnitra, oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra České socialistické republiky, oddělení
archivních fondů Státní bezpečnosti a v odůvodněných případech též archiválie z Prahy.
V roce 2011 navštívilo badatelnu 204 badatelů, kterým bylo předloženo 5332 svazků, spisů a fiší.
Z celkového počtu badatelů bylo 6 % úředních návštěv, 32 % tvořili studenti nebo zástupci vědeckých
institucí. Řada badatelů nahlížela do archiválií ze soukromých důvodů.
Tematicky se největší badatelský zájem koncentroval do archiválií k vlastní osobě nebo příbuzným,
popřípadě známým, ať již to byly vyšetřovací spisy, agenturní svazky nebo personální spisy příslušníků
vojsk MV (39 %). Nejčastěji studovanými tématy se stala tato: protikomunistický odboj, politické procesy
v 50. letech 20. století, případy politicky a kulturně činných osobností a známé akce Státní bezpečnosti,
dále Pohraniční stráž (úmrtí na hranici, vývoj ochrany státních hranic a kroniky jednotlivých pohraničních
útvarů), dějiny a institucionální vývoj bezpečnostních složek, církev a stát po roce 1948, podzemní církev,
materiály k vyvlastňování zemědělců a kolektivizaci. Dalšími tématy studia byly například národnostní
menšiny, odsun Němců, materiály Gestapa, poválečné retribuční soudnictví, tábory nucených prací, věznice a vězeňství.
Z celkového objemu předložených zpřístupněných archiválií bylo 41 % z fondů uložených v Kanicích
(z nich nejvíce 46 % personální spisy příslušníků, 38 % materiály StB), 46 % tvořily vyšetřovací spisy
a svazková agenda útvarů Státní bezpečnosti, 14 % materiály Studijního ústavu.
Zhruba 11 % z celkového počtu badatelů připadlo na zahraniční badatele, nejvíce jich (téměř tři čtvrtiny) bylo ze Slovenské republiky.

Budova Archivu v Kanicích
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Počet badatelských návštěv a množství předložených archivních materiálů za rok 2011
Badatelna Siwiecova

Badatelna Na Struze

Badatelna Kanice

Měsíc

Badatelské
návštěvy

Předložené
materiály

Badatelské
návštěvy

Předložené
materiály

Badatelské
návštěvy

Předložené
materiály

leden

149

1003

178

2021

38

308

únor

138

750

199

1597

47

497

březen

165

889

265

2022

60

630

duben

131

676

184

1551

59

578

květen

163

1126

211

1950

58

730

červen

181

1247

211

1664

54

511

červenec

95

592

99

1039

37

239

srpen

126

901

199

1878

32

211

září

92

449

157

1376

44

472

říjen

121

598

169

1365

37

429

listopad

118

884

214

1608

53

489

prosinec

103

762

140

1230

40

238

celkem

1582

9877

2226

19301

559

5332

Celkový přehled Archivu bezpečnostních složek za rok 2011
Badatelna

Badatelské listy

Badatelské návštěvy

Předložené archivní jednotky

Siwiecova

896

1582

9877

Na Struze

565

2226

19301

Kanice

204

559

5332

Celkem

1665

4367

34510

Vyřizování žádostí pro badatelny podle jednotlivých oddělení
Všechna archivní oddělení se podílela na vyřizování žádostí dle zákona č. 499/2004 Sb., a oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů navíc podle zákona č. 107/2002 Sb.
Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů vyřídilo celkem 2608 žádostí, zpracovalo 1404
anotací pro Národní bezpečnostní úřad a vytvořilo rešerše ke 40 osobám.
Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra vyřídilo celkem 413 badatelských žádostí,
92 žádostí vztahujících se k občanství, 24 žádostí k zákonu č. 255/1946 Sb., a č. 357/2005 Sb. Průběžně pracovníci oddělení vyhledávali údaje v kartotékách k fondům Studijního ústavu Ministerstva vnitra,
ochrany státního tajemství, emigrantů a vystěhovalců (celkem u 9489 osob).
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti vyřídilo celkem 508 žádostí. Vyhotovilo 557 stran fotokopií ze 104 inventárních jednotek. Z oddělení bylo zapůjčeno 456 evidenčních jednotek.
Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR vyřídilo 750 badatelských a úředních žádostí
(z toho 220 v oblasti agendy řidičských průkazů), vyhotovilo 166 stran fotokopií a zapůjčilo 44 evidenčních jednotek.
Oddělení archivních fondů vojsk MV vyřídilo 204 písemných požadavků, 9 zápůjček a vyhotovilo 248
stran kopií. Ve fondech personálních spisů pro Národní bezpečnostní úřad, Úřad pro zahraniční styky
a informace, útvary Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR i Ústav se lustrovalo 4190 požadavků. V souvislosti se žádostmi o zpřístupnění personálních spisů bylo vyřízeno 551 žádostí a zapůjčeno 1107 personálních spisů a dalších 124 k digitalizaci. Zároveň oddělení poskytovalo kopie pro potřeby personalistů
Ministerstva vnitra a útvarů Policie ČR (důchodové, sociální aj. záležitosti) v rozsahu 204 požadavků,
1031 stran fotokopií; 4 spisy byly zkopírovány v úplnosti.
Na konci roku 2011 oddělení pořídilo digitální kopie seznamů Pomocníků Pohraniční stráže z pohraničních knih fondů brigád Pohraniční stráže. Cílem bylo vytvoření evidence pomocníků PS, sloužících pro
vyřizování žádostí podle zákona č. 262/2011 Sb.
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Skupina evidenční Kanceláře ředitelky Archivu vyřizovala žádosti bezpečnostního odboru Ministerstva vnitra, Národního bezpečnostního úřadu, tj. státních orgánů pověřených bezpečnostním řízením,
šetřením o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti zpravodajských služeb a orgánů
činných v trestním řízení.
Počet vyřízených úředních žádostí
NBÚ

BO-MV

PČR

Zprav. služby

Vězeňská služba

Ostatní

Celkem

leden

22

31

16

10

0

45

124

únor

21

20

13

13

2

33

102

březen

26

24

33

18

1

84

226

duben

20

23

12

10

0

71

136

květen

22

17

13

15

0

55

122

červen

21

17

13

17

0

41

258

červenec

21

13

4

5

1

46

90

srpen

23

15

9

19

0

32

98

září

24

15

11

9

0

57

188

říjen

21

11

10

6

0

47

95

listopad

23

15

4

19

0

21

82

prosinec

23

16

8

8

0

33

177

celkem

267

217

146

149

4

565

1348

Počet jmen lustrovaných v informačním systému
NBÚ

BO-MV

Policie ČR

Zprav. služby

Vězeňská služba

Ostatní

Celkem

leden

1008

434

47

87

0

71

1647

únor

855

408

33

52

2

59

1409

březen

587

515

74

196

1

125

1498

duben

419

405

18

134

0

95

1071

květen

350

473

21

347

0

74

1265

červen

324

480

20

253

0

85

1162

červenec

682

275

5

48

2

78

1090

srpen

688

372

10

366

0

115

1551

září

533

540

22

86

0

99

1280

říjen

727

361

47

42

0

85

1262

listopad

746

531

4

120

0

59

1460

prosinec

723

579

22

32

0

67

1423

Celkem

7642

5373

323

1763

5

1012

16118

V rámci badatelských žádostí byly vyřizovány zejména dotazy podané dle zákona č. 499/2004 Sb..
a podle zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve
znění pozdějších předpisů:
Počet badatelských žádostí a lustrovaných osob
Měsíc

počet žádostí

počet osob

leden

174

462

únor

201

851

březen

200

463

duben

138

404

45

květen

127

557

červen

138

522

červenec

85

290

srpen

156

464

září

145

811

říjen

107

411

listopad

143

517

prosinec

107

466

Celkem

1721

6218

Na zpřístupňování dokumentů v elektronické podobě se podílela skupina správy digitálního archivu. Průběžně prováděla kontrolu elektronických kopií archiválií a dokumentů importovaných Odborem
informatiky a digitalizace Ústavu do elektronického archivu, vytvářela popisná metadata a jednotlivé
digitalizované dokumenty připravovala ke zpřístupnění badatelům. V roce 2011 bylo takto připraveno
zhruba 10 000 inventárních jednotek. Skupina správy digitálního archivu se podílela na vyřizování žádostí
o vyhotovení digitálních fotokopií. Celkem bylo takto v roce 2011 vytvořeno 132 CD a 269 DVD.
Přebírání a delimitace archiválií, archivních fondů a sbírek
V roce 2011 bylo do Archivu převzato celkem 170,84 bm archiválií, tj. 671 kartonů, 499 balíků a 27 612
karet. Nejvýznamnějším archivním fondem získaným Archivem v roce 2011 byl fond Ministerstva národní
bezpečnosti, převzatý z Národního archivu, který obsahuje důležité dokumenty k politickým procesům
z let 1950–1954. Zároveň pokračovala vnitřní delimitace mezi jednotlivými odděleními Archivu.
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti nepřevzalo v roce 2011 žádné materiály útvarů pasů
a víz a pasové kontroly z oblastních ředitelství služby cizinecké policie. Nebyl vyhotoven žádný protokol
o provedeném skartačním řízení. Oddělení převzalo v rámci vnitřní delimitace 13 přírůstků v celkovém
objemu 16,3 bm (po delimitaci oddělení MV ČSR 15,76 bm). Konkrétně se jednalo o přírůstky k fondům:
O-StB Třebíč (oddělení režimové ochrany JE Dukovany; 1,02 bm), STVS FMV (TJ Rudá hvězda Praha; 0,27
bm), S-StB Praha (1,44 bm), útvary pasů a víz Středočeského kraje, OLPK Praha (0,55 bm), O-StB Liberec
(12,36 bm) a S-StB Hradec Králové (0,12 bm). V roce 2011 bylo přestěhováno 43 bm archiválií z budovy
bývalého Telecomu do hlavní budovy.
Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra České socialistické republiky převzalo v rámci skartačního řízení a vnější delimitace archiválie od útvarů Policie ČR tyto přírůstky: KS SNB Ústí nad Labem
(12,56 bm), KS SNB České Budějovice (1,53 bm), KS SNB Hradec Králové (1 bm), KS SNB Ostrava (0,99
bm), KS SNB Brno (7,93 bm), KS SNB Plzeň (11,46 bm), Správa SNB hl.m. Prahy (3,7 bm), současné KŘ
Olomouckého kraje (0,06 bm), současné KŘ kraje Vysočina (1,27 bm) a současné KŘ Zlínského kraje
(2,1 bm). V rámci skartačního řízení Městského úřadu Česká Lípa byl převzat a evidován přírůstek OS
SNB Česká Lípa (0,31 bm). Celkem byl v rámci skartačního řízení převzat a evidován 471 balík v rozsahu
42,91 bm. Na základě skartačních návrhů bylo vypracováno 17 protokolů.
Vnější delimitací získalo oddělení přírůstky k fondům MS VB Brno (0,12 bm) a KS SNB Ostrava (1,19 bm).
V rámci vnitřních delimitací byly převzaty, evidovány a popsány tyto přírůstky: MV ČSR (41,75 bm), KS
SNB Plzeň (3 bm), S SNB hl.m. Prahy (24,45 bm), OO VB Dukovany (0,48 bm), KS SNB Ústí n. L. (0,24
bm) a OO VB Liberec (0,11 bm). Celkem bylo takto převzato 551 balíků v rozsahu 70,03 bm. Za rok
2011 bylo oddělením celkem převzato a evidováno 1 033 balíků v rozsahu 114,25 bm. Z materiálů ve
správě oddělení bylo v roce 2011 přestěhováno 305 bm archiválií.
Oddělení archivních fondů vojsk MV nepřevzalo v rámci skartačního řízení a vnější delimitace v roce
2011 od součástí MV žádný archivní materiál vzniklý před rokem 1992 z činnosti Vojsk ministerstva
vnitra. Od MV bylo převzato 27 personálních spisů, z toho 15 spisů bylo delimitováno správnímu archivu
MV. Další personální materiály byly převzaty od Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Brno
a jednalo se o tzv. likvidační listy (29,5 bm). Od MO nebyly převzaty žádné personální spisy příslušníků
bývalé vojenské kontrarozvědky. Uskutečnila se však neplánovaná delimitace materiálů z Národního archivu. Jednalo se o kmenové listy příslušníků pohraničních útvarů SNB v rozsahu 16 balíků (2 bm).

46

V rámci vnitřní delimitace byl od oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů převzat soubor
personálních dokumentů k příslušníkům VKR o rozsahu 21 bm. Stejným způsobem byl získán archivní
materiál k činnosti vojsk Ministerstva vnitra před rokem 1992 (převzat od oddělení archivních fondů FMV
v rozsahu 17,1 bm).
Během druhé poloviny května 2011 byly prováděny přesuny archivního materiálu v rámci oddělení.
Množství sestěhovaných archiválií činilo 365 bm, množství přesunutých z Telecomu 60 bm. Celkem bylo
takto přemístěno 425 bm materiálu.
Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů převzalo v rámci skartačního řízení a vnější delimitace z Národního archivu fond MNB (Ministerstvo národní bezpečnosti) o rozsahu 32 bm (246 kartonů).
Archiválie se staly součástí fondu ZV (zvláštní vyšetřovací) MV, kterému tematicky odpovídají. Úřad pro
zahraniční styky a informace předal Archivu přírůstky k fondům I. správy SNB (objektové svazky – 1,32
bm, tj. 11 kartonů) a II. správy SNB (objektové svazky – 0,48 bm, tj. 4 kartony).
Z oddělení FMV byl v rámci vnitřní delimitace převzat fond spisů ÚDV (Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu) o rozsahu 38 bm (318 kartonů). Oddělení VMV byly rovněž předány archiválie
z fondu nesvazkové agendy VKR o rozsahu 21,31 bm (203 kartonů). Jde o pokračování systematického
předávání personálií z oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů (OSA) do oddělení VMV v Brně-Kanicích. Předaný materiál se týkal personálií a kádrových materiálů VKR.
V rámci oddělení OSA došlo s ohledem na tematiku fondu ZO KSČ MNO v rozsahu 20,5 bm (161
kartonů) k jeho přestěhování z budovy Siwiecova do budovy Braník. Fond bude v průběhu roku 2012
doplněn částí, která se z důvodu konzervace (povodně 2002) nachází stále v držení Vojenského historického archivu.
Během roku 2011 tedy došlo k těmto stěhováním: z budovy Siwiecova do Kanic – 536 bm (svazková
agenda I. správy SNB; spisový fond I. správy SNB; žakety z fondů KR, TS a OB, II. správy SNB; mikrofiše
VKR), z budovy Kobylisy do budovy Siwiecova – 671 bm (fondy KR a TS, II. správa SNB; IV. správa SNB;
fondy Z; fondy R; fondy Sk), z budovy Kobylisy do budovy Braník – 1800 bm (fondy vyšetřovací spisy
a objektové svazky II. správy SNB), z budovy Kobylisy do Kanic – 220 bm (EZO-MV; EZO-HK; EZO-PL,
kartotéka ÚDV) a z budovy Braník do Kanic – 16 bm (žakety I. správy SNB).
Oddělení archivních fondů FMV převzalo v rámci skartačního řízení a vnější delimitace od ředitelství
Služby cizinecké policie archiválií v rozsahu 54 bm (400 kartonů a 27 612 karet). Jednalo se o spisy
cizinců a jmennou kartotéku. Další archiválie o rozsahu 0,60 bm (5 kartonů) předal oddělení Útvar pro
ochranu ústavních činitelů ochranné služby Policie ČR. Šlo o kádrové rozkazy náčelníka V. správy FMV
(SNB). Od Kriminalistického ústavu Praha bylo převzato 0,60 bm (5 kartonů) archiválií. Šlo o dožádání
ke znaleckým zkoumáním včetně související korespondence, dokumenty k organizačnímu vývoji Kriminalistického ústavu Praha a podací deníky neutajovaných a utajovaných dokumentů. Celkem oddělení
archivních fondů FMV převzalo v rámci skartačního řízení a vnější delimitace 61,2 bm (410 kartonů a 27
612 karet). Na základě skartačních návrhů bylo vypracováno 6 skartačních protokolů.
V rámci vnitřní delimitace bylo předáno: do oddělení archivních fondů MV ČSR 32 přírůstků v celkovém objemu 67,53 bm; do oddělení archivních fondů StB 12 přírůstků v celkovém objemu 16 bm; do
oddělení archivních fondů vojsk MV 20 přírůstků v celkovém objemu 17,1 bm. V roce 2011 bylo z oddělení archivních fondů FMV celkem předáno jiným oddělením Archivu 64 přírůstků v rozsahu 100,63 bm.
V souvislosti s rozhodnutím ředitelky Archivu umístit do prostor části depozitářů v objektu Na Struze
digitalizační pracoviště Ústavu bylo z těchto depozitářů přestěhováno cca 100 bm archiválií. Z Kanic bylo
přemístěno 600 archivních kartonů (cca 72 bm) spisů z fondu Cizinecké policie.
Zpracování a zpřístupňování archiválií, archivních fondů a sbírek, generální inventura
Právě tuto oblast činnosti nejvíce ovlivnilo přijetí zákona č. 262/2011 Sb. Období mezi schválením zákona a jeho vstoupením v platnost bylo v jednotlivých odděleních Archivu naplněno dohledáváním archiválií, které jsou primární pro zjištění toho, zda žadatel vyhovuje či nevyhovuje podmínkám přiznání statutu
účastníka odboje či odporu proti komunismu, a jejich přípravou k digitalizaci. Množství žádostí, které
byly Archivu zaslány Ministerstvem obrany po vstoupení zákona v platnost, ukázalo, že v následujícím
období dojde k redukci činností v rámci zpřístupňování archiválií na dohledávání archiválií k jednotlivým
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žadatelům a vyřizování běžné badatelské a úřední agendy. Kromě toho musí oddělení, která dosud nemají
dokončenou generální inventuru (vyplněny evidenční listy NAD), plnit i tento úkol.
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti roztřídilo a uložilo do kartonů archiválie fondu S-StB
Ostrava a útvary StB v Severomoravském kraji – O-StB Nový Jičín (2,4 bm), O-StB Přerov (2 bm) a O-StB
Šumperk (3 bm). U fondu VO StB Jablonec nad Nisou pokračoval soupis archiválií. Dosud byly sepsány
podrobné záznamy k materiálům uloženým ve 32 kartonech (celkem 2057 položek). K těmto záznamům
byl průběžně vytvářen jmenný rejstřík o 2997 položkách.
Při generální inventuře bylo v rámci oddělení vyplněno celkem 108 EL NAD: fondy S-StB Brno a útvarů
StB v Jihomoravském kraji (vyplněno 41 EL NAD; 109,5 bm), fondy S-StB Ostrava a útvarů StB v Severomoravském kraji (vyplněno 52 EL NAD; 60,83 bm), fondy Ministerstva vnitra a FMV (vyplněno 12 EL
NAD; 248,41 bm) a fondy věznic (Uherské Hradiště, Brno, Mikulov – vyplněny 3 EL NAD; 3,04 bm). Úkol
daný plánem činnosti byl z větší části splněn.
Oddělení archivních fondů MV ČSR roztřídilo a uložilo do kartonů archiválie přírůstků fondu KS SNB
Hradec Králové (cca 30 bm). Dokončilo pořádání sbírky map a plánů, přičemž bylo zaevidováno 455 i.č.
a ambulantně ošetřeno 132 ks map, dokončilo soupis fondu Kádrových rozkazů z let 1954–1964 (bylo
přebaleno 150 kartonů o rozsahu 17,5 bm) a byl k nim vytvořen (jako interní pomůcka) prozatímní
soupis. Dokončení editace EL NAD do systému PEvA (43 karet) a evidenci vnitřních a vnějších změn EL
NAD v systému PEvA (77 karet). Oproti schválenému plánu činnosti nebylo zahájeno pořádání archivního
fondu MV ČSR.
Oddělení archivních fondů vojsk MV se nepodařilo v roce 2011 pokračovat v třídění a systemizaci
fondu vojenského učiliště PVS Bruntál, 1951–1966 (1968) v rozsahu 11,4 bm.
V provádění zápisu dat zjištěných při generální inventuře z fondů oddělení vojsk MV do evidencí
programu PEvA se nepokračovalo. Provádění sběru dat pro zápis do EL NAD u fondů započalo až po
doplnění stavu pracovníků oddělení. Týkala se: personálních spisů převzatých od resortu obrany (předpokládaný rozsah 95 bm) – od srpna byly v rámci sběru dat pro GI zkontrolovány personální spisy a další
personální materiály, materiál byl vyjmut z balíků a nakartonován, výsledná běžná metráž činí 117 bm.
Následně bude řešeno zařazení přírůstku personálních materiálů převzatých od oddělení operativních
svazků a vyšetřovacích spisů (21 bm); personálních spisů převzatých od resortu vnitra (předpokládaný
rozsah 2590 bm) – výchozí stav zkontrolovaného materiálu byl na počátku roku 2011 cca 130 bm, po
opětovném zahájení prací v druhé polovině listopadu je stav zkontrolované běžné metráže 187 bm, tj.
bylo zkontrolováno 57 bm personálních spisů.
Zápis archivních souborů do evidence NAD nebyl proveden. Byla sebrána data jako podklad k zápisu
do EL NAD (GI) u fondů: Personální materiály Odboru vnitřní ochrany (3,6 bm) a Soubor osobních evidenčních karet (120 bm).
Práce na zpracování a pořádání archiválií se v rámci Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích
spisů omezily na skupinu operativních svazků rozvědky a VKR (OOS). Vzhledem k přesunu archivního
materiálu a pracovníků skupiny operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů (OVS) z Kobylis
se pozastavilo zpracování fondů IV. správy SNB a objektových svazků. Plnění některých bodů z původního
plánu bylo přeloženo na rok 2012.
Bylo dokončeno třídění pytlů převzatých od Vojenského zpravodajství (437 pytlů). V rámci oddělení
byl v roce 2011 proveden průzkum části fondu Zpravodajské správy Generálního štábu (tzv. balíkový
fond). Cílem bylo sestavení seznamu uložených jednotek, resp. tematického obsahu, který bude podkladem pro vytvoření inventáře. Za rok 2011 bylo zpracováno 30 bm z celkových 45 bm. Zpracovávání bylo
přerušeno z důvodu převedení určených pracovníků na jinou agendu. Dokončení se plánuje na konec
roku 2012.
Při novém přeměřování v souvislosti s probíhající generální inventurou bylo zjištěno, že údaje uváděné
v protokolu o ukončení generální inventury (březen 2010) bývalého oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů neodpovídají skutečnosti. Rozdíl mezi uváděným stavem a realitou byl
1500 bm. K zápisu fondu VKR – neoperativa do EL NAD dojde po zanesení změn vzniklých delimitací
z oddělení OSA na oddělení VMV. V průběhu ukládání žaketů z fondu KR-MV, TS-MV a OB-MV do nových
kartonů byla provedena revize delimitace. Během ukládání kartotéky speciálních složek z fondu I. správy
SNB do nových kartonů byla provedena revize delimitace.
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Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra roztřídilo archiválie fondu EMAN (Emigranti
a navrátilci – evidenční karty byly roztříděny a seřazeny abecedně; rozsah materiálu je 33 bm) a fondu
Dokumentační spisy ÚDV (32 bm). Probíhala kompletace a abecední seřazování jmenné kartotéky ke spisům bývalé Správy pasů a víz; v roce 2011 bylo takto zkompletováno cca 3,5 bm kartotéky. Celkem bylo
roztříděno do příslušných fondů a uloženo do nových kartonů 370 bm archiválií neevidovaných přírůstků
útvarů Ministerstva vnitra, Federálního ministerstva vnitra a Sboru národní bezpečnosti. Dalších 100 bm
archiválií bylo po roztřídění předáno v rámci vnitřních delimitací jiným archivním oddělením.
Při generální inventuře byly v roce 2011 v rámci oddělení zkontrolovány tyto archivní fondy a sbírky:
fond 72 – Svaz vysokoškolského studentstva (3,05 bm), fond 141 – Německé soudy v říši (67,32 bm),
fond 300 – Zemský odbor bezpečnosti (9,59 bm), fond 304 – Různé bezpečnostní spisy po roce 1945
(41,54 bm), fond 305 – Ústředna Státní bezpečnosti (107,9 bm), fond 307 – Banderovci (13,71 bm),
fond 310 – Velitelství Státní bezpečnosti (14,57 bm), fond 433 – Věznice Pankrác (1,0 bm), S – Sbírka
různých písemností (61,46 bm), fond Z – Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem MV (30,72 bm),
fond A 2/5 – Sekretariát ministra vnitra V. díl (5,98 bm), fond A 2/6 – Sekretariát ministra vnitra VI. díl
(2,52 bm), fond A 2/7 – Sekretariát ministra vnitra VII. díl (1,92 bm), fond A 2/8 – Sekretariát ministra
vnitra VIII. díl (4,56 bm), fond A 2/9 – Sekretariát ministra vnitra IX. díl (6,12 bm), fond A 6/5 – Organizační a vnitřní správa FMV, V. díl (2,04 bm), fond A 6/6 – Organizační a vnitřní správa FMV, VI. díl (1,95
bm), fond A 10 – Sekretariát státního tajemníka MV ČSSR plk. JUDr. Jána Majera (1,75 bm), fond A 25
– Správa sledování SNB (neuzavřený fond; 17,7 bm), fond A 32 – Sekretariát náměstků ministra vnitra
ČSSR Jána Pješčaka a Pavola Vaňa (6,76 bm), fond A 33 – Sekretariát prvních náměstků ministra vnitra
ČSSR – Hanuljak, Kováč, Lorenc (2,68 bm), S Ústí nad Labem (6,77 bm), S Liberec (9,58 bm), S Karlovy
Vary (6,67 bm), S Plzeň (18,88 bm), S Olomouc (7,83 bm), S Ostrava (22,25 bm), D Ostrava (6,06 bm),
Skupina 32 fondů – Odbor vnitřní ochrany Sbor nápravné výchovy (1 přírůstek – bude 32 karet NAD;
81,6 bm), Muzeum policie (přírůstek; 15,88 bm) a Kahan (přírůstek; 40,25 bm). Celkem bylo oddělením
zkontrolováno 620,61 bm.

Archiválie v procesu hromadného odkyselování pomocí technologie Neschen C500
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Ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek
Skupina péče o fyzický stav archiválií v rámci své činnosti plnila v roce 2011 úkoly spojené se zajišťováním aktivní a pasivní ochrany archiválií ve správě Archivu bezpečnostních složek.
Skupina prováděla odbornou činnost v souvislosti se zajišťováním kontrol fyzického stavu archiválií
v procesu digitalizace, při provádění průzkumů fyzického stavu fondů v depozitářích, provádění monitoringu klimatických podmínek a způsobu uložení archiválií, při řešení akutních potřeb jednotlivých
odborných oddělení, provádění restaurátorských a konzervátorských zásahů in situ, zhotovování fotografické dokumentace a podobně. Nedílnou součástí práce bylo také ověřování nových restaurátorských
a konzervátorských postupů, metodická práce, vydávání odborných stanovisek a doporučení, zajišťování
součinnosti u dlouhodobých zápůjček a žádostí o vystavení originálů archiválií atd.
V průběhu roku 2011 prováděla skupina pravidelné týdenní kontroly fyzického stavu archiválií zařazených do procesu digitalizace. Výsledky prováděných kontrol deklarují potěšující skutečnost, že se díky
tomuto režimu a díky fungující spolupráci s oddělením digitalizace Ústavu podařilo dosáhnout stavu,
kdy archiválie nejsou během digitalizace a při operacích s tímto procesem souvisejícím poškozovány.
Přispívá k tomu i fakt, že v průběhu roku 2011 byly formou novelizace směrnice ředitelky Archivu o přípravě archiválií nastaveny další účinné mechanismy, které měly primárně za cíl zvýšit ochranu archiválií
v procesu přípravy a digitalizace (metodika způsobu rozpojování šitých a pečetěných archiválií, včetně
metodiky jejich dokumentace).
V průběhu roku 2011 byl proveden průzkum fyzického stavu u následujících fondů Oddělení archivních fondů vojsk Ministerstva vnitra: fond 2340 – fond 3. brigáda Pohraniční stráže Karlovy Vary, fond
2341 – fond 4. brigáda Pohraniční stráže Znojmo, fond 2342 – fond 5. brigáda Pohraniční stráže Cheb,
fond 2343 – fond 7. brigáda Pohraniční stráže Sušice, fond 2344 – fond 9. brigáda Pohraniční stráže
Domažlice, fond 2345 – fond 10. brigáda Pohraniční stráže Volary, fond 2347 – fond 12. školní brigáda
Pohraniční stráže Planá u M. Lázní, fond 2348 – fond 15. brigáda Pohraniční stráže České Budějovice,
fond 2349 – fond 19. brigáda Pohraniční stráže Děčín. Pozornost byla zaměřena především na fond
4. brigády Pohraniční stráže Znojmo, u kterého byl jejich správcem předem vytipován zvýšený výskyt
mapového materiálu. Z tohoto fondu bylo podrobně prozkoumáno a popsáno zhruba 10 % kartonů
(z celkového počtu 130 kusů). U zbývající části fondu byl průzkum veden záměrem ověřit si namátkově
shodnost ve výskytu typů map, psacích látek, rozsahu a míry poškození, způsobů adjustace, přítomnosti
jiných příloh (fotografie, drobné dokumenty atd.).
Z celkového počtu cca 4890 kartonů bylo takto průzkumem prověřeno přibližně 50 kartonů, tj. 1 %
všech archiválií, uložených v těchto fondech.
V průběhu roku 2011 byl proveden průzkum fyzického stavu neoznačeného mapového fondu (rozsah
cca 100 ks map) Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR. Byl zjištěn rozsah poškození a jeho
charakter a provedena fotodokumentace. Následně byly ověřeny technologické možnosti restaurování
a konzervace. Následovalo ošetření, tzn. mechanické čištění, ambulantní opravy in situ, restaurování
(10 ks velkoformátových objektů a map), návrh a realizace nové formy uložení. Zbývá dokončit následné
ošetření u cca 25 % exemplářů.
V průběhu roku 2011 byl proveden průzkum fyzického stavu těchto fondů Oddělení archivních fondů
FMV: 2M, 302 (Hlavní správa vojenské kontrarozvědky), 325 (Stíhání nacistických válečných zločinců).
Byly dokončeny písemné výstupy z těchto průzkumů: sběr dat ve fondech 141 (Německé soudy v Říši),
304 (Různé bezpečnostní spisy po roce 1945), 425 (Židovská obec); probíhá u fondů 325, 141, 425; byl
rovněž posouzen fyzický stav mikrofilmů z fondu 144 (Alexandrijský archiv).
Prováděné průzkumy jsou současně hodnoceny s ohledem na možnosti ošetření částí fondů metodou
hromadného odkyselování. Výsledky těchto průzkumů jsou deklarovány v příslušných dokumentech.
Vlastní monitoring byl prováděn cyklicky, podle jednotlivých ročních období, postupně ve všech depozitářích ABS v Praze. Pracoviště v Kanicích si provádí průběžný monitoring samostatně. Ke sledování dvou
základních hodnot, relativní vlhkosti a teploty, bylo využíváno omezeného počtu přenosných dataloggerů.
Výsledky každého měření byly pomocí speciálního PC programu zpracovány do přehledného grafu a tabulek. V tabulkách jsou uvedeny maximální, minimální a průměrné hodnoty. Mimo to byly v depozitářích
sledovány světelné podmínky, a to především tam, kde je prostor depozitářů vybaven okny. Hodnoty me-
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chanického a chemického znečištění vzduchu ve vnitřním a vnějším prostředí depozitářů nebyly skupinou
PFSA doposud monitorovány (chybí příslušné technické vybavení). Vyhodnocená data včetně konkrétních
návrhů opatření jsou součástí pravidelných zpráv o kontrole klimatu v depozitářích, jež byly pravidelně
postupovány vedení Archivu.
Pro pracoviště v Kanicích byla vypracována zpráva o stavu technického vybavení zajišťujícího měření
teploty a vlhkosti v depozitářích s konkrétním návrhem řešení stávající situace.
V roce 2011 se jednalo především o stanovení a ověření technologie restaurování a možnosti konzervace map na novodobých psacích látkách, se zaměřením na tzv. pauzovací papír, dále map tištěných
s použitím novodobých psacích látek a razítek. Získané poznatky byly mimo jiné prezentovány na odborné konferenci historiků v Brně v květnu 2011.
V roce 2011 byly provedeny tyto odborné restaurátorské a konzervátorské činnosti. Týkaly se těchto
archivních položek: mapy na pauzovacím papíru z fondů PS (8 ks), velkoformátové vojenské tištěné mapy
z fondů PS (2 ks), Ernst Gerke (vyšetřovací spisy: 325-178-1, 325-178-2, svazek č. 28 a 29), spis 3365
(8. část – 1. svazek), spis V – 6566 MV (2. část – 3. svazek), spis V 6566 MV (6. část – obálka), fond
V 6301 MV (karton č. 16, 2 spisy), fond V – 6301 MV (14 kartonů), přepis průzkumových a pracovních
formulářů do elektronické podoby, soubor velkoformátových map (neoznačeno), fotodokumentace, spis
A6/3-600 (spis 305-631-1), spisy 325-178-1, 325-178-2 (svazek č. 28 a 29), 302-217-1, 425-242-1,
restaurátorská fotodokumentace fondu V – 6301 MV, odborné rozpojení spisu s pečetí KR -18606 +
fotodokumentace, přepis formulářů průzkumu fondu V 6301 MV do elektronické podoby, restaurování
spisu Pixa Kamil, restaurování in situ – mapový fond, restaurování 2 ks. map na pauzovacím papíru,
ošetření části kartotéky odd. FMV (7 800 listů).
Průběžně s restaurátorskými pracemi (a průzkumy) byla na pracovišti skupiny i mimo ně (v depozitářích ABS) pořizována fotografická dokumentace. V prvním čtvrtletí roku 2011 bylo realizováno zřízení
nového fotopracoviště, díky kterému je Archiv vybaven profesionálním zařízením umožňujícím pořizovat
restaurátorskou a jinou fotodokumentaci v kvalitě, která vyhovuje požadavkům na prezentaci (webové
stránky Archivu, publikace atd.).
Za období od 3. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bylo na pracovišti skupiny PFSA ošetřeno celkem 28 733
jednolistů formátu A4 nebo A5 (do tohoto údaje se nezapočítávají drobné přílohy, fotografie a fotokopie,
desky spisů atd.)
Evidence odkyselených a zpracovaných archiválií skupiny PFSA za rok 2011
Fond

Signatura

počet listů

R 014/82,83, Realizované rozhodnutí a skartace
6/1913,1918,1988,1989,1990,

R 1983–1990 VKR, složka skartace
1913,1918,1988,1989,1990

459

20 000 VKR

1. správa SNB

A 6/3 TRMNB/1951

části od 69 do 386

Kartotéka 312

podle abecedy od A do Z

A 6/3 TRMNB/1952-1954

podle části 271 do 564

Celkem

počet kartonů
7
7

491
234
924
625
28 733

3
7
2

18
16
6
29
6
75

Vědecká, badatelská a publikační činnost
Vědeckou, badatelskou a publikační činnost vykonává každé oddělení Archivu v závislosti na svých časových možnostech a odborném zájmu svých pracovníků. Publikační činnost je buď individuální, nebo
zaměřovaná na Sborník Archivu bezpečnostních složek, případně na periodika vydávaná Ústavem.
Koncem roku 2011 vyšel Sborník Archivu bezpečnostních složek č. 9/2011 obsahující příspěvky jednotlivých zaměstnanců, včetně rešerší a upozornění na důležité aspekty práce Archivu. Toto číslo již bylo
připraveno redakční radou Sborníku ABS, která byla vytvořena v průběhu roku 2011.
Významnou odbornou akcí, na které významně Archiv participoval, byl mezinárodní seminář Ochrana
státní hranice 1948–1955. Konal se ve dnech 17.–19. května 2011 v Technickém muzeu v Brně. Na
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semináři bylo prezentováno dvacet příspěvků. Zúčastnili se ho odborníci z České republiky, Slovenské
republiky a Německa a samozřejmě také badatelé Archivu.
Zástupci Archivu se zúčastnili 14. konference archivářů ČR, která se konala ve dnech 26.–28. 4. 2011
ve Františkových Lázních pod názvem Archivy zpřístupněné a otevřené? Současné trendy ve zpřístupňování archiválií. Ředitelka Archivu Jana Poddaná zde přednesla příspěvek Zpřístupňování archiválií v Archivu bezpečnostních složek – na objednávku a moderními metodami.
Archiv spolupracuje s domácími institucemi zabývajícími se v rámci své činnosti poválečnou
československou historií. V průběhu roku 2011 byly uzavřeny dvě smlouvy, které rozšířily dosavadní spolupráci:
dne 9. května 2011 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Ústavem, Archivem a Židovským
muzeem v Praze, která se týkala vzájemné odborné pomoci, konzultaci a poradenství při studiu dějin
židovské problematiky v českých zemích a vzájemného umožnění plného přístupu k relevantním archiváliím a materiálům uloženým v Ústavu, Archivu a muzeu;
dne 9. června 2011 podepsali děkan FF UK v Praze, doc. Michal Stehlík, a nejvyšší představitelé
Archivu a Ústavu smlouvu o spolupráci, zaměřenou na kooperaci uvedených institucí při doktorských
projektech realizovaných na FF UK v Praze.
Svou činnost prezentoval Archiv v uplynulém roce také četným oficiálním i neoficiálním návštěvám.
V průběhu května a června 2011 se o činnost Archivu zajímali senátoři ze senátního Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
a Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Archiv se rovněž formou exkurzí představil studentům archivního studia a historických oborů, například z Technické univerzity Liberec, Právnické fakulty
Masarykovy univerzity Brno a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Resturátorské pracoviště Archivu
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Spolupráce Archivu bezpečnostních složek s Ústavem
Nejdůležitější oblastí spolupráce s Ústavem je – vedle vývoje systému elektronického archivu – převod
dokumentů do elektronické podoby. V roce 2011 byla uzavřena Realizační smlouva o spolupráci při převodu dokumentů do elektronické podoby, stanovující pravidla této spolupráce.
Realizovanou digitalizaci můžeme rozdělit na:
digitalizaci systematickou, do níž byly vybrány fondy z důvodu jejich historického významu, častého
využívání pro badatelské nebo úřední účely či nutnosti doplnění lustračního systému
digitalizaci ad hoc, prováděnou např. v souvislosti s badatelskými a výstavními projekty Ústavu nebo
v souvislosti se zákonem č. 262/2011 Sb.
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti dokončilo přípravu fondu Sekretariát MV – právní odbor
k systematické digitalizaci (235 inv. j., 40 kartonů). K systematické digitalizaci bylo ovšem zasláno pouze
45 kartonů z fondu A 2/1 (místo původně plánovaných 100); důvodem byla změna priorit v souvislosti
s přípravou na naplňování zákona č. 262/2011 Sb. Celkem bylo oddělením k digitalizaci zasláno 1587
inventárních jednotek.
Oddělení archivních fondů MV ČSR připravilo a zaslalo k digitalizaci celkem 172 kartonů materiálů.
Oddělení archivních fondů vojsk MV reagovalo na badatelské a úřední žádosti. V průběhu roku 2011
připravilo a zaslalo k digitalizaci celkem 124 personálních spisů (o ¾ více v porovnání s rokem 2010).
Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů blíže specifikovalo fondy vhodné pro systematickou digitalizaci z hlediska vyřizování badatelských a úředních žádostí, nutnosti zavedení do lustračního
systému nebo k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 262/2011 Sb. Tímto způsobem se zefektivnila digitalizace nejvyužívanějších fondů (mikrofiše f. KR-MV) a pokračovala digitalizace dalších archiválií
(záznamní listy VKR, MTH I. správy SNB). Systematická digitalizace měla v oddělení v roce 2011 tyto parametry: mikrofiše svazková agenda VKR (43 000 mikrofiší; dokončeno), mikrofiše fondů TS a KR (6200
mikrofiší; pokračuje), kartotéka ÚDV (33 kartonů; dokončeno), záznamní listy VKR (62 kartonů; pokračuje), kartotéka a spisy k akci 48 (6 kartonů; dokončeno), MTH I. správy SNB (7 kartonů), ZO-MV (5 kartonů), skart VKR (18 kartonů; dokončeno), materiál k zákonu č. 262/2011 Sb. (87 archivních jednotek).
Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra uvádí celkový přehled digitalizovaných archiválií v roce 2011 v následující tabulce:
číslo
NAD

počet složek
/inv. j.

značka fondu Název fondu

2

52

Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD

39

3

59

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě

2

4

107

Sbírka písemností útvarů SS na území protektorátu

9

5

135

Různé německé bezpečnostní složky

6

6

141

Německé soudy v říši

16

8

300

Studijní ústav–Zemský odbor bezpečnosti Praha

11

9

301

Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV

1

10

302

Hlavní správa vojenské kontrarozvědky

81

11

304

Studijní ústav–Různé bezpečnostní spisy po roce 1945

14

12

305

Studijní ústav–Ústředna Státní bezpečnosti

27

14

309

Gestapo Hradec Králové a Pardubice

7

15

310

Studijní ústav–Velitelství Státní bezpečnosti

67

16

312

Očistné komise

1

17

315

Zemský odbor bezpečnosti II

2

18

318

Hlavní správa tiskového dohledu ministerstva vnitra

23

19

319

Vytříděné spisy sekretariátu ministra vnitra

1

21

323

Studijní ústav–Kabinet StB materiálů

4

22
23

325

Správa vyšetřování StB–Stíhání nacistických válečných zločinců

69

423

Čestný soud vysokoškolského studentstva

1

425

Židovské organizace

671

53

24

H

Studijní ústav – Historický fond

22

Studijní ústav – Sbírka různých písemností

17

Odbor politického zpravodajství MV

29

Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem MV

605

25

S

27

2M

28

Z

37

A 34

II. správa SNB

14

38

A 25

IV. správa SNB

8

80

S

S – Plzeň

2

82

S

S – Ústí nad Labem

1

S – Ostrava

84

S

102

A 6/3

Organizační a vnitřní správa FMV–tajné rozkazy ministra

103

A 6/4

Organizační a vnitřní správa FMV–rozkazy ministra

3

104

A 6/5

Organizační a vnitřní správa FMV–nařízení ministra z let 1959–1970,
nařízení hospodářsko-finanční z let 1954–1966

2

116

A 3/2

Správa vyšetřování StB FMV (II. díl)

1

578

144

Odbor politického zpravodajství MV

7

579

308

Sbírka dokumentů z prověřování skupin 2. domácího odboje

3

Různé bezpečnostní složky na Slovensku po roce 1945

10

Inspekce ministra vnitra

1

580

215
A 8/1

2
563

Celkem

2 345

Přehled systematicky digitalizovaných archiválií v roce 2011
Počet digitalizovaných inv.jednotek/
svazků/kart.

Oddělení Archivu bezpečnostních
složek

Plán na rok 2011

Oddělení archivních fondů
Státní bezpečnosti (Kanice)

Fond A 2/1 (Sekretariát MV)
Plány práce a jejich vyhodnocení (krajských
a okresních StB - výběr)

Oddělení archivních fondů
Federálního min. vnitra (Struha)

Fondy A 2/6, A 2/7, A 6/3, A 6/4
Fond 425 Židovské organizace – průběžně,
po dokončení fond H (Historický fond)
Z (Mapy zpráv)

Oddělení archivních fondů vojsk
Ministerstva vnitra (Kanice)

Personální spisy
Hlavní správa Pohraniční stráže Praha – denní
hlášení (1951–1966)

Oddělení archivních fondů
Ministerstva vnitra ČSR (Kanice)

Skupina operativních svazků
kontrarozvědky a vyšetřovacích
spisů

Hlavní správa VB (fondy Vnitřní odbor Hlavní
správy VB a Dozorčí útvar Hlavní správy VB)
Kádrové rozkazy MV

Mikrofiše centrály II.správy
(KR+TS/tajní spolupracovníci)
Fondy ZO-MV a ZA-MV
Kartotéka Správy sledování
Digitalizace kartotéky a spisů k akci „48“,
kartotéka ÚDV M.Fabšičové

Skupina operativních svazků
rozvědky a VKR

III. správa SNB – mikrofiše svazková agenda VKR
Záznamní listy VKR
I. správa SNB (MTH)
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A 2/1 – 1535 inv.j.

A 6/3 – 563 inv.j.
Fond 425 – 671 inv.j.
H – 22 inv.j.
Z (Mapy zpráv) – 605 inv.j.
Pro charakter těchto archivních
souborů bylo přistoupeno ke
způsobu digitalizace výběrem, na
základě badatelských žádostí
HS VB (H 1-5) 1 inv.j.
HS VB (H 1-4) 72 inv.j.
KR 124 sv. (kart.1-31/89 a kart.
1-31/88
6200 mikrofiší
ZO MV – 5 kart./17 sv. (z celk.60
kart.)
Kartotéka Správy sledování 28 kart.
(dokončeno)
Kartotéka 48 – 6 kart. (dokončeno)
Kartotéka ÚDV 33 kart. (dokončeno)
43 000 mikrofiší – dokončeno
Záznamní listy VKR 84 kart
MTH – 7 kart.

Mezinárodní spolupráce
Během roku 2011 navštívilo Archiv 15 zahraničních návštěv z řad diplomatů, politiků a vědeckých pracovníků z Evropy, Ameriky i Asie (mj. irácký ministr pro lidská práva ing. Mohammed S. Al-Súdáním;
bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová; maďarský velvyslanec László Szöke; německý velvyslanec Johannes Haindl; kuvajtský velvyslanec Ayman Al-Adsani). Pracovníci Archivu provedli
15 návštěv v zahraničí.
Dne 3. června 2011 byla podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu a výchovně
vzdělávacích projektů mezi Ústavem pro studium totalitních režimů, Archivem bezpečnostních složek
a Studijním centrem pro národní usmíření Republiky Slovinsko.
Podařilo se navázat kontakty s jeruzalémským Památníkem holocaustu Yad Vashem. V současnosti je
připravována smlouva, která by více konkretizovala badatelskou a archivní spolupráci mezi institucemi,
zejména v oblasti vzdělávací a vzpomínkové činnosti (včetně oral history), přípravě konferencí, výzkumů
a výměny archiválií.
V průběhu roku 2011 probíhala jednání s představiteli Rádia Vatikán o možnosti studia a digitalizace
materiálů československé redakce z let 1947–1989. V listopadu byla podepsána smlouva o zápůjčce
dokumentů české redakce Radia Vaticana, jejich převzetí a převozu do České republiky.
Dne 14. října 2011 byla za přítomnosti premiérů České republiky, Maďarska a Polska a představitelů
19 institucí a organizací ze 13 zemí EU v Praze podepsána smlouva o založení Platformy evropské paměti a svědomí. Jejím hlavním úkolem bude na evropské úrovni koordinovat studium a projekty související
s vyrovnáváním se s totalitní minulostí.
V průběhu roku 2011 pokračovala již navázaná spolupráce v rámci Evropské pracovní sítě a ICA.
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a svědomí“, které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu, ale pouze kryly zvýšené výdaje kapitoly 355
spojené s výše uvedeným projektem.
Struktura příjmů podle jednotlivých položek rozpočtové skladby je uvedena v následujících tabulkách:
Celkový přehled příjmů kapitoly 355
Rozpočet 2010 (tis. Kč)
Ukazatel

schválený

Příjmy kapitoly celkem
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2141 - Příjmy z úroků
2143 - Realizované kurzové zisky
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
3113 - Příjmy z prodeje ostatního hm. dlouh. m.
4132 - Převody z ostatních vl. fondů
4152 - Neinves. přijaté transfery od mezin. institucí

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

po změnách
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

skutečnost 2010
(v tis. Kč)
1 051,14
262,22
0,56
27,64
455,88
1,43
24,50
30,21
248,70

3. Výdaje
Struktura výdajů rozpočtu kapitoly 355 vychází ze schváleného zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, kterým bylo stanoveno, že kapitola 355 bude v roce 2011 hospodařit
s finančními prostředky ve výši 150 968 tis. Kč.
Na základě žádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR dne 28. ledna 2011 č. j. 19/18
608/2011-191 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly převedeny finanční prostředky Ústavu
ve výši 1 200 tis. Kč na položku 5024 – Odstupné, a to z běžných výdajů ve výši 1 100 tis. Kč, dále
z prostředků na platy zaměstnanců ve výši 74 tis. Kč a z prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 26 tis. Kč. Podobně byly převedeny finanční prostředky Archivu ve výši 850 tis. Kč na
položku 5024 – Odstupné, a to z běžných výdajů ve výši 750 tis. Kč, dále z prostředků na platy zaměstnanců ve výši 74 tis. Kč a z prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 26 tis. Kč.
Na základě žádosti kapitoly 355 ze dne 22. července 2011 a dopisu Ministerstva financí ČR č. j. 19/67
240/2011-191 ze dne 11. srpna 2011 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým došlo k převodu
finančních prostředků Ústavu ve výši 150 tis. Kč na položku 5021 – Ostatní osobní výdaje, a to z běžných výdajů. Dále došlo k převedení finančních prostředků Ústavu ve výši 309 tis. Kč na povinné pojistné
placené zaměstnavatelem, a to rovněž z běžných výdajů.
Na základě žádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR č. j. 19/91 048/2011-191 ze
dne 13. října 2011 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly převedeny finanční prostředky ve
výši 929 tis. Kč z Archivu do Ústavu, kterým zároveň došlo ke změně specifického ukazatele – Výdaje
vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů o částku ve výši 929 tis. Kč, tj. z částky ve výši 85 567
tis. Kč na částku ve výši 86 496 tis. Kč a ke snížení specifického ukazatele – Výdaje na Archiv bezpečnostních složek o částku ve výši 929 tis. Kč, tj. z částky ve výši 65 401 tis. Kč na částku ve výši 64 472
tis. Kč.
Na základě žádosti kapitoly 355 ze dne 30. listopadu 2011 a dopisu Ministerstva financí ČR č. j.
19/105 990/2011-191 ze dne 9. prosince 2011 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým došlo
k převodu finančních prostředků Ústavu ve výši 40 tis. Kč na povinné pojistné placené zaměstnavatelem,
a to z běžných výdajů.
V červnu 2011 vyjádřil předseda Vlády České republiky souhlas s tím, aby kapitola 355 použila nároky
z nespotřebovaných výdajů podle ustanovení § 47 odst. 4 písm. b) zák. č. 218/2000 Sb., na financování
rozpočtem nezajištěných provozních výdajů v celkové výši 988 tis. Kč. Tyto mimorozpočtové prostředky,
které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu, byly Ústavem čerpány ve výši 360,11 tis. Kč a Archivem
ve výši 572,50 tis. Kč.
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V září 2011 získala kapitola 355 další mimorozpočtové finanční prostředky ve výši 248,7 tis. Kč od
Mezinárodního visegrádského fondu na podporu aktivit v rámci projektu nazvaného „Platforma evropské
paměti a svědomí“, které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu, ale pouze kryly zvýšené výdaje kapitoly 355 spojené s výše uvedeným projektem. Z těchto prostředků bylo v roce 2011 čerpáno 158,04 tis. Kč.
Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly použity v souladu se zákonem č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a zákonem č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupovaní v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s čerpáním finančních prostředků kapitoly 355 byly ke všem výdajům vystavovány
doklady o předběžné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních prostředků jednotlivých
závazných ukazatelů.
Celkový přehled výdajů kapitoly 355

Ukazatel
Kapitálové výdaje celkem
Běžné výdaje celkem
v tom osobní výdaje
v tom platy
OPPP
platy Rady
odstupné
povinné pojistné placené
FKSP
Ostatní běžné výdaje celkem
Výdaje celkem

schválený

upravený

Skutečnost
2011 (tis. Kč)

4 500,00
146 468,00
99 444,00
71 067,00
691,00
1 986,00
0,00
24 985,00
715,00
47 024,00
150 968,00

4 500,00
146 468,00
101 793,00
70 919,00
841,00
1 984,00
2 048,00
25 286,00
715,00
44 675,00
150 968,00

4 311,55
146 901,78
101 768,08
70 919,00
841,00
1 984,00
2 024,16
25 286,00
713,92
45 133,70
151 213,33

Rozpočet 2011 (tis. Kč.)

% plnění
95,81
100,30
99,98
100,00
100,00
100,00
98,84
100,00
99,85
101,03
100,16

4. Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje byly během roku 2011 čerpány na akce, které byly předem zaregistrovány v informačním systému programového financování (EDS/SMVS). V rámci titulu 155V01 „Rozvoj a obnova
materiálně-technické základny Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek“
se jednalo o čtyři akce subtitulu 155V01100 „Pořízení, obnova a provozování ICT Ústavu pro studium
totalitních režimů“ a jednu akci subtitulu 155V01200 „Reprodukce majetku Ústavu pro studium totalitních režimů“. V roce 2011 se realizovaly výdaje z položek 6111, 6121, 6122 a 6125.		
Přehled kapitálových výdajů je uveden v následujících tabulkách:

58

Přehled financování reprodukce majetku kapitoly 355

Ukazatel
Kapitálové výdaje kapitoly celkem

Rozpočet po Skutečnost
změnách 2010
2010
(tis. Kč)
(tis. Kč)
8 271,00

4 481,81

6 696,00
1 575,00

4 357,86
123,95

Rozpočet po
Skutečnost Skutečnost
změnách
2011
2011/2010
2011
(tis. Kč)
(%)
(tis. Kč)
4 500,00
4 311,55
96,20

z toho

nehmotný majetek
hmotný majetek

705,52
3 794,48

705,13
3 606,42

Kapitola 355 čerpala finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře:
položka
položka
položka
položka

6111
6121
6122
6125

–
–
–
–

Programové vybavení 705,13 tis. Kč
Budovy, haly a stavby 1 569,57 tis. Kč
Stroje, přístroje a zařízení 523,38 tis. Kč
Výpočetní technika 1513,47 tis. Kč
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16,18
2 909,58

Informace o zabezpečení přístupu k dokumentům
a archiváliím uloženým v Archivu bezpečnostních složek
Poradní orgán ředitelky Archivu, pracovní komise k aplikaci ustanovení § 15 zákona č. 181/2007 Sb.
zasedal během roku 2011 jednou a vydal doporučení ke třem svazkům.
V únoru 2011 došlo ke změnám ve složení pracovní komise ředitelky Archivu. Novou předsedkyní
komise se stala PhDr. Zlatuše Kukánová. Místo Mgr. Davida Lorence byla do komise jmenována ThDr.
Petra Gabrielová, Th.D. Novou členkou komise se za Ministerstvo zahraničních věcí ČR stala Mgr. Jiřina
Kozelková.
V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje
v 1. stupni jako úředně oprávněná osoba vedoucí příslušného oddělení Archivu. Žádosti může vyhovět,
nevyhovět nebo nevyhovět částečně. Pokud se žadatel proti rozhodnutí orgánu 1. stupně odvolá, rozhoduje v 2. stupni ředitelka Archivu na základě doporučení pracovní komise.
Poř. č.

Žadatel

Reg. č.
svazku

Fond

Rozhodnutí orgánu
1. stupně

Rozhodnutí
1. stupně

Rozhodnutí orgánu
2. stupně

Rozhodnutí
2. stupně

1.

K.Š.

626 MV

OB

11. 8. 2009

Zamítnuto

23. 3. 2011

Zpřístupněno
v plném rozsahu

2.

M.T.

54 MV

OB

22. 11. 2010

Zamítnuto

7. 3. 2011

Zpřístupněno
v plném rozsahu

932 MV

OB

22. 11. 2010

Zamítnuto

7. 3. 2011

Zpřístupněno
v omezeném
rozsahu

V roce 2011 rozhodla ředitelka Archivu jako orgán druhého stupně o dvou žádostech. Obě žádosti byly prvnímu stupni podány ještě v roce 2010. V prvním případu bylo v odvolacím řízení vyhověno
v plném rozsahu. Druhá žádost byla rozdělena do dvou samostatných částí, z nichž jedna byla žadateli
předložena celá a druhá v omezeném rozsahu.
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