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Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2008.
Ve výroční zprávě jsou použity fotografie z produkce Ústavu pro studium totalitních režimů (fotografové Přemysl Fialka a Jiří Reichl), Ministerstva vnitra ČR, případně fotografie a reprodukce archiválií z fondů Archivu bezpečnostních složek.
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Úvodní slovo předsedkyně Rady Ústavu
Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,
je mi ctí předložit Senátu Parlamentu České republiky druhou výroční zprávu Ústavu
pro studium totalitních režimů. Jak jsem již minule předeslala, teprve tato zpráva je první řádnou výroční zprávou, neboť zahrnuje období úvodních jedenácti měsíců činnosti
naší instituce, vzniklé podle zákona k 1. únoru 2008.
Přes velmi složitou situaci ve všech oblastech, dokončování delimitačního procesu,
paralelní vznik Ústavu pro studium totalitních režimů i Archivu bezpečnostních složek,
etablování organizační struktury obou složek, utváření jejich ekonomicko-provozního
úseku, přípravu rozpočtu kapitoly č. 355, vydání řady vnitřních aktů řízení včetně plánu
činnosti na rok 2008, nábor nového odborného personálu, jeho zaučování atd., se dá
konstatovat, že se nám podařilo naplnit původní záměr.
I přes různé účelové, více či méně kvalifikované, mediální diskuse a útoky začal Ústav
pro studium totalitních režimů bez jakýchkoliv „sta dnů hájení“ plnit zákonem stanovené úkoly – organizovat kvalifikovanou diskusi o obou totalitních režimech, pořádat semináře i mezinárodní konference a putovní i statické výstavy, podporovat výuku dějin
minulého století na základních i středních školách, publikovat výsledky své badatelské
činnosti formou studií, monografií, edic dokumentů i webových prezentací. Kromě připomenutí řady obětí komunistického i nacistického režimu se pozornost úseku zkoumání soustředila na struktury moci a její představitele, zodpovědné za dlouholetou devastaci veškerých společenských hodnot a demokratického ústavního zřízení.
Na závěr si dovoluji zopakovat, že první hektický rok existence Ústavu pro studium totalitních režimů potvrdil vznik pevné a solidní instituce, odhodlané kvalifikovaně a kvalitně plnit zákonem předepsanou roli v našem veřejném životě.
MUDr. Naděžda Kavalírová
předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
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Úvodní slovo ředitele Ústavu
Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dámy a pánové,
k 1. únoru 2008 byl vznikem Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek naplněn zákon č. 181/2007 Sb., a Česká republika se tak přiřadila k ostatním postkomunistickým zemím, které se již v devadesátých letech či na přelomu století
rozhodly podpořit překonávání své totalitní minulosti zřízením specializovaných národních badatelských, archivních, muzejních či vyšetřovacích institucí (Německo, Polsko,
Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina, pobaltské státy).
Po rozsáhlé politické i věcné diskusi, v podstatě trvající od prvních pokusů o přijetí příslušných zákonů v Poslanecké sněmovně i Senátu Parlamentu České republiky v roce
1999, tak byl úspěšně završen proces, jímž byla vytvořena instituce zabývající se ze zákona tématy, kterým se až dosud naše historická obec z různých důvodů spíše vyhýbala. Zároveň se v Archivu bezpečnostních složek, který je přímo řízen Ústavem pro studium totalitních režimů, soustředily archiválie a dokumenty vzniklé činností bezpečnostních složek a v jejich rámci působících orgánů komunistické strany či Národní fronty, a to od
4. dubna 1945, dne vzniku poválečné vlády Československé republiky a jmenování prvního
komunistického ministra vnitra, až do 15. února 1990, dne, kdy byla prvním nekomunistickým
ministrem Státní bezpečnost zrušena.
Mezi základní úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů patří badatelská činnost o době
nesvobody (1938–1945), o období komunistické totalitní moci (1948–1989), stejně jako o historických procesech, které vedly k převzetí moci Komunistickou
stranou Československa, a dokumentace nacistických i komunistických zločinů. Kromě vědecké
a ediční činnosti se zaměstnanci
Ústavu od počátku podílí na společenském diskurzu o totalitních
režimech pořádáním konferencí,
filmových pásem, přednáškových
cyklů pro odbornou i laickou veřejnost a školy. Odborná produkce zaměstnanců Ústavu i externích spolupracovníků byla prezentována na webové stránce, ve
čtvrtletníku Paměť a dějiny i v dalších publikacích, včetně výukového DVD. V neposlední řadě Ústav
za využití nejmodernějších technologií zahájil digitalizaci archiválií a dokumentů, respektive celých
archivních fondů či sbírek Archivu
bezpečnostních složek.
Zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů a zahájení jeho
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činnosti mimo jiné znamená, že se Česká republika konečně dostala ze stínu tzv. lustračních
zákonů z let 1991 a 1992, kterými byla nastavena ochrana špiček státní a veřejné správy před
rezidui minulosti, vycházející výhradně z evidenčních záznamů vedených až do posledních
dnů její existence komunistickou totalitní mocí. Obdobně jsme se vymanili i z poněkud policejního vidění naší nedávné minulosti, jež až donedávna přinášela činnost Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, s jeho poněkud sisyfovskou snahou o trestněprávní postih žijících pachatelů komunistických zločinů.
V roce 2008 byly prohloubeny organizační i personální změny zahájené ještě na půdě ministerstva vnitra, které zajistily kvalitativně nový přístup k domácí i zahraniční badatelské veřejnosti, zpřístupňování mnohem širší množiny archivních materiálů zejména z provenience komunistické politické policie, Státní bezpečnosti. Tato situace zajistila již v prvním roce existence Ústavu nejen konkurenceschopnost na mezinárodním poli vůči starším partnerským ústavům a archivům, ale také schopnost oslovovat širší sociální skupiny v České republice, včetně
mladých lidí, kteří realitu totalitních režimů nezažili.
Nedílnou součástí kapitoly č. 355 – Ústav pro studium totalitních režimů je také Archiv bezpečnostních složek, v jehož rámci byly poprvé soustředěny téměř veškeré archivní materiály
a dokumenty bezpečnostních složek komunistického totalitního režimu a jejich předchůdců,
vzniklé po 4. dubnu 1945. Archiv se za plného badatelského provozu zvládl organizačně etablovat, vytvořit provozně-ekonomický úsek, převzít archivní fondy a sbírky a provést personální
změny. V podstatě od prvního dne své existence zajišťoval laické i odborné veřejnosti archivní servis, který v minulosti nebylo schopno poskytovat ministerstvo vnitra ani jiní správci předmětných archiválií. Kromě vnitřní delimitace se také vypořádal vůči Správnímu archivu ministerstva vnitra, který zpětně převzal veškeré přírůstky, jež Archivu bezpečnostních složek dle zákona nepříslušely.
Obě instituce od počátku úzce spolupracovaly při plnění svých povinností, při realizaci projektů vyplývajících ze schválených plánů činnosti. Ústav pro studium totalitních režimů při své
badatelské činnosti primárně využíval archiválií a dokumentů uložených v Archivu bezpečnostních složek a zároveň intenzivně vypomáhal při převodu dokumentů do elektronické podoby (digitalizace).
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
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Rada Ústavu
Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, 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, podklady pro návrh rozpočtu a závěrečného účtu a výroční zprávu o činnosti Ústavu.
V roce 2007 bylo řádně zvoleno šest členů Rady. Předsedkyní Rady byla zvolena
MUDr. Naděžda Kavalírová. Dne 6. února 2008 zemřel po krátké nemoci místopředseda Rady Ústavu Ing. Ivan Dejmal. Na svém jednání dne 14. února 2008 zvolila Rada Ústavu do funkce místopředsedy Mgr. Patrika Bendu. Senát Parlamentu ČR zvolil 20. března
a 30. října 2008 za nové členy Rady Ústavu Jana Zahradníčka a Petrušku Šustrovou.
V průběhu roku 2008 se Rada Ústavu na svých jednáních sešla celkem čtrnáctkrát.
V lednu 2008 Rada projednala návrh na jmenování ředitele Archivu bezpečnostních
složek a schválila klíčové směrnice Ústavu pro studium totalitních režimů (organizační,
pracovní a hospodářský řád). V průběhu dalších jednání Rada věnovala pozornost informacím ředitele Ústavu a Archivu o završení delimitačního procesu a schválila podklady pro návrh závěrečného účtu kapitoly 355. Dne 15. dubna 2008 Rada odsouhlasila plán činnosti Ústavu pro rok 2008 a následně projednala také plán činnosti Archivu.
V červenci 2008 Rada schválila zřízení Vědecké rady Ústavu, na návrh ředitele jmenovala její členy a zároveň schválila ukazatele uvedené v podkladech pro návrh rozpočtu
kapitoly č. 355 – Ústav pro studium totalitních režimů na rok 2009.
Na jednání počátkem září 2008 Rada na základě informace ředitele konstatovala, že
úkoly Ústavu dle zákona, jakož i dle ročního plánu činnosti na rok 2008 jsou průběžně
plněny. Vzala též na vědomí a schválila změnu podkladů pro návrh rozpočtu kapitoly
č. 355 na rok 2009. Odsouhlasila i Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za
rok 2007, kterou předsedkyně Rady obhájila na prosincovém plénu Senátu Parlamentu
České republiky.
Na svém posledním jednání 3. prosince 2008 schválila Rada plán činnosti Ústavu pro
rok 2009.
Členové Vědecké rady Ústavu
Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
PhDr. Ladislav Bukovszky
Jiří Gruntorád
Dr. Łukasz Kamiński
prof. Mark Kramer
prof. JUDr. Jan Kuklík ml., DrSc.
prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D.
PhDr. Slavomír Michálek, CSc.
Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.
prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc.
PhDr. Eduard Stehlík
PhDr. Jan Stříbrný
PhDr. Alena Šimánková

Členové Rady Ústavu
Mgr. Patrik Benda
Čestmír Čejka
Ing. Ivan Dejmal (+)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
MUDr. Naděžda Kavalírová
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Petruška Šustrová
Jan Zahradníček
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Činnost Ústavu
Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů
Podle zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, má Ústav za úkol:
zkoumat a nestranně hodnotit dobu nesvobody a období komunistické totalitní
moci, zkoumat antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, zločinnou činnost Komunistické strany Československa i dalších organizací založených na její ideologii,
analyzovat příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentovat účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
získávat a zpřístupňovat veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody
a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu, převést bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty
do elektronické podoby,
dokumentovat nacistické a komunistické zločiny,
poskytovat veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňovat informace o době
nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydávat a šířit publikace, pořádat výstavy, semináře, odborné konference a diskuse, spolupracovat s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
spolupracovat se zahraničními institucemi nebo s osobami, které jsou podobně zaměřené.
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Úvod
Po jmenování PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D., ředitelem Ústavu, zániku institutu zmocněnce
vlády pro organizační přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů a jeho složení funkce prozatímního ředitele Archivu byly finalizovány práce na konstituování Ústavu i Archivu, zejména delimitační proces systemizovaných pracovních míst, finančních prostředků, movitého (hmotného i nehmotného) majetku, archiválií a spisové agendy.
Schválení Organizačního řádu Ústavu umožnilo 10. ledna 2008 jmenovat do funkcí 1.
náměstka Miroslava Lehkého, náměstka pro ekonomiku, provoz a informatiku Ing. René
Schreiera a ředitele Kanceláře Ústavu Mgr. Patrika Košického. Po projednání Radou Ústavu byl ředitelem Archivu dočasně jmenován Mgr. Martin Pulec.
Po mimořádné inventarizaci k 31. lednu 2008 došlo k podpisu předávacích protokolů
týkajících se movitého i nemovitého majetku se všemi zainteresovanými partnery. Dále
byly mezi Ústavem (Archivem) a jednotlivými resorty zpracovány a podepsány změny
o příslušnosti hospodařit s movitým a nemovitým majetkem, který byl v rámci delimitace na Ústav (Archiv) převeden.
Poměrně složitý proces vyvrcholil v souladu se zákonem č. 181/2007 Sb., k 31. lednu,
resp. 1. únoru 2008 fyzickým předání majetku ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR včetně Vojenského zpravodajství, Ministerstva spravedlnosti ČR, Úřadu
pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služby a podpisem zápisů
o změně příslušnosti hospodaření s předaným majetkem a smluv o převodu příslušnosti práva hospodaření. Na základě zpracované dokumentace došlo k definitivnímu vyčíslení předávaného majetku, který byl finančně vyjádřen částkou 338 841 745,07 Kč. Rozpočet kapitoly 355 vzniklý delimitací finančních prostředků od zainteresovaných resortů po úpravě ze strany Ministerstva financí ČR dosáhl výše 163 000 tis. Kč.
K 1. únoru 2008 přešlo po dohodě o rozvázání pracovního poměru s Ministerstvem
vnitra ČR přímo na Ústav 22 zaměstnanců bývalého Odboru archiv bezpečnostních složek. Část zaměstnanců, kteří byli převedeni v souladu s ustanovením § 21 zákona č.
181/2007 Sb., setrvala v Archivu až do vyčerpání své dovolené a poté byla přijata do
Ústavu. Po projednání Radou Ústavu byl 4. února 2008 jmenován novým ředitelem Archivu PhDr. Ladislav Bukovszky.
Z celkového počtu 273 delimitovaných systemizovaných pracovních míst bylo v polovině února 2008 obsazeno v Ústavu 61 míst a v Archivu 140 míst. Po jmenování ředitelů
odborů a některých vedoucích oddělení byly zahájeny pohovory a výběrová řízení s cca
200 osobami, které projevily zájem o práci v Ústavu.
Dne 21. února 2008 ministr vnitra signoval souhrnný delimitační protokol o převodu
počtu systemizovaných pracovních míst, rozpočtových prostředků, movitého a nemovitého majetku, archiválií a spisové agendy z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na kapitolu 355. Tento protokol podepsali ředitelé Ústavu i Archivu 27. června 2008 s jednostranným vyjádřením vztahujícím se k příloze č. 31 „Seznam pracovníků převáděných
z OABS“.
Kancelář a ekonomicko-provozní úsek Ústavu v prvních týdnech a měsících vypomáhal Archivu v plnění jeho zákonných povinností, a to až do doby, než byl schopen převzít své úkoly. Kromě personální agendy šlo o pomoc při dokončení delimitací, právním
zastupování před soudy (9 případů), zpracovávání veřejných zakázek, přípravě vnitřních
norem apod.
13

V polovině dubna 2008 schválila Rada Ústavu klíčový dokument – plán činnosti Ústavu pro rok 2008. Jednotlivé úseky Ústavu dostaly svůj pevný řád, delimitační proces
se blížil svému závěru, vedení Ústavu se mohlo soustředit na personální, badatelské či
ediční problémy související se vznikem Ústavu.
V závěru této části výroční zprávy je namístě připomenout, že samotný delimitační
proces byl uskutečňován v několika etapách více než sedm měsíců a jeho složitost a obtížnost se odrazila v mnoha jednáních, která nakonec dospěla do fáze podpisů závěrečných delimitačních protokolů. Tím mohlo dojít k transformaci majetkových a finančních
prostředků zabezpečujících zahájení činnosti Ústavu (Archivu) v roce 2008.

Na tiskové konferenci dne 18. ledna 2008 převzal ředitel Ústavu od ministra vnitra Ivana Langera a náměstka Zdeňka Zajíčka zodpovědnost za pokračování projektu Otevřená minulost.
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Radou schválené tematické okruhy:
1) Doba nesvobody
a) Říjen 1938 – březen 1939
pronikání totalitních prvků do politického a veřejného života,
vytváření represivních mechanismů a odpor vůči těmto tendencím,
dopad mnichovské dohody a zániku Československa na společnost.
b) Protektorát Čechy a Morava
politické represe v době nacistické okupace a podíl orgánů protektorátní moci,
aktivní odpor vůči okupaci,
kolaborace s okupačním režimem,
komunistické hnutí doma i v zahraničí a jeho přípravy k převzetí moci.
c) Personální, metodická a ideová provázanost nacistického a komunistického
režimu
přebírání represivních a bezpečnostních metod,
využívání agenturních sítí,
práce s kompromitujícími materiály.
2) Období komunistické totalitní moci
a) Komunistická strana Československa
řízení, organizace, personální složení,
vedení a strana v regionu,
řízení represivních složek státu,
kontrola společnosti,
řízení a využívání satelitních politických stran,
komunistická ideologie a mezinárodní komunismus.
b) Represivní složky totalitního režimu
Státní bezpečnost
řízení, organizační vývoj a personální obsazení,
plnění linie komunistické strany v centrále i v regionech,
agenturní síť v Československu i v zahraničí,
spolupráce se službami ostatních komunistických států,
operativní činnost a organizace represe,
sovětští poradci.
Pohraniční stráž
řízení, organizace, činnost a personální složení,
součinnost s dalšími útvary,
zpravodajská činnost, pomocníci Pohraniční stráže.
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Československá lidová armáda
řízení, organizace a personální složení,
činnost vojenské rozvědky,
spolupráce v rámci Varšavské smlouvy,
perzekuce v armádě,
represivní role armády.
Justice
organizace a personální složení soudů a prokuratury,
politické procesy a boj proti třídnímu nepříteli.
Lidové milice
řízení, organizace a činnost,
personální, sociální a kádrový vývoj.
c) Oběti, odboj a odpor
dokumentace obětí, zvláště usmrcených osob (popravených, umučených, nezvěstných),
zkoumání a dokumentace odboje a odporu,
důsledky perzekuce a rehabilitace obětí.
Ústav pro studium totalitních režimů ze zákona věnuje pozornost třem základním činnostem:
• výzkumné, badatelské a dokumentační,
• publikační, výstavní a vzdělávací,
• převodu dokumentů do elektronické podoby (digitalizace).

Výzkumná, badatelská a dokumentační činnost
Garant této činnosti, Odbor zkoumání totalitních režimů, zajišťoval historický výzkum vybraných témat československých dějin doby nesvobody (1938–1945) a období
komunistické totalitní moci (1948–1989), včetně příprav k uchopení moci. Jednotlivá oddělení odboru zabezpečovala formou dlouhodobých badatelských projektů historický
výzkum priorit stanovených plánem činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů,
schváleným v dubnu 2008 Radou Ústavu, a podílela se na přípravě vzdělávacích projektů. V oblasti výzkumu byla zahájena analýza postavení a role vedoucích funkcionářů
Komunistické strany Československa, prokurátorů, soudců, příslušníků bezpečnostních
složek, včetně vyšetřovatelů i vězeňských dozorců, v totalitním systému.
Výsledky badatelské práce byly od počátku prezentovány formou publikací, studií, přednášek, referátů či výstav určených odborné i laické veřejnosti. Odborné i informační výstupy činnosti Ústavu jsou průběžně zveřejňovány na internetové stránce
www.ustrcr.cz.
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Dlouhodobý výzkumný záměr Oddělení zkoumání doby nesvobody (1938–1945)
se zaměřil na studium období tzv. druhé republiky (říjen 1938–březen 1939), přičemž se
orientoval na dosud méně probádaná témata, včetně zkoumání vzniku některých represivních mechanismů, a na omezování demokratických práv občanů tzv. druhé republiky (fungování cenzury).
Výzkum dějin Protektorátu Čechy a Morava se orientoval na dvě hlavní oblasti:
• politickou represi v době nacistické okupace,
• aktivní odpor vůči této okupaci.
Zkoumání represe se soustředilo na represivní činnost nacistického bezpečnostního
aparátu vůči občanům Protektorátu, na popis jeho hlavních nástrojů a na mechanismus
jeho každodenního fungování. Výzkum aktivního odporu se věnoval domácímu i zahraničnímu odboji napříč všemi politickými proudy, včetně komunistického hnutí. Stranou pozornosti nezůstal ani fenomén kolaborace s okupačním režimem.
Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci se věnovalo badatelské činnosti
a zabývalo se antidemokratickou a zločinnou činností státních orgánů a Komunistické
strany Československa v období od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, včetně příprav
k uchopení moci. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů byl výzkum činnosti represivních
bezpečnostních složek a dalších organizací založených na komunistické ideologii.
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1. Badatelské projekty
Badatelské projekty byly zaměřeny na odborný archivní a historický výzkum nejdůležitějších tematických okruhů. V jejich rámci byly zahájeny práce na konkrétních
prioritních výstupech, encyklopedických publikacích, výstavách, přípravných pracovních studiích, edicích archivních dokumentů a synteticky laděných monografiích. Veškeré badatelské projekty byly prezentovány na webových stránkách Ústavu
(www.ustrcr.cz/cs/plan-cinnosti-ustavu-pro-rok-2008#badatelskeprojekty) a postupně doplňovány o ukázky archivních dokumentů, elektronické studie, personální
přehledy a fotografie. Po vytvoření Oddělení zkoumání doby nesvobody a jeho personálním obsazení byly stanoveny také samostatné badatelské projekty pro období let 1938–1945. Zkoumání vybraných aspektů německé okupace bylo navíc realizováno v několika badatelských a vzdělávacích projektech, zahrnujících celé období let
1938–1989. V přehledu badatelských projektů je stručně prezentováno zaměření, struktura, dlouhodobé i konkrétní výstupy v roce 2008:
1.1 Vývoj a organizační struktura Komunistické strany Československa
Prioritou výzkumu Komunistické strany Československa bylo definování role a postavení československého komunismu ve struktuře mezinárodního komunistického hnutí
a přehledné formulování osudů členů vedoucích orgánů KSČ. Badatelská pozornost se
soustředila na dva dlouhodobé projekty – Československý komunismus v mezinárodních souvislostech a Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ 1921–1989.
Hlavním východiskem projektu Československý komunismus v mezinárodních souvislostech je typologizace československého komunismu v evropských souvislostech ve
smyslu transnacionálního historického fenoménu. Klíčová je analýza zdrojů československého komunismu jako politického hnutí – pokus ukázat, které z jeho charakteristik
pocházely z ruského bolševismu anebo z tradic evropského socialistického hnutí a které
z jeho projevů můžeme naopak považovat za čistě národní specifika.
Výzkum se zaměřil jak na teoretické a ideologické stránky komunismu, tak na zkoumání jeho politické praxe a širších společenských dopadů – vše z hlediska fungování
československého komunismu v rámci nadnárodních organizací a politických celků.
Postupně se využívají možnosti komparativního výzkumu a analýzy vzájemných propojení mezi státy východního bloku, mezi komunistickými stranami a jednotlivými mocenskými centry.
Základem projektu byly dva úzce související tematické okruhy. První je zaměřen na
výzkum ideologické stránky komunismu. V centru zájmu je výzkum politických a společenských koncepcí z hlediska jejich původu, prosazení a akceptace (zásadní je otázka „původnosti“ československého komunismu a míra jeho sovětizace, problematika
případných československých modifikací sovětských konceptů). Druhým okruhem je
výzkum oblasti politické praxe. Zde jsou základní otázkou proměny míry politické autonomie československých komunistů. Stejně důležité je také zmapování sovětizace
československého politického života (aplikace sovětského stranického řízení v československých podmínkách, zavádění sovětských metod politické represe, vztahy KSČ se
sovětskými mocenskými centry a ostatními komunistickými stranami).
V roce 2008 byl konstituován širší tým externích spolupracovníků a zahájena příprava
k vytvoření Biografického slovníku vedoucích funkcionářů KSČ 1921–1989. Byla vytvořena
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Pomník obětem komunismu na hřbitově v Praze-Ďáblicích.
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Archivní protokol osobních svazků tajných spolupracovníků Vojenské kontraroz20

struktura publikace, stanovena pravidla výběru hesel a zpracována vzorová hesla. Heslář momentálně čítá 340 medailonů; jejich podstatná část bude odevzdána do konce
roku 2009.
Kromě webové prezentace projektu (www.ustrcr.cz/cs/vyvoj-a-organizacni-struktura-ksc) a jeho výstupů (www.ustrcr.cz/cs/vedouci-funkcionari-ksc-1921-1989)
byly publikovány tři články v revue Paměť a dějiny a připravena přednáška pro seminář
Smrtící objetí: komunisté a sociální demokraté 1945–1948.
1.2 Bezpečnostní aparát ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti)
Výzkum dějin bezpečnostního aparátu ministerstva vnitra (národní bezpečnosti) je
jednou z hlavních priorit dlouhodobého badatelského záměru Ústavu. Přístup k bezpečnostnímu aparátu jako jedné z ústředních mocenských opor komunistického totalitního režimu v Československu má několik základních rovin.
První je zaměřena na dějiny samotného represivního aparátu a zahrnuje následující
tematické okruhy:
• proměny organizační struktury ministerstva vnitra (národní bezpečnosti) a jeho
bezpečnostního aparátu v letech 1948−1989,
• mocenské způsoby rozhodování a předávání pokynů, rozkazů a nařízení,
• formy a metody kontroly a ovládání společnosti,
• personální skladba a životní osudy hlavních představitelů ministerstva vnitra (národní bezpečnosti),
• podíl resortu na přelomových událostech československých dějin v letech
1945−1990.
Druhá úroveň vychází z činnosti bezpečnostního aparátu proti skutečným i domnělým
odpůrcům komunistického totalitního režimu. Zahrnuje následující tematické okruhy:
• represe vůči vlastnímu obyvatelstvu i cizím státním příslušníkům,
• podíl vedení ministerstva, skupin osob i jednotlivců na teroru během zakladatelského období komunistického totalitního režimu přelomu let čtyřicátých a padesátých i na
nezákonném postupu proti všem, kteří se v letech následujících neztotožňovali s porušováním základních lidských práv a svobod.
Souvisejícím tématem je také role bezpečnostního aparátu při každodenním ovlivňování života obyvatel Československa v letech 1948−1989. Důležitou součástí je i archivní
výzkum dosud nepřístupných archivních fondů zejména z provenience Státní bezpečnosti, uložených v Archivu bezpečnostních složek.
Hlavními dlouhodobými výstupy jsou Biografický slovník vedení ministerstva vnitra
(ministerstva národní bezpečnosti), edice dokumentů o kádrové politice Sboru národní
bezpečnosti, kritická edice smluv československého ministerstva vnitra s bezpečnostními aparáty jiných socialistických států a personální přehled vyšetřovatelů Státní bezpečnosti při přípravě politických procesů v zakladatelském období komunistického režimu
v Československu.
V průběhu roku 2008 byl z řad zaměstnanců Ústavu i externistů vytvořen pracovní
tým, který připravil hlavní tematické okruhy vztahující se k organizačnímu i personálnímu vývoji ministerstva vnitra (národní bezpečnosti) v letech 1948−1989 a zahájil výzkum v příslušných archivních fondech. Na sklonku roku 2008 byl ve spolupráci s Od21

Srpen 1968. Okupace v pražských ulicích.
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dělením digitalizace projekt rozšířen o rekonstrukci personální struktury operativních
útvarů Státní bezpečnosti.
Hlavní důraz byl kladen na přípravu biografického slovníku vedení bezpečnostního resortu, v roce 2008 byla zpracována struktura publikace, podoby hesel a stanoven okruh
autorů. Badatelské výstupy z projektu byly využity při realizaci konferencí Bezpečnostní
aparát, propaganda a Pražské jaro a Aktivity NKVD/KGB a jejich spolupráce s tajnými službami ve střední a východní Evropě 1945−1989, II.
V rámci projektu bylo uskutečněno deset přednášek. Na webu (www.ustrcr.cz/cs/
bezpecnostni-aparat-mv) je publikován jmenný soupis vedoucích představitelů ministerstva vnitra (národní bezpečnosti). Na projekt navazuje také přehled útvarů Sboru
národní bezpečnosti – složky Státní bezpečnosti (www.ustrcr.cz/cs/mv-or-stb-71-89),
směrnice k činnosti bezpečnostních složek (www.ustrcr.cz/cs/rozkazy-smernice),
centrálních (www.ustrcr.cz/cs/hlavni-sprava-rozvedky), (www.ustrcr.cz/cs/ii-sprava-snb-hlavni-sprava-kontrarozvedky-snb) i krajských útvarů SNB (www.ustrcr.cz/
cs/prislusnici-stb-stav-k-srpnu-1968-a).
1.3 „Třídní justice“ 1948–1960
Projekt je věnován roli ministerstva spravedlnosti a jemu podřízených justičních složek v období budování komunistického režimu a jeho upevňování. Jeho prioritou je
definování postavení a role justice v zakladatelském období komunistického režimu
v Československu v letech 1948−1952. Dalším úkolem je vymezení charakteristik tzv.
třídní justice: co lze označit za jevy, které vycházejí z kořenů a tradic české právní historie, a co jsou věci importované do českého prostředí z cizích zdrojů (především tedy
z německého nacismu a ruského bolševismu). Celý projekt je koncipován jako detailně
zaměřený archivní výzkum s využitím primárních pramenů především z domácí archivní provenience.
V roce 2008 byl výzkum zaměřen především na soustředění základních archivních
pramenů a literatury. Konkrétním výstupem byla studie v revue Paměť a dějiny, daného
tématu se týkala rovněž výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231
Aby se to už neopakovalo.
1.4 Pražské jaro a okupace, nekomunistické tradice a bezpečnostní aparát
Tématům z období Pražského jara je v české historiografii tradičně věnována velká
pozornost. Ústav se proto zaměřil na dosud poměrně málo zkoumané jevy a události
konce šedesátých let minulého století. Výzkum měl několik základních rovin:
• nekomunistické kořeny a tradice Pražského jara,
• bezpečnostní aparát ministerstva vnitra,
• oběti okupačních vojsk na československém území v roce 1968.
Přestože politické uvolnění Pražského jara trvalo pouze několik měsíců, sehrály při
oživení občanské společnosti velmi významnou roli nově založené (nebo obnovené)
organizace a sdružení: K 231, Klub angažovaných nestraníků, Federace lokomotivních
čet a Přípravný výbor pro znovuobnovení činnosti sociální demokracie.
Role bezpečnostního aparátu v roce 1968 doposud nebyla předmětem podrobného
archivního výzkumu. Přestože se i zde objevovaly reformní proudy a řada jedinců se
netajila svým souhlasem s polednovým vývojem, mnoho příslušníků ministerstva vni23

tra se s vývojem společnosti na jaře 1968 neidentifikovalo. V podstatně neznámá
zůstává nejenom specifická činnost zejména státobezpečnostního aparátu, ale také
jeho spolupráce s partnerskými institucemi komunistického bloku, zejména se sovětskou stranou.
Významným předmětem výzkumu byly oběti okupace z období od 21. srpna do
31. prosince 1968.
Úspěšnou realizaci projektu zahájilo vydání unikátní publikace Oběti okupace. Československo 21. 8.–31. 12. 1968 v české i anglické mutaci, která poprvé po čtyřiceti letech od tragického obsazení republiky přinesla podrobný popis dramatických událostí v jednotlivých regionech i s osudy obětí na československé straně.
Dopad projektu posílila samostatná internetová stránka www.ustrcr.cz/cs/srpen-1968, připravená ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek, Českým
rozhlasem, Českou televizí a Vojenským historickým ústavem. Kromě české i anglické verze přehledu těch, kteří do konce roku 1968 zahynuli v přímé souvislosti s působením vojsk Varšavské smlouvy na území Československa, obsahuje zprávy jednotlivých resortů o škodách a ztrátách způsobených okupací pěti armádami Varšavského paktu. V audiosekci jsou přístupné dosud nezveřejněné nahrávky Československého rozhlasu z osudových dnů, zabavené posléze Státní bezpečností. Fotogalerie obsahuje řadu unikátních fotografií od nejrůznějších autorů. Důležitou součástí jsou denní svodky a informace Hlavní správy Státní bezpečnosti od ledna 1968,
jakož i struktura a rozhodovací akty ministerstva vnitra či přehled komunistické nomenklatury v roce 1968.
V den výročí srpnové okupace navštívili Českou republiku na pozvání Ústavu
a Úřadu vlády ČR zahraniční disidenti, kteří protestovali proti okupaci Československa v roce 1968 a posléze byli za svůj postoj perzekvováni. Skupina devíti zahraničních hostů se kromě natáčení biografických rozhovorů pro projekt Paměť a dějiny
účastnila slavnostního zahájení výstavy Za vaši a naši svobodu v zahradě Strakovy
akademie a převzala pamětní medaile Karla Kramáře z rukou premiéra Mirka Topolánka. Téhož večera byli přijati prezidentem Václavem Klausem. Tři z hlavních protagonistů, Natálie Gorbaněvská, Viktor Fajnberg a Pavel Litvinov, dne 25. srpna 2008,
přesně čtyřicet let od demonstrace na Rudém náměstí, diskutovali v kavárně Krásný
ztráty o protestech proti okupaci ČSSR. Záznam z debaty byl zveřejněn na stránce
Ústavu www.ustrcr.cz/cs/pametnici-demonstrace-na-rudem-namesti.
Ve dnech 10.–14. června 2008 se v Praze uskutečnil pod názvem festival Film a dějiny 2008: 1968 – zmařené naděje filmová přehlídka reflektující tzv. obrodný proces
roku 1968.
Badatelské výsledky byly využity při vystoupeních na mezinárodní konferenci
Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro, organizované ve spolupráci s polským Ústavem národní paměti na půdě Filozofické fakulty UK v Praze ve dnech 7.–9.
září 2008. Na půdě Ústavu dále bylo zorganizováno několik seminářů, v květnu na
téma Intelektuálové a Pražské jaro 1968, v listopadu pak Okupační stávka vysokoškoláků v listopadu 1968 a v prosinci XIV. sjezd KSČ ve Vysočanech a jeho ohlasy.
Dalším výstupem tohoto projektu byly čtyři výstavy, věnované dějinám K 231 Aby
se to už neopakovalo, obětem okupace ...a přijely tanky 1968, protestům proti okupaci v zemích okupačních vojsk Za vaši a naši svobodu a srpnovým událostem v Praze
1968 – Naděje nebo boj o moc?
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Podepisování kroniky Ústavu účastníky protestů proti okupaci Československa:
Viktor Fajnberg podepisuje kroniku Ústavu pro studium totalitních režimů.

Pavel Litvinov, za ním stojící Tereza Stodolniaková a vlevo přihlížející Franziska Groszerová.
25

1.5 Vězeňství v českých zemích 1938−1989
Pro nacistický i komunistický režim bylo vězeňství nedílnou součástí represe vůči nepohodlnému obyvatelstvu. Vězením byli trestáni lidé kvůli třídní příslušnosti, rasovým rozdílům, názorovým odlišnostem, sociálnímu postavení, náboženskému přesvědčení či z politických důvodů, apod. Běžné společenské vztahy a jednání se v totalitních režimech politizovaly a kriminalizovaly. Výzkum je zaměřen na okruhy:
• organizační struktura a personální obsazení vězeňských institucí na území bývalého
Československa,
• institucionální proměny a rozhodovací procesy mezi vězeňskými institucemi a silovými resorty,
• represivní politika vládnoucích složek a vězeňský systém,
• životní osudy politických vězňů ve vymezeném období.
Hlavním plánovaným výstupem bude encyklopedické zpracování vězeňských zařízení
na území bývalého Československa v letech 1938–1989.
V roce 2008 byl na webové stránce Ústavu zveřejněn přehled archivních pramenů a literatury k dané problematice (www.ustrcr.cz/cs/vezenstvi-v-ceskych-zemich-1938-1989).
Dalšími výstupy byly přednáška na Filozofické fakultě UK Postavení politického vězně v normalizačním vězeňském systému a dvě studie v revue Paměť a dějiny. K vydání v následujícím roce byla připravena publikace Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali. Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949-1961.
1.6 Odboj a odpor proti komunistickému režimu 1948−1989
Úkolem projektu je představit základní formy a projevy odporu skupin i jednotlivců proti komunistickému totalitnímu režimu, jejich motivaci a výsledky. Za hlavní okruhy výzkumu byly stanoveny:
• typologie odboje a odporu proti komunistickému režimu v letech 1948−1956,
• životní osudy významných osobností protikomunistického odporu a odboje 1948–
1956,
• typologie projevů odboje a odporu v letech 1956–1989,
• životní osudy významných osobností odboje a odporu v letech 1956–1989.
V rámci oddělení zkoumání komunistické totalitní moci byla vytvořena samostatná skupina pro výzkum protikomunistického odboje a odporu. Zároveň vznikl pracovní tým
složený ze zaměstnanců Ústavu i externistů, který se soustředil jak na celospolečenské, tak
na regionální aspekty této problematiky. Zpracována byla zároveň rámcová bibliografie:
www.ustrcr.cz/cs/odboj-a-odpor-proti-komunistickemu-rezimu.
Hlavní pozornost se zaměřila na zmapování osudů aktivních odpůrců komunistického
totalitního režimu a na činnost represivních složek, zejména pak Státní bezpečnosti, proti
oponentům komunistického režimu. V rámci projektu byl zahájen rozsáhlý a systematický archivní výzkum fondů a sbírek Archivu bezpečnostních složek a Národního archivu.
Klíčovým úkolem je zpracování typologie různých forem odboje a odporu na území Čech,
Moravy a Slezska, která bude součástí slovníku k dějinám III. odboje s hesly zaměřenými
na časové vymezení, hlavní rysy a klíčové osobnosti. Rozsáhlý doprovodný text bude věnován pramenům k III. odboji s přehledem archivů a fondů.
Průběžné výsledky výzkumu byly prezentovány v revue Paměť a dějiny a na webu –
např. www.ustrcr.cz/cs/dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89. Z ob26

Pohled na barák číslo 20 v trestaneckém pracovním táboře Ležnice na Hornoslavkovsku, zachycující také
část ostrahového pásma se „špačkárnou“.

Smuteční stuha Charty 77 na hrobě Pavla Wonky.
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sahového hlediska byla připravena výstava Na frontě studené války a také konference Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě, která se uskutečnila v dubnu 2009 v rámci českého předsednictví v Radě EU.

2. Dokumentační projekty
Oddělení dokumentace připravovalo podklady, organizovalo vzdělávací akce a podílelo se na přípravě výstavních projektů. Součástí oddělení je skupina orální historie,
jejímž úkolem 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.
Dokumentační projekty jsou zaměřeny na dokumentaci politicky motivovaných zločinů doby nesvobody a období komunistické totalitní moci. Odborné výstupy byly průběžně prezentovány především na internetových stránkách Ústavu. První část projektů je zaměřena na oběti totalitních režimů, další pak na rozhodující mocenské struktury provádějící represi. Na jejich realizaci spolupracoval Odbor informatiky a digitalizace.
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 vybraných dokumentů a fotografií. Po dokončení archivního výzkumu již bylo dvacet stručných životopisů průběžně publikováno na webových
stránkách společně s fotografiemi, rešeršemi literatury a pramenů: www.ustrcr.cz/cs/
dokumentace-popravenych-politicke-duvody-48-89.
• Dokumentace zemřelých na státní hranici 1948−1989
Cílem je zpracovat úplný přehled případů úmrtí na státní hranici. Informace budou
obsahovat podstatná fakta o události, včetně místa, času, příčiny úmrtí, pachatelů, dále
fotografie a rešerši pramenů.
• Dokumentace popravených Čechoslováků za druhé světové války v BerlíněPlötzensee
Češi a Slováci zaujímají mezi příslušníky jednotlivých národů v počtu popravených
v berlínské věznici Plötzensee druhé místo. Jako cíl projektu bylo stanoveno vytvoření
přehledu popravených se stručnými biografiemi, fotodokumentací a rešeršemi literatury a pramenů. Do konce roku 2008 byly na stránkách Ústavu www.ustrcr.cz/cs/popraveni-plotzensee zveřejněny první dva portréty popravených, rešerše k fondům Archivu bezpečnostních složek a literatura k dané problematice.
2.2 Struktury moci
• Dokumentace personálního obsazení struktur Státní bezpečnosti
Cílem projektu je zpracování personálního obsazení struktur politické policie, Státní
bezpečnosti, které umožní stanovit podíl kádrových příslušníků na jednotlivých případech a akcích. Jak již bylo uvedeno výše, prvním krokem bylo zpracování organizační
28
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struktury a personálního obsazení útvarů Státní bezpečnosti působících v rámci Krajské
správy SNB Praha k 20. srpnu 1968 (www.uctrcr.cz/cs/prislusnici-stb-stav-k-srpnu1968-a) a Hlavní správy kontrarozvědky (II. správy SNB) ve stavu k 17. listopadu 1989
(www.ustrcr.cz/cs/ii-sprava-snb-hlavni-sprava-kontrarozvedky-snb).
Badatelským potřebám a pro úřední účely jsou určeny webové prezentace – jmenný
soupis vedoucích představitelů ministerstva vnitra a národní bezpečnosti (www.ustrcr.
cz/cs/bezpecnostni-aparat-mv), přehled útvarů Sboru národní bezpečnosti – složky
Státní bezpečnosti (www.ustrcr.cz/cs/mv-or-stb-71-89), směrnice k činnosti bezpečnostních složek (www.ustrcr.cz/cs/rozkazy-smernice) a centrálních útvarů (www.
ustrcr.cz/cs/hlavni-sprava-rozvedky, www.ustrcr.cz/cs/ii-sprava-snb-hlavni-sprava-kontrarozvedky-snb).
• Aparát Komunistické strany Československa
V rámci projektu je zpracováváno personální obsazení struktur Komunistické strany
Československa od ústředí přes krajský a okresní aparát až na místní úroveň. Dlouhodobým cílem je zveřejnění organizačních struktur a personálního obsazení ústředního
výboru a nižšího aparátu KSČ z období 1948−1989.
Výstupy projektu jsou zveřejněny na stránkách Ústavu www.ustrcr.cz/cs/vedoucifunkcionari-ksc-1921-1989.
• Představitelé ministerstva vnitra (národní bezpečnosti)
Projekt dokumentuje proměny organizační struktury a personálního obsazení ministerstva vnitra (národní bezpečnosti) v letech 1948−1989. Nedílnou součástí je rešerše archivních dokumentů a literatury. Výstupy jsou zveřejněny na stránce Ústavu
www.ustrcr.cz/cs/bezpecnostni-aparat-mv.
2.3 Historie českého undergroundu
Cílem projektu je podrobně zdokumentovat českou undergroundovou subkulturu
70. a 80. let minulého století jako kulturně-historický, politický, sociologický, případně
psychologický jev, jenž měl své příčiny, domácí i zahraniční zdroje a v modifikovaných
podobách existoval též v jiných zemích.
Historické prameny orální povahy jsou důsledně konfrontovány s dobovými dokumenty, ať již samizdatovými, či oficiálními. Projekt byl zahájen seminářem Prameny k historii českého undergroundu.
2.4 Paměť a dějiny totalitních režimů
V rámci projektu orální historie jsou zaznamenávány a zveřejňovány vzpomínky pamětníků – příslušníků protikomunistického odboje a odporu, anebo naopak představitelů komunistického bezpečnostního aparátu. Pamětníci, včetně pozůstalých po obětech komunistického totalitního režimu, představují jedinečný zdroj informací. Celkem
bylo zaznamenáno 84 příběhů pamětníků. Vzpomínky byly zachycovány moderní audiovizuální technikou, zpracovány podle obecně platných metodologických postupů
a využívány k badatelským, publikačním a vzdělávacím účelům. Vybrané záznamy byly
zpřístupněny na webové stránce www.ustrcr.cz/cs/vzdelavaci-projekt-pamet-adejiny-totalitnich-rezimu. Konkrétně jde o:
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František Stárek ukazuje při diskusi s pamětníky Podklady k historii českého undergroundu
legendární časopis Vokno.
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• pamětníky protikomunistického odboje a odporu (10 záznamů),
• pamětníky sovětských pracovních táborů (5 záznamů),
• pamětníky perzekuce členů Církve adventistů sedmého dne (5 záznamů),
• pamětníky demonstrace na Rudém náměstí v srpnu 1968 (3 záznamy),
• představitele a aktivní členy církví (2 záznamy),
• Čechoslováky v zahraničních zpravodajských službách (2 záznamy).
2.5 Kolektivizace venkova v Československu
Nad rámec plánu činnosti schváleného Radou Ústavu byl zahájen sběr dokumentů
(listin, fotografií, kreseb, plakátů atd.) vztahujících se ke kolektivizaci venkova. Zároveň
byly formou orálněhistorického průzkumu zachyceny vzpomínky postižených sedláků
nebo jejich příbuzných. K videozáznamům z rozhovorů s pamětníky se připojuje dokumentační protokol, se kterým jsou ukládány do archivu Ústavu. Technická kvalita
záznamů umožňuje jejich pozdější využití při přípravě profesionálních audiovizuálních
pořadů, pro webovou prezentaci apod.

Vzdělávací, výstavní a publikační činnost
Gestorem vzdělávací, výstavní a publikační činnosti je Odbor ediční, který vytváří
a zajišťuje podmínky pro vydávání publikací a metodických materiálů pro školy a připravuje výstavy, přičemž spolupracuje s různými institucemi. Po obsahové stránce připravuje výstavy a publikace Odbor zkoumání totalitních režimů.
Pořádání historického vzdělávání pro veřejnost, výstav, seminářů, odborných konferencí a diskusí je úkolem Oddělení výstav a vzdělávání. V jeho gesci je také knihovna
Ústavu nesoucí jméno Jána Langoše, význačného československého a slovenského politika a zakladatele Ústavu paměti národa v Bratislavě.
1. Vzdělávací činnost
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.
Při realizaci těchto projektů se největší důraz kladl na využívání moderních technologií, především filmového (video) materiálu a webových prezentací. Neméně důležitá
však zůstávala přímá spolupráce se školami, realizovaná formou metodických školení
pro pedagogy, na nichž se seznamovali s netradičními metodami výuky soudobých dějin za pomoci názorných výukových materiálů. V oblasti spolupráce s vysokoškolskými
institucemi proběhly dva cykly historických přednášek na Filozofické fakultě UK. Dále
byla zahájena součinnost s World Learning, vysokoškolským studijním programem
z USA, v rámci něhož proběhl v Praze cyklus přednášek o minulosti Československa
a střední Evropy.
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Jedna z mnoha návštěv studentů středních i vysokých škol v Archivu bezpečnostních složek. Po diskusi
následuje prohlídka různých typů dochovaných archiválií.

Vzdělávací projekty o dějinách totalitních režimů na území Československa byly koncipovány ve dvou úrovních. První typ projektů je zaměřen na odbornou spolupráci se
školskými institucemi, zejména středoškolského typu. Konkrétní výstupy školních projektů jsou zaměřeny na kurzy pro středoškolské učitele dějepisu, přípravu pomocných
učebnic a příruček pro výuku a odborné přednášky pro studenty. Druhý typ vzdělávacích projektů byl určen širší veřejnosti a jeho výstupem jsou odborné přednášky, veřejné semináře, konference a festivaly.
• Spolupráce se školními institucemi
Tato spolupráce má za cíl zvýšit povědomí studentů o našich soudobých dějinách.
Záměrem projektu je poskytnout vzdělávacím zařízením, zejména středním a vysokým
školám, pomoc při využívání nových přístupů ke vzdělávání i přípravě vzdělávacích
podkladů. Nosnými materiály jsou připravované komentované edice dokumentů z Archivu bezpečnostních složek s metodickými listy a audiovizuální materiály, které jsou
dostupné také na webové stránce. Spolupráce v této oblasti byla navázána s partnerskými institucemi, nevládními organizacemi i jedinci z řad pedagogů.
• Příprava metodických materiálů pro školy
Audiovizuální materiály. Připravované videomateriály, respektující specifika školního prostředí, obsahují ukázky z hraných filmů, dokumentů i dobové publicistiky. Prvním
výstupem tohoto typu je vzdělávací DVD 1968: zmařené naděje. Díky této iniciativě se
pro školy uvolnil obrovský segment materiálu, a to nejen v oblasti dějepisu. V současné
době je rozpracováno několik dalších vzdělávacích DVD.
Internetová antologie ideologických textů. Školám byla zpřístupněna antologie
ideologických textů (www.ustrcr.cz/cs/antologie-ideologickych-textu), která je vol33

ně ke stažení. Jedná se o ojedinělý projekt, který v prostoru vzdělávání otevřel nové
možnosti přístupu k odborným materiálům. Internetové učebnice až dosud přinášely
především sumární přehledy politických dějin.
Metodické listy. Koncem roku byla zahájena práce na projektu webového portálu
www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani, který shrne veškeré aktivity v oblasti vzdělávání a přinese učitelům dějepisu nové podklady. Bude se jednat především o jednotliviny ke konkrétním tématům v podobě textů a ikonografie.

V roce 2008 bylo uskutečněno 19 přednášek na základních a středních školách v Praze, 13 na školách v regionech a 17 semestrálních přednášek pro vysoké školy. V rámci
vzdělávání pedagogů připravil Ústav v srpnu Letní školu pro učitele, kterou absolvovalo
18 pedagogů. Součástí vzdělávání byly i dva semináře na půdě Ústavu Jak učit o komunismu a Obrazy komunismu, kterých se zúčastnilo 41 pedagogů.
• Historické vzdělávání pro veřejnost
Jednou z forem zveřejňování informací o době nesvobody a o období komunistické totalitní moci bylo pořádání odborných i popularizačních přednášek, seminářů, veřejných diskusí, odborných konferencí a seminářů. Jejich cílem nebylo jen informovat,
ale také podporovat diskusi o aktuálních tématech souvisejících s historickým výzkumem.
Pravidelně každý čtvrtek se v budově Ústavu konaly odborné semináře určené veřejnosti, moderované vlastními zaměstnanci, ale i zástupci partnerských institucí. Semináře byly navštěvovány zajímavými hosty, mezi nimi politickými vězni, spolupracovníky západních zpravodajských služeb, režiséry apod., kteří prezentovali své osobní zkušenosti s totalitním režimem anebo vlastní uměleckou či dokumentární produk34

ci o komunismu, případně nacismu. Po skončení semináře vždy následovala diskuse.
Přehled uskutečněných seminářů v roce 2008 je uveden v následující podkapitole.
V rámci vzdělávacích aktivit byla navázána spolupráce s o. p. s. Opona, která se věnuje organizování osvětových a popularizačních akcí pro veřejnost, zaměřených na
analýzu a dokumentování podmínek vzniku, trvání a pádu železné opony. Ústav poskytl odborné konzultace a podílel se na dramaturgii putovního projektu Cirkus totality, věnovaného 20. výročí pádu komunistického totalitního režimu v Československu,
včetně zpracování koncepční periodizace soudobých čs. dějin. Ústav se rovněž podílel na přípravě a realizaci exteriérové výstavy Kalendárium totality, která tvoří nedílnou
součást výše jmenovaného projektu. Výstava nabízí srovnávací přehled zásadních dějinných zlomů v poválečné totalitní minulosti ve čtyřech středoevropských státech –
v Československu, Polsku, Maďarsku a bývalé Německé demokratické republice. Kromě nejširší veřejnosti je přímo určena učitelům a studentům středních škol jako doplněk výuky dějepisu, základů společenských věd, českého jazyka, literatury a výchovy k občanství.
V oblasti dokumentární tvorby zaměřené na dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci poskytl Ústav odbornou spolupráci a kofinancoval dva dokumentární filmy: Jana a Adama Novákových Občan Havel přikuluje, dokumentující osud Václava Havla coby pomocného dělníka v trutnovském pivovaru v letech normalizace,
a Toma Feierabenda Pražské dědictví, pojednávající o životě významného čs. politika
a národohospodáře Ladislava K. Feierabenda.

Knihovna Jána Langoše
Dne 29. října 2008 byla v sídle Ústavu slavnostně otevřena knihovna, která nese jméno Jána Langoše. Je zaměřena na budování a zpřístupňování úzce profilovaného fondu
se zacílením na studium totalitních režimů, a to především na období komunismu a nacismu na území Československa, resp. Protektorátu Čechy a Morava, a jejich souvislostí v celosvětovém kontextu. Fond knihovny pojme 40 tisíc svazků, nyní jich je k dispozici zhruba desetina. Jedním ze zajímavých přírůstků je sbírka výtisků Rudého práva z let
1946–1992. Knihovna poskytuje kromě knih i přístup k elektronickým zdrojům a v budoucnu i přístup do databáze C.E.E.O.L., což je elektronický archiv zpřístupňující v plné
podobě 290 humanitních a sociálněvědních časopisů a digitálních dokumentů z oblasti
střední a východní Evropy. Knihovnu mohou využívat nejen pracovníci Ústavu a Archivu, ale i veřejnost formou prezenčního studia.
Pro knihovnu Jána Langoše byly zakoupeny mikrofilmy a mikrofiše archivních fondů
U.S. National Archives and Records Administration, vztahující se ke zkoumání doby nesvobody a komunistické totalitní moci v regionu střední Evropy. Badatelé a návštěvníci
knihovny mohou pracovat s kopiemi dokumentů německé provenience (Captured German and Related Records), zejména z provenience říšské branné moci, různých bezpečnostních složek a útvarů SS, vztahujících se k historii Protektorátu Čechy a Morava a Slovenské republiky z let 1938–1945. Dalším důležitým přírůstkem byly mikrofilmové kopie fondů ministerstva zahraničí USA o vztazích s Československem (RG 59 – Records of
the Department of State Relating to Internal Affairs of Czechoslovakia) z let 1940–1963
a 1968.
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Interiér Knihovny Jána Langoše.

Přehled konferencí, sympozií a seminářů realizovaných v roce 2008
Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro
7.–9. září 2008 – Filozofická fakulta UK, Praha
Mezinárodní konference byla zahájena vernisáží výstavy IPN Invaze 1968 před budovou Rudolfina, na niž navázal vzpomínkový koncert organizovaný ve spolupráci s Polským institutem a věnovaný památce Ryszarda Siwiece, který se v září 1968 upálil na
protest proti okupaci Československa. Během dvou konferenčních dní zazněly na pěti
odborných panelech příspěvky českých, polských, slovenských, litevských a maďarských historiků. Konferenci uzavřel pamětnický panel, na němž přijali účast Agnieszka Hollandová, Libuše Šilhánová, Miroslav Kusý a Jaroslav Suk. Spolupořadatelem konference, která proběhla pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Přemysla Sobotky, byl Ústav paměti národa (Polsko), Ústav pro dějiny maďarské revoluce
1956 (Maďarsko), Polský institut a Filozofická fakulta UK.
Mezinárodní vědecké sympozium k 70. výročí podpisu mnichovské dohody
18. září 2008 – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
V rámci naplňování badatelské i osvětové povinnosti vůči době nesvobody bylo na
půdě Ústavu uspořádáno mezinárodní sympozium věnované okolnostem mnichovské
dohody, traumatické události našich novodobých dějin. Jednotlivé příspěvky reflektovaly především dopady Mnichova na českou společnost z dlouhodobé perspektivy, zamýšlely se nad proměnami jeho vnímání v průběhu sedmi desetiletí a současně poukázaly na některé veřejnosti méně známé souvislosti. V diskusi se účastníci snažili nalézt
význam Mnichova pro českou, ale i evropskou historii 20. století.
Výstupem sympozia byl sborník Mnichov 1938 a česká společnost.
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Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, II
19.–21. listopad 2008 – Jednací sál Senátu Parlamentu České republiky v Praze
K důslednému a systematickému zkoumání antidemokratické činnosti totalitního režimu sovětského typu nevyhnutelně patří studium činnosti komunistických státněbezpečnostních služeb. Sovětská Státní bezpečnost (KGB) realizovala globální cíle komunismu přesahující omezený prostor jednotlivých satelitních států. Cílem této mezinárodní
konference bylo na základě dostupných archivních zdrojů prezentovat a analyzovat aktivity komunistických bezpečnostních složek přímo řízené nebo koordinované z Moskvy. Spoluorganizátory konference, která navázala na předchozí akci partnerské instituce na Slovensku, byly Ústav paměti národa (Polsko) a Historický ústav Slovenské akademie věd (Slovensko).
Výstupem z konference je sborník, který bude vydán v roce 2009.

Mezinárodní konferenci o aktivitách NKVD/KGB v zasedacím sále Senátu Parlamentu ČR
zahájil místopředseda Senátu MVDr. Jiří Liška.

První badatelské sympozium internetového portálu Paměť národa
12. listopad 2008 – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
Ústav pro studium totalitních režimů se společně s Českým rozhlasem a sdružením
Post Bellum stal spoluorganizátorem projektu elektronické badatelny www.pametnaroda.cz (www.memoryofnation.eu), na jejímž portálu se shromažďují výpovědi pamětníků totalitních režimů. Předmětem sympozia byla rozsáhlá prezentace internetového portálu Paměť národa, včetně seznámení s editačním systémem, v druhé části pak
pozvaní realizátoři projektů zaměřených na orální historii z České republiky i států Evropské unie představili své badatelské výsledky a společně projednávali další možnosti spolupráce.
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Cyklus veřejných historických seminářů
Cyklus seminářů pro veřejnost byl věnován tématům souvisejícím s dějinami totalitních a autoritativních režimů, které existovaly na území Československa. Dvakrát měsíčně probíhaly odborné přednášky historiků, jednou měsíčně filmové semináře s pozvanými hosty a diskusní semináře s pamětníky.
Semináře byly volně přístupné, určené všem zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti. Věcným garantem akce byl Odbor zkoumání totalitních režimů. Zvukové záznamy z vybraných seminářů jsou dostupné na stránce www.ustrcr.cz/cs/cyklus-verejnych-historickych-seminaru-2008#s080507.

Čtvrteční podvečery se díky veřejným historickým seminářům staly pevnou součástí kalendářů řady
zájemců o naše novodobé dějiny.

6. březen 2008 – Filmový seminář
Téma: Mnohá protektorátní selhání
Host: režisér Pavel Štingl
Projekce dokumentu Selhání (2000, r. Pavel Štingl) o Viliamu Gerikovi, radiotelegrafistovi paraskupiny ZINC, jenž „selhal“. Sonda do protektorátní každodennosti byla doplněna dobovými střihovými dokumenty Kolesa dějin (1945, r. M. Cettl), propagandistickým dílkem o „spokojeném životě Čechů v německém protektorátu“, a Věrni zůstaneme
(1945, r. J. Weiss), který je oslavou zejména zahraničního čs. odboje.
13. březen 2008 – Přednáška
Téma: Struktura Státní bezpečnosti a její vývoj
Přednášející: PhDr. Prokop Tomek
Popis organizačního vývoje Státní bezpečnosti, její jednotlivé funkce, linie a úrovně;
základní organizační mezníky politické policie z let 1948–1989.
38

20. březen 2008 – Filmový seminář
Téma: Zapomenuté transporty. Do Lotyšska
Host: režisér Lukáš Přibyl
Projekce dokumentu Zapomenuté transporty. Do Lotyšska (2008, r. Lukáš Přibyl) věnovaného transportům Židů do ghetta v lotyšské Rize a poměrně málo známého lágru Salaspils, do něhož bylo v roce 1942 deportováno na tři tisíce mužů, žen a dětí z Čech a Moravy. V dokumentu vypovídají přeživší svědci z Československa, Německa a Rakouska,
žijící dnes na různých kontinentech. V závěru semináře proběhla diskuse s režisérem.
27. březen 2008 – Přednáška
Téma: Represivní metody Státní bezpečnosti
Přednášející: Mgr. Tomáš Bursík
Represe jako jedna ze tří základních funkcí Státní bezpečnosti. Praxe vyšetřovacích
součástí politické policie vůči občanům.
3. duben 2008 – Diskusní seminář
Místo konání: Polský institut, Praha
Téma: Kněží a Státní bezpečnost na příkladu krakovské arcidiecéze
Hosté: dr. hab. Marek Lasota a P. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Přednášejícími byli P. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, autor loňského bestselleru Księża wobec bezpieki (Kněží a StB), a historik Marek Lasota, ředitel pobočky polského Ústavu národní paměti v Krakově a autor monografie Donos na Wojtyłę (Udání na Wojtyłu), která
pojednává o agentech v okolí pozdějšího papeže Jana Pavla II. Seminář byl uspořádán
ve spolupráci s Polským institutem v Praze a Českou křesťanskou akademií.
10. duben 2008 – Přednáška
Téma: Agenturní síť Státní bezpečnosti
Přednášející: PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
Klíčovým nástrojem Státní bezpečnosti byl podle sovětského vzoru rozsáhlý systém
tajných spolupracovníků, kteří informovali a případně ovlivňovali oblasti společnosti,
o něž měla politická policie zájem.
17. duben 2008 – Diskusní seminář
Téma: 20. výročí smrti Pavla Wonky
Hosté: Jiří Wonka a Ing. Petr Hauptmann
Vzpomínky Jiřího Wonky a Petra Hauptmanna.
24. duben 2008 – Přednáška
Téma: Operativní technika Státní bezpečnosti
Přednášející: Radek Schovánek
Důležitou operativní metodou získávání informací bylo využívání rozmanitých technických zpravodajských prostředků, včetně odposlechu telefonů, bytů, tajného fotografování a filmování a kontroly korespondence.
30. duben 2008 – Diskusní seminář
Téma: Protikomunistický odboj
Hosté: režisér Martin Vadas, pamětníci Milan Paumer a František Zahrádka
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Projekce dokumentárního filmu Země bez hrdinů, země bez zločinců… (1996, r. Martin
Vadas, 57 min.) o odbojové činnosti skupiny bratří Ctirada a Josefa Mašínů. V závěru proběhla diskuse o odboji proti komunistickému režimu v jeho zakladatelském období.
7. květen 2008 – Filmový seminář
Téma: „Číhošťský zázrak“. Venkov v 50. letech
Host: scenárista Jan Drbohlav
Projekce dobového propagandistického filmu z r. 1950 Běda tomu, skrze něhož přichází
pohoršení a hraného filmu o vzniku tohoto snímku In nomine patris (2004, r. Jaromír
Polišenský).
15. květen 2008 – Diskusní seminář
Téma: Intelektuálové a Pražské jaro 1968
Host: Ing. Rudolf Battěk (sociolog, politik, spoluzakladatel KAN a HOS)
Diskuse o politických limitech Pražského jara.
22. květen 2008 – Přednáška
Téma: Teroristické metody Státní bezpečnosti
Přednášející: PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
Přehled represivních metod Státní bezpečnosti užívaných v Československu a v zahraničí, včetně tzv. ostrých akcí (útoky na fyzické osoby, únosy).
29. květen 2008 – Přednáška
Téma: Sledování jako forma činnosti Státní bezpečnosti
Přednášející: PhDr. Petr Blažek, PhD.
Skryté sledování jako metoda Státní bezpečnosti k odhalování protirežimního jednání
občanů; pořizování fotodokumentace.
5. červen 2008 – Filmový seminář
Téma: Kolektivizace venkova a její reflexe ve filmové tvorbě
Hosté: Karel Hynie (dramaturg ČT) a Karel Jech (historik)
Projekce dokumentárního filmu Karla Hynieho a Pavla Taussiga Návrat do neobyčejných let (2004), který se navrací k okolnostem vzniku propagandistického snímku
režiséra Vojtěcha Jasného Neobyčejná léta, natočeného na začátku 50. let minulého
století.
12. červen 2008 – Přednáška
Téma: Preventivní metody Státní bezpečnosti
Přednášející: PhDr. Prokop Tomek
Tzv. prevence byla jednou ze základních funkcí Státní bezpečnosti. V rámci přednášky
byly představeny různé formy mimosoudního postihu a represí občanů.
19. červen 2008 – Diskusní setkání
Téma: Osudy podle § 105
Hosté: pamětníci František Doskočil a František Vojtásek
Diskusní večer přiblížil dramatické osudy našich spoluobčanů, kteří aktivně spolupracovali se západními zpravodajskými službami proti komunistickému totalitnímu režimu.
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Diskusní seminář Intelektuálové a Pražské jaro 1968.

Filmový seminář „Číhošťský zázrak“. Venkov v 50. letech.
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23. červen 2008 – Seminář
Téma: Smrtící objetí: komunisté a sociální demokraté 1945–1948
Hosté: Václav Kluzák, Jiří Pernes, Tomáš Grulich a Hynek Fajmon
Seminář Centra pro studium demokracie a kultury a Ústavu pro studium totalitních
režimů se zabýval důležitou etapou přípravy na převzetí moci komunistickou stranou –
řízeným rozkladem sociální demokracie.
26. červen 2008 – Přednáška
Téma: Evidence svazků a výpočetní technika Státní bezpečnosti
Přednášející: Mgr. Patrik Benda
Přednáška se zaměřila na důležitý nástroj Státní bezpečnosti, tzv. evidenci zájmových
osob, sloužící ke kontrole společnosti a její manipulaci.
25. září 2008 – Filmový seminář
Téma: Zapomenuté transporty: Estonsko
Host: režisér Lukáš Přibyl
Projekce dokumentu Transporty do Estonska, mapujícího osudy skupiny žen ve věku
od 19 do 25 let, deportovaných z českých zemí do vzdálené pobaltské země. Optimismus a naivita jim jako jediným z celého transportu pomohly přežít kruté putování přes
řadu koncentračních táborů. Jejich výpovědi jsou ve filmu kombinovány s šokujícími archivními záběry a dokumenty. Film podává svědectví o ženském osudu ve světě „mužské války“.
2. říjen 2008 – Přednáška
Téma: Třetí odboj – Skupina „Tajný svaz osvobození Evropy“
Přednášející: Mgr. Martin Tichý
Přednáška zaměřená na činnost ilegální skupiny „Tajný svaz osvobození Evropy“ neboli TSOE. Poměrně rozsáhlá odbojová skupina působila na přelomu let 1948/1949 na
Ostravsku, dále v oblasti Frýdku-Místku, Českého Těšína a v Karviné. Zajímavé bylo její
sociální i národnostní složení, zejména skutečnost, že vysoký počet jejích členů byl německé národnosti.
9. říjen 2008 – Filmový seminář
Téma: Historie naruby
Host: režisér Miloslav Kučera
Projekce dokumentů Mnichov 1938 a Únor 1948 (oba 2002) zapadla svými náměty do
roku „osmičkových výročí“. Oba snímky jsou pojaty jako filmy kontrafaktuální, čili pokoušející se ukázat historii naruby, hledající odpovědi na otázky, co by se stalo, kdyby se
dějiny na osudových křižovatkách před- a poválečné české historie vydaly zcela jiným
směrem. Následovala beseda s autorem.
16. říjen 2008 – Přednáška
Téma: Cesta KSČ k uchopení moci (1945–1948)
Přednášející: doc. PhDr. Václav Veber
Přednáška věnovaná zápasu o charakter Československé republiky po druhé světové
válce přispěla k zamyšlení nad selháními a nepevnými postoji aktérů politické i společenské scény poválečných let.
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23. říjen 2008 – Diskuse s pamětníky
Téma: Čech v souostroví GULAG
Host: Jan Plovajko
Pamětník Jan Plovajko se podělil o svou zkušenost se sovětskými pracovními tábory
za polárním kruhem, s působením v rámci čs. armádního sboru na východní frontě a po
únoru 1948 i s důsledky svého odchodu z armády.

Jan Plovajko a publicista Vladimír Bystrov při říjnové diskusi Čech v souostroví GULAG.

30. říjen 2008 – Filmový seminář
Téma: Stát proti víře (1991)
Host: režisérka a scenáristka Angelika Hanauerová
Projekce dokumentu o pronásledování katolické církve komunistickým totalitním režimem v Československu. Angelika Hanauerová se jako první u nás pokusila o filmové
uchopení tohoto tématu. Dílo je unikátní také zachycením výpovědí dnes již většinou
nežijících pamětníků.
6. listopad 2008 – Přednáška
Téma: Komunistická propaganda
Přednášející: Mgr. Petr Kopal
Definice, formy a strukturální stereotypy propagandy. Dějiny propagandy: 1) vznik,
počátky, 2) konec 19. století, 3) 20. století (2. světová válka a studená válka). Propaganda
totalitních režimů (se zvláštním ohledem na využití audiovizuálních prostředků, na specifika moderní filmové a televizní propagandy).
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13. listopad 2008 – Filmový seminář
Téma: Hovory o totalitě
Host: režisér Jiří Svoboda
Po projekci celovečerního filmu Jen o rodinných záležitostech – dramatu o represích
stranických funkcionářů v 50. letech minulého století v Československu – následovala
diskuse s režisérem.
20. listopad 2008 – Přednáška
Téma: Komunistické Československo jako exil po roce 1948
Přednášející: Mgr. Milan Bárta
Pobyt a činnost politických emigrantů ze Západu v komunistickém Československu po
roce 1948, především početných skupin uprchlíků z Řecka, Itálie, Španělska a Jugoslávie.
Péče mezinárodního oddělení ÚV KSČ, jejich postupná aklimatizace a snaha o návrat.
25. listopad 2008 – Přednáška
Téma: Okupační stávka vysokoškoláků v listopadu 1968
Přednášející: PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Studenti jako významní protagonisté protirežimní opozice v Československu, důležitá
součást reformního hnutí iniciující rozhodné vystoupení na obranu demokratizačního
procesu v zemi. Stávka jako nejvýznamnější politické vystoupení studentstva po roce
1948.
27. listopad 2008 – Filmový seminář
Téma: Uvnitř vnitra
Hosté: režisér Josef Císařovský
Projekce snímku Uvnitř vnitra (2008, r. Josef Císařovský) – dokumentární zpověď někdejšího významného příslušníka bezpečnostního komunistického aparátu a následně
ředitele Krátkého filmu Kamila Pixy.
4. prosinec 2008 – Diskuse s pamětníky
Téma: Prameny k historii českého undergroundu
Hosté: Trevor Hagen (sociolog), Martin Machovec (literární historik), Pavel Ptáčník (ABS)
Prezentace projektu a diskuse s pamětníky.
11. prosinec 2008 – Filmový seminář
Téma: Hovory o totalitě
Host: Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.
Projekce dokumentu Až na dno zrady – Emanuel Moravec a beseda s autorem scénáře
na téma protektorátní kolaborace.
18. prosinec 2008 – Přednáška historika
Téma: XIV. sjezd KSČ ve Vysočanech a jeho ohlasy
Přednášející: Mgr. Lukáš Cvrček
Mimořádný sjezd jako mezník v historii Komunistické strany Československa. Politická
východiska sjezdu, jeho přípravy i samotný průběh v pohnuté době prvních dnů okupace Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy v roce 1968.
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Filmový seminář Hovory o totalitě.

Filmový seminář Uvnitř vnitra.
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Festival Film a dějiny 2008: 1968 – zmařené naděje
Ve dnech 10. až 14. června 2008 proběhl festival Film a dějiny 2008, věnovaný problematice Pražského jara. Akce byla zaměřena na reflexi obrodného procesu v médiích,
především ve filmu.
Festival byl rozdělen do tří bloků: dopolední, vzdělávací, byl určen školám, odpolední pak náročnějším divákům a večerní představil divácky nejatraktivnější filmy. V rámci
festivalu bylo promítnuto 24 snímků, hraných filmů i dokumentů, které zhlédlo přes tisíc
diváků.
Uspořádány byly dva debatní večery a několik diskusí. Jako hosté se před filmovými
plátny objevili například kameraman Stanislav Milota, režisér Vlastimil Venclík, ekonom
Věněk Šilhán nebo novinář Jiří Dienstbier.
Vedle snímků relativně objektivně popisujících průběh Pražského jara 1968 i následující období byly v rámci festivalu promítnuty také filmy hrubě dezinterpretující tehdejší
události. Jako filmová specialita proběhl v kině Aero noční maraton s normalizačními
filmy režiséra Karla Steklého. Všechny filmové projekce zahájil odborným výkladem lektor.
Festival se odehrával v kině Aero, v kině Světozor, v letním kině Střelák na Střeleckém
ostrově a na náměstí Jiřího z Poděbrad. Partnerem projektu byly Úřad městské části
Praha 3, týdeník Respekt a kino Aero.
2. Výstavní činnost
Charakter výstavní činnosti Ústavu byl určován především třemi základními snahami: 1. připomínat klíčové „výroční“ události tohoto roku (1938, 1948, 1968), 2. spolupracovat s různými institucemi a zapojovat se i do cizích projektů, 3. vystavovat pokud
možno na co nejvíce místech v republice.
Přehled výstav realizovaných v roce 2008:
Osudy našich sousedů
Zahájení: 23. únor 2008
Praha – Písecká brána, Úřad městské části Prahy 6, základní školy v Praze, Dejvická
ulice
Koncept výstavy vycházel z dokumentárního cyklu Příběhy 20. století, který připravili novináři z o.s. Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem Rádio Česko za odborné spolupráce historiků Ústavu. Výstava prezentuje různé vybrané
osobnosti – veterány 2. světové války, oběti holocaustu, politické vězně, disidenty z Prahy 6.
Aby se to už neopakovalo
Zahájení: 30. březen 2008
Praha – Žofín, Filozofická fakulta UK, Karviná – Obchodně podnikatelská fakulta, Příbram – Památník Vojna, Brno – Právnická fakulta MU
Výstava byla věnována historii K 231 – Sdružení bývalých politických vězňů, které
v roce 1968 vzniklo jako jeden z významných projevů oživení občanské společnosti. Výstava zahrnuje celkem 15 tematických panelů a čtyři vitríny s ukázkami dobových dokumentů a publikací o K 231.
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Oběti okupace
Zahájení: 21. srpen 2008
Praha – Václavské náměstí
Výstava Oběti okupace byla součástí většího výstavního projektu Národního muzea,
Vojenského historického ústavu, Senátu Parlamentu České republiky a Ústavu …a přijely tanky 1968, zahájeného 21. srpna 2008 na Václavském náměstí před historickou budovou Národního muzea.
1968 - Naděje nebo boj o moc?
Zahájení: 21. srpen 2008
Praha – Písecká brána
Výstava dokumentovala, jak se okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy
konkrétně dotkla významné části hlavního města Prahy. Součástí výstavy se staly nedávno nalezené fotografie srpnových událostí a originální dobové plakáty ze sbírky
pana Pavla Macháčka. Část výstavy byla věnována obětem z řad občanů městské části
Praha 6 a obětem, které v jejím prostoru zahynuly.
Za vaši a naši svobodu – Protesty proti srpnové okupaci Československa: BLR, MLR,
NDR, PLR a SSSR
Zahájení: 21. srpen 2008
Praha – Strakova akademie, Brno – Fakulta sociálních studií MU
Výstava prezentovala protesty jednotlivců a skupin občanů proti násilnému potlačení Pražského jara v zemích, odkud byla do Československa v roce 1968 vyslána okupační vojska. Vedle jiných témat přibližovala také postihy Bulharů, Litevců, Lotyšů, Maďarů, Němců, Poláků, Rusů a příslušníků jiných národností za jejich aktivní protesty.
1938 – Mnichovská zrada
Zahájení: 29. září 2008
Praha – Písecká brána
Výstava byla součástí projektu Osmičky v čase a popisovala vývoj v Československu od
28. října 1918 po mnichovskou dohodu v září 1938. Vedle jiného prezentovala spojeneckou a přátelskou smlouvu a smlouvu o zárukách mezi Francií a Československem, mnichovskou dohodu a také svědectví pamětníků těchto událostí z řad občanů Prahy 6.
21. srpen 1968 ve fotografii
Zahájení: 6. říjen 2008
Praha – KC Novodvorská, KC Sigma, základní školy Prahy 4
Putovní výstava ke 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, připravená ve spolupráci s Městskou částí Praha 4, byla instalována v Kulturním centru Novodvorská a pak v průběhu roku postupně prezentována ve vybraných základních školách Prahy 4.
Výstava pojednávala o obětech srpnové okupace na území Prahy 4 a byla doplněna řadou fotografií Pavla Macháčka z 21. srpna 1968, pořízených na různých místech Prahy.
Na úsvitu
Zahájení: 13. říjen 2008
Praha – Úřad vlády
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Výstavu k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv podpořil Ústav přípravou panelů věnovaných tématu porušování lidských práv v Československu v 50. letech minulého století.
Tváře moci
Zahájení: 28. říjen 2008
Brno – náměstí Svobody, ABS – Kanice, Praha – Václavské náměstí, loď Florentina (u Právnické fakulty UK)
Výstavu tvořilo 32 panelů s 28 portréty funkcionářů Sboru národní bezpečnosti působících v letech 1948–1989 v centrálních složkách a součástech Státní bezpečnosti v Praze a Středočeském kraji. Průvodní čtyři panely popisovaly úkoly a organizaci útvarů politické policie.

Výstava Tváře moci v Praze a v Brně poprvé ukazovala konkrétní funkcionáře komunistického
bezpečnostního aparátu, kteří byli zodpovědní za různé formy postihu československé společnosti.
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Sovětské tajné služby v Československu
Zahájení: 19. listopad 2008
Praha – Senát Parlamentu ČR, loď Florentina (u Právnické fakulty UK)
Výstava byla doprovodnou akcí mezinárodní konference Aktivity sovětských tajných
služeb ve střední a východní Evropě II., pořádané v Senátu Parlamentu České republiky.
Poprvé byly ve větší míře prezentovány dokumenty o spolupráci ministerstva vnitra,
resp. Státní bezpečnosti, se sovětskými bezpečnostními složkami.
Zkouška odvahy – Příběhy nezletilých politických vězňů padesátých let
Zahájení: 15. prosinec 2008
Litomyšl – Gymnázium Aloise Jiráska, Praha – festival Mene Tekel (2009)
Cílem výstavy bylo seznámit veřejnost s málo známým faktem, že se komunistický totalitní režim nezdráhal perzekvovat nezletilé osoby, a to ani v případech, kdy se nepodílely na odporu proti němu. Výstava mapuje osudy a odbojovou činnost čtyř skupin
založených v letech 1948–1949 a zahrnujících ponejvíce skauty, sokoly a příslušníky režimem pronásledovaných rodin – živnostníky a zemědělce. Výstava je součástí širšího
projektu, připomínajícího 50. výročí podpisu Deklarace práv dítěte.
3. Publikační činnost
Vydávání monografií, sborníků, odborných edic dokumentů i periodik realizuje v rámci Odboru edičního Oddělení publikací. Hlavním periodikem Ústavu je revue Paměť
a dějiny, vydávaná čtyřikrát ročně a určená jak odborné, tak i laické veřejnosti. K vydání
na počátku roku 2009, jako součást našich aktivit v rámci předsednictví České republiky
při Radě EU, byl připraven časopis Behind the Iron Curtain. Souběžně s přípravou publikací bylo vytvářeno kompletní zázemí publikační činnosti, včetně realizace výběrových
řízení pro tisk publikací a jejich distribuci a navazování spolupráce s vydavateli. V listopadu 2008 byla vydána směrnice upravující postup při vydávání a spoluvydávání publikací. Ke každému autorskému dílu kromě sborníků z konferencí musí být vypracován
minimálně jeden lektorský posudek. V neposlední řadě Ústav spolupracuje s Archivem
při vydávání Sborníku Archivu bezpečnostních složek.
Vědecká rada Ústavu při hodnocení činnosti za rok 2008 vzala s uspokojením na vědomí výsledky práce ve všech oborech činnosti a zároveň navrhla do dalších let některá další doporučení.
Většina publikací Ústavu pro studium totalitních režimů je k dostání v běžné knižní
distribuci.
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Přehled publikací vydaných v roce 2008
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Ladislav Kudrna: Jeden ze zapomenutých
mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311.
československé bombardovací perutě, jako
průvodce „krátkým“ 20. stoletím
Pilot RAF Petr Uruba se stal průvodcem nejen
po osudech svých, ale i dalších československých
letců. V ucelené formě je veřejnosti prezentována problematika perzekuce příslušníků Královského letectva po únoru 1948, nechybí pohled do
trpkých padesátých let, do života ve stínu mocné
Státní bezpečnosti či počátků rehabilitace v šedesátých letech.

Pavlína Formánková, Petr Koura: Žádáme trest
smrti! Propagandistická kampaň provázející
proces s Miladou Horákovou a spol.
Cílem tohoto edičního počinu bylo přiblížit čtenářům jednu z nejmohutnějších a nejpropracovanějších propagandistických kampaní padesátých let minulého století. Z mnoha archivních dokumentů se dovídáme, jak kampaň probíhala a jakým způsobem do ní byly zapojeny nejen stranické orgány, ale i široká veřejnost včetně dětí.

Jana Pávová: Demagog ve službách strany.
Portrét komunistického politika a ideologa
Václava Kopeckého
Biografická publikace představila životní dráhu
a politickou kariéru Václava Kopeckého, význačného funkcionáře Komunistické strany Československa, někdejšího ministra informací a kultury. Kniha
je pokusem o zmapování jeho postojů a chování
prostřednictvím řady citátů a epizod z jeho života
i množství obrazového materiálu.
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Pavel Vaněk: Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951–1955
Kniha je zaměřena na vývoj a organizační strukturu Pohraniční stráže po roce 1948 na příkladu
chebské a znojemské pohraniční brigády. Zabývá se i dopadem působení pohraničníků na místní
obyvatelstvo a přibližuje osudy těch, kteří se pokusili státní hranici překročit.

Petr Blažek: Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí. Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968
Publikace představila české veřejnosti protest
Ryszarda Siwce, který se 8. září 1968 na varšavském Stadionu Desetiletí zapálil na protest proti účasti polských jednotek na okupaci Československa. Poprvé byly v českém jazyce publikovány takřka veškeré dostupné archivní dokumenty
o jeho činu, včetně jeho vlastních textů a dobových fotografií.

Prokop Tomek: Systém sjednocené evidence
poznatků o nepříteli (v československých podmínkách)
Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli byl ojedinělým projektem přísně tajné databáze osob označených za nepřátele Sovětského svazu a jeho satelitů. Edice dokumentů přiblížila budování i příklady praktického využití informačního systému SSEP v Československu v letech
1977–1989.
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Milan Bárta, Lukáš Cvrček, Patrik Košický, Vítězslav Sommer: Oběti okupace. Československo
21. 8.–31. 12. 1968
Přehledná publikace přinesla dosud nezveřejněná fakta o životech a smrti československých občanů v souvislosti s okupací pěti armádami Varšavské smlouvy
v roce 1968. Autoři věnovali pozornost
politickým a vojenským aspektům invaze, popsali trestnou činnost cizích vojáků
a v medailonech se zaměřili na konkrétní
osudy jednotlivých obětí. Kniha byla vydána i v angličtině.
Mnichov 1938 a česká společnost – sborník
z mezinárodního sympozia k 70. výročí mnichovské dohody
Sborník představil pestré názorové spektrum
mezinárodního vědeckého sympozia, které se
v září 2008 konalo na půdě Ústavu pro studium
totalitních režimů. Obsahuje všechny příspěvky
účastníků, českých a německých historiků Roberta Kvačka, Václava Kurala, Hanse H. Hahna, Evy
Hahnové, Miloše Trapla, Ladislava Kudrny a Zdeňka Hazdry.

Petr Blažek, Patrik Eichler, Jakub Jareš: Jan Palach 69
Sborník, vydaný ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, poprvé obsáhl nejen
detailní historický popis příběhu Jana Palacha, ale
přiblížil také jeho teologickou, filozofickou i uměleckou reflexi a osudy Palachových předchůdců
i následovníků. Součástí knihy je rozsáhlá edice
archivních dokumentů a fotografií a filmový DVD
disk s šesticí dokumentárních a uměleckých snímků.
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Převod dokumentů do elektronické podoby (digitalizace)
Důležitým úkolem Ústavu je také převod dokumentů z archivních fondů a sbírek Archivu bezpečnostních složek do elektronické podoby, který umožní příslušnou míru
ochrany archiválií první kategorie a také vybudování elektronického (digitálního) archivu. Gestorem digitalizace a zpracování dat do informačního systému je Odbor informatiky a digitalizace.
Oddělení správy a vývoje informatiky, Oddělení rozvoje evidencí a Oddělení
digitalizace se podílela na vytváření potřebného programového vybavení, zpracování datových souborů a jejich verifikaci, digitalizaci originálních archiválií i mikrofišových
předloh pro potřeby Archivu i Ústavu. Ve vzájemné spolupráci zahájily přípravné práce
na – v českých podmínkách ojedinělém – projektu digitalizace archivních fondů a sbírek.
Úvodní kroky musely být zahájeny s pomocí hardwarového a softwarového vybavení delimitovaného v únoru 2008 z ministerstva vnitra, ministerstva obrany a Úřadu pro
zahraniční styky a informace. Pouze ta část vybavení, která odpovídala záměru, byla využita a implementována do informačního systému Ústavu.
Jedním z prvních úkolů Ústavu bylo vybudování a zprovoznění nového evidenčního pracoviště Archivu, které je dle zákona lustračním místem pro řadu státních orgánů. Kromě spojení převzatých různorodých datových a programových souborů do jednoho celku bylo cílem zefektivnění a zkvalitnění vyhledávání v evidenčních záznamech
a archivních fondech. V průběhu roku byly datové zdroje validovány, ale i doplňovány
ve smyslu zákona novými registračními či archivními záznamy pro zkvalitnění a zrychlení evidenčního šetření. Centrální budovu Havelkova (Siwiecova) se podařilo síťově propojit s pracovišti Archivu v Praze (Na Struze) a v Kanicích u Brna, což přispělo k větší flexibilitě a efektivitě při plnění společných úkolů. Ve spolupráci s ABS a externími odborníky byly zahájeny konzultační, analytické a vývojové práce na archivačním informačním
systému, včetně elektronické badatelny a systému pro správu dokumentů.

Moderní skener mikrofiší dokáže naskenovat 120 obrázků na necelé dvě minuty. Digitalizační pracoviště
Ústavu pro studium totalitních režimů.
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Internetové stránky Ústavu a Archivu
V březnu 2008 byl nahrazen prozatímní statický web Ústavu moderním dynamickým redakčním systémem pro správu webových stránek s využitím technologií PHP,
HTML, XML, MySQL, Java Script. O tři měsíce později byly zprovozněny webové stránky Archivu. Webové sídlo z důvodu použití nových technologií pro vyhledávání a prezentaci publikovaných dat prošlo v průběhu roku zásadní proměnou. Vzhledem k požadavkům Archivu na zpřístupnění archiválií v elektronické podobě bylo webové
sídlo přesunuto ze stávajícího virtuálního serveru na server fyzický, lépe vyhovující
kladeným nárokům.
Webové sídlo Ústavu www.ustrcr.cz
Internetová stránka Ústavu obsahuje 590 webových stránek s více než 11 000 soubory (pdf, mp3, flv, jpg a dalšími) prezentujícími domácí i zahraniční veřejnosti činnost
Ústavu, badatelské a dokumentační projekty, organizování výstav, přednášek, konferencí a seminářů. Obsah takového rozsahu vzbudil kladné ohlasy u veřejnosti, které se
projevily především v nárůstu návštěvnosti webového sídla. Největší ohlas z pohledu
návštěvnosti stránek vzbudil projekt Srpen 1968 (www.ustrcr.cz/cs/srpen-1968).
Základní údaje ke stránce www.ustrcr.cz
• počet stránek v systému ............................................................................................................... 590
• počet souborů (pdf, jpg, mp3,...)............................................................................................11 071
• počet jazykových verzí.........................................................................................................................2
Statistika návštěvnosti za rok 2008
• počet všech návštěv................................................................................................................205 907
• počet unikátních návštěv........................................................................................................127 181
• denní průměr návštěv................................................................................................................562 59
• počet zhlédnutých stránek............................................................................................... 1 004 634
• průměr zhlédnutých stránek za návštěvu.............................................................................. 4,88
• průměrný čas strávený na webu.......................................................................................00:05:08
Webové sídlo Archivu www.abscr.cz
Webové sídlo Archivu bezpečnostních složek poskytuje obecné i konkrétní informace
pro širokou domácí i zahraniční veřejnost o činnosti ABS a webových výstupech, zvláště
pak k Archivním pomůckám, které jsou výsledkem naplňování zákonů č. 107/2002 Sb.,
kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony, č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek. Webové sídlo poskytovalo na konci roku 2008 přibližně 600 archivních
a evidenčních pomůcek čítajících přibližně 50 000 souborů a 480 000 databázových
záznamů.
Evidenční podklady bývalé Státní bezpečnosti včetně vojenské kontrarozvědky a odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti ČSR v podobě, ve které byly k 1. únoru 2008 předány Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem
obrany ČR a Ministerstvem spravedlnosti ČR (Evidenční záznamy podle § 7 zákona
č. 107/2002 Sb.), byly zveřejněny na stránkách v nové, kvalitnější podobě. Hlavní důraz
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20 000 připojení
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2. listopad 2008

30. říjen 2008

27. září 2008

25. srpen 2008

23. červenec 2008

20. červen 2008

18. květen 2008

15. duben 2008

13. březen 2008

9. února 2008

2. ledna 2008

Návštěvnost webových stránek Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu
bezpečnostních složek
40 000 připojení

Mapa návštěvnosti webových stránek Ústavu pro studium totalitních režimů
a Archivu bezpečnostních složek

Celkem více než 206 tisíc návštěvníků z 147 zemí.

0 – 100

100 – 170 000

170 000 a více

počet návštěvníku webu celkem

noví návštěvníci

176 416

60,42 %

Slovensko

8 201

61,00 %

USA

3 511

74, 11 %

Německo

3 311

73, 84 %

Francie

1 672

83, 67 %

Velká Británie

1 488

79, 44 %

Kanada

1 409

70, 76 %

Polsko

1 108

57, 31 %

Švýcarsko

844

66, 00 %

Itálie

809

66, 63 %

Česká republika
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byl kladen na sjednocení vzhledu výstupů, které byly původně u každé instituce jiné
(struktura, forma, apod.).
Základní údaje www.abscr.cz
• počet stránek v systému.................................................................................................................141
• počet souborů (pdf, jpg, mp3...)............................................................................................ 50 585
• počet archivních pomůcek (protokoly)......................................................................................602
• počet záznamů v databázích archivních a evidenčních pomůcek......................... 483 356
• počet záznamů v databázi Evidenčních pomůcek MV................................................ 122 518
• počet jazykových verzí.........................................................................................................................2
Statistika návštěvnosti za rok 2008
• počet všech návštěv.................................................................................................................131 167
• počet unikátních návštěv ........................................................................................................82 713
• denní průměr návštěv ............................................................................................................. 358,38
• počet zhlédnutých stránek ...............................................................................................1 471 705
• průměr zhlédnutých stránek za návštěvu ........................................................................... 11,22
• průměrný čas strávený na webu ...................................................................................... 00:07:35
Rozvoj evidencí
Oddělení rozvoje evidencí zahájilo v úzké součinnosti s Archivem bezpečnostních
složek přepis, analýzu a verifikaci dat podstatných pro zkvalitnění a zrychlení úředních
a badatelských žádostí. Postupně začalo zpracovávat dokumenty umožňující validaci
informací uložených v elektronických evidencích i zpracování archivních pomůcek zveřejňovaných na webové stránce Archivem bezpečnostních složek.
V rámci zpracovávání evidenčních záznamů byly v roce 2008 realizovány tyto úkoly:
1. Přepis a kontrola registračních a archivních protokolů hlavní správy rozvědky (I.
správy SNB) – 31 knih.
2. Přepis seznamu personálních spisů náborovaných osob a příslušníků I. S-SNB odeslaných do archivu MV v letech 1959–1989 a kmenových knih I. správy SNB – 2 knihy.
3. Vytvoření přehledu příslušníků I. správy SNB, vzniklého z:
a) materiálů dohledaných ve spisovém fondu I. S-SNB – 14 knih,
b) přepisu personálních karet příslušníků I. S-SNB, u kterých byl služební poměr ukončen před rokem 1989 – 1600 karet,
c) přepisu operativních příloh personálních karet příslušníků I. S-SNB – 1500 karet.
4. Přepis kartotéky bezpečnostních poznatků k bývalým příslušníkům I. S-SNB (provalové karty).
5. Vytvoření seznamu podsvazků u svazků řádu „1“ a „8“ I. S-SNB.
6. Přepis a kontrola archivních protokolů Zpravodajské správy generálního štábu (ZS
GŠ) – 10 knih.
7. Přepis seznamu kádrových příslušníků ZS GŠ na jednotlivých rezidenturách.
8. Kontrola a příprava pomocných registračních protokolů a registračních protokolů
vojenské kontrarozvědky (VKR) – 428 knih.
9. Přepis kartotéky personálních karet kádrových příslušníků VKR – 7333 karet.
10. Přepis kartotéky personálních spisů příslušníků ministerstva vnitra – 290 000 karet.
11. Přepis tzv. převzatých svazků ze statisticko-evidenčního odboru FSZS – 4 knihy.
12. Kontrola a příprava registračních protokolů KS MV Praha a Brno.
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Digitalizace dokumentů
V roce 2008 byl systém digitalizace dokumentů ministerstev vnitra, obrany a Úřadu
pro zahraniční styky a informace sjednocen a výrazně modernizován, aby zohlednil veškeré potřeby Ústavu i Archivu. Interní směrnice Ústavu o digitalizaci dokumentů upravila zodpovědnost za nakládání s archivními dokumenty při digitalizaci a jejich ukládání ve formě elektronických dokumentů. Na základě delimitační dohody byly pro Archiv
prioritně digitalizovány osobní evidenční karty bývalých příslušníků Federálního ministerstva vnitra a Sboru národní bezpečnosti, jejichž kopie byla určena ministerstvu vnitra. Systematicky byly digitalizovány vybrané archiválie v originální papírové i mikrofišové podobě. Po uzavření dohody s U.S. Memorial Holocaust Museum byl zahájen převod
fondu 425 (Židovské organizace) do elektronické podoby. Průběžně je vytvářen nový
systém pro ukládání a správu dokumentů.
Odbor informatiky a digitalizace podle typu předlohy převáděl do elektronické podoby následující data uložená v Archivu bezpečnostních složek:
• mikrografické nosiče (mikrofilmy, mikrofiše),
• statické textové, obrazové a kombinované dokumenty (papírové dokumenty a fotografie),
• audio- a videozáznamy (převod z analogových nosičů – gramofonových desek, různých typů magnetických pásků a kazet).
Delimitovaná skenovací technika jen zčásti odpovídala požadavkům na efektivní převod dokumentů do elektronické podoby, a proto bylo pracoviště rozšířeno o nové, výkonnější technické prostředky. Na konci roku 2008 Ústav využíval následující vybavení:
• 3 průtahové skenery pro skenování dokumentů v dobrém fyzickém stavu, z toho jeden skener umožňuje i skenování z plochého lože,
• 3 knižní skenery pro skenování dokumentů, které vyžadují citlivé zacházení (digitální
fotoaparát se v určitých případech používal před pořízením těchto zařízení),
• 1 skener pro ruční skenování mikrofiší / mikrofilmů,
• 1 rychlý skener pro poloautomatické skenování mikrofiší.
Od 1. února do 31. prosince 2008 bylo zdigitalizováno celkem 4 769 642 stránek dokumentů. Přehled digitalizace:
Typ zařízení 					

Popis 				

Průtahové skenery 				
						
						
						
						

Dokumenty v dobrém
fyzickém stavu, kde
nehrozí jejich poškození
přechodem přes podavač
(kartotéky, pevný papír)

2 448 519

Knižní skenery a digitální fotoaparát 		
						

Dokumenty, které vyžadují
citlivé zacházení

263 432

Skener mikrofiší Kodak 			

Mikrofiše 			

69 937

Skener mikrofiší Zeutschel 			

Mikrofiše 			

1 987 754

Pozn.: Externí firma dále digitalizovala 187 ks mikrofilmů (259 412 stránek).
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Kancelář Ústavu
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 a vedla spisovou agendu Ústavu a Rady Ústavu. Současně plnila rozhodnutí ředitele Ústavu a koordinovala činnost ostatních útvarů zejména při plnění schváleného plánu činnosti na
rok 2008. Na poli mezinárodní spolupráce byla v prvním roce existence Ústavu důležitým krokem příprava a podepsání smluv se zahraničními partnery v Polsku, Maďarsku
a na Slovensku. Současně probíhala jednání o podepsání dohod s partnery v Rumunsku, na Ukrajině a v Rusku.

Spolupráce s institucemi v České republice
Ústav se společně s nejbližším partnerem, Archivem, od počátku snažil navazovat úzkou spolupráci s tuzemskými institucemi s cílem překonat určitý despekt, který panoval v některých vědeckých kruzích před jeho vznikem. Prakticky okamžitě bylo jednáno s Národním muzeem o participaci na akcích k výročí 21. srpna 1968 (výstava), v letním semestru proběhl cyklus přednášek na Filozofické fakultě UK. Spolupráce vyvrcholila realizací konference zaměřené na neobvyklé pohledy na Pražské jaro 1968 a přípravou publikace o Janu Palachovi.
V rámci projektu Odboj a odpor proti komunistickému režimu byla vytvořena pracovní
skupina, jejíž členy tvoří zástupci Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzity obrany v Brně, Technické univerzity v Liberci, Ústavu pro soudobé dějiny a Národního archivu, která se kromě vlastní badatelské činnosti podílí na tvorbě metodických postupů při výzkumu tzv. III. odboje.
Příprava výstavy Na frontě studené války probíhala ve spolupráci s pracovníky Vojenského historického ústavu a Muzea hl. m. Prahy. Odborný i výstavní potenciál Ústavu
byl využit i při přípravách festivalu Mene Tekel, realizovaného v prostorách Univerzity
Karlovy v únoru 2009.
Specifickou formou spolupráce byla koordinace vzájemných akcí s partnerskými institucemi prostřednictvím vybraných členů Vědecké rady Ústavu.
V oblasti vzdělávání byla navázána důležitá spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Asociací učitelů dějepisu i konkrétními školními institucemi, pro
něž Ústav připravil odborné semináře věnované výuce soudobých dějin. Za neméně
důležité lze považovat navázání spolupráce s Národním filmovým archivem při přípravě výukových pomůcek a Českou televizí i rozhlasem při zpracovávání audiovizuálního
archivního materiálu, resp. historických pořadů.
Významné místo v činnosti Ústavu zaujímaly akce realizované ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR (mezinárodní konference), Úřadem vlády ČR (výstava, návštěva disidentů k 21. srpnu 1968, workshop), orgány veřejné správy – městské části Praha 1, Praha
3, Praha 4 a Praha 6, Brno-střed aj. (výstavy), Památníkem Vojna (výstava), Polským institutem v Praze, Českou křesťanskou akademií (přednáška), Veřejným ochráncem práv, Libri prohibiti, základními školami (výstavy, přednášky), nadací Člověk v tísni, o.s. Post Bellum (webový portál), sdružením PANT, Antikomplex o.s. a o.p.s. Opona. V rámci plnění
závazků vyplývajících z delimitačních protokolů bylo digitalizováno cca 290 000 osobních evidenčních karet, které Archiv předal k dalšímu využití ministerstvu vnitra.
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Mezinárodní spolupráce
Dohody s partnerskými institucemi
Ústav se krátce po svém konstituování zapojil do aktivit v zahraničí, aby dostál své
úloze i v mezinárodním měřítku. Jednou z prvních akcí byla účast na slyšení Evropské
komise Crimes Committed by Totalitarian Regimes v Bruselu, organizovaném za slovinského předsednictví při Radě EU.
Po několika vzájemných jednáních došlo v roce 2008 k podepsání základních dohod o spolupráci s vybranými partnerskými institucemi, které umožní prohlubovat
vzájemnou spolupráci, výměnné badatelské pobyty, sdílení zkušeností v rámci společných projektů a výměnu periodických i neperiodických publikací nejen Ústavu, ale
i Archivu bezpečnostních složek.
Jako první byla 8. září 2008 v Praze podepsána třístranná dohoda s polským Ústavem národní paměti (IPN). Dne 25. října 2008 podepsali ředitelé Ústavu a Archivu
v pražské rezidenci velvyslance USA dohodu o spolupráci s United States Memorial
Holocaust Museum. A ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 zástupci Ústavu a Archivu v Bratislavě a Budapešti podepsali spolupráci s Ústavem pamäti národa a Historickým archivem státobezpečnostních služeb Maďarska a vzájemně se seznámili s projekty
partnerských institucí.

Podpis historicky první dohody o spolupráci se zahraničním partnerem, polským IPN. Zleva ředitel
ÚSTR Pavel Žáček, předseda IPN Janusz Kurtyka, ředitel ABS Ladislav Bukovszky.

Workshop „Zřízení platformy Evropské paměti a svědomí“
V souvislosti s připravovaným březnovým slyšením v Evropském parlamentu v rámci českého předsednictví v Radě EU inicioval Ústav ve spolupráci s Úřadem vlády ČR
workshop, jehož úkolem bylo připravit věcné i právní podmínky pro zřízení evropské
platformy pro překonávání společné totalitní minulosti. Pracovní setkání se uskuteč62

nilo 10.–11. listopadu 2008 v Lichtenštejnském paláci za účasti zástupců z 18 zemí Evropské unie a Srbska.
Kromě představitelů vládních institucí (ministerstev) a zastupitelských úřadů se akce
zúčastnilo 16 partnerských institucí ze 12 států. Všichni delegáti vyjádřili podporu vzniku platformy Evropské paměti a svědomí a přijali Souhrn závěrů (Summary of Conclusions), který konkretizoval cíle platformy a její geografický a historický rámec. Předmětem diskuse byla i složitá otázka právní podoby připravované platformy. Byla vytvořena mezinárodní pracovní skupina, jejíž členové připravovali deklaraci pro veřejné slyšení organizované Ústavem v Evropském parlamentu v Bruselu v březnu 2009.
Účastníci workshopu i přes některé názorové rozdíly výrazně podpořili vznik platformy. Workshop inicioval tolik potřebnou diskusi na evropské úrovni, týkající se překonávání totalitní minulosti Evropy, a to hlavně komunistických totalitních režimů
a jejich zločinů.
Setkání s běloruskými aktivisty
V rámci svého studijního pobytu v České republice navštívila 17. dubna 2008 skupina šesti běloruských opozičních aktivistů i Ústav a Archiv. Při setkání s oběma řediteli se živě zajímali o vznik Ústavu a Archivu a jejich přínos ve složitém procesu vyrovnávání se s totalitní minulostí jak z morálního, tak i z legislativního hlediska. Následně si v Ústavu prohlédli výstavu o K 231, digitalizační pracoviště, badatelnu a depozitáře Archivu.
Návštěva velvyslankyně Lotyšské republiky
Velvyslankyně Lotyšské republiky v ČR Argita Daudze navštívila Ústav 17. dubna 2008.
Zajímala se o jeho vznik, činnost a zákonné poslání. Zároveň představitele Ústavu i Archivu informovala o činnosti obdobně zaměřených institucí v Lotyšsku. Předmětem jednání byla vzájemná spolupráce při zkoumání historie obou totalitních režimů ve střední
a východní Evropě.
Návštěva partnerů z Polska
Dne 3. dubna 2008 navštívili Ústav pro studium totalitních režimů ředitel krakovské
pobočky Ústavu národní paměti dr. Marek Lasota a P. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, který
v minulém roce vydal s velkým ohlasem knihu mapující aktivity komunistické tajné policie proti katolické církvi v krakovské arcidiecézi. V doprovodu ředitele Ústavu a Archivu si prohlédli pracoviště Ústavu a archivní depoty. Odpoledne se v Polském institutu
uskutečnilo s polskými hosty diskusní setkání.
Jednání s německými partnery
Ve dnech 19.–21. února 2008 se v Berlíně uskutečnilo setkání vedení Ústavu se Spolkovou zmocněnkyní pro podklady státněbezpečnostní služby bývalé NDR (BStU) Marianne Birthlerovou, na němž byla projednána možnost uzavření bilaterální dohody o vzájemné spolupráci mezi Ústavem, Archivem a BStU. Součástí návštěvy byla i účast na panelové diskusi v rámci vzpomínkového večera k historickým událostem roku 1918, 1938,
1948 a 1968 v Československu. Vzpomínkový večer organizovala Nadace pro zpracování diktatury SED v Berlíně ve spolupráci s velvyslanectvím ČR ve Spolkové republice Německo. Ředitel Ústavu prezentoval německé veřejnosti poslání, úlohy a činnost nově založeného Ústavu a Archivu.
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V Berlíně ve dnech 28.–29. července 2008 zasedla mezinárodní přípravná pracovní
skupina zástupců partnerských organizací z Německa, Rumunska, Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky. Skupina projednávala vytvoření mezinárodní dohody, jejímž cílem je vznik Evropské pracovní sítě již existujících institucí ve střední a východní Evropě,
zabývajících se vyrovnáním s komunistickou totalitní minulostí. Podpis dohody o vzájemné podpoře, koordinovaném postupu na mezinárodní úrovni a spolupráci účastnických
institucí byl naplánován na prosinec 2008.
Podepsání dohody o vytvoření Evropské pracovní sítě institucí spravujících archivní materiály bývalých komunistických tajných služeb a represivních orgánů totalitních režimů
se uskutečnilo 16. prosince 2008. Dohodu podepsali zástupci zmiňovaných institucí. Byla
ustavena stálá koordinační komise vytvořená ze zástupců institucí, jež bude po dohodě
určovat nejdůležitější společné priority. Komisi bude předsedat v roce 2009 německý zástupce, v roce 2010 zástupce Polska. Představitelé účastnických institucí se budou pravidelně setkávat jednou ročně s cílem navrhovat společné projekty, vzájemně spolupracovat při digitalizaci archivních materiálů a organizovat společné putovní výstavy.
Jednání s partnery v Ruské federaci
V prosinci 2008 se uskutečnilo jednání zástupců Ústavu s představiteli mezinárodního
sdružení Memorial, zaměřené na přípravu podpisu dohody o spolupráci a účasti na plánovaném březnovém slyšení v Evropském parlamentu. S velvyslancem ČR v Moskvě Miroslavem Kostelkou byly projednány plánované aktivity Ústavu v rámci předsednictví ČR
v Radě Evropské unie a možnosti spolupráce především při pořádaní výstav v prostorách
Českého centra.
Jednání s partnery na Ukrajině
V polovině prosince navštívili představitelé Ústavu Ukrajinský institut národní paměti
v Kyjevě, kde s jeho ředitelem projednali podepsání dohody o spolupráci, výměně zkušeností a možnostech badatelské činnosti v archivech bývalé KGB USSR. Otevřena byla i účast
představitelů Ukrajinského institutu národní paměti na slyšení v Evropském parlamentu
a mezinárodní konferenci Odboj a odpor proti totalitním režimům ve střední a východní Evropě v dubnu 2009. S velvyslancem ČR v Kyjevě Jaroslavem Baštou zástupci Ústavu jednali
o plánovaných aktivitách v rámci předsednictví ČR v Radě Evropské unie a možnostech
spolupráce.
Jednání s organizacemi v USA a Kanadě
Na pozvání Českého a slovenského sdružení v Kanadě (Czech and Slovak Association of
Canada) vystoupil ředitel Ústavu na 60. jubilejním kongresu ČSSK, který se konal 13.–15.
června 2008 v Calgary. Představitele krajanské obce informoval o vzniku Ústavu a Archivu a mluvil na téma Historický význam „osmičkových“ let v historii České, resp. Československé republiky. S velvyslancem ČR ve Washingtonu Petrem Kolářem probral možnosti prezentace Ústavu v USA.
Spolu s Mgr. Petrem Rendekem, ředitelem Odboru informatiky a digitalizace, se zúčastnili konference ve Woodrow Wilson Center for Scholars (WWIC, Washington, D.C.), kde
prezentovali témata The Czechoslovak Inteligence Services in the Cold War: New Documents
from the Czech Archives. V rozsáhlé diskusi vystoupila také zástupkyně amerického ministerstva obrany, která přiletěla na listopadovou konferenci Ústavu a jednala zde o spolupráci při zjišťování osudů amerických válečných zajatců z Koreje a Vietnamu.
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Právní a legislativní činnost
V souvislosti se zahájením činnosti Ústavu a Archivu, završením delimitačního procesu a zabezpečením řádného chodu obou institucí plnilo Oddělení legislativní a právní úkoly týkající se především právního rozboru delimitačních protokolů, navrhování
a aprobací vnitřních předpisů, smluv a dohod a přípravy právních rozborů dle požadavků Rady Ústavu. V rámci převodu majetku státu byly vypracovány smlouvy mezi
Ústavem a Archivem a zápisy o bezplatném užívání majetku státu. Celkem bylo v Ústavu schváleno 28 vnitřních předpisů a aprobováno 100 smluv. Nedílnou součástí plnění
zákonem stanovených úkolů bylo vypracování dokumentace k zadávání veřejných zakázek, stanovisek k požadavkům jednotlivých odborů, především v oblasti licenčních
smluv, dohod o provedení práce a pracovní činnosti, jakož i řešení pracovněprávních
otázek a ochrany osobních údajů. Právní konzultace, dle potřeb jednotlivých odborů,
byly poskytovány průběžně.
V oblasti vnější legislativy Ústav v uplynulém roce připomínkoval senátní návrh na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o protikomunistickém odboji). Věcnou koncepci návrhu považoval Ústav za správnou a doporučil ho podporovat. Připomínkoval především dosah právní úpravy s odůvodněním, že navrhovaným zákonem budou Ústavu svěřeny kompetence správního úřadu, nově vznikající činnosti musejí být saturovány z rozpočtové kapitoly, a tudíž musí dojít
k navýšení finančních prostředků rozpočtové kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních
režimů, a to na průřezových ukazatelích: platy a ostatní související výdaje a navýšení specifického ukazatele: běžné výdaje (návrh a výroba pamětních odznaků).

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Ústav obdržel celkem tři žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
prvním dvěma vyhověl bezezbytku, v případě třetí pouze částečně, neboť byly požadovány i informace nad rámec ustanovení zákona, případně informace, které nejsou v působnosti Ústavu.
V roce 2008 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ani nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
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Personální zabezpečení Ústavu
V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 181/2007 Sb., byl realizován převod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Odboru archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra, Úřadu
pro zpřístupňování dokumentů ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství a Úřadu pro zahraniční styky a informace na Archiv bezpečnostních složek. Ústavu a Archivu
byl státním rozpočtem stanoven celkový počet 273 systemizovaných míst, z toho 135
v Ústavu a 138 v Archivu.
K 1. únoru 2008 bylo v Archivu obsazených 162 systemizovaných pracovních míst, a to
včetně 55 míst v dočasně zřízeném oddělení dokončení delimitací, kde byli soustředěni
i zaměstnanci přecházející k Ústavu pro studium totalitních režimů. V Ústavu bylo ke stejnému datu zaměstnáno 61 zaměstnanců. Postupně byl zahájen nábor nových zaměstnanců v Odboru zkoumání totalitních režimů a Odboru edičním převážně formou výběrového řízení, stejně jako v případě specializovaných odborných pracovních míst na úseku ekonomiky, informatiky a digitalizace. V letních měsících se podařilo stabilizovat personální situaci na veškerých řídících postech, zejména ve funkcích ředitelů odborů a vedoucích oddělení a skupin. V průběhu roku ukončilo pracovní poměr 12 zaměstnanců, včetně
těch, kteří přešli v rámci plnění svých úkolů do Archivu bezpečnostních složek.
Zaměstnanci měli možnost prohlubovat svou profesní odbornost i jazykovou vybavenost. Vzdělávací kurzy byly zaměřeny na aktuální změny v legislativě, jazykové kurzy
probíhaly dvakrát týdně přímo v budově Ústavu.
Ke dni 31. prosince 2008 měl Ústav pro studium totalitních režimů 135 zaměstnanců,
z toho 18 zaměstnanců pracovalo na poloviční úvazek.

Členění zaměstnanců ÚSTR podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2008
celkem

muži

ženy

18–20 let

0

1

1

0,7%

21–30 let

18

17

35

25,9%

31–40 let

31

13

44

32,6%

41–50 let

10

11

21

15,6%

51–60 let

7

21

28

20,7%

61 let a více

4

2

6

4,5%

celkem

70

65

135

10,0%

51,9%

48,1%

věk

celkem v %

66

100%

celkem

vzdělání

muži

ženy

Základní

0

5

5

3,7%

Vyučen

6

1

7

5,2%

Střední odborné

0

5

5

3,7%

Úplné střední všeobecné

7

12

19

14,1%

Úplné střední odborné

11

17

28

20,7%

Vyšší odborné

0

3

3

2,2%

Vysokoškolské – Bc.

4

3

7

5,2%

Vysokoškolské – Mgr.

31

16

47

34,8%

VŠ + vyšší kvalifikace

11

3

14

10,4%

Celkem

70

65

135 100,0%

O práci Ústavu se intenzivně zajímají média. Ředitel Pavel Žáček v obležení novinářů po tiskové konferenci.
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Ústav a masmédia
V souvislosti s konstituováním Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek probíhaly v některých médiích diskuse o vzniku nové instituce,
potřebě očisty ústředních orgánů veřejné správy, respektive společenské neúnosnosti „tlusté čáry“. Na společné tiskové konferenci ředitele Ústavu a vedení ministerstva
vnitra dne 18. ledna 2008 byla v rámci projektu Otevřená minulost veřejnost informována o úspěšném převodu 890 000 blokačních karet tzv. evidence zájmových osob
bývalé Státní bezpečnosti do elektronické podoby i některých podrobnostech souvisejících se vznikem obou nových organizačních složek státu, včetně procesu přebírání archivních fondů a sbírek Archivem bezpečnostních složek.
Dne 1. února 2008 za velkého zájmu proběhla první tisková konference, na které
byla média informována o aktuálním stavu vzniku Ústavu i Archivu, převodu pracovních míst, delimitaci movitého i nemovitého majetku do kapitoly č. 355, rozsahu
přebíraných archivních materiálů, zřizování centrální badatelny v budově Havelkova
i výhledech převodu archiválií do elektronické podoby (digitalizace).
V souvislosti s volbou prezidenta České republiky některá média nařkla Ústav,
resp. Archiv ze zneužití evidenčních záznamů převzatých dle zákona od ministerstva obrany – Vojenského zpravodajství. Ředitel Ústavu jakýkoliv únik informací vyloučil (srov. článek Ústav dokumenty StB nezneužívá, Právo, 21. 2. 2008). K výročí převzetí moci Komunistickou stranou Československa 25. února 1948 Ústav prezentoval v denním tisku některé z připravovaných článků určených pro vlastní revue Paměť a dějiny.
Klíčovým médiem pro informování laické i odborné veřejnosti se od počátku stala webová stránka Ústavu (www.ustrcr.cz), na níž byly dočasně zveřejněny evidenční záznamy převzaté Archivem od ministerstev vnitra (Úřadu pro zahraniční styky a informace),
obrany a spravedlnosti. V souvislosti s mediální diskusí o činnosti skupiny Radka a Josefa Mašínů – mj. v reakci na udělení medailí předsedy vlády Mirka Topolánka jejím žijícím
členům – zástupci Ústavu zdůrazňovali potřebu zahájení rozsáhlého badatelského projektu zaměřeného na rozličné formy protikomunistického odboje a odporu (III. odboj).
Pozitivní ohlas měl i nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. března 2008 ve věci podnětu poslanců ČSSD a KSČM ohledně údajné neústavnosti zákona č. 181/2007 Sb. Další
kolo veřejné diskuse odstartovala návštěva předsedy vlády v budově Ústavu i Archivu
dne 4. dubna 2008, kdy s ním vedení obou institucí pod kontrolou médií jednalo především o nové budově Archivu.
Po zřízení institutu tiskového mluvčího začal Ústav s Archivem aktivně prezentovat
výsledky své činnosti a podporovat veřejný diskurz o otázkách překonávání pozůstatků
totalitní minulosti. V průběhu tiskové konference konané 20. června 2008 byla spuštěna
webová stránka Ústavu, zaměřená na prezentaci video- i audiomateriálů, fotografií a archiválií z roku 1968 (www.ustrcr.cz/cs/srpen-1968). Kromě digitalizovaných dokumentů ústředních státních orgánů i ministerstva vnitra (Státní bezpečnosti) ze srpna 1968
byl prezentován významný nález originálních nahrávek Čs. rozhlasu z let 1968/1969.
Dne 25. července 2008 zorganizoval první tiskovou konferenci také Archiv, který kromě vlastní činnosti prezentoval svou webovou stránku www.abscz.cz, včetně digitální podoby pomocných registračních protokolů bývalé Vojenské kontrarozvědky (VI.
a poté III. správa SNB), které byly v rámci naplňování zákona zveřejněny ve formě archivních a registračních pomůcek.
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V reakci na mediální kampaň uspořádal ředitel Ústavu s Archivem dne 30. července
2008 mimořádnou tiskovou konferenci, na níž vystoupil i poslanec Walter Bartoš. Kromě základních informací o činnosti Vojenské kontrarozvědky byly představeny její primární dokumenty o spolupráci se sovětskou Státní bezpečností (KGB), administrativě
vedení agenturně-operativních spisů i samotné spisy (evidenční záznamy) vedené ke
třem současným poslancům Parlamentu ČR, zveřejněné s jejich souhlasem (spis dalšího poslance zveřejněn nebyl). Kromě toho byly Archivem publikovány osobní evidenční karty bývalých příslušníků Vojenské kontrarozvědky zodpovědných za založení a vedení předmětných spisů. Na konferenci také zazněl příslib prezentace přehledu dalších důstojníků Státní bezpečnosti coby osob vykonávajících operativní i administrativní činnost politické policie. Média věnovala nemalou pozornost diskusi o praktikách
Státní bezpečnosti i její specifické složky Vojenské kontrarozvědky, středem pozornosti byly kromě obsahu spisů také jednotlivé kategorie spolupráce, včetně důvěrníků.
V souvislosti s pozváním disidentů z bývalého komunistického bloku se média zajímala o jejich činnost na podporu Čechů a Slováků v srpnu a po srpnu 1968, formou interview byly prezentovány jejich další životní osudy. Před čtyřicátým výročím okupace vojsky Varšavské smlouvy byly v denících prezentovány výsledky badatelského úsilí Ústavu, včetně úplného seznamu obětí, pomoci okupantům i odporu proti nim v řadách příslušníků Státní bezpečnosti apod. Na webové stránce Ústav zveřejnil organizační schéma a jména příslušníků krajské správy Sboru národní bezpečnosti (včetně Státní bezpečnosti) v Praze a Středočeském kraji ve stavu k 21. srpnu 1968 a vybrané fotografie z provenience sovětské a východoněmecké Státní bezpečnosti ze srpnových dní. Vzpomínka na oběti okupace z roku 1968 pod patronací Ústavu i následná diskuse s návštěvníky proběhla i na 21. ročníku festivalu Open Air Music v Trutnově.
Dne 2. září 2008 vystoupil ředitel Ústavu na tiskové konferenci pořádané Polským institutem při příležitosti výročí sebeupálení Ryszarda Siwiece a vydání publikace o jeho
životě a smrti.
Při příležitosti podpisu dohody s polským Institutem národní paměti (IPN) dne
8. září 2008 byly novinářům představeny předpokládané oblasti spolupráce, zahrnující i některé badatelské a publikační
projekty a pomoc při bádání v ruských archivech.
Dne 13. října 2008 vyšel v týdeníku Respekt č. 42 článek Udání Milana Kundery,
který byl autorsky zpracován jedním ze
zaměstnanců Ústavu a zredigován novinářem-editorem. Česká i zahraniční média v následujících týdnech nepříliš správně spojovala tento výstup s činností Ústavu. Vedení Ústavu uvádělo na pravou
míru snahy o zpochybňování či bagatelizaci archivních dokumentů z provenience
bezpečnostních složek a prezentovalo badatelské a ediční postupy uvnitř instituce.
Rozsáhlá veřejná diskuse postihla 50. léta
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minulého století v Československu, poukázala na rozporuplnost generace tzv. osmašedesátníků, zapomínání jako společenský jev či sounáležitost intelektuála s jeho životem.
Dne 27. října 2008 se zástupce Ústavu účastnil tiskové konference na Úřadu vlády ČR
při příležitosti spuštění pamětnického portálu www.pametnaroda.cz za účasti místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry.
V listopadu 2008 média zaměřila pozornost na výstavu Tváře moci, která nejprve
v Brně a posléze i v Praze na Václavském náměstí zveřejnila osudy i tváře vrcholových
funkcionářů Státní bezpečnosti z let 1948–1989.
Sérii přímých vstupů realizovala Česká televize z obou podzimních konferencí, kterých se kromě zaměstnanců Ústavu a Archivu zúčastnili i někteří zahraniční účastníci.
Přestože se v souvislosti s prosincovým jednáním Rady Ústavu některá média věnovala spíše spekulacím o osudu ředitele, uzavřelo vedení Ústavu a Archivu na tiskové
konferenci dne 19. prosince 2008 úspěšnou bilanci prvních jedenácti měsíců obou institucí představením nových publikací i výukového DVD k roku 1968.
Média stručně prezentovala jak schválení výroční zprávy za rok 2007 ze strany Senátu Parlamentu ČR, tak i základního dokumentu Ústavu – plánu činnosti na rok 2009;
konkrétně byly představeny i některé konkrétní projekty, např. biografie příslušníků
komunistické nomenklatury. V MF Dnes bylo ve spolupráci s Ústavem zahájeno publikování série Abeceda zločinů komunismu.
Kromě tiskových konferencí byli novináři o činnosti Ústavu pro studium totalitních
režimů a Archivu bezpečnostních složek informováni prostřednictvím pravidelných
tiskových zpráv. V roce 2008 jich Ústav vydal celkem šestadvacet, v nichž tiskový
mluvčí upozorňoval na veškeré podstatné akce organizované Ústavem. Další aktivní
formou informování bylo rozesílání emailového newsletteru tiskovým mluvčím (celkem 59 informací). Čeští i zahraniční novináři a kolegové z partnerských institucí (například Vojenský historický ústav, Muzeum hlavního města Prahy, Magistrát hlavního
města Prahy, Ústav paměti národa na Slovensku a řada dalších) tak byli průběžně informováni o činnosti Ústavu.
Aktivní působení Ústavu ve veřejném prostoru je zřejmé z počtu citací, respektive
vystoupení jeho zaměstnanců v médiích. Ústav a Archiv byly v prvním roce svého
působení zmíněny ve více než 1500 článcích českých médií. Jejich rozdělení bylo následující:
• Celostátní deníky............................................................................................................................... 238
• Regionální deníky............................................................................................................................. 568
• Internetové servery........................................................................................................................... 354
• Televize................................................................................................................................................. 282
• Celostátní rozhlas................................................................................................................................ 54
• Regionální rozhlas.................................................................................................................................. 9
70

Rozdělení mediálních výstupů Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu
bezpečnostních složek na jednotlivá média

Procentní rozložení mediálních výstupů dle druhů média:
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Ústav pro studium totalitních režimů i Archiv bezpečnostních složek spolupracovaly
na několika významných mediálních projektech, které nejsou ve statistickém přehledu
zahrnuty, s těmito mediálními partnery:
Česká televize:
• Srpnová noc – retrospektivní živé vysílání o událostech noci z 20. na 21. srpna 1968
v Československu (devítihodinové kontinuální vysílání na ČT2),
• Příběhy železné opony – seriál o lidech postižených komunistickým totalitním režimem,
• Neznámí hrdinové – seriál o neznámých hrdinech II. i III. odboje (pokračuje
v roce 2009),
• Tajné akce StB – seriál o konkrétních aktivitách Státní bezpečnosti (pokračuje
v roce 2009).
Český rozhlas, Post Bellum:
• Příběhy 20. století, www.pametnaroda.cz – rozhlasové příběhy lidí a jejich odkaz
pro 21. století,
• Srpnové události v rozhlasovém archivu – seriál příspěvků o dění v budově Čs.
rozhlasu a jejím okolí během vysílání.
MF DNES, idnes.cz:
• Abeceda komunistických zločinů – seriál příběhů konkrétních lidí, kterým výrazně zasáhla do života Komunistická strana Československa. Konkrétní abecední hesla –
C jako cenzura, D jako disident a další – jsou přibližována prostřednictvím vzpomínek
konkrétních osob. Spuštění seriálu připadlo na 10. prosinec 2008, den 60. výročí schválení Všeobecné deklarace lidských práv. Kromě textové podoby má seriál i televizní část
(iDnes TV), v níž vystupují též odborníci Ústavu pro studium totalitních režimů.
Zhodnocení mediálního vystupování pracovníků Ústavu
Obecně lze konstatovat, že zaměstnanci Ústavu se během jedenácti měsíců své činnosti stali
vyhledávanými respondenty pro komentování různých historických událostí v televizi i rozhlase. Získali si respekt i díky vydání řady publikací mapujících období obou totalitních režimů
(158 vystoupení historiků a badatelů v televizích, více než 300 citací v tištěných médiích).
V průběhu roku poskytl řadu rozhovorů pro domácí i zahraniční média také statutární orgán – ředitel Ústavu, který rozsáhle informoval o jeho činnosti, problémech i budoucích záměrech. V průběhu letních měsíců např. vycházely rozhovory v Aktuálně.cz, 29. srpna poskytl rozsáhlý rozhovor slovenskému vydání Veľké Epochy, 5. září bilancoval pro Lidové noviny, 17. září
vystoupil v hodinovém diskusním pořadu na ČRo 6, 27. října v Interview ČT 24, 10. listopadu
rozhovor MF Dnes, 14. listopadu Hospodářským novinám. V rámci příprav na roli Ústavu v průběhu předsednictví České republiky při Radě EU rozsáhle komentoval vyrovnávání se s komunistickou minulostí v revue Srdce Evropy č. 5/2008, která vyšla také v anglické, francouzské, německé, španělské a ruské jazykové mutaci. K výročí 17. listopadu poskytl ředitel Ústavu 18. listopadu dvacetiminutový rozhovor televizi Z1 v pořadu Interview B.T.
Sebekriticky je nutno hodnotit medializaci tragického osudu zpravodajského kurýra Miroslava Dvořáčka, která nebyla v dostatečné míře nejprve prezentována v odborném médiu Ústavu a jež v konečném důsledku vyzněla jako kauza Milana Kundery. S ohledem na spoluautora
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článku byla následná negativní kampaň vyhrocena proti Ústavu. Právě tento neplánovaný
výstup Ústavu poukázal na dichotomii zveřejňování historických poznatků v rámci svobody
bádání i publikování. Vedení Ústavu projednalo příslušná opatření; v platnosti zůstala směrnice upravující vystupování zaměstnanců Ústavu v médiích, která odlišuje oficiální stanoviska
Ústavu od výstupů neoficiálních.
V mediálních výstupech Ústavu pro studium totalitních režimů se projevily především
tři faktory, které ovlivnily jejich četnost a zaměření:
a) historická výročí – komentáře a hodnocení zaměstnanců Ústavu (například 40. výročí srpnové okupace v roce 1968, schválení Všeobecné deklarace lidských práv, listopadové události apod.). Prezentace především v on-line denících, denním tisku a televizním zpravodajství, a to nejen v hlavních zpravodajských relacích, ale také v programech
ČT 24 a Z1 (vystoupení tohoto druhu bylo loni více než 100).
b) systematické výstupy vycházející ze schváleného plánu činnosti – zejména prezentace výstupů historiků z odboru zkoumání.
Živé vstupy na ČT 24 z mezinárodních konferencí organizovaných Ústavem a Archivem:
• konference Aktivity NKVD/KGB (listopad 2008, Senát Parlamentu ČR) – deset živých
vstupů s přednášejícími, tři reportáže v hlavním zpravodajství České televize (Události),
profilový rozhovor s jednou z účastnic, diskuse v pořadu Světadíl ČT 24 s dvěma historiky přednášejícími na konferenci,
• Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro (září 2008, Filozofická fakulta UK) –
sedm živých vstupů, reportáž pro Události,
• prezentace nových publikací (Oběti okupace, Jeden ze zapomenutých mužů a další).
• vernisáže výstav (například Tváře moci Praha) – 25 zmínek v médiích včetně živého
vstupu ČT, Tváře moci Brno) – 12 zmínek),
• představování internetových projektů (velký ohlas měl zejména projekt 1968).
• zveřejňování dalších aktivit Ústavu (například vzdělávání učitelů středních škol, příprava výukových programů apod.).
c) badatelská práce novinářů – redaktoři dlouhodobě se zabývající soudobými dějinami si nacházeli a vyžadovali podklady k různým tématům a zaměstnanci Ústavu v jejich
článcích či reportážích vystupovali v roli odborníků (například články o odposlouchávání Václava Havla v MF Dnes, které převzala i slovenská média, např. deník SME).
Mezi nejrozsáhleji medializovaná témata v České republice – kromě případu Miroslava Dvořáčka (M. Kundera) – patřilo 40. výročí srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy
do Československa a vydání knihy Oběti okupace. Československo 21. 8. 1968 – 31. 12. 1968,
dále zveřejnění pomocných registračních protokolů Vojenské kontrarozvědky v červenci 2008, kterým byla zahájena činnost internetových stránek Archivu bezpečnostních
složek.
Vzhledem k tomu, že regionální média dostatečně nevyužívají informační potenciál
archivních fondů a zaměřují se na specifická regionální výročí, je pro ně na rok 2009 naplánován speciální seminář, který jim poodhalí, co vše mohou ve spolupráci s Ústavem
využívat a žádat.
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Velký zájem veřejnosti zaznamenaly internetové stránky, o čemž svědčí již výše uvedená statistika.
Zahraniční média
Vznik a činnost Ústavu pro studium totalitních režimů i Archivu bezpečnostních složek byly pečlivě monitorovány zahraničními médii. Nejvíce informací o Ústavu přinesla
slovenská tištěná i elektronická média. Největší pozornost ostatních zahraničních médií vzbudily tři události – 40. výročí okupace Československa, případ Miroslava Dvořáčka/Milana Kundery a chystané české předsednictví v Radě EU. Zejména kauza Dvořáček – Kundera vyvolala mediální ohlasy, které se mj. zaměřily i na prezentaci činnosti
Ústavu pro studium totalitních režimů. Zahraniční redakce ze Španělska, USA, Francie,
Itálie a Ruska do České republiky vyslaly své zvláštní zpravodaje, aby získaly více informací k tomuto případu. O Ústavu přinesla informace média také v Japonsku, Venezuele, Mexiku a řadě dalších zemí. Ke kauze Miroslava Dvořáčka bylo poskytnuto více než
100 rozhovorů.
Přehled zahraničních médií, která informovala o Ústavu:
• Russian Today – anglické zpravodajství ruské televize – výročí okupace Československa, profil Ústavu a Archivu – cca 20 minut
• REN TV (Rusko) – 40. výročí okupace Československa, profily pozvaných hostů
• ZAPP – Das Medienmagazin (Německo) – mediální magazín televize ARD – Dvořáček/Kundera
• L´Express (Francie) – Dvořáček/Kundera, činnost Archivu
• 24 hours (Francie) – Dvořáček/Kundera, předsednictví v EU, činnost Archivu a zpřístupňování materiálů
• Le Monde (Francie) – Dvořáček/Kundera, předsednictví EU
• Le Figaro (Francie) – Dvořáček/Kundera
• El Pais (Španělsko) – Dvořáček/Kundera
• New York Times (USA) – Dvořáček/Kundera
• Kyodo News America INC. (USA) – Dvořáček/Kundera
• Japan Today – Dvořáček/Kundera
• TV Channel One from Russia – Ústav obecně
• ARD radio (Německo) – průběžné informace o mnoha akcích Ústavu (pražský zpravodaj)
• ARD TV (Německo) – okupace, Dvořáček/Kundera
• DN (Švédsko) – předsednictví ČR v Radě EU
• Prague Wanderer – studentský časopis v angličtině – Ústav obecně
• Rzeczpospolita (Polsko) – rozhovor s Pavlem Žáčkem o mezinárodní instituci zabývající se zločiny komunismu
• The Times (Polsko) – rozhovor s řediteli Ústavu a Archivu o směřování obou institucí
• Kaleva (Finsko) – okupace Československa, celostránková reportáž o místech, kde se
nejvíce protestovalo proti Československu, a také o „nově“ vzniklém Ústavu, průvodcem
byl historik Lukáš Cvrček
• Markíza (Slovensko) – průběžně
• STV (Slovensko) – průběžně
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Činnost Ústavu v číslech
konference (mezinárodní)

2

sympozia

2

semináře

32
1

filmový festival

28

publikace
– periodické

Paměť a dějiny

4

– neperiodické

edice

4

monografie

5

katalogy výstav

8

učebnice a příručky

7
11

výstavy

27

oral history

vzpomínky pamětníků

digitalizace dokumentů

počet stránek

4 769 642

internetová stránka

počet návštěv

205 907

75

Činnost Archivu bezpečnostních složek
Úvod
K 1. únoru 2008, zároveň se vznikem Ústavu pro studium totalitních režimů, vznikla nová
organizační složka státu, Archiv bezpečnostních složek (dále jen Archiv) – nedílná součást
kapitoly státního rozpočtu č. 355 a samostatná účetní jednotka. Jako správní úřad je podle zákona přímo řízen Ústavem pro studium totalitních režimů (dále jen Ústav) a po odborné stránce v oblasti archivnictví a spisové služby Ministerstvem vnitra ČR.
V čele Archivu stojí ředitel PhDr. Ladislav Bukovszky, který po projednání Radou Ústavu a svém jmenování nahradil 4. února 2008 dočasného ředitele Mgr. Martina Pulce.
Archiv byl po šesti měsících přípravných prací dnem svého vzniku na základě zákona
č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, zařazen do sítě státních veřejných archivů České republiky a začal plnit zákonem stanovené komplexní celospolečenské úkoly zejména na
úseku archivnictví či výkonu spisové služby. Po téměř devatenácti letech od pádu komunistického totalitního režimu převzal zodpovědnost za jednotnou správu archiválií a dokumentů vzniklých činností bezpečnostních složek z let 1945–1990, zajišťuje jejich zpřístupňování a zveřejňování, zabezpečuje všestrannou péči o archiválie, jejich odborné a vědecké zpracování. Archiv umožňuje veřejnosti badatelskou činnost s těmito archivními materiály a provádí i vlastní výzkumnou a publikační činnost. Od počátku spolupracuje s ostatními veřejnými archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními,
školskými a dalšími institucemi
za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, při vědeckém bádání a využívání archiválií.
Úlohy Archivu je možné shrnout do tří okruhů činnosti – a)
správní, archivní a spisová péče,
b) vědecká činnost, c) kulturní činnost. Nelze říci, že by některý z těchto okruhů byl méně
důležitý, nicméně v současnosti je největší pozornost věnována výkonu správních (úředních)
povinností.
Prvních jedenáct měsíců existence Archivu bylo hektickým
obdobím vzniku, řešení řady
problémů spojených s převody
pracovních míst, movitého i nemovitého majetku, delimitacemi dokumentů, archivních sbírek a fondů, prostě budování
základních podmínek pro plnění zákonem stanovených úkolů. PhDr. Ladislav Bukovszky, ředitel Archivu bezpečnostních složek.
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Správa a zpracování archiválií
1. Celkové množství uložených archiválií a delimitace
V lednu 2008 byly ze strany Odboru archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Ministerstva obrany ČR – Vojenského
zpravodajství, Úřadu pro zpřístupňování dokumentů MO ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR finalizovány přípravné práce k převodu archivních materiálů, pracovních míst,
movitého a nemovitého majetku. Zejména byl urychleně řešen problém vhodných
úložných prostor, neboť žádný ze stávajících depozitářů nesplňoval požadavky zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a dalších souvisejících předpisů.

Depozitář Archivu bezpečnostních složek – pracoviště Kanice.
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Po projednání Radou Ústavu ukončil PhDr. Pavel Žáček, PhD. výkon funkce prozatímního ředitele Archivu a řádným – byť dočasným – ředitelem Archivu byl jmenován Mgr.
Martin Pulec, který se soustředil především na úspěšné završení delimitačního procesu.
K 1. únoru 2008 Archiv převzal v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 181/2007 Sb. ode všech
v zákoně stanovených subjektů evidenční a registrační pomůcky, archivní fondy včetně
agenturních, operativních, vyšetřovacích a kádrových svazků nebo spisů, archivní sbírky i jednotlivé archiválie a dokumenty, vzniklé činností bezpečnostních složek a Komunistické strany Československa a organizací Národní fronty, působících v těchto složkách v období od 4. dubna 1945 do 15. února 1990. Na základě Usnesení vlády č. 852
z 25. července 2007 byly převzaty také informační systémy, elektronické pomůcky od
Ministerstva vnitra ČR, resp. Úřadu pro zahraniční styky a informace, Ministerstva obrany ČR, včetně Vojenského zpravodajství.
Od Ministerstva vnitra ČR převzal Archiv archiválie a dokumenty spravované až dosud
Odborem archiv bezpečnostních složek MV ČR, respektive jeho předchůdci. Šlo o ucelené archivní sbírky a fondy bezpečnostních složek vzniklých po 4. dubnu 1945 anebo
soustředěné v tzv. Studijním ústavu MV, tj. z podstatné části o dokumenty vzniklé činností Sboru národní bezpečnosti, včetně Státní či Veřejné bezpečnosti, Sboru nápravné
výchovy, Pohraniční stráže, Vojsk ministerstva vnitra, útvarů a organizačních celků ministerstev vnitra, včetně operativní a spisové agendy Zpravodajské správy Generálního
štábu Československé lidové armády, písemností odboru vnitřní ochrany Ministerstva
spravedlnosti ČSR a v neposlední řadě i dokumentačních spisů Úřadu dokumentace
a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen ÚDV). Kromě svazkové a spisové agendy
kontrarozvědných a vyšetřovacích útvarů Státní bezpečnosti v originální podobě byla
nemalá část této agendy převzata i na mikrofiších. Celkový rozsah těchto archiválií byl
v delimitačním protokolu, schváleném Archivní správou MV ČR, vyčíslen na 16 389 bm.
Delimitační proces archiválií a dokumentů bývalé Hlavní správy rozvědky SNB
(I. správa SNB) a jejích předchůdců, včetně části operativní agendy Zpravodajské správy Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státní hranice, z Úřadu pro zahraniční styky a informace navázal na převod zahájený již v rámci Ministerstva vnitra ČR.
Po převzetí svazkové a spisové agendy a fyzické kontrole archivního materiálu byl
25. srpna 2008 podepsán závěrečný protokol o předání archiválií I. správy SNB Archivu. Následně byla 9. září 2008 uzavřena rámcová dohoda o spolupráci s Úřadem pro
zahraniční styky a informace.
Obdobně delimitace archiválií a dokumentů spravovaných Ministerstvem obrany ČR –
Vojenským zpravodajstvím navázala na přípravné kroky učiněné v roce 2007. Od poloviny ledna 2008 byly předávány archiválie a dokumenty z provenience Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (III. správa SNB), Odboru vyšetřování Státní bezpečnosti ve VKR
a Zpravodajské správy generálního štábu ČSLA. Poslední dokumenty Archiv převzal
15. prosince 2008. Mezi těmito písemnostmi bylo mj. zařazeno i 437 pytlů neskartované
operativní agendy bývalé III. správy SNB.
Ministerstvo spravedlnosti ČR předalo Archivu především archiválie a dokumenty odboru vnitřní ochrany Ministerstva spravedlnosti ČSR. Přebírání svazkové a spisové agendy bylo ukončeno 26. září 2008.
Delimitace archiválií a jejich zpracování probíhalo po celý zbytek roku 2008. Jednalo se jak o písemnosti, přebírané dle § 14 zákona 181/2007 Sb., tak o archiválie předávané v rámci běžného skartačního řízení. Zároveň probíhala vnitřní delimitace, kdy si jednotlivá oddělení Archivu předávala materiály mezi sebou na základě věcné příslušnosti.
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Přehled převzatých archiválií:
(přehled obsahuje archiválie v papírové i mikrofišové podobě)
Subjekt
Rozsah (bm)
• Ministerstvo vnitra ČR . ...............................................................................................................784,5
• Ministerstvo obrany ČR – Vojenské zpravodajství ............................................................998,7
• Úřad pro zahraniční styky a informace .................................................................................784,5
• Ministerstvo spravedlnosti ČR – Vězeňská služba ................................................................97,2
• Bezpečnostní informační služba .................................................................................................. 0,7
• Celkem ................................................................................................................................... 18 323,64
Zároveň probíhal opačným směrem proces delimitace převážně neuspořádaného
materiálu do Správního archivu Ministerstva vnitra ČR, který byl zahájen již v roce 2007
a pokračoval ještě v průběhu roku 2008. Jednalo se většinou o písemnosti jednotlivých
útvarů MV ČR, Policie ČR, Policejní akademie ČR, Střední policejní školy Policie ČR, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, krajských ředitelství HZS ČR a dalších organizací působících v letech 1993–2006 v rámci resortu Ministerstva vnitra ČR.
Delimitace písemností z Archivu do Správního archivu ministerstva vnitra:
Oddělení
Počet bm předaných do Správního archivu MV
• Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra .................................57,19 bm
• Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR . ............................................ 383,54 bm
• Oddělení archivních fondů vojsk MV . ..............................................................................31,8 bm
• Celkem ................................................................................................................................. 472,53 bm
Po všech těchto přírůstcích a úbytcích tak Archiv ke dni 31. prosince 2008 spravoval
celkem 17 851,1 bm archiválií. Tento údaj bude upřesněn po kontrole, až po dokončení
generální inventury archivních souborů v Archivu.

2. Zpracování archiválií
Zpracování archiválií a jejich zpřístupňování bylo jedním ze základních úkolů Archivu. Tuto činnost prováděl Archiv v souladu s ustanoveními § 13 zákona č. 181/2007
Sb., a zákona č. 499/2004 Sb. Archiv převzal jednotlivé fondy a sbírky v neuspokojivém stavu; mnohdy s nimi od rozluky se Slovenskou republikou nebylo řádně archivně pracováno. I přes úkoly související spíše s delimitačním procesem se jednotlivá archivní oddělení snažila v rámci možností pokračovat ve zpracovávání některých fondů.
Oddělení archivních fondů vojsk ministerstva vnitra např. zpracovávalo následující fondy:
Fond 7. brigády Pohraniční stráže (PS) Sušice (časový rozsah 1951–1992, metráž
104,58 bm). Inventarizovaný materiál byl přemístěn do vhodnějšího depozitáře, byly
provedeny editorské úpravy v prozatímním inventárním seznamu (u cca 1800 inventárních jednotek), pokračovaly práce na úpravách jmenného rejstříku.
Fond 19. brigády PS Děčín (časový rozsah 1952–1966, metráž 9,3 bm). Materiál byl
přemístěn do pořádacích prostor, zbaven starých archivních krabic a následně fyzic79

ky pořádán – rozdělen do skupin podle organizační struktury původce a dalších věcných a časových kritérií. Následně pak bylo započato s bližším členěním v rámci jednotlivých skupin.
Fond Vojenského učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže Bruntál (časový rozsah
1951–1966 /1968/, metráž 11,4 bm). Materiál byl přemístěn do pořádacích prostor,
zbaven starých archivních krabic a následně fyzicky pořádán – rozdělen do skupin
podle organizační struktury původce a podle dalších věcných a časových kritérií.
Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra pracovalo na fondu EMAN (Evidence emigrantů a navrátilců), metráž cca 80 bm. Materiál byl přemístěn do vhodnějšího depozitáře, došlo ke scelení písemností umístěných v několika budovách. Byla provedena revize stavu a třídění materiálu.
Přípravné práce byly zahájeny ke zpracování fondů IX. správy SNB (Správa pro
politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost FMV), metráž
cca 15 bm, časový rozsah 1979–1990, a VI. správy SNB (Správa operativní techniky), časový rozsah 1975–1990, metráž cca 100 bm. Byla provedena revize stavu,
aktualizován soupis přírůstků k fondu a dohledání materiálů.
Oddělení operativních svazků rozvědky a Vojenské kontrarozvědky provedlo fyzickou kontrolu fondu I. správy SNB (Hlavní správa rozvědky). U operativních svazků, včetně materiálu trvalé hodnoty, byla provedena evidence registračních a archivních čísel. Část písemností III. správy SNB (Hlavní správa vojenské
kontrarozvědky) byla převzata v pytlích – 437 ks – označených jako skart A a skart
B. Bylo zahájeno postupné třídění těchto materiálů, aby mohla být provedena jejich
rekonstrukce.
Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů provedlo v roce 2008 zpracování prozatímních inventárních soupisů k fondům skupiny
„R“ (rehabilitačních spisů). Jde o fondy Rehabilitační spisy Hradec Králové, Rehabilitační spisy Brno, Rehabilitační spisy Ostrava v celkovém rozsahu 34 kartonů.
Pokračovalo zpracování prozatímního inventárního soupisu ke svazkům Správy sledování – 20 kartonů a prozatímního inventárního soupisu k fondu ZV/MV
(zvláštní vyšetřovací) – 204 kartony a zpracovávání prozatímního inventárního
soupisu k fondu ZA/MV (zvláštní agenturní) – 22 kartony.

3. Generální inventura
Jednou ze zákonných povinností Archivu je zaevidovat archiválie nejpozději do
pěti let ode dne účinnosti zákona v evidenci Národního archivního dědictví (NAD).
Postupně jsou vytvářeny podmínky pro realizaci generální inventury veškerých archiválií (archivních souborů, fondů a sbírek) a dokumentů, včetně přírůstků, které
má archiv ve své správě. Již v roce 2008 probíhaly v některých odděleních různé přípravné práce – buď fyzická kontrola jednotlivých fondů a porovnání skutečného stavu se zápisy v inventářích, nebo aktualizace evidenčních listů NAD:
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti fyzicky kontrolovalo jednotlivé fondy a porovnávalo skutečný stav se zápisy v inventářích. V rámci delimitací byly
v r. 1993 předány do Archivu Ministerstva vnitra SR Levoča stovky inventárních jednotek, přičemž z inventářů tato skutečnost nijak nevyplývala. Během fyzické kontroly byl
tento podstatný nedostatek odstraněn a v inventářích zřetelně vyznačeno, které mate80

riály již ve fondech uloženy nejsou. Dosud byly zrevidovány veškeré fondy se signaturou „A“ (původcem jsou sekretariát ministra vnitra, náměstci ministra, různé centrální
součásti apod.) – celkem cca 233 bm – a dále inventarizované fondy Správy StB Praha,
České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové a Brno (cca 230 bm).
Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR zkompletovalo a nově uspořádalo evidenčních listy NAD z původních karet Jednotného archivního fondu (JAF).
Aktualizace byla provedena u původních 33 karet JAF na 14 evidenčních listů NAD (část
Krajské správy SNB Brno).
Oddělení archivních fondů vojsk ministerstva vnitra aktualizovalo evidenční listy
NAD fondů po provedené delimitaci archivního materiálu Pohraniční policie do Správního archivu MV v prosinci 2007. V průběhu roku 2008 byly aktualizovány evidenční listy
NAD fondů 9. brigády PS Domažlice, 4. brigády PS Znojmo, 15. brigády PS České Budějovice, správ Ochrany státní hranice Ostrava, Hradec Králové a Ústí nad Labem.
Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra v rámci přípravy na
generální inventuru fyzicky kontrolovalo jednotlivé fondy a porovnávalo skutečný stav
se zápisy v inventářích. Současně provádělo kontrolu a rozdělení přírůstků, ze kterých
vyčlenilo písemnosti určené k delimitaci do Správního archivu ministerstva vnitra. Zároveň provedlo fyzicky přípravu několika archivních fondů a přírůstků k vnitřní delimitaci
a zahájilo kontrolu evidenčních listů NAD.
Oddělení operativních svazků rozvědky a VKR přebíralo v průběhu roku 2008 archiválie z MO – Vojenského zpravodajství (písemnosti bývalé VKR a ZS GŠ). Zároveň
fyzicky zkontrolovalo jednotlivé archivní soubory (zejména fond I. správy SNB) a porovnávalo skutečný stav s předávacími protokoly.
Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů v rámci přípravy na generální inventuru fyzicky kontrolovalo jednotlivé fondy a porovnávalo skutečný stav. V průběhu roku 2008 byly fyzicky překontrolovány archivní fondy: Taktický
fond – T/Plzeň, T/Ostrava. Dále fond „R“ rehabilitačních spisů – R/Brno, R/Hradec Králové, R/Ostrava. Současně probíhaly práce na fondech: Materiály trvalé hodnoty (MTH),
Zvláštní agenturní fond (ZA), Zvláštní operativní fond (ZO), Zvláštní vyšetřovací fond
(ZV).

4. Ochrana archivních fondů a sbírek; konzervování a restaurování archiválií
Podle příslušného ustanovení archivního zákona musí být spravované archiválie udržovány v dobrém stavu, chráněny před poškozením, znehodnocením, popř. zničením.
Ve většině oddělení Archivu spravujících archiválie probíhala v uplynulém roce 2008
fyzická revize archivních souborů, ať už v souvislosti s přípravou ke generální inventuře,
kontrolou materiálů předaných jinými institucemi (viz výše), nebo s běžnou každodenní archivní prací. Při této kontrole byly automaticky vyměňovány nevhodné nebo poškozené obálky mikrofiší, archivní obaly (desky a krabice) a podlepovány potrhané písemnosti.
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Nahoře: digitalizační pracoviště (knižní skener, pracoviště Praha – Siwiecova). Vlevo dole: třídění materiálů Vojenské kontrarozvědky (VKR) převzatých od Vojenského zpravodajství. Vpravo dole: materiály
VKR určené v 90. letech minulého století ke skartaci (pracoviště ABS Praha-Braník).
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Činnost jednotlivých oddělení v této oblasti:
Oddělení
Množství vyměněných obalů
• Oddělení operativních svazků kontrarozvědky
a vyšetřovacích spisů . .................................................................................................. 1202 kartonů
• Oddělení operativních svazků rozvědky a VKR .....................................................20 kartonů
• Oddělení archivních fondů Federálního
ministerstva vnitra ...................................................................................60 kartonů, 3240 obalů
• Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti ...........................150 kartonů, 330 obalů
• Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR . ............přebalení cca 2000 balíků
(v rámci delimitace do SA
MV v Kamýku n. Vltavou)
• Oddělení archivních fondů vojsk MV . ....................................................100 kartonů + obaly
• Celkem ...........................................................................................................................1532 kartonů,
2000 balíků,
3570 obalů

Využívání archiválií
1. Badatelny
Jedním z hlavních úkolů Archivu bylo zpřístupňování převzatých archivních materiálů.
Naše instituce se stala historicky první, která umožnila badatelům studovat v podstatě
veškeré zachované archiválie vzniklé činností bývalých bezpečnostních složek v rozmezí let 1945 až 1990, organizací komunistické strany či Národní fronty v nich působících anebo těch dokumentů, které byly z různých důvodů soustředěny ve správě našich předchůdců. Poprvé byly také formou prozatímních inventářů na webové stránce
www.abscr.cz/cs/pruvodce-po-fondech-sbirkach zveřejněny veškeré soupisy archivních fondů či sbírek, které byly k dispozici zejména po archivním úseku Ministerstva vnitra ČR. Tento zásadně nový stav napomohl kvalitativně nové práci s badateli, respektive veřejné kontrole Archivu. Badatelé tak mohou identifikovat potřebné archiválie ještě před příchodem na badatelnu.
Vzhledem k obecnému zájmu o informace vztahující se k fungování totalitních režimů nebylo divu, že od počátku projevovala odborná i laická badatelská veřejnost
zvýšený zájem o archiválie spravované Archivem. K inovovaným badatelnám při oddělení archivních fondů FMV (Praha, Na Struze) a v Kanicích u Brna přibyla velmi rychle –
k 1. březnu 2008 – nová centrální badatelna v objektu Siwiecova (tehdy Havelkova). Šlo
nejen o reakci na zvýšené požadavky badatelů, kvalitativně vyšší nahrazení nefunkčního a nerentabilního pracoviště v Pardubicích, ale také o organizační řešení vycházející z nové vnitřní struktury Archivu. Konkrétní povinnosti a podmínky činnosti badatel83

ské veřejnosti v Archivu stanovil nový badatelský řád, vydaný Pokynem ředitele Archivu
č. 5/2007 ze dne 28. února 2008 (www.abscr.cz/cs/badatelsky-rad).

Návštěvnost a vytíženost jednotlivých badatelen v roce 2008:

měsíc

Badatelna Siwiecova

Badatelna Struha

Badatelna Kanice

počet

počet

počet

badatel- předlože- badatel- předlože- badatel- předložeských ná- ných ma- ských ná- ných ma- ských ná- ných materiálů
vštěv
teriálů
vštěv
teriálů
vštěv

leden

–

–

182

1324

53

242

únor

–

–

118

1645

74

407

březen

90

787

174

1602

35

93

duben

182

1457

168

1597

42

306

květen

195

1526

130

1493

36

117

červen

225

5678

144

1891

50

537

červenec

202

1332

135

2533

34

547

srpen

195

1401

110

2688

31

315

září

219

1577

158

1667

33

449

říjen

212

2048

158

1012

38

367

listopad

166

859

134

1301

27

445

prosinec

181

936

122

1228

34

473

celkem

1867

14 599

1733

19 981

487

4298
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Celkový přehled:

předložené
archivní jednotky

badatelna

badatelé

badatelské
návštěvy

Siwiecova

801

1867

14 599

Na Struze

557

1733

19 981

Kanice u Brna

168

487

4298

celkem:

1526

4087

38 878

2. Úřední a správní činnost
Úřední činnost vykonával Archiv na základě zákonného pověření v rozsahu delimitovaných archivních materiálů a převzatých informačních systémů. Od 1. února 2008 se
stal subjektem, který převzal úlohu centralizovaného vyhledávání a zpracovávání informací pro určené státní orgány příslušné k bezpečnostnímu řízení, popřípadě k šetření
podle zákona o ochraně utajovaných informací, orgány činné v trestním řízení a zpravodajské služby České republiky k plnění jejich úkolů.
Hlavním úkolem Archivu se stalo vyhledávat v evidencích a archivních fondech bezpečnostních složek působících na území Československa před 15. únorem 1990, tj. zejména Státní bezpečnosti včetně Hlavní správy rozvědky (I. správa SNB), Hlavní správy
kontrarozvědky (II. správa SNB), Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (III. správa SNB),
Správy sledování (IV. správa SNB), Zpravodajské správy Pohraniční stráže a ochrany státní hranice, regionálních odnoží těchto bezpečnostních složek, Zpravodajské správy
generálního štábu ČSLA, odboru vnitřní ochrany Ministerstva spravedlnosti ČSR a jejich předchůdců. Archiv tak převzal činnosti, které až dosud vykonávaly specializované
útvary Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR – Vojenského zpravodajství, Ministerstva spravedlnosti ČR a Úřadu pro zahraniční styky a informace, implementoval

Badatelna ABS Na Struze.
85

za odborné pomoci Ústavu převzaté informační systémy do jednoho funkčního celku
a sjednotil metodiku jejich výkonu.
V nejširší míře Archiv spolupracoval s Národním bezpečnostním úřadem, kterému vyhledával a připravoval podklady pro bezpečnostní řízení ve smyslu zákona č. 412/2005
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Úzce spolupracoval také s Bezpečnostním odborem Ministerstva vnitra ČR, kterému ve stanovených lhůtách poskytoval podklady pro jeho rozhodování o vydání tzv. lustračních osvědčení (ve
smyslu zákonů č. 451/1991 Sb. a č. 279/1992 Sb.). Požadované údaje poskytoval rovněž
dalším součástem Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a zpravodajským službám.
V této souvislosti je nutné zopakovat, že Archiv byl a je výhradně servisní organizací,
zajišťující vyhledávání příslušných minulostních podkladů k osobám či jiným prověřovaným subjektům. Archiv nerozhoduje o výsledcích bezpečnostních řízení či prověrek ani
o vydávání tzv. lustračních osvědčení.
Statistický přehled úředních dotazů za rok 2008:
počet žádostí

subjekt

počet osob

Národní bezpečnostní úřad

609

13 568

Ministerstvo vnitra

285

7100

Policie České republiky

121

349

Zpravodajské služby

110

2055

Ostatní

89

830

Celkem

1214

23 902

Vědecká a kulturní činnost
1. Účast na vědeckých projektech
V průběhu roku 2008 se Archiv zapojil do řešení badatelských a dokumentačních projektů Ústavu, zejména pak projektu Historie českého undergroundu a III. odboj. Dlouhodobým úkolem Archivu, realizovaným opět ve spolupráci s Ústavem, zůstává zkoumání
organizační struktury bezpečnostních složek, zejména pak Státní a Veřejné bezpečnosti
či Pohraniční stráže.

2. Přednášková činnost
Výsledky své vědecké a výzkumné činnosti Archiv prezentoval také formou občasných přednášek svých odborných pracovníků:
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• O dějinách Archivu bezpečnostních složek a předchůdců a jeho fondech, seminář
Prameny k moderním dějinám Československa na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 13. března 2008.
• Fenomén tzv. maďarského nacionalismu v čase normalizace na Slovensku, konference Protikomunistická opozice a odpor na Slovensku 1948–1989, Bratislava, Slovensko, 24. září 2008.
• Zájem StB o deník Zoltána Fábryho, konference Spolupracovníci StB a jejich společensko-historické hodnocení, Budapešť, Maďarsko, 6. října 2008.
• Pohraniční stráž na jižní Moravě v roce 1968, 30. mikulovská sympozia, 23. října 2008.
• Vídeňská arbitráž a změna veřejné správy, konference Komárenské jednání v roce 1938
a vídeňská arbitráž, Komárno, Slovensko, 24. října 2008.
• Archiv bezpečnostních složek a dokumenty o spolupráci StB a KGB – možnosti bádání,
Ochrana sovětských vojsk a sovětských vojenských objektů, konference Aktivity NKVD/KGB
a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989, Praha, Senát PČR,
19. listopadu 2008.
• Pohraniční stráž a limity systému ochrany státní hranice v 50. letech, III. konference policejních historiků, Praha, Policejní akademie ČR, 28. listopadu 2008.
• Archiv bezpečnostních složek a jeho postavení v české společnosti, Budapešť, Maďarsko,
28. listopadu 2008.
• Brigády Pohraniční stráže v srpnu 1968, konference Rok 1968 a československá armáda,
Univerzita obrany, Brno, 3. prosince 2008.
• Prameny k historii českého undergroundu, ÚSTR, Praha, 4. prosince 2008.

3. Výstavy
Archiv se významnou měrou podílel na vyhledávání a přípravě podkladů k výstavám
organizovaným v průběhu roku 2008 Ústavem, zejména k výstavám Aby se to už neopakovalo, Tváře moci a Sovětské tajné služby v Československu, instalované v předsálí
Senátu Parlamentu ČR u příležitosti konference Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945–1989.

Vernisáž výstavy ...a přijely tanky 1968.: Předseda vlády ČR Mirek Topolánek, slovenský premiér Robert
Fico, předseda Senátu P ČR Přemysl Sobotka, ministr kultury Václav Jehlička, primas český Miroslav kardinál Vlk a primátor hlavního města Prahy Pavel Bém u pomníčků pražských obětí okupace.
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Archiv se výrazně podílel také na přípravě webových projektů Ústavu, včetně specializované stránky k událostem roku 1968.
Samostatnou aktivitou Archivu byla webová výstava Výročí vzniku Československa
v dokumentech Sboru národní bezpečnosti, připravená v souvislosti s 90. výročím vzniku
samostatného Československa. Prezentovala dosud nezveřejněné archivní dokumenty a fotografie z provenience SNB, které se vztahovaly k oslavám 50. a 70. výročí vzniku ČSR.

4. Ediční a publikační činnost
Archiv bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR převzal odborné periodikum Sborník Archivu bezpečnostních složek, zveřejňující původní vědecké práce z oblasti
historických věd, zejména z nejnovější historie a z archivnictví, práce zaměřené na
historický vývoj bezpečnostního aparátu, potažmo státní správy, perzekuci obyvatel
a další souvislosti s fungováním totalitních režimů v tuzemsku i zahraničí.
V roce 2008 byla zřízena nová redakční rada složená ze zaměstnanců
Archivu a připraveno číslo 6/2008 k tisku. Redakční rada usiluje, aby byl sborník zařazen
do seznamu recenzovaných periodik.
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5. Knihovna Archivu bezpečnostních složek
Na základě delimitovaného knižního fondu zřídil Archiv specializovanou knihovnu,
která je členěna na pražské pracoviště (Na Struze) a na pracoviště v Kanicích u Brna. Knihovní fond se skládá z tzv. historického fondu, jenž sestává z uceleného souboru knižních dokumentů vytvořených předchůdci na ministerstvu vnitra a z postupně vytvářeného knižního fondu zaměřeného především na soudobé dějiny, archivnictví a spisovou službu. Knihovna Archivu je knihovnou prezenční a směrem k veřejnosti funguje na
základě knihovního řádu vydaného pokynem ředitele Archivu č. 5/2008.
Knihovna plnila v roce 2008 úkoly v oblasti tvorby oborově zaměřeného knihovního
fondu, tj. na úseku doplňování fondu o knižní dokumenty dané jejím tematickým profilem. Pracovníci spravující fond knihovny poskytovali služby uživatelům z řad zaměstnanců Archivu a Ústavu, badatelům i kolegům z jiných českých archivů, uživatelům z řad
vysokých a středních škol a další odborné a zájmově odborně zaměřené veřejnosti.
V průběhu roku pražské pracoviště získalo akviziční činností a zapsalo v prvním stupni evidence celkem 563 knižních dokumentů (knihovních jednotek) do přírůstkové knihy knihovny. V Kanicích u Brna činily akvizice celkem 83 knižních dokumentů a do evidence bylo zapsáno 121 přírůstků. Celkem bylo v prvním stupni evidence podchyceno 684 knižních dokumentů. Archiv zakoupil databázový program CLAVIUS, ve kterém
byly evidovány a zpracovávány knižní fondy knihovny.
Na obou badatelnách Archivu v Praze i v Kanicích u Brna měli badatelé možnost využívat materiály z archivní knihovny ke svému studiu.

Zahraniční spolupráce Archivu bezpečnostních složek
Archiv spolupracoval s ostatními archivy a rozvíjel styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve
vědeckém bádání a využívání archiválií. Tato spolupráce byla kromě institucí v České
republice směřována také vůči zahraničním partnerským institucím.
Spolupráce byla založena na výměně informací a zkušenostech především v níže uvedených oblastech:
• přebírání archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek,
• zpracování archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek a tvorby pomůcek,
• zpřístupňování archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek,
• ochrana archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek,
• badatelské využívání archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek,
• dějiny správy bývalých bezpečnostních složek,
• formy využívání základních metod pomocných věd historických.
Kromě toho byla mezinárodní spolupráce založena na:
• vzájemném umožnění studia vlastních archivních fondů a souborů,
• výměně archivních pomůcek,
• výměně studijních kopií archivních dokumentů,
• vzájemné spoluúčasti na odborných setkáních, konferencích a projektech,
• vzájemné výměně vlastních publikací,
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• vzájemné podpoře kulturních a osvětových aktivit,
• společných publikačních aktivitách.
V roce 2008 Archiv společně s Ústavem pro studium totalitních režimů podepsal trojstranné dohody o vzájemné spolupráci se zahraničními partnerskými institucemi:
• 8. 9. 2008 s polským Institutem národní paměti (IPN),
• 26. 10. 2008 s washingtonským United States Holocaust Memorial Museum,
• 6. 11. 2008 se slovenským Ústavem pamäti národa (ÚPN),
• 7. 11. 2008 s maďarským Historickým archivem bezpečnostních služeb (ÁBTL).
V rámci mezinárodní spolupráce pracovníci Archivu navštívili ve dnech 20.–21. května
2008 Úřad spolkového zmocněnce pro dokumenty bývalé státobezpečnostní služby
NDR ve Spolkové republice Německo. Byli seznámeni se strukturou úřadu, činností jeho
oddělení včetně archivu.
Ve dnech 27.–28. listopadu 2008 navštívili pracovníci Archivu partnerský Archiv Ústavu pamäti národa v Bratislavě. Kromě představení činnosti jednotlivých sekcí ÚPN byli
seznámeni zejména s činností archivu, strukturou jeho fondů, způsobem pořádání písemností, přípravou dokumentů na digitalizaci, badatelskou agendou atd.
Dále byla navázána úzká spolupráce s Institutem národní paměti v Polsku, Historickým archivem bezpečnostních služeb Maďarska, který navštívili pracovníci Archivu na
podzim 2008, a s Národní radou pro studium dokumentů Securitate v Rumunsku.
Velmi dobrou úroveň má spolupráce Archivu s Ústavem pamäti národa na Slovensku,
zejména s Archivem ÚPN.

Podpis dohody o spolupráci s United States Holocaust Memorial Museum.
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Ředitelka Státních archivů Lotyšska Daina Kļaviņa v ABS.

Personální podmínky Archivu bezpečnostních složek
Složitou personální situaci v Archivu, jež vznikla díky poměrně komplikované formě
převodu pracovních míst z Ministerstva vnitra ČR, Zařízení služeb MV ČR, Ministerstva
obrany ČR – Vojenského zpravodajství a Úřadu pro zahraniční styky a informace, se podařilo v průběhu roku konsolidovat.
Delimitovaní zaměstnanci i ostatní zaměstnanci byli v rámci systemizace tabulkových
míst rozděleni do organizačních útvarů na základě předmětu vykonávané činnosti. Archiv ke dni 31. prosince 2008 vykazoval celkem 138 tabulkových míst.
Rozdělení tabulkových míst na základě druhu pracovní činnosti je uvedeno v následující tabulce:
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Druh pracovní
činnosti
1. Řízení (ředitel,
vedoucí oddělení,
auditor)

Systemi- Skutečný
stav
zovaný
stav

Nejvyšší dosažené vzdělání
ZŠ

SŠ

VOŠ

VŠ

14

13

–

–

–

13

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

20

16

–

12

–

4

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

33

31

1

28

–

2

4. Informatika

1

1

–

1

–

–

5. Konzervace a restaurování, preventivní péče o archiválie

0

0

–

–

–

–

6. Reprografie

0

0

–

–

–

–

7. Badatelské služby

6

5

–

3

–

2

8. Vydavatelská
a propagační činnost
(redaktoři, grafici,
tiskaři)

1

1

–

–

–

1

9. Předarchivní péče,
kontrolní činnost

1

1

–

1

–

–

10. Archivní evidence
a metodika

1

1

–

1

–

–

11. Péče o archiválie,
zpracování archiválií,
správa archivních
souborů

60

54,25

1

31,25

2

20

12. Zahraniční styky

1

1

–

1

–

–
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Právní a legislativní činnost
V souvislosti se zahájením činnosti, završením delimitačního procesu a zabezpečením řádného chodu obou institucí spolupracoval Archiv v právní oblasti se všemi zainteresovanými resorty na uzavření převodu movitého i nemovitého majetku,
pracovních míst i archiválií, včetně úpravy vzájemné spolupráce.
V rámci převodu majetku mezi Ústavem a Archivem bylo v souladu se zákonem
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, podepsáno celkem 16 zápisů o převodu majetku
státu.
V Archivu nabylo platnosti a účinnosti za rok 2008 celkem 34 vnitřních norem,
z toho 23 pokynů a 16 směrnic ředitele Archivu, které se týkaly všech oblastí jeho
činnosti.
Pokud se týká smluvní agendy, Archiv podepsal v roce 2008 celkem 24 smluv
s různými subjekty v oblasti ekonomiky a provozu Archivu.
V oblasti vnější legislativy Archiv v roce 2008 připomínkoval novelu zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, návrh
zákona o III. odboji a jiné právní normy. Tyto připomínky byly předloženy ministerstvu vnitra, odboru archivní správy a spisové služby a také Radě Ústavu pro studium
totalitních režimů.
Pokud se týká soudní agendy, proti Archivu bylo vedeno od 1. února 2008 do
31. prosince 2008 celkem 47 soudních sporů na ochranu osobnosti.
Celkový přehled soudní agendy za rok 2008:
• počet žalob na ochranu osobnosti .........................................................................................47
• počet žalob v pracovněprávních sporech................................................................................ 3
• počet předvolání (včetně pracovněprávních sporů)...........................................................21
• ostatní – dožádání soudů (např. řízení o rehabilitaci, nekalá soutěž apod.).................. 4
Kromě soudní agendy na ochranu osobnosti jsou proti Archivu vedeny také tři
soudní spory pracovněprávního charakteru ve věci přechodu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů bývalých zaměstnankyň Odboru archiv bezpečnostních
složek MV ČR.
V září 2008 vydal ředitel Archivu směrnice upravující postup při aplikaci ustanovení § 15 zákona č. 181/2007 Sb., resp. zřízení pracovní komise za účasti zástupců
zpravodajských služeb Archivu a Ústavu. Tato komise při svém jediném zasedání
rozhodla o žádosti týkající se svazku řádu „4“ z provenience bývalé I. správy SNB
a badateli ve zpřístupnění vyhověla (blíže viz závěrečná kapitola „Informace o zabezpečení přístupu k dokumentům a archiváliím uloženým v Archivu bezpečnostních složek“).
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V roce 2008 nebyly Archivu podány ze strany veřejnosti žádné žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2008 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence a ani nebyla podána žádná stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
Celkový přehled žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2008:
• počet podaných žádostí o informace..............................................................................................0
• počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí.......................................................................................0
• počet podaných odvolání...................................................................................................................0
• rozsudky soudů.......................................................................................................................................0
• náklady soudních řízení.......................................................................................................................0
• poskytnuté výhradní licence..............................................................................................................0
• stížnosti podle § 16a.............................................................................................................................0

Archiv bezpečnostních složek v číslech
• počet tabulkových míst...................................................................................................................138
• množství archiválií..............................................................................................................18 324 bm
• množství archivních fondů............................................................................................................550
• počet úředních žádostí..................................................................................................................1214
• počet osob dohledávaných v rámci úřední činnosti.......................................................23 902
• počet badatelů................................................................................................................................ 1526
• počet badatelských návštěv....................................................................................................... 4087
• počet předložených archiválií (inv. j.)....................................................................................38 878
• počet přednášek...................................................................................................................................11
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Hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly
355 – Ústav pro studium totalitních režimů
Hospodaření s rozpočtovými prostředky bylo nastaveno tak, aby mohlo dojít ke
konsolidaci kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů po dokončení delimitačního procesu, který proběhl k 31. lednu 2008. V souvislosti s touto konsolidací
byla nastavena optimalizace čerpání finančních prostředků, která byla nutná k zabezpečení činnosti kapitoly.
V březnu 2008 požádala kapitola 355 dopisem Ministerstvo financí ČR o navýšení systemizovaných pracovních míst z delimitovaného přepočtu 273 systemizovaných pracovních míst na 286 systemizovaných pracovních míst. Důvodem bylo
zajistit ze strany kapitoly 355 činnosti, které ukládají příslušná ustanovení zákona
č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních
složek a o změně některých zákonů, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, což ve skutečnosti představuje dokumentaci nacistických a komunistických zločinů, které až dosud žádný orgán ČR nerealizoval, dále zřízení konzervátorského a restaurátorského pracoviště a zajištění výkonu vlastní spisové služby. Tento požadavek však nebyl Ministerstvem financí ČR akceptován.
Kapitola 355 dále požádala dopisem ze dne 5. března 2008 Ministerstvo financí ČR
v rámci střednědobého výhledu o zvýšení rozpočtových prostředků na rok 2009 ve
výši 171 751 tis. Kč o částku ve výši 8 734 tis. Kč tak, aby celková výše rozpočtu na
rok 2009 činila 180 485 tis. Kč. Na rok 2010 žádala kapitola 355 o zvýšení rozpočtových prostředků na rok 2010 ve výši 172 646 tis. Kč o částku ve výši 9 644 tis. Kč tak,
aby celková výše rozpočtu na rok 2010 činila 182 290 tis. Kč.
Tento požadavek vycházel z přepočtu schváleného rozpočtu na rok 2008 ve výši
163 000 tis. Kč na celý rozpočtový rok. Schválený rozpočet odpovídal výdajům kapitoly 355 od jejího faktického vzniku k 1. únoru 2008, tedy 11/12 ročních rozpočtových výdajů.

Plnění závazných ukazatelů kapitoly 355
Rozpočet po změnách Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2008 byl během roku upravován resortními rozpočtovými opatřeními, čímž došlo ke změnám
závazných ukazatelů. Následující tabulka znázorňuje schválený rozpočet, rozpočet
po změnách, skutečné čerpání k 31. prosinci 2008 a procento plnění k rozpočtu po
změnách:
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Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů v tis. Kč:
Ukazatele
ř.

schválený

rozpočet

výsledek od

plnění

rozpočet

po změnách

počátku roku

v%

1

2

3

3:2

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem

0010

–

–

1 029,61

–

Výdaje celkem

0020

163 000

183 793,00

183 567,57

99,88

5501

–

–

5502

163 000

183 793,00

183 567,57

99,88

Platy zaměstnanců
a ostatní platby za provedenou práci

5503

76 594

78 682,00

78 179,76

99,36

Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem 1)

5504

26 538

26 158,00

26 040,53

99,55

Převod fondu kulturních
a sociálních potřeb

5505

1474

1 427,00

1 426,99

100,00

5506

73 644

71 274,00

71 274,00

100,00

5507

180

180,00

21,30

11,83

Specifické ukazatele –
příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté
transfery celkem

1 029,61

–

Specifické ukazatele –
výdaje
Výdaje na zabezpečení
plnění úkolů Ústavu pro
studium totalitních režimů celkem
Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Zajištění přípravy na
krizové situace
podle zákona
č. 240/2000 Sb.

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění
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Příjmy
Kapitola 355 neměla pro rok 2008 rozpočtované příjmy s tím, že všechny příjmy, které
během roku 2008 vybere, odvede do státního rozpočtu. Kapitola 355 vykázala ke konci
roku 2008 příjmy ve výši 1 029,61 tis. Kč. Tyto příjmy byly generovány především z poskytování služeb a prodeje odborných publikací a časopisů.
Struktura příjmů podle jednotlivých položek rozpočtové skladby je uvedena v následující tabulce.
Celkový přehled příjmů kapitola 355:
Rozpočet 2008 (tis. Kč)

Skutečnost 2008
schválený po změnách (v tis. Kč)

Ukazatel
Přijmy kapitoly celkem

0,00

0,00

1029,61

2111 – Přijmy z poskytování služeb a výrobků

0,00

0,00

124,09

2141 – Přijmy z úroků

0,00

0,00

1,50

2143 – Realizované kurzové zisky

0,00

0,00

17,94

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00

0,00

98,93

4132 – Převody z ostatních vl. fondů

0,00

0,00

1,27

4135 – Převody z rezervních fondů

0,00

0,00

785,88

Výdaje

										
Celkové výdaje rozpočtu po změnách ve výši 183 793 tis. Kč byly vyčerpány ve výši
183 567,57, tj. na 99,88 %.
Celkové výdaje rozpočtu po změnách v sobě zahrnují kromě schváleného rozpočtu
rovněž změny, které nastaly během roku 2008. Především došlo k vypořádání finančních a majetkových poměrů s ministerstvem vnitra a ministerstvem obrany a dále kapitola 355 obdržela finanční prostředky ve výši 19 000 tis. Kč ze Všeobecné pokladní
správy, položky Vládní rozpočtové rezervy, jejichž použití výrazně přispělo k rozšíření
a zkvalitnění plánovaných činností kapitoly 355 v roce 2008.
Upravený rozpočet výdajů nebyl v žádné oblasti překročen a nevyčerpané finanční
prostředky státního rozpočtu ve výši 1 011,31 tis. Kč budou v souladu s § 47 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
vyčerpány v roce 2009.
Vyčerpané finanční prostředky upraveného rozpočtu kapitoly 355 byly použity v souladu s platnými právními předpisy upravujícími hospodaření organizačních složek státu
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s prostředky státu a se zákonem č. 181/2006 Sb., tak aby byly dodrženy atributy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
Celkový přehled výdajů je uveden v následujících tabulkách.
Celkový přehled výdajů kapitoly 355:
Rozpočet 2008 (tis. Kč.)
schválený

upravený

Skutečnost
2008 (tis. Kč)

7908,00

17 508,00

17 490,48

99,90

Běžné výdaje celkem

155 092,00

166 285,00

166 077,09

99,87

v tom osobní výdaje

104 606,00

106 267,00

105 647,28

99,42

v tom platy

73 644,00

71 274,00

71 274,00

100,00

OPPP

768,00

2999,00

2782,81

92,79

platy Rady

2182,00

2182,00

1896,40

86,91

odstupné

0,00

2227,00

2226,55

99,98

26 538,00

26 158,00

26 040,53

99,55

1474,00

1427,00

1426,99

100,00

Ostatní běžné výdaje
celkem vč. RF

50 486,00

60 018,00

60 429,81

100,69

Výdaje celkem

163 000,00

183 793,00

183 567,57

99,88

Ukazatel
Kapitálové výdaje celkem

povinné pojistné
FKSP

% plnění

Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje byly během roku 2008 čerpány na akce, které byly předem zaregistrované v IS programového financování (ISPROFIN). Jednalo se o jeden program č. 155
010 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek“ a dva jeho podprogramy č. 155 011 „Pořízení,
obnova a provozování ICT Ústavu pro studium totalitních režimů“ a 155 012 „Reprodukce majetku Ústavu pro studium totalitních režimů“. V roce 2008 se realizovaly výdaje
položek 6111, 6119, 6121, 6122, 6123 a 6125.		
Přehled kapitálových výdajů je uveden v následujících tabulkách:
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Přehled financování reprodukce majetku kapitoly 355:

Ukazatel
Kapitálové výdaje
kapitoly celkem

Rozpočet po
změnách 2008
(tis. Kč)

Skutečnost 2008
(tis. Kč)

Skutečnost
2008/2007 (%)

17 508,00

17 490,48

99,90

3181,10

3180,20

99,97

14 326,90

14 230,64

99,33

z toho
nehmotný majetek
hmotný majetek

79,64

čerpání z RF

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 17 508 tis. Kč byly vyčerpány finanční
prostředky ve výši 17 490,48 tis. Kč tj. 99,90.
• Kapitola 355 čerpala finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře:
• položka 6111 – Programové vybavení...................................................................3 069,55 tis. Kč
• položka 6119 – Ostatní nákupy DNM.........................................................................110,65 tis. Kč
• položka 6121 – Budovy, haly a stavby...................................................................2 988,21 tis. Kč
• položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení............................................................5 096,78 tis. Kč
• položka 6123 – Dopravní prostředky..................................................................... 2 173,74 tis. Kč
• položka 6125 – Výpočetní technika........................................................................ 4 051,55 tis. Kč

Archiv bezpečnostních složek v číslech
• počet tabulkových míst...................................................................................................................138
• množství archiválií..............................................................................................................18 324 bm
• množství archivních fondů............................................................................................................550
• počet úředních žádostí..................................................................................................................1214
• počet osob dohledávaných v rámci úřední činnosti.......................................................23 902
• počet badatelů................................................................................................................................ 1526
• počet badatelských návštěv....................................................................................................... 4087
• počet předložených archiválií (inv. j.)....................................................................................38 878
• počet přednášek...................................................................................................................................11
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Informace o zabezpečení přístupu
k dokumentům a archiváliím uloženým
v Archivu bezpečnostních složek
Úkolem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů ve vztahu k Archivu bezpečnostních složek (ABS) je podle § 9 odst. 1 písm. i) sledovat a vyhodnocovat zabezpečení
přístupu k dokumentům a archiváliím uloženým v Archivu a výsledky předkládat jednou
ročně k projednání Senátu. Dle § 16 odst. 1 pak Archiv je na vyžádání Rady povinen předkládat jí zprávy a poskytovat vysvětlení umožňující sledovat a vyhodnocovat zabezpečení
přístupu k dokumentům a archiváliím uloženým v Archivu. Rada je oprávněna seznamovat se s případy odepření nahlížení do archiválií Archivem podle § 15; přitom je Archiv povinen poskytnout Radě potřebnou součinnost.
V rámci plnění výše uvedeného úkolu přizvala Rada Ústavu během roku 2008 na své
jednání několikrát i ředitele ABS PhDr. Ladislava Bukovszkého, aby jím byla informována jak o průběhu a stavu delimitace dokumentů a archiválií, tak o případech odepření nahlížení do archiválií podle § 15. V období od 1. února do 31. prosince 2008 Archiv
obdržel ve věci aplikace § 15 zákona č. 181/2007 Sb. celkem 2 žádosti. Obě byly vyřízeny kladně. Na vyžádání Rady byla ředitelem ABS předložena i souhrnná informace
o všech jeho krocích učiněných v souvislosti s právem Archivu odepřít nahlížení do archiválií a poskytování kopií, opisů a výpisů z nich, u nichž byl zrušen stupeň utajení, pokud obsahují informace i nadále důležité pro ochranu státního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České republiky (§ 15).

Zřízení pracovní komise ředitele ABS
V červenci 2008 ředitel Archivu požádal zástupce příslušných organizačních složek státu o nominaci svých odborníků do připravovaného poradního orgánu ředitele Archivu k aplikaci ust. § 15 zákona, čemuž bylo obratem vyhověno. 8. září
2008 vstoupil v platnost pokyn ředitele ABS č. 17, jímž byla pracovní komise zřízena. 16. září nabyla účinnosti směrnice ředitele ABS „O postupu při aplikaci ust.
§ 15 zákona“, jejíž součástí je statut a jednací řád této komise.
Pracovní komise má 10 členů: 5 zástupců ABS a po jednom zástupci z ÚSTR, bezpečnostního odboru MV ČR, Bezpečnostní informační služby, ÚZSI a Ministerstva
obrany ČR.
Komise jako poradní orgán ředitele Archivu zasedala během roku 2008 pouze
jednou, dne 13. listopadu 2008, a to ve věci nahlížení do archivního dokumentu
vedeného na pana Helmuta Zilka.

Právní výklad ust. § 15 zákona
Na základě právní analýzy rozhodl ředitel Archivu, že v případě aplikace ust. § 15 zákona v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
bude rozhodováno následovně:
a) v 1. stupni – rozhoduje jako úředně oprávněná osoba vedoucí příslušného oddělení Archivu,
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b) ve 2. stupni – rozhoduje proti odvolání ředitele Archivu na základě doporučení
pracovní komise.
Vedoucí zaměstnanci Archivu byli poučeni o postupu při aplikaci ust. § 15 zákona
včetně základů správního řízení v rámci semináře.

Statistika žádostí ve věci ust. § 15 zákona za rok 2008
Jak již bylo uvedeno výše, za rok 2008 Archiv obdržel ve věci aplikace ust. § 15 zákona č. 181/2007 Sb. celkem 2 žádosti. Obě byly vyřízeny kladně, tj. informace byly žadatelům zpřístupněny.
Statistický přehled žádostí podle ust. § 15
Počet žádostí

Odepřeno

Neodepřeno

Vyřizuje se

Vyřízeno

Odd. operativních svazků
rozvědky a VKR

2

0

2

0

2

Archiv CELKEM

2

0

2

0

2

Závěr
Jak plyne z vlastní výroční zprávy ABS za rok 2008 (oddíl „Využívání archiválií“) i předkládané informace o aplikaci § 15 zákona, přístup k dokumentům a archiváliím uloženým v Archivu byl v roce 2008 přes probíhající proces delimitace zabezpečen velmi
dobře a nic nenasvědčuje tomu, že by před odbornou i laickou veřejností bylo cokoli
nad rámec zákona utajováno nebo znepřístupňováno.
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