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Úvodní slovo pøedsedkynì Rady Ústavu
Vážené paní senátorky, vážení páni senátoøi,
je mi ctí pøedložit Senátu Parlamentu Èeské republiky tøetí výroèní zprávu Ústavu pro studium
totalitních režimù. Jde teprve o druhou øádnou informaci, shrnující poprvé èinnost naší instituce
za celých dvanáct mìsícù.
Uplynulý rok potvrdil hloubku základù i solidnost procesu zøizování Ústavu pro studium totalitních režimù i Archivu bezpeènostních složek, kdy byly obì složky konfrontovány s
nepøejícností svých odpùrcù. Jak už mimochodem letos konstatoval Váš Senát, obì instituce øádnì
vykonávaly svou zákonem pøedepsanou èinnost, nutno dodat i na mezinárodní úrovni, a bezesporu
dosáhly øady profesionálních úspìchù. Zmíním jenom nìkteré: konference, výstavy, publikace, pomoc uèitelùm dìjepisu atd. Ústav i Archiv z vlastních prostøedkù financovaly své aktivity v rámci
pøedsednictví Èeské republiky v Radì Evropské unie.
Naší snahu po hledání co nejobjektivnìjšího pøístupu k naší nedávné minulosti, kterou
nesmazatelnì poznamenaly oba totalitní režimy 20. století, neovlivnily ani objektivní problémy,
tj. hledání objektu pro Archiv bezpeènostních složek, ani vyrovnání se kapitoly è. 355 s prvními
dopady svìtové finanèní krize.
Vìøím proto, že i nadále bude Ústav pro studium totalitních režimù nebojácnì pùsobit na
naší veøejné scénì a pokraèovat ve svém poslání.
MUDr. Nadìžda Kavalírová,
pøedsedkynì Rady Ústavu pro studium totalitních režimù
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Úvodní slovo øeditele Ústavu
Vážené paní senátorky, vážení páni senátoøi,
dovoluji si Vám jménem Ústavu pro studium totalitních režimù prostøednictvím paní pøedsedkynì
Rady Ústavu MUDr. Nadìždy Kavalírové pøedložit k projednání výroèní zprávu naší instituce a
splnit tak naši zákonnou povinnost. Z rozhodnutí Rady Ústavu je tento klíèový dokument pøedkládán
zároveò s úvodním slovem mého pøedchùdce, který ji nejvyššímu orgánu Ústavu pøedložil ke schválení,
ale bìhem jeho omezeného mandátu nebyla již projednána.
Mgr. Daniel Herman
Vážené paní senátorky, vážení páni senátoøi, dámy a pánové,
pøedkládaná zpráva o èinnosti Ústavu pro studium totalitních režimù a Archivu bezpeènostních
složek (dále jen ÚSTR a ABS) reflektuje pùsobnost obou institucí za rok 2009, tedy druhý rok jejich
existence. Ta je primárnì vymezena zákonem è. 181/2007 Sb., o zøízení ÚSTR i ABS, jehož smysl
spoèívá ve snaze výrazným zpùsobem napomoci k lepšímu poznání, tím i k pochopení jak období
nacistické, tak komunistické minulosti. Oba totalitní režimy èeskou spoleènost znaènì poznamenaly na dlouhá desetiletí. Vyrovnávání se s jejich dùsledky stále probíhá a ani zdaleka není u
konce. ÚSTR i ABS by v tomto procesu mìly bezpochyby hrát stìžejní úlohu.
Výroèní zpráva za rok 2009 shrnuje fungování ÚSTR a ABS v dobì, kdy v èele ÚSTR stál
PhDr. Pavel Žáèek, Ph.D., tudíž by toto úvodní slovo mìlo pøíslušet spíše jemu. Pøedstavuje pestrou
škálu aktivit pracovníkù obou útvarù na poli vìdecko-badatelském, archivním, dokumentaèním,
edièním, „orálnì“ historickém (zejména realizace unikátního projektu digitálního pamìtnického
archivu Pamìť národa), rovnìž tak v oblasti školních vzdìlávacích projektù, digitalizaèní,
výstavní, konferenèní èi v poøádání semináøù urèených všem zájemcùm o nedávnou minulost.
Nepøehlédnutelná je také spolupráce s obdobnými zahranièními institucemi zabývajícími se studiem nejrùznìjších forem totalitarismù. Vrchol zahranièních aktivit pak pøedstavuje slyšení v Evropském parlamentu, které probìhlo v bøeznu loòského roku a bylo spojeno s pøedstavením projektu Platformy evropské pamìti a svìdomí.
Pùsobnost ÚSTR a ABS se vzájemnì doplòuje. Zatímco ÚSTR se spíše zamìøuje na vìdecké
bádání a zpøístupòování jeho výsledkù co nejširšímu okruhu zájemcù z øad odborné i laické
veøejnosti, ABS poskytuje obsáhlou pramennou základnu (tedy primární zdroje) materiálù vzniklých
z provenience bezpeènostních složek komunistického Èeskoslovenska, ale též z období nacistické
okupace èeských zemí. K tìmto archiváliím mají v souladu se zákonem svobodný pøístup nejen
historikové, nýbrž každý obèan, který projeví zájem se s nimi blíže seznámit.
Je tak vytvoøen dùležitý základ pro vyrovnávání se s neblahým dìdictvím pøibližnì padesátiletého údobí, kdy èeská, resp. èeskoslovenská spoleènost žila v nesvobodných pomìrech. Vyrovnávání se s minulostí na základì poznání však nelze nikomu vnutit. Lze ovšem pro tento proces nastavit náležité podmínky. Existence ÚSTR a ABS toto zázemí vytváøejí. Po prvních dvou
letech jejich fungování, jež kromì solidní odborné produkce (což dokládá i tato zpráva) provázely
i nejrùznìjší tìžkosti spojené s uvedením nové instituce do provozu, by mìly následovat kroky
smìøující k pevnìjšímu zakotvení obou subjektù v èeské spoleènosti, k posílení jejich renomé a
vážnosti, èemuž napomùže zefektivnìní a celkové zkvalitnìní jednotlivých výstupù, stejnì jako
prezentace jasnìjších cílù a vizí, které mj. dojdou naplnìní potøebnými syntézami o dìjinách totalitních systémù, jež vládly na území bývalého Èeskoslovenska.
Mgr. Zdenìk Hazdra
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Rada Ústavu pro studium totalitních režimù
Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada Ústavu pro studium totalitních režimù (dále jen Rada),
která se skládá ze sedmi èlenù, volených a odvolávaných Senátem Parlamentu Èeské republiky.
Funkèní období èlena Rady je pìt let. Do pùsobnosti Rady, stanovené zákonem, mimo jiné náleží
schvalovat roèní plán èinnosti Ústavu, podklady pro návrh rozpoètu a závìreèného úètu a schvalovat výroèní zprávu o èinnosti Ústavu.
Bìhem roku 2009 se Rada na svých jednáních sešla celkem desetkrát. Prùbìžnì jí byly
pøedkládány informace o èinnosti Ústavu a zprávy z jednání Vìdecké rady Ústavu pro studium
totalitních režimù. Rovnìž pak návrhy smìrnic, jako napø. Hospodáøský øád Ústavu, novelizace
Provozního øádu apod. Mimo jiné Rada na jednotlivých zasedáních pøijala usnesení ve smyslu
následujících informací:
14. 1. 2009 Rada vydala usnesení o budoucím výbìrovém øízení na øeditele Ústavu a vzala
na vìdomí plán èinnosti Archivu bezpeènostních složek.
26. 5. 2009 schválila Výroèní zprávu Ústavu pro studium totalitních režimù za rok 2008.
11. 8. 2009 schválila ve smyslu ustanovení § 9, odst. 1), písm. f) zák. 181/2007 Sb., o Ústavu
pro studium totalitních režimù, o Archivu bezpeènostních složek a o zmìnì nìkterých zákonù,
podklady pro „Návrh rozpoètu kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimù na rok 2010“.
22. 10. 2009 jmenovala Rada tøi nové èleny Vìdecké rady Ústavu pro studium totalitních
režimù, a to Jiøího Grušu, PhDr. Jana Kalouse a PhDr. Michala Lukeše, Ph.D.
25. 11. 2009 schválila plán èinnosti Ústavu pro studium totalitních režimù pro rok 2010.

Èlenové Rady Ústavu
Mgr. Patrik Benda
Èestmír Èejka
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
MUDr. Nadìžda Kavalírová
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Petruška Šustrová
Jan Zahradníèek
Èlenové Vìdecké rady Ústavu
Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
PhDr. Ladislav Bukovszky
Jiøí Gruntorád
Jiøí Gruša
Dr. £ukasz Kamiñski
PhDr. Jan Kalous
Prof. Mark Kramer
Prof. JUDr. Jan Kuklík ml., DrSc.
Prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D.
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
PhDr. Slavomír Michálek, CSc.
Doc. PhDr. Jiøí Pernes, Ph.D.
Prof. Vilém Preèan
PhDr. Eduard Stehlík
PhDr. Jan Støíbrný
PhDr. Alena Šimánková
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1. Èinnost Ústavu pro studium totalitních režimù
Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimù
Podle zákona è. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimù a Archivu bezpeènostních
složek, má Ústav za úkol:
•
zkoumat a nestrannì hodnotit dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumat antidemokratickou a zloèinnou èinnost orgánù státu, zejména jeho
bezpeènostních složek, zloèinnou èinnost Komunistické strany Èeskoslovenska i dalších
organizací založených na její ideologii,
•
analyzovat pøíèiny a zpùsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentovat úèast domácích a zahranièních osob na podpoøe
komunistického režimu a odporu proti nìmu,
•
získávat a zpøístupòovat veøejnosti dokumenty vypovídající o dobì nesvobody
a období komunistické totalitní moci, zejména o èinnosti bezpeènostních složek a
formách pronásledování i odporu, pøevést bez zbyteèného odkladu pøevzaté dokumenty
do elektronické podoby,
•
dokumentovat nacistické a komunistické zloèiny,
•
poskytovat veøejnosti výsledky své èinnosti, zejména zveøejòovat informace o
dobì nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o èinech a osudech jednotlivcù,
•
vydávat a šíøit publikace, poøádat výstavy, semináøe, odborné konference a
diskuse, spolupracovat s vìdeckými, kulturními, vzdìlávacími a dalšími institucemi za
úèelem výmìny informací a zkušeností v odborných otázkách,
•
spolupracovat se zahranièními institucemi nebo s osobami, které jsou podobnì
zamìøené.

Radou schválené tématické okruhy
Ústav pro studium totalitních režimù plní úkoly stanovené pro rok 2009 a souèasnì pokraèuje
v návaznosti na støednìdobé úkoly, stanovené již plánem èinnosti na rok 2008.
Prioritní badatelské dokumentaèní projekty
1.

Dìjiny protikomunistického odboje a odporu. Realizace: 2008–2012

2.
Organizaèní vývoj a personální obsazení politických a bezpeènostních struktur (1938–1990).
Realizace: 2008–2013
•
Dokumentace vývoje státnìbezpeènostních složek
•
Dokumentace vývoje zpravodajských služeb (I. správa SNB a zpravodajská správa
GŠ ÈSLA)
•
Dokumentace vývoje Pohranièní a Vnitøní stráže
•
Agenturnì-operativní èinnost bezpeènostních složek
•
Dokumentace personálního obsazení aparátu KSÈ 1921–1989
3.

Dokumentace politické perzekuce a represe 1938–1989. Realizace: 2008–2013
•
Perzekuce a represe v období komunistického totalitního režimu
Dokumentace popravených z politických dùvodù 1948−1989
Dokumentace usmrcených osob na státní hranici 1948−1989
Dokumentace usmrcených osob ve vìzeòských zaøízeních 1948−1989
Kolektivizace zemìdìlství, perzekuce sedlákù a jejich rodin
Elektronická mapa bezpráví
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•
-

•
•
4.
5.
6.

Perzekuce a represe v dobì nesvobody
Perzekuce za nacistické okupace
Èeskoslovenští odbojáøi popravení za 2. svìtové války v Plötzensee
Kati a jejich obìti
Nìmecké bezpeènostní a represivní složky
Pražské jaro a okupace Èeskoslovenska v letech 1968–1969
Historie èeského undergroundu

Vìzeòství v èeských zemích 1938−1989. Realizace: 2008–2013
„Tøídní justice“ 1948−1960. Realizace: 2008–2012
Pamìť a dìjiny totalitních režimù. Realizace: 2008–2009

Vzdìlávací projekty
1.

Vzdìlávací projekty zamìøené na odbornou školní veøejnost
•
Školní edice DVD Konec normalizace a rok 1989. Realizace: 2009
•
Letní semináø pro uèitele. Realizace: 2008–2012
•
Kurzy pro uèitele a žáky: metodika a vybrané problémy moderních dìjin.
Realizace: 2008–2012
•
Pøíprava metodických pomùcek pro školy. Realizace: 2008–2012

2.

Digitální pamìtnický archiv Pamìť národa. Realizace: 2008–2012
•
Badatelská sympozia Spoleèenství evropské pamìti. Realizace: bøezen a záøí 2009

3.

Školní vzdìlávací projekty.
•
Malé a velké pøíbìhy moderních dìjin. Realizace: 2008–2012
•
Školní filmové projekce 1989: pád komunistických režimù ve støední Evropì.
Realizace: 2009
•
Samizdat proti totalitì. Realizace: 2009–2011

Výstavní èinnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diplomaté proti nacismu a komunismu. Realizace: øíjen 2009
Orwell ve fotografii. Realizace: bøezen 2009
Na frontì studené války – Èeskoslovensko 1948–1956. Realizace: únor–kvìten 2009
Zøízení Protektorátu Èechy a Morava v bøeznu roku 1939. Realizace: bøezen 2009
Demonstrace proti komunistickému režimu (1969/1989). Realizace: Brno (srpen 2009),
Praha (listopad 2009)
Bezpeènostní složky a pád komunistického režimu 1989. Realizace: øíjen–listopad 2009

Konference a semináøe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Slyšení v Evropském parlamentu. Realizace: bøezen 2009
Odboj a odpor proti totalitním režimùm ve støední a východní Evropì.
Realizace: duben 2009
20 Years After. Vyrovnávání se s minulostí v postkomunistických státech.
(Reflexe dìdictví éry komunismu a nacismu). Realizace: èerven 2009
Vysokoškoláci o totalitì. Realizace: bøezen 2009
Hovory o totalitì. Realizace: 2009, 1x mìsíènì
Konfrontace èeské spoleènosti s nacistickou okupací. Realizace: záøí 2009
Bezpeènostní složky pøed pádem komunistického režimu 1989. Realizace: listopad 2009
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8.
9.

10.

11.

Film a dìjiny, totalita a propaganda.
Realizace: 2009, 1x mìsíènì
Cyklus odborných pøednášek.
Realizace: leden až èerven 2009,
1x mìsíènì
Životní osudy obèanù z èeských
zemí ve dvacátém století.
Realizace: 2009, 1x mìsíènì
Archiválie z provenience
bezpeènostních složek.
Realizace: 2009

Ústav pro studium totalitních režimù
vìnuje ze zákona pozornost tøem
základním èinnostem:
•
výzkumné, badatelské
a dokumentaèní
•
publikaèní, výstavní
a vzdìlávací
•
pøevodu dokumentù do
elektronické podoby
(digitalizace).

Výzkumná, badatelská a
dokumentaèní èinnost
Garantem výzkumné, badatelské,
Zástupci Ústavu pro studium totalitních režimù se úèastnili
piety u národní kulturní památky – Rudé vìže smrti ve
dokumentaèní a vzdìlávací èinnosti je
Vykmanovì.
Odbor zkoumání totalitních režimù. Mezi
prioritní dlouhodobé zámìry odboru v roce
2009 v prvé øadì patøilo dokumentování a
analýza rozsahu a forem represivního mocenského aparátu; na druhé stranì bylo cílem zmapovat rozsah a formy perzekuce, tedy dokumentovat zloèiny obou totalitních režimù. Toto téma zahrnuje i deformace, které totalitní systémy
zpùsobily v celospoleèenském mìøítku. Všechny tyto zmínìné aspekty našly svùj odraz v Plánu
èinnosti Ústavu pro studium totalitních režimù na rok 2009. Zde jsou také støednìdobé projekty
více rozvedeny a konkretizovány, vèetnì uvedení garantù projektù a týmu øešitelù.
Výsledky badatelské práce byly prezentovány formou publikací, studií, pøednášek, referátù èi
výstav urèených odborné i laické veøejnosti. Odborné i informaèní výstupy èinnosti Ústavu pro studium totalitních režimù byly a jsou prùbìžnì zveøejòovány na internetové stránce www.ustrcr.cz.
Dlouhodobý výzkumný zámìr Oddìlení zkoumání doby nesvobody (1938–1945) se v roce
2009 zamìøil na studium represivního bezpeènostního aparátu okupaèní moci ve vymezeném
èasovém období, pøièemž reflektoval pøedevším málo známé souvislosti vzniku Protektorátu Èechy
a Morava, omezování demokratických práv, sociálnì-politické atributy v životì èeské spoleènosti
bìhem druhé svìtové války apod.
Výzkum se dále zamìøil na zmapování perzekuce a represe bìhem doby nesvobody èi na
dokumentaci osudù èeskoslovenských odbojáøù popravených za 2. svìtové války v Plötzensee.
Dùležitými mezioborovými výzkumnými zámìry v èinnosti Oddìlení zkoumání doby nesvobody v
roce 2009 se stala pøedevším dvì témata:
•
Šlechta støední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století
•
Køesťané v protinacistickém odboji
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Oddìlení zkoumání komunistické totalitní moci se zabývalo antidemokratickou a
zloèinnou èinností státních orgánù a Komunistické strany Èeskoslovenska v období od 25. února
1948 do 29. prosince 1989, vèetnì období po skonèení druhé svìtové války v Evropì, tzn. období
pøíprav na uchopení moci KSÈ. Jedním z jeho nejdùležitìjších úkolù byl výzkum èinnosti represivních bezpeènostních složek a dalších organizací založených na komunistické ideologii.

1. Badatelské projekty
Badatelský výzkum byl založen na rozsáhlém zkoumání archivních fondù, zejména
bezpeènostních složek, mnohdy teprve nyní zpøístupnìných (zpravodajské služby). Vzhledem k
tomu, že se jedná v mnoha pøípadech o prvotní výzkum, využívá se metod založených na analýze a
kritice pramenù, provádí se komparativní výzkum a analýzy vzájemných propojení mezi komunistickými stranami, vládami a zvláštì pak bezpeènostními složkami, vèetnì závislosti na sovìtském
mocenském centru. Odbor pracuje souèasnými metodami zkoumání, které využívají digitální
databáze a pochopitelnì také orální historii. Výsledky zkoumání pak mohou sloužit k vìdeckým
výstupùm na rozhraní dalších humanitních oborù.
Výstupy jsou realizovány v závislosti na míøe zpracování dané tématiky formou edic
dokumentù, materiálových studií, monografií èi pøehledových slovníkových biografií. Další
možnosti výstupù z projektù odboru pøedstavují webové prezentace (na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimù), pøednášky, výstavy, úèast na konferencích, studie v odborných
èasopisech, a to nejen v èeské, ale i anglické verzi.
Odborná produkce zamìstnancù odboru byla rovnìž pravidelnì prezentována v revue Pamìť
a dìjiny, sborníku Securitas Imperii nebo ve Sborníku Archivu bezpeènostních složek.
V následujícím pøehledu badatelských projektù je struènì prezentováno zamìøení, struktura, dlouhodobé i konkrétní výstupy v roce 2009.
1.1 Vývoj a organizaèní struktura Komunistické strany Èeskoslovenska
Prioritou výzkumu Komunistické strany Èeskoslovenska zùstalo definování role a postavení
èeskoslovenského komunismu ve struktuøe mezinárodního komunistického hnutí a pøehledné
zpracování osudù èlenù vedoucích orgánù
KSÈ. Badatelské úsilí se koncentrovalo na dvì
dlouhodobé linie: „Èeskoslovenský komunismus
v mezinárodních souvislostech“ a „Biografický
slovník vedoucích pøedstavitelù KSÈ 1921–1989“.
Projekt „Èeskoslovenský komunismus v
mezinárodních souvislostech“ se zamìøuje na
typologizaci èeskoslovenského komunismu v evropském kontextu ve smyslu transnacionálního
historického fenoménu. Rozhodující je provedení
analýzy zdrojù èeskoslovenského komunismu,
vèetnì pokusu definovat ruské bolševické inspirace, evropské socialistické hnutí a evidentní
národní specifika.
Výzkum se zamìøil na ideologicko-teoretická východiska, analýzu programových cílù
a projevù komunistické doktríny v jednotlivých
èástech sovìtského bloku po skonèení druhé
svìtové války i na analýzu konkrétních politických jednání KSÈ v Èeskoslovensku. Postupnì se
pøitom využívalo možností komparativního výzkumu. Vedle analýzy ideologických východisek
se výzkum zamìøil na sovìtizaci (tzn. na pøevzetí
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sovìtských konceptù v èeskoslovenských podmínkách) a na oblast politické praxe. Také zde je
klíèovou otázkou autonomnost rozhodovacích procesù uvnitø KSÈ a otázka zásahù sovìtských
mechanismù do vnitøního života strany a èeskoslovenské spoleènosti jako celku.
V roce 2009 byl dokonèen jmenný seznam funkcionáøù, jejichž portréty bude slovník obsahovat. Bylo rovnìž dokonèeno rozdìlení jednotlivých hesel a navázána užší spolupráce s externími
spolupracovníky. Došlo ke zpracování první èásti hesel. Prùbìžnì byla aktualizována a doplòována
webová prezentace projektu. Kromì webové prezentace se øešitelé projektu aktivnì zapojili do
tvorby hesel Biografického slovníku pøedstavitelù ministerstva vnitra 1948–1989, nìkolikrát vystoupili na semináøích a konferencích a publikovali dílèí studie (napø. o XIV. mimoøádném sjezdu
KSÈ v roce 1968 v Securitas Imperii).
1.2 Bezpeènostní aparát ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpeènosti)
Výzkum dìjin a personálního složení bezpeènostního aparátu ministerstva vnitra (národní
bezpeènosti) pøedstavuje jednu z hlavních priorit dlouhodobého badatelského zájmu Ústavu pro
studium totalitních režimù. Bezpeènostní aparát komunistického Èeskoslovenska lze pøitom posuzovat z nìkolika základních rovin.
První rovina je zamìøena na dìjiny represivního aparátu a zahrnuje následující tématické
okruhy:
•
promìny organizaèní struktury ministerstva vnitra (národní bezpeènosti) a jeho
bezpeènostního aparátu 1948–1989
•
mocenské zpùsoby rozhodování a pøedávání pokynù, rozkazù a naøízení
•
formy a metody kontroly a ovládání spoleènosti
•
personální skladba a životní osudy hlavních pøedstavitelù ministerstva vnitra
(národní bezpeènosti)
•
podíl resortu na pøelomových událostech èeskoslovenských dìjin v letech
1945–1989
Druhá rovina pøedstavuje èinnost bezpeènostního aparátu proti skuteèným èi domnìlým
odpùrcùm komunistického režimu. Zahrnuje tyto tématické okruhy:
•
represe vùèi vlastnímu obyvatelstvu i cizím státním pøíslušníkùm
•
podíl vedení ministerstva, skupin osob i jednotlivcù na teroru pøelomu ètyøicátých
a padesátých let bìhem zakladatelského období komunistického režimu s evidentním porušováním základních lidských práv a svobod
Dùležitou souèástí projektu je rovnìž systematický archivní výzkum dosud neznámých èi
nepøístupných archivních fondù z provenience bezpeènostních složek, uložených dnes pøedevším
v Archivu bezpeènostních složek. V prùbìhu roku 2009 pokraèovala spolupráce s Oddìlením digitalizace pøi rekonstrukci èinnosti a personální struktury operativních útvarù Státní bezpeènosti.
Na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimù byl publikován nejen pøehled personálního složení vedoucích pøedstavitelù ministerstva vnitra (národní bezpeènosti), ale také pøehled
útvarù Sboru národní bezpeènosti, smìrnice k èinnosti bezpeènostních složek, dokumenty o spolupráci èeskoslovenských bezpeènostních složek s dalšími státy sovìtského bloku (pøedevším v
bezpeènostní, respektive státnì bezpeènostní oblasti) nebo dokumenty k èinnosti a k personálnímu složení bezpeènostních složek v roce 1989 (v souvislosti s 20. výroèím pádu komunistického režimu v ÈSSR).
Hlavním výstupem projektu v roce 2009 se stal Biografický slovník pøedstavitelù ministerstva
vnitra v letech 1948–1989. Ministøi a jejich námìstci. (Ústav pro studium totalitních režimù, Praha
2009 – 231 stran). Slovník zachycuje vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpeènosti)
ÈSR a ÈSSR v celkovém rozsahu 55 jmen. Je doplnìn studií vìnovanou vývoji organizace a kompetencí vedoucích pøedstavitelù MV a organizaèními schématy podøízenosti složek MV.
Dalším výsledkem badatelského zájmu v roce 2009 je edice základních dùležitých
dokumentù k èinnosti Inspekce MV (Bárta, Milan: Inspekce ministerstva vnitra v letech 1953–1986.
Výbìr dokumentù. Ústav pro studium totalitních režimù, Praha 2009). Edice prostøednictvím
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46 dokumentù zachycuje organizaci a pùsobení inspekce ministra vnitra (ministra národní
bezpeènosti), která mìla zabezpeèovat dodržování zákonnosti v rámci resortu a pomáhat ministrovi pøi kontrole podøízených složek.
Bylo publikováno nìkolik studií v revue Pamìť a dìjiny a Securitas Imperii. Probìhla rovnìž
výstava Tváøe moci na námìstí T. G. Masaryka ve Slaném (ve dnech 11. záøí – 20. listopadu 2009, 12
panelù vìnovaných pøíslušníkùm Státní bezpeènosti majícím vztah k mìstu Slaný v letech 1949–
1989).
K 20. výroèí pádu komunistického režimu v ÈSSR se v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimù konal v listopadu 2009 semináø Bezpeènostní složky a pád komunistického režimu
(probìhl ve dnech 11.–12. listopadu 2009).

Pavel Žáèek hovoøí na semináøi Bezpeènostní složky a pád komunistického režimu. Foto: Pøemysl Fialka

1.3 „Tøídní justice“ 1948–1960
Projekt je vìnován roli ministerstva spravedlnosti a jemu podøízených justièních složek
v období budování komunistického režimu a jeho upevòování v prùbìhu padesátých let 20. století. Prioritou projektu je definování postavení a role justice v zakladatelském období komunistického režimu v Èeskoslovensku v letech 1948−1952. Dalším úkolem je vymezení charakteristik
tzv. tøídní justice: co lze oznaèit za jevy vycházející z koøenù a tradic èeské právní historie, a
co jsou vìci importované do èeského prostøedí z cizích zdrojù (pøedevším z nìmeckého nacismu
a ruského bolševismu). Celý projekt je koncipován jako detailnì zamìøený archivní výzkum s
využitím primárních pramenù pøedevším z domácí archivní provenience.
V roce 2009 byl výzkum orientován na mapování situace v èeských archivech a na soustøedìní
základních archivních pramenù a literatury. V revue Pamìť a dìjiny vyšly dílèí studie, které reflektovaly vymezené téma projektu.
12

1.4 Pražské jaro a okupace, nekomunistické tradice a bezpeènostní aparát
Ústav pro studium totalitních režimù se zamìøil na opomíjené události konce 60. let 20.
století. Výzkum mìl nìkolik základních rovin:
•
nekomunistické koøeny a tradice pražského jara
•
bezpeènostní aparát ministerstva vnitra
•
obìti okupace v letech 1968–1989
Role bezpeènostního aparátu bìhem událostí let 1968–1969 nebyla až dosud pøedmìtem
systematického archivního výzkumu. V podstatì neznámá zùstává nejen specifická èinnost
státnìbezpeènostního aparátu, ale také jeho spolupráce s partnerskými institucemi komunistického bloku, zejména se SSSR.
V rámci projektu probìhla webová prezentace,
doplnìná o dosud neznámé videozáznamy ze srpna 1969.
Ke zpracovávané problematice vyšel rovnìž Sborník Jan
Palach 69. Sborník je vìnován okolnostem úmrtí J. Palacha a je doplnìn o DVD. V revue Pamìť a dìjiny byla
publikována studie o událostech bìhem tzv. hokejové
krize v bøeznu a dubnu 1969. V rámci projektu probìhla
výstava Brno v srpnu 1969 na námìstí Svobody v Brnì ve
dnech 20. srpna – 17. záøí 2009 (celkem 12 panelù).
Další archivní výzkum byl zamìøen na zpracování osudù
pìti obìtí prvního výroèí okupace v srpnu 1969.
1.5 Vìzeòství v èeských zemích 1938–1989
Pro nacistický i komunistický režim pøedstavovalo
vìzeòství nedílnou souèást represe vùèi nepohodlnému
a nepoddajnému obyvatelstvu. Vìzením byli trestáni
lidé kvùli tøídní pøíslušnosti, rasovým rozdílùm, názorovým odlišnostem, sociálnímu postavení, náboženskému
pøesvìdèení èi z politických dùvodù apod. Spoleèenské
vztahy a jednání se v totalitních režimech politizovaly
a kriminalizovaly. Výzkum je proto zamìøen na tyto
okruhy:
•
•
•
•

organizaèní struktura a personální obsazení vìzeòských institucí na území
bývalého Èeskoslovenska
institucionální promìny a rozhodovací procesy mezi vìzeòskými institucemi a
silovými resorty
represivní politika vládnoucích složek a vìzeòský systém
životní osudy politických vìzòù ve vymezeném období

Hlavním plánovaným výstupem bude encyklopedické zpracování vìzeòských zaøízení na
území bývalého Èeskoslovenska v letech 1938–1989.
V roce 2009 byly publikovány dílèí studie v revue Pamìť a dìjiny. Vyšla publikace Tomáše
Bursíka Pøišli jsme na svìt proto, aby nás pronásledovali. Trestanecké pracovní tábory pøi uranových dolech v letech 1949–1961. Vzhledem ke zmìnám v øešitelském týmu v prùbìhu roku 2009
se pøipravuje nová koncepce projektu, vèetnì jeho zamìøení a webové prezentace.
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1.6 Odboj a odpor proti komunistickému režimu 1948–1989
Úkolem projektu je pøedstavit základní formy a projevy odporu skupin i jednotlivcù proti
komunistickému 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 projevù odboje a odporu v letech 1956–1989
•
životní osudy významných osobností odboje a odporu v letech 1956–1989
Hlavní pozornost se zamìøila na zmapování osudù aktivních odpùrcù komunistického
režimu a na èinnost represivních složek, zejména Státní bezpeènosti, proti oponentùm komunistického zøízení. V rámci projektu byl zahájen a pokraèuje rozsáhlý a systematický archivní výzkum. O problematice se pravidelnì diskutuje v rámci semináøù, které skupina poøádá v prostorách Ústavu pro studium
totalitních režimù (mj. za
úèasti odborníkù z dalších
pracovišť).
Prùbìžné výsledky
jsou publikovány v pravidelné rubrice revue Pamìť
a dìjiny. Pøipravuje se
monotématicky zamìøené
èíslo Securitas Imperii,
zamìøené právì na problematiku protikomunistického, tzv. Tøetího odboje. V
rámci prezentace konkrétních výstupù pøedstavovala
dùležitou akci konference Odboj a odpor proti
komunistickému režimu v
Eduard Stehlík, jeden z pøednášejících na konferenci vìnované protikomunistickému
odboji. Foto: Pøemysl Fialka
Èeskoslovensku v dubnu
2009. V listopadu 2009 se
v rámci projektu uskuteènil semináø vìnovaný osobnosti a dílu historika Josefa Kalvody v protikomunistickém odboji.
Další výstupy projektu v roce 2009 pøedstavuje dokonèení databáze Akce 48 a komentovaná
bibliografie III. odboje (obsahuje cca 500 záznamù). Dále se pøipravovala encyklopedie III. odboje.
Soubìžnì se pracuje na èítance III. odboje – byly vykonány základní pøípravné práce. V prùbìhu
roku 2009 se dále pøipravovala monografie Pøíbìh protikomunistické skupiny Bayer a spol.

2. Dokumentaèní projekty
Oddìlení dokumentace pøipravovalo podklady, organizovalo vzdìlávací akce a podílelo
se na pøípravì výstavních projektù. Souèástí oddìlení je skupina orální historie, jejímž úkolem je
sbírat vzpomínky pamìtníkù z øad obìtí, ale i aktivních exponentù totalitní moci. Vybrané rozhovory byly po zpracování publikovány na internetových stránkách a využity pøi pøípravì èlánkù a
studií do revue Pamìť a dìjiny.
Dokumentaèní projekty jsou zamìøeny na dokumentaci politicky motivovaných zloèinù
doby nesvobody a období komunistické totalitní moci. Odborné výstupy byly prùbìžnì prezentovány pøedevším na internetových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimù. První èást
projektù je zamìøena na obìti totalitních režimù, další pak na rozhodující mocenské struktury
provádìjící represi. Na jejich realizaci spolupracoval Odbor informatiky a digitalizace.
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2.1 Dokumentaèní projekty vìnované obìtem totalitních režimù
•
Dokumentace popravených z politických dùvodù 1948–1989
Cílem projektu je zpracování životopisù všech cca 245 popravených z politických dùvodù,
vèetnì shromáždìní vybraných dokumentù a fotografií.
Zpracované životopisy jsou prùbìžnì umisťovány na webové stránky Ústavu pro studium totalitních režimù. V souèasné dobì bylo na webu Ústavu pro studium totalitních režimù zveøejnìno
celkem 73 hesel, vèetnì úvodního textu a rešerše literatury. Za rok 2009 bylo zveøejnìno celkem
33 hesel. Každé heslo pøitom obsahuje rešerši pramenù a literatury a jeho souèástí jsou i digitalizované a komentované archivní dokumenty.
•
Dokumentace zemøelých na státní hranici 1948–1989
Cílem je zpracovat úplný pøehled pøípadù úmrtí na státní hranici. Informace budou obsahovat podstatná fakta o události, vèetnì místa, èasu, pøíèiny úmrtí, pachatelù, dále fotografie a
rešerši pramenù.
Projekt završil své dosavadní výsledky ucelenou webovou prezentací zachycující tøináct
pøípadù usmrcení. Situaci na hranicích je poskytnut širší kontext, vèetnì úvodní studie, glosáøe,
vybraných dùležitých dokumentù k èinnosti Pohranièní stráže (projekt samozøejmì úzce souvisí s
mapováním struktury Pohranièní stráže v letech 1948–1989). Bez vážnìjších problémù pokraèuje
spolupráce s Úøadem dokumentace a vyšetøování zloèinù komunismu.
•

Dokumentace popravených Èechoslovákù za druhé svìtové války
v Berlínì- Plötzensee
Èeši a Slováci zaujímají mezi pøíslušníky jednotlivých národù v poètu popravených v berlínské vìznici Plötzensee druhé místo. Cílem projektu je vytvoøit úplný pøehled èeskoslovenských
odbojáøù se struènými biografickými údaji, fotodokumentací a rešeršemi literatury a pramenù
(biografický slovník); dále je cílem pøipravit do konce roku 2010 výstavu. V rámci projektu byl
po celý rok 2009 provádìn základní archivní výzkum (zvláštì v Archivu bezpeènostních složek
a v Bundesarchivu Berlin). Rovnìž cenná je dokumentace, jež se podaøilo získat od nìkterých
potomkù popravených.
Pro další pokraèování projektu pøedstavuje znaèný význam navázání kontaktù s Památníkem nìmeckého odboje (Die Gedenkstätte Deutscher Widerstand) v Berlínì, do jehož správy
spadá i Památník Plötzensee.
2. 2 Kati a jejich obìti
Cílem projektu je zachytit vybrané portréty obìtí nacistické represe a vykonavatelù této
represe. Zámìr do znaèné míry souvisí s popsanými projekty, které se zabývají obdobím nesvobody. Z nich se bude také vycházet a èerpat podklady pro pøípravu stejnojmenné knihy.
V roce 2009 probíhal archivní výzkum a studium relevantních pramenù k odbojovým aktivitám protinacistické rezistence a perzekuci èeskoslovenských odbojáøù.
2.3 Šlechta èeských zemí v konfrontaci s totalitními režimy 20. století (1938–1989)
Hlavním cílem projektu je sepsání monografie, jež by na základì zevrubného studia poskytla plastický obraz o postavení, roli a osudech šlechty na pozadí dìjin èeské spoleènosti 20. století
(s akcentem na nacismus a komunismus). Prùbìžné výsledky budou zveøejòovány formou èlánkù,
studií a prostøednictvím webové prezentace. V druhé polovinì øíjna 2010 probìhne na dané téma
ve spolupráci s FF UK Praha støedoevropská konference a následnì vyjde sborník s jednotlivými
pøíspìvky.
V prùbìhu roku 2009 byly položeny základy k jednotlivým aspektùm projektu, tj. zejména
vymezení cílù a provedení archivních rešerší. V rámci projektu o èeské šlechtì došlo k navázání
spolupráce s pracovníky Filozofické fakulty UK, doc. PhDr. Janem Županièem, Ph.D. a doc. PhDr.
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Václavem Horèièkou, Ph.D., s nimiž je na rok 2010 pøipravována dvoudenní mezinárodní konference Šlechta støední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století.
2.4 Køesťané v protinacistickém a protikomunistickém odboji
V roce 2009 byl zahájen další z dílèích projektù, který je souèástí mapování odboje a perzekuce èeskoslovenských obèanù za druhé svìtové války. Projekt je zamìøen na obèany, kteøí se
hlásili ke køesťanským církvím, pøedevším pak na duchovní Øímskokatolické církve, Èeskobratrské
církve evangelické, Jednoty bratrské, Jednoty èeskobratrské, Èeskoslovenské církve, Pravoslavné
církve a èlenù sdružení Akademická YMCA. Prùbìžné výsledky budou zveøejnìny formou webové
prezentace, biografických èlánkù a studií. Koneèným výstupem bude knižní publikace, jež shrne
výsledky výzkumu, a výstava v roce 2012, která se zamìøí na Pravoslavnou církev v období heydrichiády.
V souvislosti s výzkumem církví v èasech nacistické okupace (s pøesahem i do období po roce 1948) byl
veden základní archivní výzkum. Souèasnì byly navázány
pracovní kontakty s Èeskou køesťanskou akademií a
pražským arcibiskupstvím. Prvním výstupem projektu se
stala monografie Stanislavy Vodièkové Uzavírám vás do
svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana, jež vyšla
u pøíležitosti 40. výroèí Beranova úmrtí. Autorka rovnìž
pronesla na dané téma nìkolik pøednášek a referátù na
konferencích a také pøipravila o kardinálu Beranovi výstavu, jež je mj. souèástí festivalu Mene Tekel (únor 2010).
2. 5 Struktury moci
•
Dokumentace personálního obsazení
struktur Státní bezpeènosti
Cílem projektu je zpracování personálního obsazení
struktur politické policie, Státní bezpeènosti, které umožní
stanovit podíl kádrových pøíslušníkù na jednotlivých
pøípadech a akcích. Jak již bylo uvedeno, prvním krokem
bylo zpracování organizaèní struktury a personálního obsazení centrálních (federálních) útvarù Státní bezpeènosti:
Hlavní správy rozvìdky (I. správa SNB), Hlavní správy
kontrarozvìdky (II. správa SNB) a Hlavní správy vojenské
kontrarozvìdky (III. správa SNB) ve stavu k 17. listopadu 1989.
Výstupy z projektu se prezentují ve formì studií v revue Pamìť a dìjiny, Securitas Imperii,
dílèích monografiích a webových prezentací. Na webu Ústavu pro studium totalitních režimù je
tak k dispozici jmenný soupis vedoucích pøedstavitelù ministerstva vnitra a národní bezpeènosti,
pøehled útvarù Sboru národní bezpeènosti – složky Státní bezpeènosti, smìrnice k èinnosti
bezpeènostních složek a centrálních útvarù, dùležité dokumenty k èinnosti Státní bezpeènosti
v roce 1989 a k mezinárodní spolupráci v rámci kooperace s ostatními obdobnými složkami
sovìtského bloku.
•
Aparát Komunistické strany Èeskoslovenska
V rámci projektu je zpracováváno personální obsazení struktur Komunistické strany
Èeskoslovenska od ústøedí pøes krajský a okresní aparát až na místní úroveò. Dlouhodobým cílem
je zveøejnìní organizaèních struktur a personálního obsazení ústøedního výboru a nižšího aparátu
KSÈ z období 1948–1989.
Výstupy projektu jsou zveøejòovány na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních
režimù.
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•
Pøedstavitelé ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpeènosti)
Projekt dokumentuje promìny organizaèní struktury a personálního obsazení ministerstva vnitra (národní bezpeènosti) v letech 1948–1989. Výstupy jsou zveøejòovány na webových
stránkách Ústavu pro studium totalitních režimù; dále pak ve formì studií v revue Pamìť a dìjiny
a Securitas Imperii. Významným poèinem je rovnìž Biografický slovník pøedstavitelù ministerstva
vnitra (národní bezpeènosti) v letech 1948–1989, který Ústav pro studium totalitních režimù vydal
právì v roce 2009.
•
Nìmecké bezpeènostní a represivní složky
Projekt je zamìøen na výzkum pùsobení bezpeènostních složek nacistického režimu, zejména Gestapa, složek SS, Sicherheitsdienstu, Ordnungspolizei, Abwehru. Prùbìžné výsledky budou
publikovány formou studií a edicí. Pøedpokládá se rovnìž samostatná webová prezentace. Nìkolik
pøíspìvkù bylo již k danému tématu publikováno v revue Pamìť a dìjiny i v Securitas Imperii.
2.6 Historie èeského undergroundu
Projekt mapuje undergroundovou kulturu sedmdesátých a osmdesátých let, její kulturnìhistorické, sociologické, politické, popøípadì i psychologické aspekty. Probíhá základní výzkum
pramenù a literatury.
Historie èeského undergroundu postoupila v prùbìhu roku 2009 ve sbìru materiálù a koncipování textù. Bylo napøíklad natoèeno 10 rozhovorù s pamìtníky; shromáždìny materiály a èást
textù k pøipravovaným publikacím (pracovní názvy - Hnìdá kniha a Baráky: Souostroví svobody,
pøedpokládá se vydání v roce 2010/2011). Probíhalo shromažïování fotodokumentace, filmových
materiálù a písemnictví. V rámci projektu probìhly 3 semináøe na pùdì Ústavu pro studium totalitních režimù (ke klíèovým událostem a osobám daného tématu) se tøemi regionálními reprízami.
Z celkem dvanácti pøednášek nazvaných Samizdat proti totalitì se sedm uskuteènilo v ÈR a pìt v
zahranièí.
2.7 Pamìť a dìjiny totalitních režimù
Projekt orální historie zaznamenává a zveøejòuje vzpomínky pamìtníkù z øad protikomunistického odboje a odporu, popøípadì jejich rodinných pøíslušníkù. Snaží se získat i svìdectví
lidí èinných v represivním aparátu. Využívá materiálù ze státních i osobních archivù. Rozhovory
jsou zaznamenávány moderní audio i video technikou a využívány k badatelským, publikaèním a
vzdìlávacím úèelùm.
Souèástí projektu je rovnìž vytvoøení filmotéky, sestávající z kopií filmù (filmových a televizních materiálù) na DVD nosièích, která by sloužila zamìstnancùm Ústavu pro studium totalitních režimù pro pøípravu vzdìlávacích akcí s audiovizuálním pøesahem. Úèelem je vytvoøení
audiovizuálního fondu hraných a dokumentárních filmù vzniklých v Èeskoslovensku v období
1938–1989, které názorným nebo pozoruhodným zpùsobem reflektují situaci i postavení èlovìka –
obèana v tehdejší spoleènosti.
V roce 2009 se v rámci projektu podaøilo zaznamenat 58 výpovìdí pamìtníkù (zejména listopadových událostí roku 1989, perzekuce církví v 50. letech a politických vìzòù). Øada
rozhovorù byla uveøejnìna na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimù, v odborných publikacích i dalších médiích. Nìkteré výstupy projektu byly uskuteènìny ve spolupráci
se zahranièními organizacemi (Ústav pro historii maïarské revoluce roku 1956, Memorial, Sacharov Archives, Osrodek Karta, IPN, Lotyšský státní archiv a další).
2.8 Kolektivizace venkova v Èeskoslovensku
Cílem projektu je dokumentaèní, pedagogická a publikaèní èinnost vedoucí k rozšíøení historického vìdomí o problematice kolektivizace venkova jako závažné kapitole èeskoslovenských
dìjin. Cílovou skupinou je nejen širší veøejnost, ale pøedevším studenti støedních škol. Prostøedkem
17

projektu je pak série pøednášek doplnìných projekcí vybraného filmového díla a následnou diskusí.
Výsledkem celého projektu je nejen seznámení posluchaèù s daným tématem, ale také informaènì
bohaté multimediální DVD, jehož vydání a následná distribuce umožní šíøení historického vìdomí
o prùbìhu a formách kolektivizace venkova i po oficiálním ukonèení projektu. Souèástí projektu
je i dokumentaèní èinnost spoèívající ve sbìru tématicky spøíznìných materiálù (texty, fotografie,
filmy, plakáty atd.) a natáèení videorozhovorù s pamìtníky, jež budou využity i v rámci orálnìhistorického projektu Pamìť a dìjiny totalitních režimù. V prùbìhu roku 2009 probíhal archivnì
dokumentaèní výzkum (rešeršní èinnost). Byly natoèeny pilotní rozhovory s pamìtníky. Aktuální
informace k projektu byly prùbìžnì doplòovány na webové stránce Ústavu pro studium totalitních
režimù.

Vzdìlávací èinnost
Gestorem výstavní a publikaèní èinnosti je Odbor edièní, který rovnìž vytváøí a zajišťuje
podmínky pro vydávání publikací a metodických materiálù pro školy a pøipravuje výstavy,
pøièemž spolupracuje s rùznými institucemi. Po obsahové stránce pøipravuje výstavy, publikace a
vzdìlávací materiály Odbor zkoumání totalitních režimù.
Poøádání historického vzdìlávání pro veøejnost, realizace výstav, semináøù, odborných
konferencí a diskusí je úkolem Oddìlení výstav a vzdìlávání. V jeho gesci je také knihovna Ústavu
pro studium totalitních režimù nesoucí jméno Jána Langoše, význaèného èeskoslovenského a slovenského politika a zakladatele Ústavu pamìti národa v Bratislavì.

1. Vzdìlávací èinnost
Vzdìlávací projekty byly zamìøeny pøedevším na metodickou pomoc školským zaøízením.
Jejich cílem bylo:
•

obohatit nabídku vzdìlávacích materiálù a pomùcek, které usnadní výuku
soudobých dìjin

•

pomáhat uèitelùm orientovat se v problematice soudobých dìjin a jejich prezentace
žákùm a studentùm

Pøi realizaci tìchto projektù se nejvìtší dùraz kladl na využívání moderních technologií,
pøedevším filmového (video) materiálu a webových prezentací. Neménì dùležitá však zùstávala
pøímá spolupráce se školami, realizovaná formou metodických školení pro
Úèastníci pravidelného vzdìlávacího semináøe pro uèitele dìjepisu.
Foto: Pøemysl Fialka
pedagogy, na nichž se seznamovali s
netradièními metodami výuky soudobých dìjin za pomoci názorných výukových materiálù.
Vzdìlávací projekty o dìjinách totalitních režimù na území Èeskoslovenska
byly koncipovány ve dvou úrovních.
První typ projektù je zamìøen na odbornou spolupráci se školskými institucemi, zejména støedoškolského
typu. Konkrétní výstupy školních
projektù jsou zamìøeny na kurzy pro
støedoškolské uèitele dìjepisu, pøípravu
pomocných uèebnic a pøíruèek pro vý18

uku a odborné pøednášky pro studenty. Druhý typ vzdìlávacích projektù byl urèen širší veøejnosti
a jeho výstupem jsou odborné pøednášky, veøejné semináøe, konference a festivaly.
1.1 Spolupráce se školními institucemi
Tato spolupráce má za cíl zvýšit povìdomí studentù o našich soudobých dìjinách. Zámìrem
projektu je poskytnout vzdìlávacím zaøízením, zejména støedním a vysokým školám, pomoc pøi
využívání nových pøístupù ke vzdìlávání i pøípravì vzdìlávacích podkladù. Nosnými materiály
jsou pøipravované komentované edice dokumentù z Archivu bezpeènostních složek s metodickými listy a audiovizuálními materiály, které jsou dostupné také na webové stránce. Spolupráce
v této oblasti byla navázána s partnerskými institucemi, nevládními organizacemi i jedinci z øad
pedagogù.
1.2 Pøíprava metodických materiálù pro školy
•
Audiovizuální materiály. Na základì již získaných zkušeností (DVD k roku 1968)
se pøipravovalo DVD s obsahem mapujícím období pøed pádem komunistického režimu i prùbìh
sametové revoluce. Kromì audiovizuálních ukázek rùzné provenience (filmy, dokumenty, televizní zpravodajství) mìlo DVD obsahovat také vìtší množství archivních materiálù a vybraných
vìdeckých studií, popø. originální svìdectví pamìtníkù.
Projekt DVD k výroèí listopadu 1989 byl realizován pouze èásteènì. Nepodaøilo se dodržet
harmonogram prací, zpoždìní získal projekt kvùli nároènému vyjednávání s Èeskou televizí o
poskytnutí nutných materiálù (materiály byly získány o nìkolik mìsícù pozdìji). Místo DVD byla
realizována webová prezentace na stejné téma. DVD prochází recenzním øízením, jeho vydání
probìhne v roce 2010.

Ukázka internetového projektu Skupiny vzdìlávání ÚSTR.
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•
Internetová antologie ideologických textù. Školám byla zpøístupnìna antologie
ideologických textù na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimù, která je volnì
ke stažení. Jedná se o ojedinìlý projekt, který v prostoru vzdìlávání otevøel nové možnosti pøístupu
k odborným materiálùm.
•
V rámci webové sekce vyhrazené vzdìlávání byla v roce 2009 prùbìžnì doplòována
antologie ideologických textù. V rámci oddìlení metodické podpory byly zveøejnìny nové komplexní pøíspìvky tematizující dosud opomíjené stránky soudobých dìjin (http://www.ustrcr.cz/
cs/metodicka-podpora). Kromì tìchto aktivit èlenové vzdìlávací skupiny zaèali od záøí 2009 spolupracovat s portálem www.moderni-dejiny.cz, na kterém také publikovali metodické inspirace a
inzerovali pøíspìvky v rámci Ústavu pro studium totalitních režimù.
•
Metodické listy. V prùbìhu roku 2009 pokraèovaly práce na projektu webového
portálu, který shrne veškeré aktivity v oblasti vzdìlávání a pøinese uèitelùm dìjepisu nové podklady. Jednalo se hlavnì o jednotliviny ke konkrétním tématùm v podobì textù, metodických postupù
a ikonografie.
V roce 2009 probìhlo 10 kursù pro uèitele v budovì Ústavu pro studium totalitních režimù.
Celkem se jich zúèastnilo pøes 200 úèastníkù. Kursy byly zamìøené na široké spektrum problémù
soudobých dìjin (Protektorát Èechy a Morava, kolektivizace, 1968 a poèátky normalizace, pád
komunismu, mezioborové pøesahy dìjepisu).
Ve dnech 26. a 27. srpna 2009 byl realizován letní semináø pro pedagogy, kterého se úèastnilo
48 uèitelù, na téma Transformace v soudobých èeských dìjinách. Ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdìlávání uspoøádala sekce vzdìlávání semináøe propagující metodické inovace ve
výuce soudobých dìjin pro mimopražské uèitele. V roce 2009 probìhlo 5 semináøù nazvaných Jak
uèit o komunismu (Brno, Èeské Budìjovice, Pardubice, Plzeò, Ústí nad Labem).
Podstatou dalšího projektu Malé a velké pøíbìhy dìjin je vzbudit u studentù zájem o soudobé dìjiny formou orální historie, reflektující individuální pamìť vlastních pøíbuzných, pøedevším
rodièù a prarodièù. Individuální rodová historie, navíc prostøednictvím aktivního zapojení
studentù, dává možnost nahlédnout „velké“ dìjiny v konkrétním kontextu, èímž se stávají bližšími
a pochopitelnìjšími. Ústav pro studium totalitních režimù nabízí zájemcùm možnost absolvování
základního školení, bìhem kterého se seznámí se strukturou projektu, problematikou orální historie a s jejími základními metodami. Výstupy studentských prací budou prùbìžnì zveøejòovány
na internetu. Hlavním vstupem Ústavu pro studium totalitních režimù bude metodické vedení
uèitelù. Pilotní roèník 2009 byl realizován se ètyømi pražskými školami, zapojilo se do nìj pøes 50
støedoškolských studentù.
Projekt školních filmových projekcí 1989: pád komunistických režimù ve støední Evropì
probìhl na øadì základních a støedních škol, kde byly realizovány komentované filmové projekce
a pøednášky doprovázené ukázkami z filmù s problematikou roku 1989 a pøechodu od komunismu
k demokracii. Nejvìtší akcí tohoto druhu byla pøednáška v Uherském Hradišti 3. dubna 2009,
kterou absolvovalo v místním kinì pøes 600 studentù.
1.3 Historické vzdìlávání pro veøejnost
Jednou z forem zveøejòování informací o dobì nesvobody a období komunistické totalitní moci bylo poøádání odborných i popularizaèních pøednášek, semináøù, veøejných diskusí, odborných konferencí a semináøù. Jejich cílem nebylo jen informovat, ale také podporovat diskusi o
aktuálních tématech souvisejících s historickým výzkumem.
Pravidelné semináøe v budovì Ústavu pro studium totalitních režimù urèené veøejnosti
byly moderovány vlastními zamìstnanci, ale i zástupci partnerských institucí. Semináøe byly
navštìvovány zajímavými hosty, mezi nimi politickými vìzni, významnými odborníky na zpravodajské služby z ÈR i zahranièí, filmovými tvùrci apod., kteøí prezentovali své osobní zkušenosti s
totalitním režimem anebo umìleckou èi dokumentární produkci o komunismu, pøípadnì nacismu.
Po skonèení semináøe následovala diskuse. Pøehled uskuteènìných semináøù v roce 2009 je uveden v následující podkapitole.
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2. Pøehled konferencí, sympozií a semináøù realizovaných v roce 2009
•

Studentská konference k soutìži Vysokoškoláci o totalitì
27. bøezen 2009 – Ústav pro studium totalitních režimù, Praha
Cílem jednodenní studentské konference bylo pøilákat a motivovat zájemce z øad studentù
k výzkumu o totalitních režimech. Z konference byl pøipraven sborník (vyšel v bøeznu 2010).
•

Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Èeskoslovensku a ve støední
Evropì
15.–16. duben 2009 – Lichtenštejnský palác, Praha
Na mezinárodní konferenci byly ve tøech tématických panelech (èeský a slovenský odboj proti
komunistickému režimu, èeský a slovenský odpor proti komunistickému režimu, èeskoslovenský
zahranièní odboj a odpor) prezentovány výsledky vìdecké èinnosti èeských, nìmeckých, polských,
slovenských, maïarských, pobaltských, rumunských a ukrajinských historikù o aktivním protikomunistickém odporu ve ètyøicátých až šedesátých letech minulého století.
Výstupem z konference bude sborník, který bude vydán v roce 2010.
•

Váleèný prožitek èeské spoleènosti v konfrontaci s nacistickou okupací
(1939–1945) – Sympozium k 70. výroèí vypuknutí druhé svìtové války
3. záøí 2009 – Ústav pro studium totalitních režimù, Praha
Sympozium „Váleèný prožitek èeské spoleènosti v konfrontaci s nacistickou okupací (1939–
1945)“ se odehrálo dne 3. záøí 2009 v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimù, a sice pøi
pøíležitosti 70. výroèí vypuknutí druhé svìtové války.
Z proslovených referátù vyjde bìhem jara 2010 sborník.
•

Dvacet let poté: Komunistické režimy ve støední a východní
Evropì jako spoleèné dìdictví
6.–7. øíjen 2009 – Nostický palác, Praha

Mezinárodní konference byla
organizována v rámci pøedsednictví
Èeské republiky v Radì Evropy.
Soustøedila se pøedevším na otázky
pamìti, vyrovnání se s totalitní minulostí a komparaci tìchto zkušeností
v jednotlivých státech Evropy; dále
se zabývala i otázkou amnestií,
lustraèních
zákonù,
odškodnìní
obìtí apod. V pìti panelech vystoupili se svými referáty pøední odborníci
z Èeské republiky, Slovenské republiky, Polska, Maïarska, USA, SRN,
Rakouska, Kanady, Slovinska, Rumunska, Bulharska, Velké Británie,
Austrálie a Ukrajiny.
Výstupem z konference bude
sborník, který bude vydán v roce
2010.

Milan Paumer z odbojové skupiny bratøí Mašínù hovoøí na konferenci
Dvacet let poté. Foto: Pøemysl Fialka
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•

Bezpeènostní složky a pád komunistického režimu
11.–12. listopad 2009 – Ústav pro studium totalitních režimù, Praha
Odborný semináø s mezinárodní úèastí se zamìøil na postavení a èinnost komunistických
bezpeènostních složek pøed pádem a v prùbìhu pádu totalitních režimù ve støední a východní
Evropì v roce 1989. Zástupci Ústavu pro studium totalitních režimù a Archivu bezpeènostních
složek zde ve ètyøech tématických panelech (vedení ministerstva vnitra a Státní bezpeènosti;
role represe v roce 1989; informaèní systémy Státní bezpeènosti a likvidace operativních svazkù;
èinnost zpravodajských složek Státní bezpeènosti) reflektovali a prezentovali aktuální stav výzkumu v ÈR a Slovenské republice.
Výstupem ze semináøe bude sborník, který bude vydán v roce 2010.

3. Cyklus veøejných historických semináøù
Cyklus semináøù pro veøejnost byl vìnován tématùm souvisejícím s dìjinami totalitních
a autoritativních režimù, které existovaly na území Èeskoslovenska. Dvakrát mìsíènì probíhaly
odborné semináøe, filmové semináøe s pozvanými hosty nebo diskusní semináøe s pamìtníky.
Semináøe byly volnì pøístupné, urèené všem zájemcùm z øad laické i odborné veøejnosti.
Vìcným garantem byl Odbor zkoumání totalitních režimù. Zvukové záznamy z vybraných semináøù
a fotografie z nich jsou dostupné na internetové stránce www.ustrcr.cz.
•

5. únor 2009 – Pøednáška historika s názvem XIV. mimoøádný sjezd KSÈ
v roce 1968
Pøednášející: Lukáš Cvrèek
V pøednášce byla nastínìna politická východiska svolání tzv. Vysoèanského sjezdu, pøípravy
na nìj a jeho samotný prùbìh v pohnuté dobì prvních dnù okupace Èeskoslovenska vojsky pìti
státù Varšavské smlouvy v roce 1968.
•

26. únor 2009 –
Filmový semináø
Téma: Dvakrát Jan
Podtitulek: Pøipomenutí èinù Jana
Palacha a Jana Zajíce na poèátku
roku 1969
Moderátoøi: Petr Kopal a Petr Slinták
Filmový semináø pøipomenul
Jana Palacha a Jana Zajíce, kteøí na
poèátku roku 1969 chtìli svými èiny
vyburcovat národ z prohlubující se
„normalizaèní“ letargie. Byly promítnuty dva filmy: krátký poetický dokument Les (1969, Ivan Balaïa, Lubor
Dohnal, 12 min.), inspirovaný Palachovou smrtí, a poté hodinový teleFilmový semináø Dvakrát Jan. Foto: Pøemysl Fialka
vizní film režiséra Iva Trajkova Jan z
roku 1992, ocenìný na festivalech ve
Španìlsku a v Japonsku, zachycující
krátký životní pøíbìh Jana Zajíce – „pochodnì è. 2“. Po projekci se slova ujali tvùrci I. Balaïa a
I. Trajkov. V rámci semináøe probìhla také prezentace DVD 1968. Zmaøené nadìje.
•
5. bøezen 2009 – Setkání s pamìtníky
Téma: Originální Videojournal
Podtitulek: Nezávislé audiovizuální zpravodajství v letech 1987–1989
Moderátor: Adam Hradilek
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Hosté: Pavel Kaèírek, Pøemysl Fialka
Od roku 1987 do listopadu 1989 natoèila skupina nezávislých filmaøù sedm dílù Videojournalu – zpravodaje z oblasti nezávislého kulturního a spoleèenského dìní v normalizaèním
Èeskoslovensku. Hosté pohovoøili o vzniku, technickém vybavení a poslání jediného nezávislého
videozpravodaje konce 80. let. Souèástí besedy byly ukázky vybraných reportáží a jejich rozbor s
tvùrci.
•
19. bøezen 2009 – Filmový semináø
Téma: Hokejový národ
Podtitulek: Triumf nad SSSR 1969
Moderátor: Jan Kalous, Petr Kopal
Hosté: Jan „Gusta“ Havel, Petr Feldstein, Miloslav Liška, Vojtìch Scheinost
V bøeznu 1969 èeští hokejisté na Mistrovství svìta ve Stockholmu opakovanì porazili tým
SSSR. Jejich vítìzství bylo doma vnímáno jako politický manifest a jakási „odveta“ za ponížení ze
srpna 1968. Oslava sportovního triumfu tak pøerostla ve spontánní politickou demonstraci „hokejového národa“.
Komponovaný veèer, poøádaný ve spolupráci s ODTVS Národního muzea, nabídl projekci
filmových dokumentù, besedu s pamìtníky a krátkou historickou pøednášku.
•
2. duben 2009 – beseda
Téma: Bojanovice 1976
Podtitulek: Festival druhé kultury
Moderátor: František Stárek
V rámci projektu Historie èeského undergroundu probìhla beseda, na které byly mimo jiné
promítnuty filmy a fotografie. O vystoupení øady undergroundových skupin v Bojanovicích a jeho
širších souvislostech promluvili úèastníci a odborní pracovníci z oblasti archivnictví. Vyšetøování
a soudní procesy v roce 1976, obecnì známé jako pøípad Plastic People, byly nastartovány právì
tímto vystoupením a vedly v závìru téhož roku k integraci opozièních skupin ve spoleèenství,
které se stmelilo kolem prohlášení Charty 77.
•
16. duben 2009 – Filmový semináø
Téma: Podivné pøátelství režiséra Karla Steklého
Podtitulek: Nástup „normalizace“ na Barrandovì
Moderátor: Petr Kopal
Filmový semináø nastínil témata „normalizace“ Barrandova v 70. letech a tehdejší propojení
politiky a filmu na pøíkladu tvorby jednoho z nejkontroverznìjších èeských režisérù, Karla Steklého.
Byly promítnuty ukázky ze Steklého filmù Hroch (1973) a Za volantem nepøítel (1974). Následnì
probìhla beseda s hosty, filmovou architektkou Vìrou Líznerovou-Steklou, mistrem zvuku Miloslavem Hùrkou, kteøí patøili ke stálým èlenùm Steklého štábu, a režisérem Miloslavem Kuèerou.
•
30. duben 2009 – Setkání s pamìtníky
Téma: Buï pøipraven na normalizaci!
Podtitulek: Promìny skautského hnutí v 60.–80. letech
Moderátor: Miroslav Kopt
Host: Jiøí Zachariáš a další
Další beseda z øady tématicky zamìøené na neoficiální aktivity v období normalizace a
reakce tehdejšího režimu byla vìnována promìnám skautského hnutí v 60.–80. letech. Skautské
hnutí, zakázané po únoru 1948, prožilo krátké období renesance v letech 1968–1970, kdy bylo opìt
povoleno. S nástupem normalizace však v roce 1970 znovu pøišel zákaz a skautské oddíly byly
rozpuštìny. Nìkteré z nich ovšem dále pøežívaly pod rùznými oficiálními mládežnickými organizacemi. Pozvání do Ústavu pro studium totalitních režimù pøijal a o této zkušenosti pohovoøil Jiøí
Zachariáš-Pedro.
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•

7. kvìten 2009 – Filmový semináø
Téma: Obèané s erbem
Podtitulek: Nacisté a komunisté proti šlechtì
Moderátor: Zdenìk Hazdra
Filmový semináø tentokrát vìnoval pozornost fenoménu èeské šlechty, který v dobì komunistického režimu zùstával pro vìtšinu veøejnosti tabu. O to více vzbudil v uvolòující se atmosféøe
60. let pozornost dokument režiséra Víta Olmera Obèané s erbem, zabývající se osudy žijících
potomkù šlechtických rodù – mnohdy vykonávajících dìlnické profese. Film se po roce 1968 ve
veøejných projekcích již neobjevil a znovu byl uveden až po roce 1989. Po promítnutí zmínìného
snímku diskutovali o šlechtì minulé i souèasné novináø Vladimír Votýpka a nìkolik pozvaných
šlechticù: Antonín a František Kinští èi Antonín Boøek-Dohalský.
•
21. kvìten 2009 – Setkání s pamìtníky
Téma: Obìti provokací Stb v 80. letech
Podtitulek: Vykonstruované pøípady špionáže v dobì tzv. normalizace
Moderátor: Prokop Tomek
Host: Ing. Petr Hauptmann
Setkání s pamìtníky bylo
tentokrát vìnováno vykonstruovaným pøípadùm tzv. vyzvìdaèství
v dobì normalizace. S obdobím
sedmdesátých a osmdesátých let
je spojena pøedstava nižší míry
represe ve srovnání s padesátými
léty. V temných koutech komunistické minulosti ale nalézáme
doklady o opaku. V soukolí represivního aparátu se mohl ocitnout
kdokoliv.
•

4. èerven 2009 –
Filmový semináø
Úèastníci panelové diskuze z øad èeské šlechty spoleènì s moderátorem
Téma: Charta 77
Zdeòkem Hazdrou. Foto: Pøemysl Fialka
Podtitulek: PF 77
Moderátor: Petr Kopal
Téma Charty 77 pøipomenul
filmový semináø prostøednictvím televizního snímku PF 77, který podle scénáøe Jeleny Mašínové a
Pavla Kohouta natoèil v roce 2003 režisér Jaroslav Brabec (film mìl premiéru na ÈT 1 v nedìli 16.
11. 2003): Píše se rok 1977 a všichni veøejnì známí lidé musejí demonstrovat svùj politický postoj.
Stárnoucí hereèka v podání Vlasty Chramostové (která ve skuteènosti byla signatáøkou Charty 77)
øeší v této situaci zásadní morální dilema. Režisér Brabec rekonstruuje atmosféru doby také pomocí archivních televizních záznamù. Pùsobivá je zvláštì kombinace filmové fikce s autentickými
zábìry podpisu Anticharty v Národním divadle.
•
11. èerven 2009 – setkání s pamìtníky
Téma: Buï pøipraven na normalizaci! – II. èást
Podtitulek: Promìny skautského hnutí v 60.–80. letech
Moderátor: Miroslav Kopt
Hosté: Ivan Makásek, Jiøí Zachariáš a další
Pro velký zájem veøejnosti a obsáhlost tématu se uskuteènilo pokraèování besedy zamìøené
na skautské hnutí v 60.–80. letech. Skautské hnutí, zakázané po roce 1948, prožilo krátké období
renesance v letech 1968–1970, kdy bylo opìt povoleno. S nástupem normalizace však bylo hnutí
v roce 1970 znovu zakázáno a skautské oddíly rozpuštìny. Nìkteré z nich ovšem dále pøežívaly
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pod rùznými oficiálními mládežnickými organizacemi. Pozvání do Ústavu pro studium totalitních
režimù pøijali a o této zkušenosti pohovoøili Ivan Makásek a Jiøí Zachariáš-Pedro.
•
25. èerven 2009 – beseda
Téma: Èeské Budìjovice 1974
Podtitulek: Bigbít obuškem
Moderátor: František Stárek
Beseda týkající se událostí v Rudolfovì u Èeských Budìjovic dne 30. 3. 1974. Bezpeènostní
složky tehdy zmaøily koncert skupin The Plastic People of The Universe a Dg 307, pøièemž brutálnì
rozehnaly publikum a podrobily jej dalším nezákonným perzekucím. Bití obuškem okusili témìø
všichni, øadì z nich byly násilnì ostøíhány vlasy. Úèastníci z Prahy a Plznì byli proti své vùli eskortováni vlakem, pøièemž probíhalo fotografování a výslechy. Ostrahu zajišťovaly vojenské hlídky
vybavené samopaly. Perzekuce pokraèovaly i pozdìji, kdy 500 až 600 perlustrovaných osob bylo
rùznì sankcionováno: 48hodinovým zadržením, vyluèováním ze škol, poøádkovými pokutami.
Nìkolik úèastníkù bylo obvinìno a pozdìji odsouzeno k nepodmínìným trestùm.
Beseda pøiblížila tuto akci bezpeènostních složek a její souvislosti. Byl promítnut jediný
dochovaný krátký filmový dokument, fotografie, které poøídila Veøejná Bezpeènost a diskuse s
oèitými svìdky.
•
9. èervenec 2009 – pøednáška
Téma: Vyhrál Západ studenou válku už v 60. letech?
Podtitulek: Záhadný život Vladimíra Kazana-Komárka
Pøednášející: prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D.
V pøednášce byly analyzovány dvì etapy vývoje komunistického Èeskoslovenska, jednak
období od 1948 do 1950 a posléze léta 1966 až 1967. Jiní autoøi porovnávají tyto dvì fáze v soutìži
mezi Východem a Západem z pohledu politických, vojenských, ekonomických a zpravodajských
elit. Profesor Lukeš se pokusil ilustrovat zásadní zmìny, ke kterým došlo bìhem prvních dvaceti
let studené války, na osobním pøíbìhu Vladimíra Kazana-Komárka.
•
10. záøí 2009 – film s besedou
Téma: Trojzubec ve høe o Polsko
Podtitulek: Ukrajinská karta a pakt Ribbentrop–Molotov 1939
Moderátor: David Svoboda
Hosté: Václav Veber, Igor Halagida
Semináø spojený s promítáním ukrajinského dokumentárního filmu Polityka dokonanych
faktiv z cyklu Sobor na krovi (2007) rozebral diplomatické námluvy Berlína a Moskvy v týdnech
pøedcházejících vypuknutí druhé svìtové války a vymazání Polska z mapy Evropy. Pøíprava na tzv.
ètvrté dìlení Polska, projektované nìmecko-sovìtským paktem ze srpna 1939, zahrnovala zejména na sovìtské stranì i zámìr využít slovanských národnostních menšin v meziváleèném Polsku,
z nichž ta ukrajinská byla poèetnì i politicky nejmarkantnìjší. V návaznosti na promítání posléze
pakt z mezinárodnì politického hlediska zhodnotil Václav Veber a Igor Ha³agida z Uniwersytet
Gdañski.
•
24. záøí 2009 – film s besedou
Téma: Obèané s erbem II
Podtitulek: Šlechta v èasech nacismu a komunismu
Moderátor: Zdenìk Hazdra
Hosté: Vladimír Votýpka, Ernest Kolowrat, Tomáš Czernin
Téma filmového semináøe bylo pokraèováním kvìtnového podveèera vìnovaného fenoménu
èeské šlechty ve 20. století. V jeho rámci byl promítnut snímek Víta Olmera Lidé s erbem. Jelikož
se námìt setkal se znaèným ohlasem návštìvníkù, rozhodli jsme se uvést také Olmerùv dokument
Obèané s erbem a následovala beseda s úèastníky.
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•
8. øíjen 2009 – poøad
Téma: Muž è. 1 èeského undergroundu
Podtitulek: 65 let života Ivana Jirouse
Moderátor: František Stárek
U pøíležitosti 65. narozenin Ivana Martina Jirouse øeèeného Magor probìhl poøad složený
z referátù týkajících se života a díla této nepøehlédnutelné postavy spoleèenského a literárního
svìta.
•
22. øíjen 2009 – film s besedou
Téma: Pod junáckou vlajkou (skauting v období dvou totalit)
Podtitulek: Životní pøíbìh Dr. Jiøího Navrátila
Moderátor: Zdenìk Hazdra a Jaroslav Èvanèara
Hosté: JUDr. Jiøí Navrátil
Téma semináøe, který byl doplnìn dobovými filmovými ukázkami, se zamìøil na problematiku
skautského hnutí v èasech nacistické okupace a komunistického totalitního režimu, a sice
pohledem JUDr. Jiøího Navrátila, jedné z pøedních postav
èeského skautingu ve 20. století a dlouholetého politického
vìznì komunistické totality.
•

5. listopad 2009 –
film s besedou
Téma: Pražské volání
Podtitulek: Sága rodu
Feierabendù: Odboj, exil
a návrat ke koøenùm
Moderátor: Jan Vajskebr
Hosté: Ivo a Tom Feierabendovi
Pražské volání
pojednává o politických
Tom a Ivo Feierabendovi pøedstavují film Pražské volání na semináøi ÚSTR.
dìjinách Èeskoslovenska
Foto: Pøemysl Fialka
prostøednictvím životních
osudù Ladislava Feierabenda
a jeho rodiny. Film, který vznikl v režii Ladislavova vnuka Toma Feierabenda, nabídne velmi
intimní pohled na hlavní události novodobých èeskoslovenských dìjin, vèetnì nejtemnìjších
okamžikù 20. století.
•
26. listopad 2009 - beseda
Téma: Josef Kalvoda v protikomunistickém odboji
Moderátor: Jaroslav Rokoský
Hosté: Jan Cholínský, Jiøí Gruntorád, Jiøí Málek
Semináø probìhl v rámci roku Josefa Kalvody, iniciovaného Spoleèností Josefa Kalvody k
desátému výroèí jeho úmrtí.
•
3. prosinec 2009 – film s besedou
Téma: Vzpomínky a zapomínání
Podtitulek: Stíny holocaustu
Moderátor: Petr Slinták
Hosté: Miloslav Novák, Alice Aronová
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Filmový semináø vìnovaný tematice holocaustu byl inspirován letošním vydáním stejnojmenného audiovizuálního DVD, jež obsahuje øadu materiálù vážících se k dané problematice. Souèástí
semináøe bude prezentace tohoto digitálního disku vèetnì projekce dvou filmù, které obsahuje
(animovaný film Apel, dokumentární snímek Zlopovìstné dítì).
•
10. prosinec 2009 – film s besedou
Téma: Zpráva o Lodži
Podtitulek: Dìjiny a souèasnost lodžského ghetta
Moderátor: Petr Kopal
Hosté: Pavel Štingl
Na filmovém semináøi byl promítnut dokumentární film Pavla Štingla Ghetto jménem Baluty
(2008), pøibližující obraz židovského ghetta Litzmanstadt pohledem pamìtníkù, unikátních archivních fotografií i dnešních obyvatel nìkdejší „èekárny na smrt“ pro 200 000 lidí. „Vzpomínky
èeských židù – to je bída obnažená do své podstaty. Z pìti tisíc deportovaných pøežilo válku 240 zdevastovaných jednotlivcù.“ Druhou rovinu filmu tvoøí souèasný obraz bývalého ghetta, lodžské ètvrti
Baluty. Po filmu následovala diskuse s režisérem Pavlem Štinglem.

Výstavní a publikaèní èinnost, komunikaèní
platformy a výchova k obèanské odpovìdnosti
Gestorem výstavní a publikaèní èinnosti, pøíprav komunikaèních platforem a výchovy k
obèanské odpovìdnosti je Odbor edièní, který pøipravuje výstavy, zajišťuje vydávání periodických i neperiodických publikací a metodických materiálù pro školy; poøádá odborné konference, sympozia, odborné semináøe, pøednášky, diskuse, spravuje knihovnu Jána Langoše a digitální pamìtnický archiv Pamìť národa, pøièemž spolupracuje s rùznými institucemi, obèanskými
sdruženími a nakladateli. Po obsahové stránce pøipravuje výstavy a neperiodické publikace Odbor zkoumání totalitních režimù, pøípadnì externí autoøi.
Poøádání výstav, odborných konferencí, sympozií, odborných semináøù, pøednášek, diskusí,
vydávání metodických materiálù pro školy, spravování knihovny Jána Langoše a digitálního
pamìtnického archivu Pamìť národa je úkolem Oddìlení výstav a vzdìlávání. Vydávání periodických i neperiodických publikací je v gesci Oddìlení publikací.

1. Výstavní èinnost
Charakter výstavní èinnosti Ústavu pro studium totalitních režimù v roce 2009 byl urèen
pøedevším tøemi základními snahami: 1. pøipravit projekty, které byly souèástí pøedsednictví ÈR v
Radì EU; 2. pøipomenout klíèové výroèní události tohoto roku (1939, 1969, 1989) a spolupracovat
na tom s rùznými institucemi a sdruženími; 3. vystavovat pokud možno na co nejvíce místech v
ÈR.
Pøehled výstav realizovaných v roce 2009
•
Aby se to už neopakovalo
Poprvé zpøístupnìná veøejnosti už v roce 2008, v roce 2009 byla souèástí vìtšího výstavního
projektu festivalu Mene Tekel v prostorách Karolina, zahájená 23. února 2009. Dále byla otevøena
ve Frýdku–Místku, zahájena 2. dubna 2009.
Výstava byla vìnována historii K 231 – Sdružení bývalých politických vìzòù, které v roce
1968 vzniklo jako jeden z významných projevù oživení obèanské spoleènosti.
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•
Na frontì studené války
Výstava byla poprvé zpøístupnìna
veøejnosti 24. února 2009 v Muzeu
hlavního mìsta Prahy, posléze se k
17. záøí 2009 pøesunula do Památníku
Vojna a poté byla 4. listopadu 2009
uvedena v Americkém centru pøi Velvyslanectví Spojených státù.
Výstava pøipomíná málo známou èást protikomunistického odboje,
kterým byla èinnost èeskoslovenských
obèanù vydávajících se ve službách
zpravodajských služeb demokratických
státù pøes pøísnì støeženou hranici zpìt
do vlasti bojovat proti totalitnímu komunistickému režimu.
•
Zkouška odvahy
Výstava probìhla v tìchto lokalitách: Gymnázium Aloise Jiráska
Litomyšl, 15. prosince 2008–16. února
2009 (na tomto gymnáziu studovali
èlenové jedné z odbojových skupin, o
které výstava také pojednává); Karolinum Mene Tekel, zahájena 23. února
2009; Konvent Minoritù Brno, zahájena
19. bøezna 2009; Lepaøovo gymnázium
Jièín, zahájena 4. kvìtna 2009; Veletržní
palác veletrh Svìt knihy, zahájena 14.
kvìtna 2009; Mìstský úøad Hoøice,
zahájena 11. èervna 2009; Gymnázium
Turnov, zahájena 1. záøí 2009; Gymnázium Holice, zahájena 1. listopadu 2009;
Vernisáž výstavy Na frontì studené války v Muzeu hl. mìsta Prahy.
kino Hvìzda Uherské Hradištì, zahájena
Foto: Jiøí Reichl
2. listopadu 2009.
Cílem výstavy bylo seznámit
veøejnost s málo známým faktem, že se
komunistický totalitní režim nezdráhal
perzekvovat nezletilé osoby, a to ani v pøípadech, kdy se nepodílely na odporu proti nìmu. Výstava
mapuje osudy a odbojovou èinnost ètyø skupin založených v letech 1948–1949 a zahrnujících ponejvíce skauty, èleny Sokola, živnostníky a zemìdìlce.
•
Tváøe moci Brno
Poprvé zpøístupnìna veøejnosti už v roce 2008, v kvìtnu roku 2009 pøístupná v brnìnské
Kavárnì Podnebí.
Výstava seznamuje návštìvníky s èinností vysokých i níže postavených pøíslušníkù Státní
bezpeènosti, kteøí se podíleli na represivní èinnosti komunistické tajné policie na Moravì.
•
Tváøe moci Praha
Poprvé zpøístupnìna veøejnosti už v roce 2008, v roce 2009 byla k vidìní v Táboøe od
3. kvìtna 2009.
Výstava seznamuje návštìvníky s èinností vysokých i níže postavených pøíslušníkù Sboru národní bezpeènosti i Státní bezpeènosti, zodpovìdných za represivní èinnost tìchto složek v
hlavním mìstì Praze i po celé republice.
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•
1968 – nadìje, nebo boj o moc?
Poprvé zpøístupnìna veøejnosti již v roce 2008, v souèasnosti výstava putuje po pražských
základních školách.
Výstava dokumentuje, jak se okupace Èeskoslovenska vojsky Varšavské smlouvy konkrétnì
dotkla hlavního mìsta Prahy. Souèástí výstavy se staly nedávno nalezené fotografie srpnových
událostí a originální dobové plakáty ze sbírky Pavla Macháèka. Èást výstavy byla vìnována obìtem
z øad obèanù mìstské èásti Praha 6 a obìtem, které v jejím prostoru zahynuly.
•
1938 – Mnichovská zrada
Výstava poprvé zpøístupnìna veøejnosti už v roce 2008, v souèasnosti výstava putuje po
pražských základních školách.
Výstava byla souèástí projektu Osmièky v èase a popisovala vývoj v Èeskoslovensku od
28. øíjna 1918 po mnichovskou dohodu v záøí 1938. Kromì jiného prezentovala spojeneckou a
pøátelskou smlouvu a smlouvu o zárukách mezi Francií a Èeskoslovenskem, Mnichovskou dohodu
a také svìdectví pamìtníkù tìchto událostí z øad obèanù Prahy 6.
•
Praha objektivem tajné policie/Prague Through the Lens of the Secret Police
Výstava probìhla v tìchto lokalitách: Stálé zastoupení ÈR pøi Evropské unii, Brusel,
7.–30. dubna 2009, výstava byla souèástí doprovodného programu v rámci pøedsednictví ÈR v
Radì EU; Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, USA, zahájena 20. srpna 2009; Harvard University, Boston, USA, zahájena 15. listopadu 2009; Festival du Film d´Europe
Centrale, Luxembourg, Luxembourg,
zahájena 1. øíjna 2009; Èeské centrum Stockholm, Švédsko, zahájena
19. øíjna 2009.
Výstava za pomoci obrazového
materiálu vzniklého èinností Státní
bezpeènosti seznamuje návštìvníky s
dokumentací aktivit Správy sledování
SNB.
•
Tváøe moci Slaný
Slaný, Masarykovo námìstí,
zahájena 11. listopadu 2009.
Výstava seznamuje návštìvníky
se služební èinností pøíslušníkù Státní
bezpeènosti, jejichž aktivity se vztahovaly k regionu Slánska a Kladenska.
•
Èeská spoleènost od Mnichova k válce
Písecká brána, Praha, zahájena 12. bøezna 2009.
Výstava je vìnována 70. výroèí okupace Èeskoslovenska a mapuje jeho vývoj od vzniku tzv.
druhé republiky až do vyhlášení Protektorátu Èechy a Morava.
•
Kalendárium totality
Námìstí Republiky, Praha, zahájena 23. dubna 2009.
Výstava, která byla pøipravena ve spolupráci s Opona o. p. s., srovnává vývoj komunistických režimù v sousedních státech støední Evropy.
•
Brno v srpnu 1969
Brno, námìstí Svobody, zahájena 20. srpna 2009.
Cílem výstavy bylo na veøejnì dostupném místì pøipomenout dìní v Brnì pøi prvním výroèí
okupace vojsky Varšavské smlouvy a oslovit tak i tu èást veøejnosti, která na výstavy èi do archivù
nechodí.
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•
Demonstrace v roce 1989
Václavské námìstí Praha, zahájena 29. øíjna 2009.
Výstava, která byla souèástí výstavního projektu My jsme to nevzdali, pøibližuje nárùst
obèanského odporu proti totalitnímu komunistickému režimu v prùbìhu roku 1989, konkrétnì
sleduje jeho veøejné projevy v centrech èeských a moravských mìst.
•
Bezpeènostní složky a listopad 1989
Václavské námìstí Praha, zahájena 29. øíjna 2009.
Výstava seznamuje návštìvníky s èinností vysoce postavených pøíslušníkù Sboru národní
bezpeènosti i Státní bezpeènosti, kteøí byli zodpovìdní za represivní èinnost v roce 1989, zejména
za brutální zásah proti demonstrujícím studentùm na Národní tøídì.
•
20. století na Námìstí republiky
Námìstí Republiky, Praha, zahájena 17. listopadu 2009.
Výstava, která byla pøipravena ve spolupráci s MÈ Praha 1, pøipomnìla zásadní historické
okamžiky 20. století spojené s prostorem Námìstí Republiky.
•
Pohledy 1989
Písecká brána, Praha, zahájena 16. listopadu 2009.
Na realizaci výstavy se podílela MÈ Praha 6 a obèanské sdružení Post Bellum. Cílem tohoto
výstavního projektu bylo prostøednictvím rozhovorù s nejrùznìjšími osobnostmi žijícími na území
Prahy 6 pøiblížit osobní prožitky pøelomových událostí na konci 80. let. O svùj “pohled na rok
1989” se podìlil napø. Daniel Kroupa, Jiøí Suchý nebo Jiøina Švorcová.
•
Albertov 1989 – 20. výroèí sametové revoluce
Pøírodovìdecká fakulta UK, zahájena 17. listopadu 2009.
Výstava byla pøipravena ve spolupráci s Pøírodovìdeckou fakultou UK a knihovnou
Libri prohibiti a pøipomíná setkání studentù na pražském Albertovì, které pøedcházelo brutálnímu zásahu bezpeènostních složek na Národní tøídì 17. listopadu 1989.
•
Jedni z nás
Gymnázium Dìèín, zahájena 1. listopadu 2009.
Výstava byla pøipravena ve spolupráci s o. s. Post Bellum a Úøadem vlády Èeské republiky.
Koncept výstavy vycházel z dokumentárního cyklu Pøíbìhy 20. století, který pøipravilo o. s. Post
Bellum ve spolupráci s Èeským rozhlasem Rádio Èesko za odborné spolupráce historikù Ústavu
pro studium totalitních režimù. Prezentuje osudy vybraných osobností – veteránù z II. svìtové
války, obìtí holocaustu, politických vìzòù èi disidentù. Nìmecká verze výstavy (Einige von uns…,
Einige von den vielen, die zum Jahrestag des Umsturzes in der Tschechoslovakei von 1948 in
Erinnerung gebracht werden sollten) byla realizována na pùdì partnerské instituce BStU, Berlín, 5. kvìtna–29. záøí 2009. Ze stejného konceptu vycházela výstava Osudy našich sousedù, která
od roku 2008 putuje po pražských základních školách.

2. Publikaèní èinnost
Vydávání monografií, sborníkù, edic dokumentù, studií i periodických publikací realizuje v
rámci Odboru edièního Oddìlení publikací. Periodickými publikacemi Ústavu pro studium totalitních režimù jsou revue Pamìť a dìjiny, vydávaná ètyøikrát roènì a urèená jak odborné, tak i laické
veøejnosti a odborný èasopis Securitas Imperii, který se øídí pravidly nezbytnými pro zaøazení mezi
recenzované èasopisy, a který je vydáván dvakrát roènì a je urèen odborné veøejnosti. Poèátkem
roku 2009, jako souèást našich aktivit v rámci pøedsednictví Èeské republiky v Radì EU, byl vydán
anglojazyèný èasopis Behind the Iron Curtain.
Na základì smìrnice upravující postup pøi vydávání a spoluvydávání publikací z roku 2008
jsou u každého autorského díla s výjimkou sborníkù z konferencí vypracovávány dva externí lektorské posudky. Ústav pro studium totalitních režimù spolupracuje s Archivem bezpeènostních
složek pøi vydávání Sborníku Archivu bezpeènostních složek.
Publikace Ústavu pro studium totalitních režimù jsou k dostání v bìžné knižní distribuci a
v knihovnì J. Langoše.
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Pøehled publikací vydaných v roce 2009
Pamìť a dìjiny

4x

Securitas Imperii

1x

2. èíslo nevyšlo z finanèních dùvodù

Behind the Iron Courtain

1x

2. èíslo nevyšlo z finanèních dùvodù

Sborník ABS

1x

Edice

3x

Monografie

6x

Katalogy výstav

5x

Uèebnice a pøíruèky

2x

Rozhovory

1x

2. 1 Periodické publikace
Pamìť a dìjiny 1/2009
Revue Ústavu pro studium
totalitních režimù
Vydáno v bøeznu 2009
Pamìť a dìjiny 2/2009
Revue Ústavu pro studium
totalitních režimù
Vydáno v èervnu 2009
Pamìť a dìjiny 3/2009
Revue Ústavu pro studium
totalitních režimù
Vydáno v záøí 2009
Pamìť a dìjiny 4/2009
Revue Ústavu pro studium
totalitních režimù
Vydáno v prosinci 2009
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Securitas Imperii
1/2009 vydáno v listopadu 2009
Behind the Iron Courtain
1/2009 vydáno v únoru 2009
Sborník ABS
6/2008 vydáno v dubnu 2009

2. 2 Neperiodické publikace
BÁRTA, Milan: Inspekce ministra vnitra
v letech 1953–1989. Výbìr dokumentù
Vydáno v prosinci 2009
Cílem pøedkládané edice je pøiblížit ètenáøùm organizaci a pùsobení dosud málo známé,
avšak dùležité souèásti èeskoslovenského ministerstva vnitra.
KOL. AUT.: Biografický slovník pøedstavitelù ministerstva vnitra v letech 1948–1989.
Ministøi a jejich námìstci
Vydáno v prosinci 2009
Publikace je výsledkem dlouhodobého badatelského projektu historikù Ústavu pro studium
totalitních režimù. Prezentuje mozaiku 55 jmen - osob, které se podílely na èinnosti ministerstva
vnitra na území dnešní Èeské republiky v období komunistického režimu. Slovník se soustøeïuje
na ministry vnitra a jejich námìstky na centrální, èeskoslovenské úrovni. Po lednu 1969 zahrnuje
rovnìž tøi ministry vnitra Èeské socialistické republiky.
Kniha je doplnìna podrobnou studií vìnovanou vývoji
organizaèní struktury ministerstva vnitra (v letech 1950–
1953 ministerstva národní bezpeènosti).
VODIÈKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce.
Životopis Josefa kardinála Berana
Vydáno v záøí 2009
Životopis pražského arcibiskupa a primase èeského,
který byl pronásledován jak nacistickým, tak komunistickým režimem.
KOL. AUT.: Praha objektivem tajné policie/Prague
Through the Lens of the Secret Police
Vydáno v kvìtnu 2009
Kniha fotografií, které poøizovali pøíslušníci Státní
bezpeènosti pøi sledování vytipovaných osob èi objektù,
seznamuje ètenáøe s èinností Správy sledování Sboru
národní bezpeènosti. Obrazový materiál doplòuje stu32

die vìnovaná vývoji organizaèní
struktury Správy sledování a metodám, které její pøíslušníci ke
své èinnosti užívali.
PIKL, Josef: Pamìti jihoèeského
odbojáøe
Vydáno v záøí 2009 v koedici s
nakladatelstvím Academia
Osobní svìdectví o èeském
protektorátním odboji, pomìrech
v koncentraèních táborech a
postavení vìzòù.
KOL. AUT.: Obèanské fórum, den
první. Vznik Obèanského fóra v
dokumentech a fotografiích
Vydáno v listopadu 2009 ve spolupráci s MÈ Praha 1
Pøepis diskuse z úvodního
shromáždìní OF v pražském
Èinoherním klubu 19. 11. 1989,
doplnìný obrazovým záznamem
na dvou DVD, dokumenty z provenience Státní bezpeènosti vztahujícími se k tomuto shromáždìní a
úvodní studií.

KOPAL, Petr: Film a dìjiny II. Adolf Hitler a ti
druzí
Vydáno v koedici s nakladatelstvím Casablanca
v prosinci 2009
Sborník textù zamìøených na obrazy zla ve
filmech, zachycujících soudobé dìjiny, pøesnìji
dìjiny totalitních režimù. Jednotlivé pøíspìvky
zkoumají použití tìchto obrazù ve službách komunistické a fašistické/nacistické propagandy.
Bezpeènostní aparát, propaganda a Pražské
jaro
Vydáno v èervnu 2009
Sborník ze stejnojmenné mezinárodní
konference.
Aparat bezpieceñstwa, propaganda a Praska
wiosna
Vydáno v øíjnu 2009
Sborník ze stejnojmenné mezinárodní
konference v polské verzi.
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Informaèní brožura Ústavu pro studium totalitních režimù a Archivu bezpeènostních
složek
Vydáno v kvìtnu 2009
Èeská spoleènost od Mnichova k válce
Vydáno v únoru 2009
Katalog stejnojmenné výstavy.
Prague Through the Lens of the Secret Police
Vydáno v øíjnu 2009
Katalog ke stejnojmenné výstavì v anglickém jazyce.
My jsme to nevzdali
Vydáno v øíjnu 2009
Katalog stejnojmenné výstavy.
Albertov 1989
Vydáno v listopadu 2009
Katalog stejnojmenné výstavy.

Pohledy 1989. Dvacet let po pádu
železné opony
Vydáno v listopadu 2009
Katalog ke stejnojmenné
výstavì pøipravené ve spolupráci
s o. s. Post Bellum a MÈ Praha 6.
Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce
s tajnými službami støední a východní Evropy 1945–1989, II./ NKVD/KGB
Activities and its Cooperation with
other Secret Services in Central and
Eastern Europe 1945–1989, II.
Vydáno v listopadu 2009
Sborník ze stejnojmenné
mezinárodní konference.
Katalog publikací Ústavu pro studium totalitních režimù 2008–2009
Vydáno v dubnu 2009.
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3. Komunikaèní platformy
Pøehled konferencí, sympozií a semináøù realizovaných v roce 2009
•

mezinárodní konference Odboj a odpor proti komunistickému režimu v
Èeskoslovensku a støední Evropì/ Resistence and Opposition against
the Communist Regime in Czechoslovakia and Central Europe
Lichtenštejnský palác, Úøad vlády Èeské republiky, 15.–16. dubna 2009.
Konference se aktivnì zúèastnilo 39 odborníkù z 12 evropských zemí.

•

studentská konference Vysokoškoláci o totalitì
Ústav pro studium totalitních režimù, 27. bøezna 2009. Vybráno 10 nejlepších
pøíspìvkù, které byly publikovány ve sborníku.

•

mezinárodní badatelské sympozium Pamìť národa II.
Ústav pro studium totalitních režimù, 23. záøí 2009.

•

mezinárodní konference 20 a 5 let poté, zasedání COTER
Tábor, 3. kvìtna 2009.

•

workshop pamìtnického digitálního archivu Pamìť národa
ÚPN, Bratislava, 3. záøí 2009.

•

mezinárodní semináø Trojzubec ve høe o Polsko. Pakt Ribbentrop–Molotov
a ukrajinská karta (zúèastnil se ho i známý odborník z partnerského polského
IPN, I. Halagida), Ústav pro studium totalitních režimù, 10. záøí 2009.

•

mezinárodní konference Dvacet let poté
Komunistické režimy ve støední a východní Evropì jako spoleèné dìdictví,
Nostický palác, MK ÈR, Praha, 6.–7. øíjna 2009.

•

workshop pamìtnického digitálního archivu Pamìť národa
Ośrodek Karta, Varšava, 7. listopadu 2009.

Pøednášející Michael Kraus na konferenci pøipomínající dvacetileté
výroèí pádu komunistických režimù. Foto: Pøemysl Fialka
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4. Výchova k obèanské odpovìdnosti
4.1 Knihovna Jána Langoše
Knihovna Jána Langoše zahájila svou èinnost v roce 2008. Je zamìøena na budování a
zpøístupòování úzce profilovaného fondu se zacílením na studium totalitních režimù, a to pøedevším
na období komunismu a nacismu na území Èeskoslovenska, resp. Protektorátu Èechy a Morava, a
jejich souvislostí v celosvìtovém kontextu. Knihovna v souèasnosti èítá na 5000 svazkù. V minulém
roce byly tituly vzhledem k nedostatku finanèních prostøedkù získány pøedevším prostøednictvím
darù a také výmìnou mezi Ústavem pro studium totalitních režimù a partnerskými institucemi.
Nákupem jsou získávány pøedevším úzce profilované tituly ze zahranièní produkce, které nejsou
v souèasnosti k dispozici v jiných knihovnách na území ÈR.
V roce 2009 se Knihovna Jána Langoše aktivnì podílela na pøípravì výstavy Albertov
1989 – 20. výroèí sametové revoluce, kterou poøádala Geografická knihovna Pøírodovìdecké fakulty
UK. Spoleènì s katedrou historie Univerzity Palackého v Olomouci pokraèoval projekt pøípravy
bibliografické databáze ke II. svìtové válce, která by mìla být spuštìna v následujícím roce u
pøíležitosti 65. výroèí konce druhé svìtové války.
V knihovnì jsou uloženy mikrofilmy, nakoupené z Národního archivu USA, pøedevším
kopie koøistních dokumentù vrchního velitelství nìmeckých branných sil a velení SS a policie
(Record Group 242), agenda ministerstva zahranièí USA vztahující se k vnitøním záležitostem
Èeskoslovenska v letech 1940–1944, 1950–1963 a 1968 (Record Group 59) i zpravodajská analytická agenda o Èeskoslovensku z let 1941–1961 (Record Group 226).
Knihovna poskytuje kromì knižních publikací i pøístup k elektronickým zdrojùm a pøístup
do databáze C.E.E.O.L., což je elektronický archiv zpøístupòující v plné podobì 290 humanitních a spoleèenskovìdních èasopisù a digitálních dokumentù z oblasti støední a východní Evropy. Knihovnu mohou využívat nejen pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimù a Archivu
bezpeènostních složek, ale formou prezenèního studia i veøejnost.
4.2 Pamìtnický digitální archiv Pamìť národa
Zámìrem partnerù spolupracujících na správì digitálního pamìtnického archivu Pamìť
národa, kterými jsou Ústav pro studium totalitních režimù, Èeský rozhlas a obèanské sdružení
Post Bellum, bylo v roce 2009 dále shromažïovat co nejvíce výpovìdí pøímých svìdkù událostí
20. století z rùzných evropských zemí (kompletnì zpracovány a publikovány jsou vzpomínky 550
pamìtníkù) a nabízet tak možnost zajímavé komparace mezi jednotlivými pøíbìhy. Na projektu
se podílí celá øada tuzemských i zahranièních institucí a v roce 2010 se k tomuto projektu pøipojí
další. Projekt opakovanì finanènì podpoøily formou grantu Úøad vlády ÈR a Visegrádský fond.
Projekt získal v roce 2009 ocenìní za nejlepší digitální informaèní zdroj roku 2008 a dne 25. 11.
2009 dosáhla Pamìť národa dalšího významného úspìchu – získala druhé místo v cenách èeského
internetu Køišťálová lupa 2009 v kategorii Projekt roku.
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Informatika a digitalizace
Gestorem digitalizace a zpracování dat do informaèního systému je odbor informatiky a
digitalizace, který v uplynulém roce zaèal s realizací pøípravy podkladù projektu zamìøeného na
digitalizaci a budování elektronického archivu s využitím evropských strukturálních fondù, s cílem
zajistit koordinovaný a efektivní zpùsob zlepšování veøejné správy a veøejných služeb, pøiblížení
služeb obèanovi a zajištìní jejich maximální dostupnosti a kvality. Cílem pøedkládaného projektu
realizovaného v souladu s platnou legislativou a s národními strategickými dokumenty je pøispìt
k naplòování zámìrù, pøedevším v oblasti zpøístupnìní a zajištìní vìtší hospodárnosti veøejných
služeb prostøednictvím využití informaèních a komunikaèních technologií1.
Využití externí firmy pro správu sítì zprvu umožnilo se plnì koncentrovat na nezbytné
úkoly. V prùbìhu roku 2009 postupnì odbor pøevzal zodpovìdnost za správu ICT infrastruktury,
což pøineslo podstatné snížení nákladù na její provoz. Zároveò pracovníci odboru technologicky obhospodaøovali ostatní pracovištì Ústavu pro studium totalitních režimù, vèetnì nákupu
nové techniky a softwaru. V návaznosti na realizované projekty z pøedcházejícího období bylo
poèátkem roku 2009 realizováno zapojení zaøízení a infrastruktury do novì vybudované strukturované kabeláže s optickým propojením, která nahradila pùvodní, technicky zastaralou kabeláž,
ještì z dob Úøadu pro veøejné informaèní systémy a ministerstva informatiky. Kvalitativnì se tak
zlepšily podmínky pro øádný chod institucí, zvýšila se propustnost a eliminovala rizika spojená
s provozem sítì. Kromì nezbytné správy infrastruktury oddìlení správy a vývoje informatiky se
pokraèovalo ve vytváøení potøebného programového vybavení, vèetnì nasazení a implementace
systému pro správu dokumentù v rámci I. etapy realizace plánovaného elektronického archivu pro
dávkový import a ukládaní digitalizovaných dat.

1. Internetové stránky Ústavu pro studium totalitních režimù
Internetové stránky Ústavu pro studium totalitních režimù i Archivu bezpeènostních složek
se staly nezbytnou souèástí výstupù jednotlivých projektù a základním zdrojem informací o èinnosti
obou institucí, jakož i vstupní bránou pro nahlížení do nedávné minulosti, neboť návštìvníkùm
a zájemcùm bylo umožnìno projít a stáhnout si stovky veøejnì pøístupných dokumentù. Systém
pro správu obsahu webových stránek (CMS), který plnì odpovídá W3C standardùm2, prošel bìhem
roku nìkolika programovými úpravami a aktualizacemi. S cílem vybudovat kvalitní a obsahovì
pøitažlivý portál, zabývající se nedávnou minulostí se širokým výbìrem informací – dokumentù,
audio/video záznamù apod., byla jeho struktura optimalizována do uživatelsky pøívìtivìjší podoby.
V roce 2009 jsme zaznamenali celkem 389 127 návštìv a 1 864 859 navštívených stránek.
K prohlížení a stažení bylo k dispozici celkem 20 311 souborù (pdf, audio, video). Po spuštìní anglické mutace stránky se významnì zvýšila návštìvnost ze zahranièí. Mezi nejúspìšnìjší projekty
z pohledu zájmu veøejnosti patøil, kromì stávajícího projektu Srpen 1968 (www.ustrcr.cz/cs/srpen1968), nový projekt Stránky vìnované událostem roku 1989 (www.ustrcr.cz/cs/listopad-1989).

1.1 Základní údaje ke stránce (rok 2009):
•
•
•
•

1
2

pøibylo stránek v CMS:
poèet vydaných aktualit:
poèet souborù:
poèet jazykových verzí:

450
198
9 240
2

Evropská informaèní spoleènost pro rùst a zamìstnanost (i2010). KOM (2005) 229.
Content management systém. World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní konsorcium,
jehož èlenové spoleènì s veøejností vyvíjejí webové standardy pro World Wide Web.
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1.2 Statistika návštìvnosti (rok 2009):
•
•
•
•
•

poèet všech návštìv:
poèet unikátních návštìv:
poèet zhlédnutých stránek:
poèet zhlédnutých stránek na návštìvu:
prùmìrný èas na webu:

389 127
244 436
1 864 859
4,79
00:05:36

Webové sídlo Archivu bezpeènostních složek nadále poskytovalo obecné i konkrétní informace pro širokou domácí i zahranièní veøejnost o èinnosti Archivu bezpeènostních složek a webových výstupech, zvláštì pak k pomùckám, které jsou výsledkem naplòování zákona è. 107/2002
Sb., jímž se mìní zákon è. 140/1996 Sb., o zpøístupnìní svazkù vzniklých èinností bývalé Státní
bezpeènosti, a nìkteré další zákony, è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a è. 181/2007
Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimù a o Archivu bezpeènostních složek.
Za dva roky èinnosti Odbor informatiky a digitalizace zpracoval a zveøejnil v souèinnosti
s Archivem bezpeènostních složek pøes 840 archivních pomùcek (protokolù), což pøedstavuje 709
505 záznamù. Poèet záznamù pøevzatých Archivem od Ministerstva vnitra ÈR èinil 123 152 a ke
stažení bylo k dispozici 71 369 souborù. Stránky Archivu v roce 2009 navštívilo celkem 213 004
návštìv a prohlédlo se celkem 1 165 096 stránek.
1.3 Základní údaje ke stránce (rok 2009):
•
•
•
•

pøibylo stránek v CMS:
poèet vydaných aktualit:
poèet souborù:
poèet jazykových verzí:

198
76
20 784
2

1.4 Statistika návštìvnosti (rok 2009):
•
•
•
•
•

poèet všech návštìv:
poèet unikátních návštìv:
poèet zhlédnutých stránek:
poèet zhlédnutých stránek na návštìvu:
prùmìrný èas na webu:

213 004
137 781
1 165 096
5,47
00:05:25

V rámci dalších projektù Odbor informatiky a digitalizace vytvoøil a technicky zajistil stránky
k mezinárodní konferenci Dvacet let poté: Komunistické režimy ve støední a východní Evropì jako
spoleèné dìdictví (www.20yearsafter.eu), jakož i tématické podstránky jako napø. Cesta k listopadu
(www.ustrcr.cz/cs/cesta-k-listopadu-1989) apod.

2. Rozvoj evidencí
Oddìlení rozvoje evidencí v úzké souèinnosti s Archivem bezpeènostních složek a s
oddìlením správy a vývoje informatiky pokraèovalo v pøepisu, analýze a verifikaci dat pro import
do informaèního systému a databází podstatných pro zkvalitnìní a zrychlení úøedních i badatelských žádostí. Nadále se zpracovávaly dokumenty umožòující validaci informací uložených v
elektronických evidencích i zpracování archivních pomùcek zveøejòovaných na webové stránce
Archivu bezpeènostních složek. Dùležitou souèástí bylo dohledávání a doplòování evidencí postupným zpracováváním zejména svazkové agendy jednotlivých souèástí komunistického ministerstva
vnitra. V rámci zpracovávání evidenèních záznamù byla v uplynulém období provedena validace,
kontrola, pøepis a pøíprava ke zveøejnìní registraèních a archivních protokolù centrálních i regionálních útvarù Státní bezpeènosti a zpravodajské správy GŠ ÈSLA, pøepis evidenèních záznamù
personálních spisù i osobních evidenèních karet, provalových karet, seznamu podsvazkù, evidenèní
vytìžení svazkové agendy VI. správy SNB a pøevod personálních kartoték MV do elektronické
podoby.
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3. Digitalizace dokumentù
V roce 2009 byl systém pøevodu klasických archiválií do digitální podoby dále modernizován,
aby zohlednil veškeré potøeby Ústavu pro studium totalitních režimù i Archivu bezpeènostních
složek. Pracovištì se doplnilo nákupem a obmìnou skenovací techniky, zamìstnanci rovnìž prošli
interním školením pro práci a manipulaci s archiváliemi a jejich ochranu. Interní smìrnice Ústavu
pro studium totalitních režimù o digitalizaci dokumentù stanoví režim nakládání s archivními
dokumenty pøi digitalizaci a jejich ukládání ve formì elektronických dokumentù. Systematicky
byly digitalizovány celky, stejnì tak jako vybrané archiválie v papírové a mikrografické podobì.
Na základì dohody uzavøené s U.S. Memorial Holocaust Museum pokraèoval pøevod fondu 425
(Židovské organizace) do elektronické podoby.
Zakoupením poloautomatu pro skenování mikrofiší se produktivita zvýšila natolik, že v
roce 2009 šlo u 58 % veškerých digitalizovaných dokumentù o mikrografické záznamy (mikrofilmy, mikrofiše a žakety) a ve 42 % procentech o papírové dokumenty. Celkem bylo v roce 2009
digitalizováno 8 900 000 dokumentù, z toho 5 000 000 skenù mikrografických záznamù. Reálný
poèet stránek, které jsou nosièem informací, èiní po odeètení bílých stránek (duplex sken)
4 765 000 dokumentù.
Systém digitalizace se nastavil na další rozvoj a import dat do elektronického archivu. V
rámci schválených investic a plánù bylo poøízeno a zprovoznìno datové pole a datové úložištì
pro primární ukládání digitalizovaných dat, které je souèástí elektronického archivu. Zvolený
technologický postup zajišťuje vytváøení uživatelských kopií archiválií pøi zachování bezpeènosti
pøevodu, neporušitelnosti obsahu, kvality a trvalé èitelnosti dokumentù.

Digitalizace a budování elektronického archivu – stav v roce 2009.
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4. Budování elektronického archivu

Vytváøení elektronického archivu, jehož úèelem je snadný a široký pøístup veøejnosti k
archivním dokumentùm, pøineslo nové technologie do procesu zpøístupòování a práce s elektronickými dokumenty. V rámci elektronizace státní správy a v zájmu snadnìjší dostupnosti širokých
informací obèanùm se ve støednìdobém a v dlouhodobém horizontu Ústav pro studium totalitních režimù i Archiv bezpeènostních složek nevyhne zavedení nezbytných technologií a jejich
implementace do své èinnosti. Ústav pro studium totalitních režimù proto od svého vzniku zaèal
s digitalizací archiválií a o rok pozdìji zaèal budovat elektronický archiv, který má usnadnit – za
zákonem stanovených podmínek – dálkový pøístup badatelù ke kopiím archivních dokumentù.
Z pohledu Archivu bezpeènostních složek jde o cestu, jak ochránit archiválie a svìøené kulturní
dìdictví – což tento systém umožní, vèetnì dlouhodobé konzervace pùvodního dokumentu.
V roce 2009 jsme zapoèali s realizací nároèného úkolu – implementací a zprovoznìní systému pro správu dokumentù Livelink ECM jako jádra budovaného elektronického archivu. Jde o
ovìøené øešení pro vytváøení, pøístup, správu a bezpeènou archivaci dat a dokumentù se zøetelem
na pøísné požadavky pro snížení rizik a operaèní efektivitu. Celkové øešení vychází z architektury
orientované na služby (SOA), tj. jednotlivé komponenty systému se budují jako služby. V rámci
stávající ICT infrastruktury je od èervence 2009 systém spuštìn v testovacím provozu.

Klient LivelinkECM pro základní správu zdigitalizovaných dat.

Další èinnost spoèívala v budování a nastavování služeb pro hromadné naètení a prohlížení
dat. V souèinnosti s Archivem bezpeènostních složek pokraèovala analýza systému, definování
uživatelských požadavkù, které se promítly do programování, optimalizace a implementace nez40

bytných souèástí (administrace systému, import dávek a metadat, rychlost naèítání a zobrazení
vìtších souborù, validace dat, struktura fondù apod.). V testovací fázi (datová a aplikaèní vrstva)
jsme do systému importovali pøes 11 000 svazkù, což pøedstavuje pøibližnì 1 500 000 souborù se
základním popisem. Nìkolik stovek svazkù bylo napojeno na plnohodnotná metadata, sloužící k
širšímu popisu, snadné orientaci a vyhledávání.
Mezi další nezbytné úkoly patøilo øešení správy uživatelù a pøístupù do elektronického archivu. V rámci vnitøní sítì byl úspìšnì otestován vzdálený pøístup z badatelny Kanice. Souèasnì
probíhal vývoj klientské aplikace Archival Explorer (prezentaèní vrstva) pro nahlížení do elektronického archivu a dále jeho úprava podle potøeb Archivu bezpeènostních složek. Z technologií,
které jsou aplikovány a využívány v tomto projektu, jde o XML, SQL, http protokol.NET Framework a nìkteré další.

Grafické uživatelské rozhraní Archival Explorer pro nahlížení dat z elektronického archivu, verze 1.0.7.

Budování elektronického archivu je dlouhodobá záležitost a v perspektivì dalšího rozvoje
plánujeme zanalyzovat a zautomatizovat procesy nad infrastrukturou služeb (workflow). V krátkodobém horizontu je nutno realizovat ve spolupráci s externími dodavateli návrh služeb a procesù
pro centrální správu uživatelù na základì standardního pøístupu a sbìrnici služeb pro komunikaci
s centrálním bodem, jakož i nadále budovat a optimalizovat stávající služby a uživatelské aplikace.
V uvedeném období kromì zmiòovaných úkolù Odbor informatiky a digitalizace rutinnì
øešil a technicky participoval na projektech a úkolech dalších oddìlení Ústavu pro studium totalitních režimù a Archivu bezpeènostních složek. Vybraní zamìstnanci mìli možnost navštívit a
obeznámit se s fungováním partnerských pracovišť v zahranièí a v rámci odborných i populárnì
nauèných výstupù prezentovat výsledky své práce v médiích, jakož i na odborných semináøích a
konferencích.
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Kanceláø Ústavu
V roce 2009 Kanceláø Ústavu nadále zabezpeèovala prostøednictvím Oddìlení agendy
Rady Ústavu a øeditele Ústavu funkci sekretariátu Rady Ústavu a sekretariátu øeditele Ústavu.
Pøipravovala podklady k jednotlivým jednáním Rady Ústavu, realizovala její usnesení, vedla spisovou službu Ústavu a Rady Ústavu. Plnila rozhodnutí øeditele Ústavu a koordinovala èinnost ostatních útvarù.
V rámci mezinárodní spolupráce byly v roce 2009 uzavøeny dohody o vzájemné spolupráci
s partnerskými institucemi v Nìmecku, Rumunsku, Spojených státech amerických a na Ukrajinì
a byly uèinìny další významné kroky ve spojitosti se založením Platformy evropské pamìti a
svìdomí.

1. Spolupráce s institucemi v Èeské republice

V oblasti spolupráce s
institucemi v ÈR navázal Ústav
pro studium totalitních režimù
s Archivem bezpeènostních
složek na již zapoèatou spolupráci s Filozofickou fakultou UK a Národním muzeem a
spoleènì pøipravili øadu akcí
k pøipomenutí 40. výroèí sebeupálení Jana Palacha. Mimo
jiné byla pøipravena a vydána
publikace s názvem Jan Palach
´69, zahájena stejnojmenná
výstava v Køížové chodbì Karolina. Na pùdì Filozofické fakulty UK a Národního muzea byl za
pøítomnosti historikù, teologù,
Vernisáž výstavy vìnované památce Jana Palacha. Foto: Pøemysl Fialka
filozofù a pamìtníkù zorganizován dvoudenní semináø pro
veøejnost.
V souvislosti s 20. výroèím pádu komunistického režimu v Èeskoslovensku uspoøádal Ústav
pro studium totalitních režimù v kooperaci s mìstskými èástmi Praha 1 a Praha 6, s obèanským
sdružením Post Bellum, Pøírodovìdeckou fakultou UK a knihovnou Libri prohibiti nìkolik výstav.
Spoleènì s ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy se koncem listopadu na pùdì Ústavu
uskuteènil metodický semináø pro uèitele dìjepisu a základù spoleèenských vìd. Stejnì jako v
pøedchozím roce se i v roce 2009 Ústav pro studium totalitních režimù podílel na pøípravách
mezinárodního festivalu Mene Tekel a poskytl kromì odborné asistence i tøi expozice pro výstavní
èást v Karolinu.
Význaèné akce pøipravil Ústav v souèinnosti s Úøadem vlády ÈR (výstava, mezinárodní
konference) a ministerstvem kultury (mezinárodní konference), orgány veøejné správy – mìstské
èásti Prahy a Brna (výstavy), Polským institutem v Praze (filmový festival), základními a støedními
školami (výstavy a pøednášky) a o. p. s. Opona. Ústav se také podílel na produkci filmù Obèan Havel
pøikuluje, Sága rodu Feierabendù a dalších projektech, pøipravených zejména pro Èeskou televizi.
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2. Mezinárodní spolupráce
•

Dohody s partnerskými institucemi
V roce 2009 podnikl Ústav další kroky k rozšíøení a prohloubení mezinárodní spolupráce a
uzavøel rámcové dohody o spolupráci s dalšími zahranièními institucemi. Cílem tìchto dohod je
spolupráce v oblasti vìdeckého výzkumu a vzdìlávacích projektù, umožnìní výmìnných badatelských pobytù, sdílení zkušeností v rámci organizování semináøù a konferencí a v neposlední øadì
výmìna periodických a neperiodických publikací Ústavu pro studium totalitních režimù a Archivu
bezpeènostních složek. Nejdøíve byla 16. dubna 2009 v Praze uzavøena tøístranná dohoda s rumunským Institutem pro vyšetøování zloèinù komunismu v Rumunsku (Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului in Romania). V Kyjevì podepsali zástupci Ústavu a Archivu dne 9. èervna
2009 dohodu o spolupráci s Ukrajinským institutem pamìti národa. Další dohoda byla vedením
obou institucí uzavøena 21. srpna 2009, a to s pøedstaviteli Mezinárodního centra Woodrowa Wilsona pro badatele (Woodrow Wilson International Center for Scholarship) ve Washingtonu, D.C.
Následnì byla 7. záøí 2009 podepsána dohoda o spolupráci s Úøadem spolkové zmocnìnkynì pro
podklady Státní bezpeènosti bývalé NDR (BStU). Dne 27. listopadu 2009 uzavøeli øeditelé Ústavu a
Archivu další dohodu, tentokrát s Národní radou pro studium dokumentù Securitate (Consiliul National Pentru Studierea Arhivelor Securitatii) v Rumunsku, a na sklonku roku 2009, 14. prosince,
byla uzavøena dohoda s dalším ukrajinským partnerem, Bezpeènostní službou Ukrajiny (SBU). U
této pøíležitosti byly pøevzaty kopie dokumentù KGB USSR, jež se týkaly okupace Èeskoslovenska
v roce 1968–1969.
•

Slyšení v Evropském parlamentu o zloèinech komunismu
V rámci pøedsednictví Èeské republiky v Radì Evropské unie uspoøádal Ústav ve spolupráci
s Úøadem vlády ÈR a skupinou dvanácti europoslancù dne 18. bøezna 2009 v sídle Evropského
parlamentu v Bruselu veøejné slyšení pod názvem Svìdomí Evropy a zloèiny totalitního komunismu:
20 let poté. Cílem tohoto slyšení bylo prezentovat zpùsoby, jakými se Evropa vyrovnává se svojí
totalitní minulostí, tvoøící nedílnou souèást naší spoleèné historie. Závìrem slyšení se stala Výzva
k založení Platformy Evropské pamìti a
svìdomí jako institutu pro pøekonání
této spoleèné minulosti podporou
spolupráce mezi institucemi, které se
specializují na výzkum historie totalit.
Tuto výzvu podpoøilo všech deset partnerských institucí, které se slyšení
úèastnily.
Dalším významným aktem podporujícím nutnost vzniku Platformy
evropské pamìti a svìdomí bylo pøijetí
usnesení O svìdomí Evropy a totalitì,
které 2. dubna 2009 schválil drtivou
vìtšinou Evropský parlament. Toto
usnesení odsuzuje totalitní režimy v
Evropì a žádá po èlenských státech
EU, Radì EU i Evropské komisi zcela
Slyšení v Evropském parlamentu. Foto: Jiøí Reichl
konkrétní kroky vedoucí k vypoøádání
se s dìdictvím komunistické totality.
•

Pracovní stáž zamìstnancù Ústavu a Archivu a zahájení výstavy Praha objektivem
tajné policie ve Washingtonu, D.C.
V dnech 18. srpna–8. záøí 2009 se uskuteènil na základì dohody o vzájemné spolupráci
mezi Ústavem pro studium totalitních režimù, Archivem bezpeènostních složek a Muzeem holocaustu (U. S. Memorial Holocaust Museum) pracovní pobyt ètyø zamìstnancù ve Washingtonu,
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D.C. Zamìstnanci Ústavu a Archivu se seznámili s chodem celé instituce, prohloubili si znalosti
v oblasti výzkumu dìjin holocaustu, vzdìlávání, propagace, archivù, ochrany kulturního dìdictví
a rovnìž v oblasti technologií. Souèástí programu byly konzultace a pracovní setkání se zástupci
jednotlivých oddìlení i možnost badatelské èinnosti. V prostorách Mezinárodního centra Woodrowa Wilsona pro badatele byla spoleènì se zástupci Ústavu, Archivu a velvyslanectví ÈR ve
Washingtonu slavnostnì zahájena výstava Praha objektivem tajné policie, která se poté pøemístila
do Bostonu, kde se 15. listopadu 2009 v Davis centru pro ruská a euroasijská studia Harvardské
univerzity uskuteènila slavnostní vernisáž.
•

Návštìva pøedsedy washingtonského Památníku obìtem komunismu
Dne 30. dubna 2009 navštívil Ústav pøedseda Památníku obìtem komunismu ve Washingtonu, D.C., Lee Edwards. Zajímal se pøedevším o digitalizaci archivních materiálù v souvislosti
se svým plánovaným projektem mezinárodního portálu Globální muzeum komunismu, který se
zamìøuje na dokumentaci zloèinù komunismu po celém svìtì, ale také na vzdìlávací projekty a
projekty orální historie.
•

Návštìva kubánských disidentù
Ve dnech 5.–8. èervna 2009 navštívili Ústav kubánští disidenti Pedro J. Fuentes-Cid, mluvèí
kubánské organizace politických vìzòù, Felix I. Rodriguez, bývalý pracovník CIA, a José Azel,
který spolupracuje s Institutem kubánských a kubánsko-amerických studií na Univerzitì v Miami.
Kubánští disidenti se nejdøíve seznámili se vznikem a èinností Ústavu i Archivu, s problematikou
zpøístupòování a digitalizace archivních materiálù a se zájmem si prohlédli archivní materiály
týkající se èeskoslovensko-kubánské spolupráce. Na tuto návštìvu poté navázal semináø 8. èervna
2009, kde se hovoøilo a diskutovalo pøedevším o tématu politických vìzòù na Kubì, hnutí odporu
a souèasné politické situaci.
•

Návštìva velvyslankynì Lotyšské republiky a poslankynì Evropského parlamentu
Velvyslankynì Lotyšské republiky v ÈR Argita Daudze a Sandra Kalniete, poslankynì Evropského parlamentu, bývalá ministrynì zahranièí Lotyšska a evropská komisaøka, navštívily Ústav
pro studium totalitních režimù 12. øíjna 2009. Obì velvyslankynì se setkaly se zástupci Ústavu a
Archivu, kteøí jim pøedstavili èinnost obou institucí a jejich zákonné poslání.
•

Návštìva velvyslankynì Belgického království a velvyslankynì Jihoafrické republiky
Øeditel Ústavu pro studium totalitních režimù spoleènì s øeditelem Archivu bezpeènostních
složek pøivítali 2. prosince 2009 na pùdì Ústavu velvyslankyni Belgického království Renildu Loeckx
a velvyslankyni Jihoafrické republiky Celii-Sandru Botha. Velvyslankynì se nejprve seznámily s
historií vzniku Ústavu a Archivu a jejich èinností a prohlédly si pracovištì obou institucí.
•

Jednání s partnery v USA
Na pozvání Hoover Institution Archives
se øeditel Ústavu pro studium totalitních režimù
zúèastnil ve dnech 12.–26. èervence 2009 mezinárodního semináøe zamìøeného na aktuální stav výzkumu soudobých dìjin støední a východní Evropy.
V jeho rámci referoval o èinnosti Ústavu a Archivu,
o zpøístupòování archiválií. Souèástí pobytu bylo i
jednání o vzájemné spolupráci v oblasti výmìny
digitalizovaných èi mikrofilmových archivních fondù
a podpory badatelských projektù.
Podepsání dohody o spolupráci s partnery z USA.
Foto: Peter Rendek
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3. Právní a legislativní èinnost
V oblasti vnìjší legislativy Ústav v roce 2009 pøipomínkoval návrh poslankyò Kateøiny
Koneèné a Zuzky Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mìní zákon è. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimù a o Archivu bezpeènostních složek a o zmìnì nìkterých zákonù.
Cílem tohoto stanoviska bylo poukázat na nebezpeèí spojené s pøijetím tohoto návrhu, tedy na
návrat ke stavu pøed úèinností zákona, což by znamenalo faktické omezení pøístupu k archiváliím.
V neposlední øadì by tento návrh, který pøedpokládal pøevedení Archivu bezpeènostních složek
pod pùsobnost Národního archivu již k 1. èervenci 2010, znamenal nedokonèení øady prací v mnoha oblastech, jako napø. nedokonèení inventarizace, zpøístupòování, zveøejòování, konzervování
a digitalizace pøevzatých archiválií a dokumentù. Zároveò bylo poukázáno na zcela nedostateèné
legislativní provedení zamýšlené zmìny a tím na nebezpeèí plynoucí z této nedostateènosti.

4. Poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k
informacím
Ústav pro studium totalitních režimù, který je povinným subjektem podle zákona è. 106/1999
Sb., o svobodném pøístupu k informacím, obdržel v roce 2009 celkem devìt žádostí o poskytnutí
informací. Šesti žádostem bylo vyhovìno, z toho dvìma beze zbytku a ètyøem èásteènì, neboť
byly požadovány informace nad rámec ustanovení zákona, pøípadnì informace, které nejsou v
pùsobnosti Ústavu.
Zbylým tøem žádostem vyhovìno nebylo, jelikož dotazy nespadaly do pùsobnosti Ústavu
èi byly požadovány informace nad rámec ustanovení zákona. V jednom z uvedených pøípadù na
odmítnutí žádosti o poskytnutí informací reagoval žadatel odvoláním proti tomuto rozhodnutí.
Nadøízený orgán (Rada Ústavu) v tomto pøípadì prvoinstanèní rozhodnutí potvrdil. Na ostatní
pøípady odmítnutí poskytnutí informace žadatelé dále nereagovali.
Èinnost Ústavu v oblasti poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb.
•
•
•
•
•
•
•

poèet podaných žádostí o poskytnutí informací ..................................................9
poèet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti ..................................................3
poèet podaných odvolání proti rozhodnutí ...........................................................1
opis podstatných èástí každého rozsudku soudu .................................................0
výèet poskytnutých výhradních licencí .................................................................0
poèet stížností podaných podle § 16a zákona .......................................................0
další informace vztahující se k uplatòování zákona ............................................0

5. Personální zabezpeèení Ústavu
Ke dni 1. ledna 2009 mìl Ústav pro studium totalitních režimù 139 zamìstnancù, z toho 21
zkrácených úvazkù. Bìhem roku 2009 se na základì výbìrových øízení doplòovala dosud neobsazená místa nebo místa uvolnìná, pøièemž k 1. prosinci 2009 bylo obsazeno 132 systemizovaných
míst ze 135. Vzhledem k rozhodnutí Vlády ÈR ze dne 8. 6. 2009, è. usnesení 715/2009, byla pøijata
organizaèní zmìna, spoèívající ve zrušení 5 pracovních míst, a to ke dni 1. ledna 2010. Z tohoto
dùvodu byl 4 zamìstnancùm k 1. lednu 2010, resp. 1 zamìstnanci po dohodì k 1. prosinci 2009
ukonèen pracovní pomìr dle § 52 písm.c) zákona è. 262/2006 Sb., zákoníku práce a vyplaceno
odstupné.
Zamìstnancùm bylo i v roce 2009 umožòováno prohlubování jejich profesní odbornosti i
jazykových znalostí, které jsou pro nìkteré profese nezbytné. Nároènost plnìní urèitých požadavkù
byla uspokojována vzdìlávacími kurzy zamìøenými na aktuální zmìny v legislativì a jazykové
znalosti byly prohlubovány prostøednictvím anglického jazykového kurzu pøímo v budovì Ústavu. V rámci zvyšování a prohlubování kvalifikace bylo 11 zamìstnancùm umožnìno studovat, a
èerpat tak výhody dle § 232 zákona è. 232/2006 Sb., zákoníku práce, pøièemž ve svém volném
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èase a bez èerpání výhod si zvyšuje odbornost v magisterském èi doktorském programu dalších 13
zamìstnancù.
Ke dni 31. prosince 2009 mìl Ústav pro studium totalitních režimù 145 zamìstnancù, z toho
25 zamìstnancù pracovalo na zkrácený úvazek.

5.1 Èlenìní zamìstnancù ÚSTR podle vìku a pohlaví – stav k 31. 12. 2009
Vìk

muži

ženy

celkem

21–30 let
31–40 let
41–50 let
51–60 let
61 let a více
Celkem
%

14
39
10
8
6
77
53,1 %

18
19
10
19
2
68
46,9 %

32
58
20
27
8
145
100 %

%
22,1 %
40,0 %
13,8 %
18,6 %
5,5 %
100 %

5.2 Èlenìní zamìstnancù ÚSTR podle vzdìlání a pohlaví – stav k 31. 12. 2009
Vzdìlání

muži

ženy

celkem

Základní
Vyuèen
Úplné støední všeobecné
Úplné støední odborné
Vyšší odborné
Bakaláøské
Vysokoškolské
VŠ + vyšší kvalifikace
Celkem

0
7
5
14
0
3
37
11
77

5
1
15
20
3
8
13
3
68

5
8
20
34
3
11
50
14
145

%
3,4 %
5,5 %
13,8 %
23,4 %
2,1 %
7,6 %
34,5 %
9,7 %
100,0 %

Ústav a masmédia
Èinnosti Ústavu pro studium totalitních režimù v prùbìhu roku 2009 domácí média vìnovala
1199 èlánkù. Nejvìtší podíl (47,4 %) mìly internetové servery, nezanedbatelný prostor obsáhlo
televizní vysílání (258 reportáží), což je více než pìtinový podíl ze všech mediálních zmínek.
Veøejnost byla informována na jedenácti tiskových konferencích a prostøednictvím 69 tiskových
zpráv. Øeditel Ústavu Pavel Žáèek poskytl èeským novináøùm 23 rozhovorù; ze zahranièních je
možno uvést tøi dny natáèenou reportáž japonské televize NHK, rozhovor pro CNN, který shlédlo
cca 30 milionù divákù a rozsáhlý èlánek vèetnì interview pro ruskou verzi týdeníku Newsweek.
Velmi dobøe v zahranièních médiích rezonovalo slyšení v Evropském parlamentu Svìdomí
Evropy a zloèiny totalitního komunismu: 20 let poté. Sérii živých vstupù zorganizovala Èeská televize z konferencí Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Èeskoslovensku a ve støední Evropì
(vèetnì pøímého pøenosu rozhovoru s Josefem Mašínem z britského Oxfordu) a Dvacet let poté:
Komunistické režimy ve støední a východní Evropì jako spoleèné dìdictví. Èeští i zahranièní novináøi
vìnovali zvýšenou pozornost také veškerým informaèním výstupùm Ústavu a Archivu zamìøeným
na události roku 1989. V neposlední øadì je nutné zmínit mimoøádný ohlas výstavy a publikace
Praha objektivem tajné policie, kterou recenzovala, o ní informovala nebo publikovala fotografie
média tøech kontinentù (mj. španìlská mutace Vanity Fair).
46

2. Èinnost Archivu bezpeènostních složek
Úvod
Schválením zákona è. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimù a o Archivu
bezpeènostních složek a o zmìnì nìkterých zákonù, ze dne 8. èervna 2007, byly položeny základy
nové organizaèní složky státu Archivu bezpeènostních složek.
Archiv je od 1. února 2008 zaøazen do sítì státních veøejných archivù Èeské republiky a
plnohodnotnì vykonává zákonem urèené komplexní celospoleèenské úkoly pøi zpøístupòování a
zveøejòování dokumentù, archiválií bezpeènostních složek a na úseku archivnictví a výkonu spisové služby.
Archiv bezpeènostních složek dle zákona zabezpeèuje všestrannou péèi o archiválie, jejich
ochranu, odborné a vìdecké zpracování, jejich zpøístupòování, jakož i jejich využívání k badatelským, vìdeckým, úøedním a jiným úèelùm.
Ve druhém roce své existence Archiv bezpeènostních složek pokraèoval v plnìní zákonem
stanovených úkolù a úloh, které byly stanoveny v Plánu èinnosti za rok 2009. Materiál byl schválen nejvyšším orgánem Ústavu pro studium totalitních režimù, Radou Ústavu, dne 14. ledna
2009. Podrobnosti jsou uvedeny v dalších èástech zprávy. Rok 2009 byl pro Archiv ve znamení
hledání øešení prostorových problémù Oddìlení operativních svazkù a vyšetøovacích spisù v Kobylisích. Byla vedena jednání s ministerstvem vnitra, Zaøízením služeb MV, v jehož objektu oddìlení
doèasnì sídlí, a dalšími subjekty vèetnì vládní dislokaèní komise. O situaci Archiv písemnì informoval Odbor archivní správy a spisové služby MV ÈR.
Dùležitým mezníkem v administrativní èinnosti Archivu bylo zavedení elektronické spisové služby v souvislosti se zákonem è. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentù (zákon o datových schránkách). Ovládnutí tohoto nového zpùsobu administrativy kladlo zvýšené nároky na všechna pracovištì, která se podílejí na vyøizování úøedních i
badatelských žádostí.
V èervenci 2009 Archiv ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimù spustil pilotní
projekt – elektronický archiv, který znamená velkou zmìnu ve zpùsobu zpøístupòování archivních
materiálù badatelské veøejnosti. Jedná se o elektronický systém pøístupu k digitalizovaným archiváliím, který pøedstavuje znaèné zlepšení jejich ochrany a zrychlení procesu zpøístupnìní.
Dùležitého úspìchu dosáhl Archiv v prosinci 2009, kdy zahájilo èinnost jeho vlastní restaurátorské pracovištì, vybavené unikátním pøístrojem na hromadné odkyselování. Tato technologie
je jediným systémem svého druhu v Èeské republice.

1. Personální podmínky Archivu bezpeènostních složek
Archiv bezpeènostních složek vykazoval ke dni 31. prosince 2009 celkem 138 tabulkových
míst. Dle aktuálního organizaèního øádu Archiv tvoøí 3 odbory, 11 oddìlení a 7 skupin. V roce 2009
probíhaly drobné personální zmìny v souvislosti s bìžnou fluktuací zamìstnancù, odchodem na
mateøskou dovolenou apod. Od 1. ledna 2010 došlo dle Vládního naøízení è. 715/2009 ke snížení
poètu systemizovaných míst na 127.
V prvním pololetí roku 2009 došlo k zásadní zmìnì v tomto smìru, v únoru bylo zmìnou
Organizaèního øádu ABS zøízeno Oddìlení péèe o fyzický stav archiválií a Oddìlení evidenèní a
správy digitálního archivu.
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Rozdìlení tabulkových míst na základì druhu pracovní èinnosti je uvedeno v tabulce (viz
dole). Vìtší poèet pracovníkù provozního úseku je dán dislokací Archivu, jehož pracovištì jsou
umístìna v pìti rùzných budovách.
1.1 Rozdìlení tabulkových míst

1. 2 Vzdìlávání v Archivu bezpeènostních složek
Vzdìlávání zamìstnancù v Archivu se v roce 2009 øídilo zejména Smìrnicí øeditele Archivu
o vzdìlávání zamìstnancù, resp. Usnesením vlády è. 1542/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o pravidlech vzdìlávání zamìstnancù ve správních úøadech. Probíhalo v následujících oblastech:
a) Vstupní vzdìlávání pro nové zamìstnance
b) Manažerské vzdìlávání
c) Jazykové vzdìlávání
d) Odborné vzdìlávání
ad a) Vstupní vzdìlávání bylo pro nové zamìstnance Archivu povinné a probíhalo ve dvou základních fázích – vstupní vzdìlávání úvodní absolvovalo celkem 20 zamìstnancù Archivu a vstupní
vzdìlávání následné absolvovalo celkem 39 zamìstnancù Archivu. Cílem úvodního vzdìlávání
bylo zprostøedkovat zamìstnancùm novì pøijímaným do pracovního pomìru specifické informace,
týkající se problematiky Archivu. Obsah byl zamìøen na studium základních vnitøních pøedpisù
(smìrnice øeditele Archivu a další platné vnitøní akty øízení) a na zaškolení pro zvládnutí základních dovedností spojených s pracovní èinností. Následné vzdìlávání se zahajovalo nejdøíve po
absolvování vstupního vzdìlávání úvodního a ukonèovalo se nejpozdìji do 12 mìsícù od vzniku
pracovnìprávního vztahu. Bylo povinné pro všechny nové zamìstnance s výjimkou zamìstnancù
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v provozních profesích a zamìstnancù, kteøí toto vzdìlávání absolvovali v rámci jiného resortu
státní správy a vlastnili pøíslušné osvìdèení. Bylo zabezpeèováno Institutem státní správy.
ad b) Manažerské vzdìlávání v roce 2009 reagovalo na aktuální potøeby Archivu a jednotlivých
vedoucích zamìstnancù. Bylo zajišťováno prostøednictvím Institutu státní správy nebo jiné vybrané školicí instituce, která byla schválená øeditelem Archivu. Tento typ vzdìlávání absolvovali
celkem 3 zamìstnanci.
ad c) V rámci jazykového vzdìlávání zamìstnancù v roce 2009 pokraèovaly kurzy anglického
jazyka. Vzhledem k pozitivním referencím zamìstnancù trvala i nadále spolupráce s jazykovou
školou Sentia, s. r. o., která poskytovala kurzy anglického jazyka jak zamìstnancùm v Praze, tak
zamìstnancùm v Brnì. Kurzy anglického jazyka v roce 2009 absolvovalo celkem 32 zamìstnancù
Archivu.
V roce 2009 byly novì zavedeny kurzy nìmeckého jazyka pro zamìstnance Archivu. Kurzy
nìmeckého jazyka absolvovalo celkem 5 zamìstnancù s podporou Goethe Institutu.
Zamìstnanci mìli prostøednictvím Institutu státní správy (dále jen ISS) také možnost samostudia anglického, nìmeckého a francouzského jazyka v jejich jazykovém centru. V rámci samostudia navštìvovali jazykové centrum ISS s možností konverzací v anglickém, nìmeckém a
francouzském jazyce celkem 4 zamìstnanci (ANJ – 3 zamìstnanci, NJ – 1 zamìstnanec).
ad d) Odborné vzdìlávání lze vzhledem
k pøedmìtu èinnosti Archivu rozdìlit
na odborné vzdìlávání zamìstnancù
vykonávajících archivní èinnost a odborné vzdìlávání zamìstnancù vykonávajících jiné èinnosti. Pokud jde o první
oblast, absolvovali vybraní zamìstnanci
následující vzdìlávací akce:
•
4.–6. 5. 2009 – 13. konference archiváøù ÈR s názvem Èeské
archivy a zahranièní inspirace, organizovaná Èeskou archivní spoleèností,
Národním archivem a Moravským zemským archivem v Brnì – 7 zamìstnancù
•
1.–3. 10. 2009 – Studijní
exkurze po archivech jižních Èech a
Novohradska, organizovaná Èeskou archivní spoleèností – 6 zamìstnancù
•
øíjen–listopad 2009 – Kurzy pro pracovníky archivù ÈR, organizované odborem
archivní správy a spisové služby MV ÈR ve spolupráci s Institutem pro místní správu, Úvod do
práce s programem PEvA, Kurz pro operátory programu PEvA a Základy efektivního využívání
programu Excel v archivní praxi – 5 zamìstnancù
Odborné vzdìlávání zamìstnancù Archivu, kteøí nevykonávají archivní èinnost (tedy
zamìstnancù pracujících v oblasti ekonomiky, provozu, personalistiky, administrativy apod.),
se v roce 2009 odvíjelo zejména podle aktuálních potøeb Archivu a jednotlivých zamìstnancù, v
návaznosti na legislativní zmìny. Vzdìlávací akce v této oblasti byly organizovány soukromými
vzdìlávacími agenturami nebo Institutem státní správy.
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2. Celkové množství uložených archiválií a delimitace
Archiv na základì § 13 odst. 1) písm. d) zák. è. 181/2007 Sb. provádí výbìr archiválií ve
skartaèním øízení u držitelù dokumentù vzniklých z èinnosti bezpeènostních složek v období komunistické totalitní moci. V roce 2009 byla provedena skartaèní øízení u krajských øeditelství Policie
ÈR hl. m. Prahy, Støedoèeského, Jihoèeského, Západoèeského, Severoèeského, Severomoravského
a Jihomoravského kraje, u Kanceláøe policejního prezidenta, Služby cizinecké policie (øeditelství
služby, oblastního øeditelství Brno a oblastního øeditelství Plzeò), Kriminalistického ústavu Praha
a Útvaru pro ochranu ústavních èinitelù ochranné služby Policie ÈR. Mimo skartaèní øízení byly
pøevzaty personální spisy od Krajského øeditelství Policie ÈR Východoèeského kraje.
Archiv pøebíral ještì archiválie, delimitované dle § 14 odst. 1) zák 181/2007 Sb., tedy ty,
které vznikly èinností bezpeènostních složek a Komunistické strany Èeskoslovenska a organizací
Národní fronty pùsobících v tìchto složkách v období od 4. dubna 1945 do 15. února 1990 a byly
v držení ministerstva vnitra, ministerstva obrany vèetnì Vojenského zpravodajství, ministerstva
spravedlnosti, Bezpeènostní informaèní služby a Úøadu pro zahranièní styky a informace.
Konkrétnì se jednalo o písemnosti velitelství stanic Sboru národní bezpeènosti (dále SNB) a
okresních velitelství SNB Severoèeského kraje z 2. poloviny 40. a poèátku 50. let, pøedané Státním
oblastním archivem v Litomìøicích. Od ministerstva obrany bylo pøevzato 15 personálních spisù. V
závìru roku 2009 probìhla jednání s øeditelem Vojenského historického archivu (VHA), na jejichž
základì bylo dohodnuto, že VHA pøedá Archivu v prùbìhu roku 2010 písemnosti 2. odboru MNO a
písemnosti nìkterých spoleèenských organizací, pùsobících v ÈSLA.
V roce 2009 pøevzal Archiv celkem 109,86 bm archiválií (viz tabulka):

V období od ledna do prosince 2009 bylo do Správního archivu Ministerstva vnitra ÈR úplnì nebo
èásteènì delimitováno 139 pøírùstkù v celkovém objemu 52,89 bm.
Zejména v souvislosti s provádìním generální inventury probíhaly bìhem celého roku také
vnitøní delimitace mezi jednotlivými archivními oddìleními.
Po tìchto zmìnách spravoval Archiv bezpeènostních složek ke dni 31. prosince 2009 cca 17 907,7 bm
archiválií. S provádìním generální inventury jsou údaje o jednotlivých fondech a sbírkách postupnì
ovìøovány a zpøesòovány. Koncem roku 2010, kdy by mìla být dokonèena generální inventura, bude
znám definitivní poèet archivních souborù i jejich celkové množství.
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3. Zpracování a využívání archiválií
3.1 Zpracování archiválií
Archiv si je vìdom toho, že zpracovávání archiválií musí být základem jeho odborné práce.
Právì tato èinnost je badatelskou veøejností bedlivì sledována. Obrovské množství jiných úkolù,
které bylo nutno v roce 2009 plnit (vèetnì generální inventury), neumožòovalo vìnovat se této
aktivitì v potøebné míøe. Dalším úskalím, s nímž se pracovníci Archivu potýkají, je skuteènost,
že øada archiválií se nedostala do Archivu v rámci øádného skartaèního øízení, ale èasto ve formì
rozsypu, bez pøedávacích protokolù, napø. v pytlích. Poøádání takových materiálù pak samozøejmì
postupuje mnohem pomaleji, než je obvyklé.
Garantem jednotného postupu pøi zpracovávání archivních souborù a tvorbì archivních
pomùcek je metodická komise, jmenovaná øeditelem Archivu v roce 2009, jejíž jednání byla v
uplynulém roce zamìøena mimo jiné právì na vytvoøení pøíslušné smìrnice. Pro popis archiválií se
bude užívat výhradnì programu Janus, dosavadní inventáøe, vyhotovené pomocí jiných softwarù,
budou do tohoto programu pøekonvertovány.
a) Oddìlení archivních fondù Státní bezpeènosti
Pøíslušné oddìlení nakartonovalo a pøeduspoøádalo èást pøírùstku Krajské správy národní
bezpeènosti (KS SNB S StB), Správy Státní bezpeènosti Ostrava z roku 1991. Soubory archiválií
byly do archivu pøedány bez jakéhokoliv soupisu. V roce 2009 se dokonèilo základní tøídìní dle
jednotlivých organizaèních útvarù v rámci KS SNB, S StB a Okresních oddìlení (OO StB) v Severomoravském kraji dle vìcných a èasových kritérií. Pøeduspoøádány jsou tyto útvary:
•
•
•
•
•

Organizaèní a analytický odbor KS SNB S StB (26 kartonù)
OO-StB Bruntál (7 kartonù)
OO-StB Frýdek Místek (12 kartonù)
OO-StB Karviná (21 kartonù)
OO-StB Nový Jièín (20 kartonù)

Dále byl vytváøen soupis archiválií neevidovaného pøírùstku Velitelství oddílu StB Jablonec
nad Nisou, obsahujícího písemnosti z konce 40. a poèátku 50. let. Celkovì se jedná o 38 kartonù.
Dosud byly sepsány podrobné registry k materiálùm uloženým v 8 kartonech – celkem 509 položek.
K tìmto záznamùm je zároveò prùbìžnì vyhotovován jmenný rejstøík.
b) Oddìlení archivních fondù Ministerstva vnitra ÈSR
Toto oddìlení Archivu se v roce 2009 soustøedilo na provádìní generální inventury a
žádné zpracovávání neprovádìlo.

•

•

•

c) Oddìlení archivních fondù vojsk MV
Pøíslušné oddìlení zpracovávalo následující fondy:
Fond 7. brigády Pohranièní stráže (PS) Sušice (1951–1992) – 104,58 bm.
Byly ukonèeny úpravy jmenného rejstøíku k prozatímnímu inventárnímu seznamu.
Pomùcka byla pøedána firmì Netpro k pøevodu do Janusu.
Fond 19. brigády PS Dìèín (1952–1966) – 9,3 bm.
Jednotlivé skupiny materiálù byly dále èlenìny, bylo pøistoupeno k vytváøení inventárních
jednotek.
Fond Vojenského uèilištì Pohranièní a Vnitøní stráže Bruntál (1951–1966/1968/) – 11,4 bm.

Uvedené fondy byly rozdìlovány podle organizaèní struktury pùvodce, dále èlenìny podle
vìcných a èasových kriterií. U obou naposled jmenovaných fondù bude uspoøádání dokonèeno v
roce 2010, vèetnì vytvoøení inventáøù a rejstøíkù.
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d) Oddìlení archivních fondù Federálního ministerstva vnitra
Oddìlení dokonèovalo v roce 2009 delimitaci písemností do Správního archivu Ministerstva vnitra. V období prvního pololetí roku 2009 byl v souladu s plánem práce plnìn pracovní
úkol zpracování delimitovaného fondu ,,308 A“ z Ministerstva obrany ÈR. Fond 308 A – Odbojové
skupiny a partyzánské jednotky v Protektorátu Èechy a Morava (množství: celkem 39 kartonù).
•
Tøídìní materiálù k fondu EMAN (Emigranti a navrátilci):
Probíhá kontrola stavu úplnosti a základní roztøídìní archivního materiálu.
•
Sbírka Historická knihovna bývalého Studijního ústavu:
Byla provedena revize stavu úplnosti archivní sbírky a pøipraven návrh na její další zpracování. Úkol byl provádìn v návaznosti na generální inventuru archivních fondù.
Jedním z pùvodnì plánovaných úkolù byla pøíprava na inventarizaci VI. správy SNB a Technické správy FMV. Øešitel tohoto úkolu byl pøeveden do jiného oddìlení a pro urgentnost jiných
požadavkù bylo zpracování zatím pozastaveno.
e) Oddìlení operativních svazkù rozvìdky a VKR
Oddìlení zahájilo v prvním pololetí roku 2009 pøípravu na poøádání písemností vzniklých
èinností III. S SNB (Vojenské kontrarozvìdky). Pracovníci se seznámili s pøevzatým materiálem a
pøichystali se na jeho základní chronologické rozèlenìní.
Mimo plán práce byla zahájena analýza písemností vzniklých z èinnosti ZS GŠ ÈSLA,
seznámení se s její organizaèní strukturou. Po jejím provedení bude následovat pøíprava na
základní rozèlenìní a poøádání.
Souèasnì probíhalo plnìní dlouhodobého úkolu, kterým je zpracování materiálu oznaèeného
jako Skart VKR (celkem 437 pytlù). Úkol je plnìn prùbìžnì a v termínu. Probíhá podrobné tøídìní
a krabicování vytøídìného materiálu, zpracováno je 282 pytlù.
f) Oddìlení operativních svazkù kontrarozvìdky a vyšetøovacích spisù
Oddìlení pøedevším plnilo úkoly spojené s generální inventurou. Soubìžnì s ní v oddìlení
pokraèovalo vyhotovení soupisu k archivnímu fondu Svazková agenda IV. S SNB (Správy sledování). Byly zpracovány svazky zaøazené pod písmeno J–K (40 archivních kartonù).
3. 2 Využívání archiválií
a) Badatelny
Nahlížení do archiválií, které jsou uloženy v Archivu bezpeènostních složek, se øídí zákonem
è. 499/2004 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù. Nový badatelský øád Archivu byl vydán Pokynem
øeditele Archivu è. 14 ze dne 17. èervence 2009 na základì ustanovení § 36 písm. a) zákona è.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù ve znìní pozdìjších
pøedpisù v souladu s provádìcím pøedpisem – vyhláškou è. 192/2009 Sb. a zákona è. 181/2007 Sb.,
o Ústavu pro studium totalitních režimù a Archivu bezpeènostních složek a o zmìnì nìkterých
zákonù.
Stejnì jako v loòském roce zájem o archiválie z èinnosti bezpeènostních složek zaznamenal strmý nárùst žádostí o zpøístupnìní materiálù Archivu. To kladlo mimoøádné nároky jak na
pracovníky skupiny evidenèní, tak na pracovníky jednotlivých archivních oddìlení a obsluhu badatelen.
Potìšitelné je, že na základì materiálù Archivu vzniká celá øada vìdeckých prací, ať už
studentských (bakaláøských a diplomových), nebo renomovaných historikù. Žádosti badatelù o
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souhlas s reprodukcí archiválií svìdèí o tom, že se naše archiválie stávají vítaným doplòkem mnoha publikací. V souladu s Badatelským øádem Archivu byl udìlen souhlas celkem 27 žádostem.
Za rok 2009 Archiv evidoval celkem 1 699 badatelù, z toho 159 cizincù.
V tomto roce mìli badatelé na jednotlivých badatelnách Archivu poprvé možnost využití
unikátního projektu – nahlížení do archiválií v tzv. elektronickém archivu, kterému bude vìnována
samostatná podkapitola.
Následující tabulka ukazuje návštìvnost badatelen v roce 2009 a množství pøedkládaných
archivních materiálù:

Celkový pøehled:

b) Úøední a správní èinnost
Na základì ustanovení § 13 odstavce 1) zákona è. 181/2007 Sb. Archiv zabezpeèuje pøístup k
dokumentùm a archiváliím a poskytuje nezbytnou pomoc a informace státním orgánùm pøíslušným
k bezpeènostnímu øízení, popøípadì k šetøení podle zákona o ochranì utajovaných informací, zpravodajským službám Èeské republiky k plnìní jejich úkolù a orgánùm èinným v trestním øízení pro
úèely trestního øízení. Dále vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potøeby správních
úøadù a ostatních organizaèních složek státu, orgánù územních samosprávných celkù, právnických a fyzických osob, poøizuje z nich opisy a kopie archiválií. Také v roce 2009 Archiv poskytoval souèinnost zejména na základì zákonù è. 451/1991 Sb. (tzv. velký lustraèní zákon), zákona è.
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412/2005 Sb. (o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti), zákonù è. 40/1993
Sb. a 193/1999 Sb. (státní obèanství), zákona è. 255/1946 Sb. (o pøíslušnících èeskoslovenské
armády v zahranièí a o nìkterých jiných úèastnících národního boje za osvobození) a zákona
è. 357/2005 Sb. (o ocenìní úèastníkù národního boje za vznik a osvobození Èeskoslovenska a
nìkterých pozùstalých po nich).
Kromì vyhledání v evidencích a v pøíslušných archivních fondech pracovníci Archivu odpovídají také na ryze odborné dotazy, týkající se náplnì èinnosti rùzných souèástí Státní
bezpeènosti.
Skupina evidenèní zpracovává jak dotazy úøední, tak badatelské. V roce 2009 bylo zpracováno celkem 1 167 úøedních žádostí, které zahrnovaly vypracování odpovìdí k 24 124 osobám.
Dále bylo zpracováno celkem 2 627 badatelských žádostí, které se týkaly 6 341 osob.
POÈET ÚØEDNÍCH ŽÁDOSTÍ

POÈET BADATELSKÝCH ŽÁDOSTÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBÌ
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c) Elektronický archiv
Archiv dne 10. èervence 2009 ve spolupráci s Ústavem zahájil pilotní èást projektu elektronické badatelny. Na všech badatelnách Archivu (dvou v Praze, jedné v Kanicích u Brna) mají
zájemci možnost nahlížet do dokumentù digitalizovaných z archivních fondù a sbírek. Veøejnosti
se tak otevøela nová možnost, jak pracovat s archivy bývalých bezpeènostních složek komunistického Èeskoslovenska. Zatímco dosud bylo možné procházet digitalizované kopie pouze tìch
materiálù, které si badatel vyžádal, nyní mùže nahlížet do všech archiválií, jež jsou v digitálním
archivu uloženy.
Poèet úkonù, které je tøeba provést, od digitalizace archiválie po její zpøístupnìní badateli
v elektronickém archivu, je pomìrnì velký. V prvé øadì je tøeba, aby byl digitalizovaný materiál
opatøen metadaty, tj. elektronickými popisnými a identifikaèními údaji, díky nimž systém vyhledá
požadovaný archivní materiál. V roce 2009 byly vydány pøíslušné smìrnice o struktuøe elektronického archivu a o pøípravì archiválií k digitalizaci. U materiálù digitalizovaných pøed jejich platností se vypracovávání patøièných protokolù a vkládání metadat provádí zpìtnì. Od dubna 2009
byla provedena kontrola celkem 6 166 protokolù s metadaty k jednotlivým skupinám archivních
fondù. Zároveò byla provedena kontrola více než dvou tisíc tzv. starých protokolù, z nichž valnou
èást bude možno použít jako podklad pro zápis metadat. Bylo vytvoøeno témìø 1 700 protokolù k
již digitalizovaným archiváliím, které byly pøedány ke kontrole jednotlivým oddìlením.
Teprve po provedení metadatace a ovìøení, že se materiál nenachází v nìkterém z režimù
omezujících jeho zpøístupnìní, mùže být zpøístupnìn badateli. V blízké dobì budou v elektronickém archivu zpøístupnìny svazky kontrarozvìdného rozpracování.
Elektronický archiv funguje v testovacím provozu, pøi nìmž jsou prùbìžnì odstraòovány
vyskytnuvší se závady a øešeny rùzné technické problémy.
STATISTIKA DIGITALIZAÈNÍCH PROTOKOLÙ K 31. 12. 2009

d) Rešerše pro domácí a zahranièní žadatele
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Vypracování tematických rešerší z archivních fondù Archivu bylo provádìno v souladu s
ustanovením § 13 odst. 1 písm. i) zákona è. 181/2007 Sb., a Badatelským øádem Archivu. Jednalo
se o tato zadání:
•
•
•
•
•
•
•
•

rešerše k událostem v roce 1989 (pro Ústav pro studium totalitních režimù a Instytut pamiêci narodowej ve Varšavì);
rešerše archiválií k tématu výstavy 20 let od pádu totality (nejen) v Praze 3, Žižkov
1945–1989, z provenience OO-StB a OO VB Praha 3 – Žižkov;
rešerše archiválií týkajících se internaèního kláštera v Králíkách (pro chystanou
expozici);
rešerše archiválií pro výstavu Tváøe moci ve Slaném (pro Ústav pro studium totalitních režimù);
rešerše k sebevraždì J. Palacha (pro Ústav pro studium totalitních režimù);
rešerše k událostem srpna 1969 v Brnì (pro Ústav pro studium totalitních režimù);
rozsáhlá rešerše ke skartaèní teorii a praxi v rámci MV (pro nakladatelství Burian a
Tichák);
rešerše k fotografiím z demonstrací v letech 1948–1989 z blízkosti Pražského hradu
(pro Opus Publishing Limited, Londýn).

e) Výstavy
Archiv se v roce 2009, dle Plánu èinnosti, aktivnì podílel na pøípravì rùzných výstav, a to jak v
kooperaci s Ústavem pro studium totalitních režimù, tak samostatnì.
Praha objektivem tajné policie
Archiv bezpeènostních složek spolupracoval na pøípravì této výstavy a stejnojmenné
dvojjazyèné knihy, která pøedstavuje èinnost Správy sledování SNB. Výstava byla prezentována
jak u nás, tak i v zahranièí:
•
•
•
•
•

Tábor, 3. dubna 2009
Brusel, 7. dubna 2009
Washington, 20. srpna 2009
Lucemburk, 2. øíjna 2009
Boston, Harvardská univerzita, 15. listopadu 2009

Josef kardinál Beran, život a dílo
Praha – KTF Univerzita Karlova, 13. 5. 2009
V rámci ekumenické konference vìnované osobnosti a dílu Josefa kardinála Berana pøi
pøíležitosti 40. výroèí jeho úmrtí a poøádané tøemi teologickými fakultami Univerzity Karlovy
probìhla vernisáž výstavy, instalovaná na KTF Univerzity Karlovy, kterou pøipravili pracovníci
Archivu. Tato výstava byla od 13. èervence 2009 instalována v katedrálním chrámu v Plzni.

Pronásledování øímskokatolické církve v Èeskoslovensku 1948–1960
Praha – Strahovský klášter, 15. 9.–8. 11. 2009
Archiv se aktivnì zúèastnil na pøípravì výstavy, která byla instalována ve Strahovském
klášteøe. Kurátorkou výstavy, která byla otevøena pro veøejnost, byla pracovnice Archivu
PaedDr. Vladimíra Vaníèková. Výstava prezentovala jak všeobecnì známé, tak i ménì známé události o perzekuci øímskokatolické církve v Èeskoslovensku na ukázkách archivních dokumentù a
56

trojrozmìrných pøedmìtù. Stranou zájmu organizátorù nezùstal ani vliv represivních metod Státní
bezpeènosti na církevní komunity vèetnì èasto diskutovaného získávání tajných spolupracovníkù
z øad knìží.
My jsme to nevzdali aneb Pøíbìhy 20. století
Praha – Václavské námìstí, 29. 10.–23. 11. 2009
Patrnì nejvýraznìjší akcí byla spolupráce na výstavách v rámci projektù poøádaných
sdružením Post Bellum v ulicích Prahy. Konkrétnì se jednalo o dvì výstavy na Václavském námìstí,
a to:
•
Bezpeènostní složky a listopad 1989 (autor Mgr. Petr Dvoøáèek)
•
Demonstrace 1989 (autoøi Mgr. Svìtlana Ptáèníková a Mgr. Jiøí Urban z ÚSTR)
Výstava vìnovaná bezpeènostním složkám v roce 1989 pøedstavila jednotlivé souèásti tìchto složek
a jejich nejvýznamnìjší pøedstavitele. Mapovala po jednotlivých mìsících roku 1989 obèanské protesty, jimiž lidé dávali najevo svoji nespokojenost s komunistickým režimem a které vyústily až v
události 17. listopadu. Nebylo možné na omezeném prostoru zachytit všechny demonstrace, které
probìhly, ale autoøi akcentovali zejména regionální a tématickou pestrost tìchto protirežimních
vystoupení.
Brno v srpnu 1969
Brno – námìstí Svobody, 20. 8. 2009
Archiv dále poskytl podklady autorùm výstavy, jejíž zahájení probìhlo na námìstí Svobody
v Brnì. Výstava pøipomnìla události roku 1968, poté se vìnovala rozboru situace v prvním roce
okupace, tedy od srpna 1968 do srpna 1969. Neklidný rok vyvrcholil velmi intenzívními pøípravami
na první výroèí okupace, na nìž se pøipravovaly pøedevším bezpeènostní složky. Událostem 21. a
22. srpna v Brnì byly vìnovány ètyøi panely, které dokumentovaly protesty, jež patøily spolu s
Prahou k nejvìtším v republice. Závìr výstavy se zamìøil na historické zhodnocení a statistiky
protestù. Cílem výstavy bylo na veøejnì dostupném místì pøipomenout dìní v Brnì pøi prvním
výroèí okupace vojsky Varšavské smlouvy a oslovit tak i tu èást veøejnosti, která na výstavy èi do
archivù nechodí. Výstavu pøipravil Ústav pro studium totalitních režimù a kromì Archivu na ní
spolupracovaly Moravské zemské muzeum, Muzeum Policie ÈR a Magistrát mìsta Brna.
Tváøe moci
Slaný – Masarykovo námìstí, 11. záøí 2009
Na Masarykovì námìstí ve Slaném byla zahájena výstava, jíž pokraèoval projekt Ústavu
pøedstavující veøejnosti medailony pøíslušníkù Státní bezpeènosti (StB) z daného regionu. Nyní se
jednalo o pøíslušníky, kteøí pùsobili ve Slaném nebo bylo toto mìsto jejich rodištìm èi bydlištìm.
Na realizaci této výstavy se
spolupodílel i Archiv.
20 let od pádu totality
(nejen) v Praze 3
Praha – žižkovská
radnice, 17. 11. 2009
Nìkolik
oddìlení
Archivu
bezpeènostních
složek dohledávalo materiály k výstavì, jejíž vernisáž
se uskuteènila v budovì
žižkovské radnice.
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Nezapomeò na stìnu smrti
Mikulov, 27. 11. 2009
Archiv vytváøel technickou dokumentaci pro postavení repliky drátìného zátarasu z 50. let
pro výstavu v Mikulovì (v souvislosti s konferencí 20 let od pádu „železné opony“).
f) Spolupráce s médii, tiskové konference
Archiv v roce 2009 aktivnì spolupracoval s médii. Média mìla enormní zájem o archiválie
z èinnosti bezpeènostních složek. Mimo novináøského zájmu je také potøeba vyzdvihnout zájem
televize. Následující pøehled se tedy zamìøuje na nejzajímavìjší projekty:
Èeská televize:
•
cyklus Tajné akce StB, Èeská televize Ostrava. Poøad dokumentující akce v režii StB,
které tvrdì zasahovaly do životù našich souèasníkù. V Archivu byly mj. natáèeny
zábìry k dílùm Akce „Krajan-Bøíza“, „Alex“, „Sára“, „Toman“, „Altrichtr“ a „Prevence“
•
cyklus Neznámí hrdinové – pohnuté osudy – publicistické dokumentární filmy o
èeskoslovenských hrdinech
•
cyklus Moc má jméno šibenice (režisér Jiøí Šindar)
Nova:
•
pøíprava poøadu Jan Palach
Archiv prezentoval jím spravované archiválie na tiskových konferencích:
•

4. 5. 2009 – v pøedveèer výroèí Pražského povstání Archiv informoval novináøe o
fondech vztahujících se k dobì okupace.

•

10. 7. 2009 – tisková konference u pøíležitosti zahájení pilotního projektu tzv.
elektronického archivu.

•

9. 11. 2009 – Ústav pro studium totalitních režimù a Archiv bezpeènostních složek
pøipravily v den 20. výroèí pádu Berlínské zdi prezentaci na webových stránkách
vìnovaných událostem listopadu 1989 v Èeskoslovensku. Jednalo se zejména o
seznam pøíslušníkù Hlavní správy rozvìdky (I. správy SNB), kteøí byli v
èinné službì k 17. listopadu 1989, seznam pøíslušníkù II. správy SNB
(kontrarozvìdky), denní situaèní zprávy, zápisy z porad ministra vnitra FMV
ÈSSR, zápisy z porad kolegia ministra vnitra FMV ÈSSR nebo personální spis
„mrtvého studenta Martina Šmída“ – pøíslušníka StB Ludvíka Zifèáka.

g) Exkurze, studijní cesty
V prùbìhu roku 2009 rozvíjeli pracovníci Archivu spolupráci jak se zahranièními institucemi podobného zamìøení, tak s jinými èeskými archivy a archiváøi. Jednou z takových pøíležitostí,
pøi nichž archiváøi mohou podrobnì prodiskutovat nejrùznìjší otázky a vymìnit si teoretické i
praktické zkušenosti, jsou exkurze, studijní cesty a pobyty.
V rámci vzdìlávacích projektù Ústavu a dalších aktivit bylo Archivem uskuteènìno 5 exkurzí
pro vybrané skupiny zájemcù. Souèástí každé návštìvy delegace byla krátká exkurze, pøi které byla
prezentována èinnost Archivu a pøedvedena ukázka archivních materiálù z provenience ABS.

58

EXKURZE:
•
•
•
•
•
•

12. bøezna 2009 – Prezentace èinnosti archivu studentùm FF UK
16. èervna 2009 – Prezentace èinnosti Archivu skupinì støedoškolských uèitelù
24. èervna 2009 – Prezentace èinnosti Archivu skupinì støedoškolských studentù
29. èervna 2009 – Prezentace èinnosti Archivu skupinì amerických studentù
27. srpna 2009 – Prezentace Archivu a referát k organizaci StB v 50. letech a k typùm
materiálù uložených v Archivu na letní škole pro uèitele dìjepisu
14. øíjna 2009 – Prezentace Archivu a jeho èinnosti úèastníkùm nìkolikadenního
mezinárodního semináøe Èeskobratrské církve evangelické k 20. výroèí pádu totalitních
režimù s názvem 1989... Exodus ...2009

STUDIJNÍ CESTY A POBYTY:
•

Ve dnech 30. èervna–1. èervence 2009 navštívila Ústav pamìti národa (Instytut pamiêci
narodowej – dále jen IPN) ve Varšavì a jeho archiv delegace Archivu. Ve varšavském
sídle Instytutu delegaci pøijal a pøivítal Jan Baster, generální øeditel IPN. Pracovníci Archivu byli seznámeni s právními základy èinnosti IPN, s organizaèní strukturou archivu a
pracovní náplní jeho jednotlivých souèástí, se zpùsobem zpøístupòování dokumentù, s
vydavatelskou èinností archivu.

•

Ve dnech 18. srpna.–8. záøí 2009 se delegace Archivu bezpeènostních složek a Ústavu pro
studium totalitních režimù na základì pozvání United States Holocaust Memorial
Museum (dále jen USHMM) zúèastnila studijního pobytu ve Washingtonu (USA). Pøed
bezpeènostních složek a øeditelem Ústavu pro studium totalitních režimù zúèastnila
vernisáže výstavy Praha objektivem tajné policie ve Woodrow Wilson Center. Zde se také
ve dnech 20.–21. srpna 2009 zúèastnila mezinárodního workshopu s názvem
Documenting the Role of the Communist Secret Police – Intelligence Activities and Co
operation between the KGB and Local Intelligence Agencies in Eastern Europe. 24. srpna
2009 byla zahájena oficiální èást návštìvy.

•

Ve dnech 13.–14. záøí 2009 byla uskuteènìna studijní cesta do nìmeckého Pulheimu u
Kolína nad Rýnem. Úèelem cesty byla návštìva odborného pracovištì provozu hromadného odkyselování s využitím technologie Neschen v podmínkách Státního archivu
v Pulheimu. Pøímá návštìva specializovaného restaurátorského pracovištì
Státního archivu a seznámení se s jeho provozem, zázemím a následná prohlídka
odkyselovacího zaøízení Neschen C-500 poskytly reálnou pøedstavu o zpùsobu a
možnostech instalace zaøízení. Pracovníci Archivu byli seznámeni s principem jeho
obsluhy a s potøebou pøedchozích a následných technologických operací. Tyto
nové zkušenosti mohly být prakticky využity v podmínkách restaurátorského pracovištì
Archivu bezpeènostních složek.

•

Ve dnech 1.–3. øíjna 2009 absolvovalo šest zamìstnancù Archivu studijní exkurzi po
archivech Jižních Èech a Novohradska, organizovanou Èeskou archivní spoleèností.

•

Ve dnech 5.–6. listopadu 2009 byla uskuteènìna studijní cesta do maïarské partnerské
organizace ÁBTL v Budapešti za úèelem návštìvy odborného pracovištì hromadného
odkyselování. Pracovištì využívá technologie Neschen C 900. Došlo k pøedání dosavadních praktických zkušeností a postøehù souvisejících s provozem zaøízení a
jeho úèinností. Úèastníci se dozvìdìli konkrétní informace ohlednì postupù pøi zajištìní
fixace psacích látek, razítek, a jiných barevných médií. Ovìøili si rovnìž teoretické
informace a pøedstavy o zpùsobu provozování technologie. Mìli možnost navštívit rovnìž
restaurátorské pracovištì archivu.
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h) Pøednášková èinnost
V rámci odborné, osvìtové èinnosti byl Archiv v roce 2009 mnohem aktivnìjší než v
pøedcházejícím roce. Pracovníci Archivu mìli možnost výsledky svého bádání prezentovat na dvou
odborných setkáních, které Archiv pøímo poøádal nebo spolupoøádal:
Mezinárodní workshop (26.–27. kvìtna 2009)
Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpeènostních složek
Dvoudenního pracovního setkání, konajícího se pod záštitou místopøedsedy Senátu Parlamentu ÈR MVDr. Jiøího Lišky, se zúèastnili zástupci partnerských institucí ze Slovenska, Maïarska,
Polska a Nìmecka. Program workshopu byl rozdìlen do ètyø panelù:
I. ARCHIVY JAKO PAMÌTI NÁRODA
(proces pøebírání archiválií od bývalých bezpeènostních složek – základní problémy; úplnost archivních fondù; základní typy archivních fondù; fyzický stav archiválií atd.)
II. AD USUM PUBLICUM – VE SLUŽBÁCH VEØEJNOSTI
(zájem spoleènosti o archiválie bývalých bezpeènostních složek; úøední využívání – lustrace,
bezpeènostní provìrky; badatelské využívání – možnosti, problematiky, výsledky)
III. VADEMECUM PO ARCHIVECH, ARCHIVNÍ POMÙCKY
(stav zpracovanosti archivních fondù; typy a druhy základních archivních pomùcek; pùvodní
pomùcky vytvoøené pøed rokem 1989; problémy pøi tvorbì nových pomùcek; zkušenosti – možnosti
øešení)
IV. OTEVØENÁ MINULOST – DIGITALIZACE ARCHIVÁLIÍ
(nové formy zpøístupòování archiválií; webové možnosti; digitalizace archiválií a elektronické
zpøístupòování)
Za Archiv bezpeènostních složek se jako moderátoøi panelù a pøednášející zúèastnilo 5
pracovníkù (PhDr. Ladislav Bukovszky, Mgr. Miroslav Urbánek, Mgr. Petr Dvoøáèek, Mgr. Svìtlana
Ptáèníková a Mgr. Petr Zeman).

V roce 2009 se
na pùdì Ústavu
konal workshop s
tematikou archivù
bezpeènostních
složek. Foto:
Pøemysl Fialka

60

Spoleèný semináø Ústavu pro studium totalitních režimù
a Archivu bezpeènostních složek (11.–12. listopad 2009)
Bezpeènostní složky a pád komunistického režimu
Semináø byl uspoøádán v souvislosti s 20. výroèím pádu komunistického režimu. Na semináøi
za Archiv vystoupilo celkem 10 pracovníkù s následujícími tématy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Svìtlana Ptáèníková: Celostátní porada náèelníkù Státní bezpeènosti
v Maxièkách;
PhDr. Jiøí Mikulka: Poslední tøi dny pøed 17. listopadem 1989 ve svìtle svodek
Veøejné bezpeènosti;
Mgr. Josef Vávra: Demonstrace v roce 1989 z pohledu Veøejné bezpeènosti;
Mgr. Ing. Pavel Vanìk, Ph.D.: Poslední mrtví železné opony;
Mgr. Anna Klápšťová: Nièení agenturnì-operativních svazkù na Hlavní správì
kontrarozvìdky SNB;
Mgr. Daniel Bìloušek: Nièení agenturnì-operativních svazkù na Hlavní správì
vojenské kontrarozvìdky;
Radek Fencl: Pøíspìvek k organizaèní struktuøe Zpravodajské správy GŠ ÈSLA;
Mgr. Petr Dvoøáèek: Struktura správy sledování SNB v roce 1989 se zøetelem na
tzv. opìrné body;
Mgr. Anna Meclová: Nìkolik pøípadù sledování „vnitøního nepøítele“ v roce 1989;
Mgr. Petr Zeman: Konec ochrany stranických pøedstavitelù v roce 1989.

Pracovníci Archivu se kromì tìchto dvou odborných semináøù aktivnì zúèastnili rùzných
konferencí a vzdìlávacích akcí u nás i v zahranièí:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

2. dubna 2009 – Referáty na besedì Bojanovice 1976 – Festival druhé kultury v rámci
projektu „Historie èeského undergroundu“
(Mgr. Pavel Ptáèník, Mgr. Pavel Navrátil, Praha)
15.–16. dubna 2009 - Moderování panelu na mezinárodní konferenci „Odboj a odpor
proti komunistickému režimu v Èeskoslovensku a ve støední Evropì“
(Mgr. Petr Dvoøáèek, Praha)
22. kvìtna 2009 - Beseda na totéž téma dále probìhla v Èeských Budìjovicích
(Mgr. Pavel Ptáèník, Mgr. Pavel Navrátil,) a v Centru Bohuslava Martinù v Polièce
(Mgr. Pavel Ptáèník, 11. listopadu 2009)
30. záøí–2. øíjna 2009 - Pøíspìvek „Èeskoslovenská strana lidová – funkce køesťanské
strany v socialismu“ a moderování panelu na mezinárodní konferenci “Prenasledovanie církví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy”
(Mgr. Pavel Kugler, Bratislava)
6.–7. øíjna 2009 - Pøíspìvek „Ministerstvo vnitra, životní prostøedí a pád
komunistického režimu“ na mezinárodní konferenci „20 let poté“
(Mgr. Petr Dvoøáèek, Nostický palác, Praha)
8. øíjna 2009 - Pøíspìvek „Justièní perzekuce Ivana Jirouse“ na semináøi „Muž è. 1
èeského undergroundu - 65 let života Ivana Jirouse“
(Mgr. Pavel Navrátil, – v rámci cyklu semináøù ÚSTR)
5. listopadu 2009 - Pøíspìvek „Èeskoslovenská strana lidová a rok 1968“ na konferenci „Bílá místa v dìjinách Èeskoslovenské strany lidové”
(Mgr. Pavel Kugler, Olomouc)
listopad 2009 - Pøednáška „Major Zeman a komunistická propaganda“
(Mgr. Radek Kuèera) a pøednáška „Teorie a praxe totalitního režimu“
(Mgr. Josef Vávra) na diskuzním semináøi TOTALITA (Sbor Církve bratrské v Brnì)
18. listopad 2009 – Mezinárodní vìdecká konference k listopadu 1989 “Prameny a
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•
•
•

nové pohledky na listopad 89” a pøedstavení publikace “Pád režimu”
(PhDr. Ladislav Bukovszky, Šamorín - Slovensko)
25. listopad 2009 - Pøednáška pro semináø o. p. s. Èlovìk v tísni “Pohranièní stráž a
pokusy o pøechod státní hranice” (Mgr. Ing. Pavel Vanìk, Ph.D)
26. listopad 2009 – Pøednáška – “Konfrontace - nejenom s minulostí tajných služeb”
(PhDr. Ladislav Bukovszky, Maïarské kulturní støedisko Praha)
27. listopad 2009 - Pøíspìvek na konferenci „Nezapomeò na stìnu smrti“
(Mgr. Ing. Pavel Vanìk, Ph.D., Mikulov)

4. Edièní, publikaèní èinnost; výzkumné projekty, knihovna
V roce 2009 Archiv pokraèoval ve své edièní a publikaèní èinnosti. Vyšlo 6. èíslo odborného
periodika Sborník Archivu bezpeènostních složek, zveøejòujícího pùvodní vìdecké práce z oblasti historických vìd, zejména z nejnovìjší historie a z archivnictví, práce zamìøené na historický
vývoj bezpeènostního aparátu, potažmo státní správy, perzekuci obyvatel a další souvislosti s fungováním totalitních režimù v tuzemsku i zahranièí.
V è. 6/2008 Sborníku bylo publikováno 12 pøíspìvkù Archivu bezpeènostních složek a Ústavu pro studium totalitních režimù. Autoøi se zabývali pøedevším dobou komunistického režimu,
ale nìkteré pøíspìvky byly vìnovány i období Protektorátu Èechy a Morava. Po základní informaci
o Archivu bezpeènostních složek, jejímž autorem je øeditel Archivu PhDr. Ladislav
Bukovszky, se zájemci mohli seznámit s èinností Úøadu spolkového zmocnìnce pro zpøístupòování
materiálù Stasi tak, jak byla pøedstavena delegaci složené ze zástupcù Archivu a Ústavu pøi jejich
návštìvì v kvìtnu 2008. Oddíl „Èlánky a studie“ zaèínal pøehledem organizaèního vývoje SNB
v 80. letech, zejména se zamìøením na veøejnobezpeènostní složku, z pera PhDr. Ivy Kvapilové.
Jedná se o završení rozsáhlého cyklu studií, v nichž se autorka touto problematikou podrobnì
zabývala. Další dva èlánky se týkaly státních hranic – Mgr. Martin Pulec informoval o operacích
èeskoslovenských zpravodajských služeb na státních hranicích po r. 1948, Mgr. Ing. Pavel Vanìk,
Ph.D. podal nástin událostí, k nimž došlo v srpnových dnech r. 1968 u brigád Pohranièní stráže
po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Mgr. Petr Cajthaml se vìnoval období let 1968–1971. Pøíbìh
jednoho z defektorù komunistické rozvìdky, Vlastimila Ludvíka, pøinesl Mgr. Daniel Bìloušek.
Oddíl „Biografie“ se zamìøil na životní peripetie Leopolda Hoffmana (PhDr. Jan Kalous, Ph.D.) a
Oldøicha Bartáka (Mgr. Martin Tichý). Dalším tématem byla
spolupráce ès. a sovìtské rozvìdky (PhDr. Pavel Žáèek,
Ph.D.). Sborník obsahuje prùvodce archivním fondem 308,
obsahujícím provìøovací materiál k odbojovým a partyzánským skupinám pùsobícím v Protektorátu Èechy a Morava v
letech 1939–1945 (Mgr. Ludmila Bayerová) a rešerši k problematice zneužívání drog v materiálech ABS (Mgr. Tomáš
Zapletal).
V závìru roku 2009 bylo dokonèováno aktuální èíslo
Sborníku (è. 7/2009), které by mìlo vyjít v nejbližších dnech.
V druhé polovinì roku Archiv udìlal základní kroky, které
souvisejí s pøípravou Sborníku z mezinárodního workshopu
„Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých
bezpeènostních složek“.
Archiv spolupracoval s ÚSTR na vydání nebo obsahové náplni tìchto publikací:
•
Sborník k mezinárodní konferenci Aktivity
NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými
službami støední a východní Evropy 1945–1989, II.
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•
•

Biografický slovník pøedstavitelù ministerstva vnitra v letech 1948–1989.
Ministøi a jejich námìstci.
Pamìť a dìjiny, roèník III, è. 1 a 4.

Archiv se rovnìž v roce 2009 aktivnì spolupodílel na vydání publikace The European Network of Official Authorities in Charge of the Secret-Police Fines. BStU, Berlín 2009.
V roce 2009 se pokraèovalo ve výzkumných a dokumentaèních projektech Ústavu pro studium totalitních režimù, do nichž se zapojil i Archiv:
•
Úèast na výzkumném projektu „Historie èeského undergroundu“
Projekt si klade za cíl co nejpodrobnìji zdokumentovat èeskou undergroundovou kulturu 70.
a 80. let 20. století, pøedevším jako jev kulturnì-historický, ale též sociologický, politický, pøípadnì
psychologický, jenž mìl své pøedchùdce, pøíèiny, inspiraèní zdroje a v modifikovaných podobách
existoval též v jiných zemích. Práce zahrnuje sbìr dat, jejich odborné zpracování a pøípadné publikování, pøièemž pøirozeným prvním krokem je zjistit, co již bylo v tomto smìru v pøedchozích
letech vykonáno, na co je možno a nutno navazovat. Práce je záležitostí týmu odborníkù z ÚSTR,
ale též externistù s rùznou specializací, napø. v literární a kulturní historii èi v sociologii, s praxí
v edièní pøípravì samizdatových textù k vydání tiskem, a v neposlední øadì odborných archiváøù.
Badatelé spolupracují s pamìtníky, autory memoárù, a podchycují další zdroje „orální historie“.
Øešení úkolù probíhá v souèinnosti s osobami a institucemi, jejichž pracovní náplò se daného
úkolu více èi ménì dotýká, napø. s knihovnou Libri prohibiti, s Èeskoslovenským dokumentaèním
centrem, s Ústavem pro soudobé dìjiny AV èi s Ústavem pro èeskou literaturu AV. Podstatnou
souèástí práce je též edièní pøíprava tìchto výstupù.
•
Úèast na výzkumném projektu „III. odboj“
V Ústavu pro studium totalitních režimù zaèala už v roce 2008 pracovat „otevøená“ skupina
pracovníkù Ústavu, Archivu a dalších zájemcù zabývajících se problematikou protikomunistického odboje a odporu. Projekt III. odboj hodlá pøinést všem zájemcùm základní pøehled o protikomunistickém odboji v první fázi existence komunistického režimu, v letech 1948−1960. Chce podat
základní informace k širokému spektru domácího i zahranièního protikomunistického odboje, k
jeho osobnostem, formám èinnosti i k jeho strukturám. Vzhledem k dosavadní úrovni zpracování
tématu je celá koncepce projektu postavena na základním archivním výzkumu, využití všech
dostupných pramenù, literatury, databází a samozøejmì pamìtníkù (orální historie). Za hlavní
cíl autoøi považují vytvoøit typologizaci rùzných forem odboje a odporu na území Èech, Moravy
a Slezska. Jedná se o dlouhodobý projekt Ústavu a jeho zpracování bude mít nìkolik rovin: od
knižních publikací, výstupù v periodikách Ústavu pro studium totalitních režimù, edic dokumentù,
vystoupení na konferencích, webové prezentace, zaznamenávání vzpomínek pamìtníkù, výstav a
mediálních vystoupení až k publikaci encyklopedického charakteru.
Dlouhodobým úkolem Archivu, který pokraèoval i bìhem roku 2009, je zkoumání organizaèní
struktury složek StB.
V roce 2009 pracovníci Archivu zpracovávali tato badatelská témata:
•

Projekt „Soudní procesy vedené proti Ivanu Jirousovi“
Øešitel Mgr. Pavel Navrátil. Probíhá pøíprava odborné studie pro Sborník ABS.
Soubìžnì probíhají konzultace ve vìci zmìny edièního zámìru ve spolupráci
se skupinou projektu „Historie èeského undergroundu“ (ÚSTR). Øešitel projektu
se podílí na pøípravì edice tzv. Hnìdé knihy èeského undergroundu.
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•

Projekt „Køesťanské politické strany v pováleèné støední Evropì“
Øešitel Mgr. Pavel Kugler. Mgr. Kugler publikoval studii Osamìlý protest v
prosincové noci. Cesty politického myšlení „pokrokových“ katolíkù v Polsku
v Pamìti a Dìjinách, è. 4/2009.

•

Archivní rozbor fondu, resp. sbírky tzv. MTH
Øešitel Mgr. David Lorenc.

•

Archivní rozbor fondu, resp. sbírky ZO
Øešitel Renata Nekolná.

•

Archivní rozbor fondu, resp. sbírky ZA
Øešitel Ing. Olga Nováková.

•

Archivní rozbor fondu, resp. sbírky T
Øešitel Petr Schalek.

•

Akce 48 ve fondech vyšetøovacích spisù (se zamìøením na øímskokatolickou církev)
Øešitel ThDr. Petra Gabrielová.

•

Analýza protokolù kontrarozvìdky
Øešitel PaedDr. Vladimíra Vaníèková.

Knihovna Archivu bezpeènostních složek
Archiv disponuje specializovanou knihovnou, umístìnou v Praze v budovì Archivu Na Struze a na pracovišti v Kanicích u Brna.
V roce 2009 probìhla na pražském pracovišti revize stavu úplnosti archivní sbírky Historická knihovna bývalého Studijního ústavu. Do pražské knihovny bylo dále získáno nákupem
nebo darem 861 nových knih. V knihovnì v Kanicích pøibylo akvizicí 124 nových publikací (knih a
èasopisù), v I. stupni bylo zaevidováno 743 nových položek.
Knihovna v Kanicích obsahovala ke dni 31. 12. 2009 celkem 1956 knihovních titulù a 55
druhù periodik. V knihovnì Na Struze tento poèet èinil 2800 knih a 30 druhù periodik.
Øadu publikací získává Archiv také darem z partnerských institucí nebo jako tzv. povinné
výtisky.

5. Stav archiválií
5. 1 Ochrana archivních fondù a sbírek; konzervování a restaurování archiválií
Archiv dle zákona è. 499/2004 Sb. je povinen udržovat své archiválie v dobrém stavu, chránit
je pøed poškozením, znehodnocením, popø. znièením. V souvislosti s generální inventurou došlo k
intenzívní výmìnì poškozených nebo nevhodných archivních obalù – obálek mikrofilmových kopií, svrchních desek (tzv. „košilek“) a kartonù. Dále byly provádìny drobné opravy a soulepy tìch
archiválií, jejichž míra poškození nevyžadovala odborný zásah. Celkovì bylo vymìnìno nebo novì
vytvoøeno 1443 košilek a 80 kartonù.
Pracovníky oddìlení archivních fondù Státní bezpeènosti bylo pøi fyzické kontrole zjištìno,
že èást jimi spravovaných archiválií je napadena plísní. Toto poškození se týkalo 165 kartonù
(cca 19,8 bm archiválií). V Moravském zemském archivu, vlastnícím pøíslušné zaøízení, bylo za64

tím ve tøech etapách provedeno ošetøení 151 kartonù. Do Moravského zemského archivu bylo
dále pøedáno ke sterilizaci 351 balíkù (34,5 bm) archiválií, pøevzatých ze Státního oblastního archivu v Litomìøicích. Archiválie byly v havarijním stavu a silnì zaplísnìné, takže bylo nutné je
pøekrabicovat.
V bøeznu a èervnu 2009 postihla pracovištì v Kanicích havárie odpadního potrubí nad
jedním z depozitáøù. V dùsledku toho bylo vystìhováno 342 mokrých balíkù (z toho 37 silnì
promoèených bylo pøevezeno do prostoru kotelny k usušení). Po uschnutí byly nepoškozené archiválie pøebaleny a uloženy zpìt do regálù, poškozené (cca 5 balíkù) byly zaevidovány a budou
pøedány konzervátorskému pracovišti Archivu, 15 balíkù napadených plísní bylo pøevezeno do
MZA Brno k odplísnìní.
5.2 Vznik restaurátorského pracovištì
Na základì nového Organizaèního øádu Archivu bezpeènostních složek ze dne 1. bøezna
2009 bylo zøízeno nové oddìlení péèe o fyzický stav archiválií. Oddìlení v rámci svìøené pùsobnosti
zajišťuje komplexní péèi o uchování archiválií uložených v Archivu v souladu s ustanovením zákona è. 181/2007 Sb.
Vedoucí oddìlení pøipravil v úzké souèinnosti s odborem ekonomiky a provozu vznik konzervátorského a restaurátorského pracovištì Archivu v budovì KVV Praha na Branickém námìstí.
V rámci tohoto úkolu byla rovnìž zpracována pøíprava využití odkyselovacího stroje Neschen C
500.
Byl pøipraven návrh základní metodiky na provádìní prùzkumu fyzického stavu archiválií,
provedl se základní prùzkum poškozených archiválií, podklad pro nákup základního vybavení,
základní prùzkum archivních fondù Archivu a stavu depozitárních prostor jednotlivých oddìlení
s návrhem na øešení.
S budováním a konkrétní èinností oddìlení souviselo personální posílení pøijetím dvou
restaurátorek ke konci roku.
Mimo jiné byly zahájeny pravidelné kontroly archiválií a dokumentù.
Nové restaurátorské pracovištì, jedineèné svého druhu, bylo slavnostnì otevøeno již 17.
prosince 2009.
Struktura oddìlení (restaurátorský ateliér, laboratoøe)
Oddìlení péèe o fyzický stav archiválií ve své struktuøe zahrnuje odborná pracovištì pro
restaurátorské a konzervátorské ošetøení a zpracování archiválií spravovaných Archivem:
a)
provoz technologie hromadného odkyselování archiválií – Neschen C 500;
b)
pracovištì pøípravy archiválií (evidence, tøídìní, mechanické èištìní, atd.);
c)
vlastní restaurátorská dílna a ateliér, tzv. „mokrý provoz“;
d)
laboratoø pro individuální možnost desinfekce archiválií, neutralizaci vázaných
dokumentù metodou Bookeeper, hromadné dolévání papíroviny a jiné práce.
Nedílnou souèást ateliérových místností a laboratoøí tvoøí zaøízení zvyšující ochranu
zdraví restaurátorù (digestoøe, lokální odsávací zaøízení nad každým pracovním stolem). Rozvod
stlaèeného vzduchu zabezpeèuje spolehlivou a bezhluènou funkci zapojených pøístrojù.
Pracovní stoly a nábytek vèetnì vybavení laboratoøí vytváøí podmínky pro pøehledné uložení
materiálù a pomùcek. Dùraz je kladen na ochranu ošetøovaných dokumentù bìhem práce. Mobilní
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vybavení restaurátorského ateliéru a dílen a speciální pøístroje umožòují zkvalitnìní nároèných
restaurátorských úkonù.
Významným faktorem ovlivòujícím koncepci èinnosti oddìlení je zavedení technologie
hromadného odkyselování nevázaných dokumentù – Neschen C 500. Tato technologie je v
souèasné dobì jedinou fungující technologií hromadného odkyselování v rámci celé Èeské republiky. Principem metody hromadného odkyselování – neutralizace technologií Neschen je metoda
založená na kapalném procesu, který v jednom kroku sluèuje tøi základní postupy ošetøení. Fixaci
inkoustù a razítek, vlastní neutralizaci a doklížení.
Pracovníci oddìlení se v závìru roku 2009 pøipravovali na zahájení zkušebního provozu této technologie. Zkušenosti s jejím provozem tak budou do budoucna podstatným zdrojem
praktických informací pro další instituce, které by se rozhodly tuto technologii zavádìt na svých
pracovištích. Mimo to se pøedpokládá poskytnutí èásti volné kapacity v rámci širší archivní sítì.
Po uvedení do plného provozu bude spolu s obslužnými operacemi, pøedstavovat jednu ze dvou
hlavních linií èinnosti oddìlení.
Druhou linií práce oddìlení je standardní restaurátorská a konzervátorská èinnost, zajišťující
komplexní péèi o fondy, øešení aktuálních potøeb pøíslušných oddìlení, odborný konzultaèní a
jiný servis v rámci potøeb archivu. Klíèovou èinností je z tohoto hlediska systematické provádìní
prùzkumù fyzického stavu fondu.
Pracovníci oddìlení zpracovali také nìkolik odborných stanovisek a posudkù k umístìní
nìkolika výstavních projektù, na kterých se Archiv bezpeènostních složek podílel.
5.3 Generální inventura – souèasný stav
Jednou z priorit èinnosti Archivu v roce 2009 bylo provádìní generální inventury veškerých
archiválií (archivních souborù, fondù a sbírek) a dokumentù, vèetnì pøírùstkù, které má Archiv
ve své správì. Vyplývá to z odst. 3 § 14 zákona è. 181/2007 Sb. Generální inventura byla zahájena
v souladu se Smìrnicí øeditele Archivu o provedení generální inventury. K zajištìní jejího koordinovaného provádìní byla zøízena pracovní skupina ke koordinaci generální inventury archivních
souborù a pracovní skupina pro evidenci NAD v systému PEvA. Jednotlivá archivní oddìlení vypracovala harmonogram generální inventury, který se i pøes øadu jiných naléhavých úkolù daøí
plnit.
•

Oddìlení archivních fondù Státní bezpeènosti
- provádìlo fyzickou kontrolu fondù a porovnávání faktického stavu s inventáøi.
Byly pøekontrolovány krajské a okresní útvary StB a útvary pasù a víz ve
Východoèeském kraji, Jihomoravském kraji a Severomoravském kraji, vèetnì
pøíslušných okresních souèástí StB v tìchto krajích a fondy oznaèené signaturou
„E“ – fondy internaèních táborù a táborù nucených prací – Z: 46,15 bm
a E 2 – Správa vìzeòské stráže a útvarù nápravných zaøízení – Z: 16,56 bm).
Dále probìhla kontrola pøírùstkù, tj. nezpracovaných materiálù k fondùm S-StB.
Støedoèeský kraj N: (79,69 bm); Èeské Budìjovice N: (36,75 bm); Plzeò N:
(43,47 bm);Ústí nad Labem N: (54,7 bm); Hradec Králové N: (26,34 bm);
Brno N: (97,34 bm).

S vyplòováním evidenèních listù NAD v systému PEvA bylo zapoèato v prosinci 2009. Bylo
vyplnìno celkem 41 EL NAD – 35 EL NAD k fondùm internaèních táborù a táborù nucených
prací a 6 EL NAD k fondùm Správy vìzeòské stráže a útvarù nápravných zaøízení.
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•

Oddìlení archivních fondù Ministerstva vnitra ÈSR
- provedlo kompletní generální inventuru (GI) u fondu Krajské správy Sboru
národní bezpeènosti Brno (KS SNB), Ústí nad Labem, Hradec Králové, Ostrava a
u fondu Støední policejní školy MV v rozsahu 1.622,15 bm (z toho u zpracovaných archiválií v rozsahu 718,97 bm, u nezpracovaných 903,18 bm) podle harmonogramu. Bylo vytvoøeno 163 nových karet Národního archivního dìdictví
(EL NAD) (ze zaniklých 610 karet JAF) u fondù KS SNB Brno, Ostrava, Ústí n. Labem,
Plzeò, Èeské Budìjovice a Hradec Králové, Hlavní správa Sboru požární ochrany,
Støední odborná škola požární ochrany, Støední policejní škola Ministerstva vnitra
a Ministerstvo vnitra. Pokusnì probìhla aktualizace EL NAD do programu
PEvA – 3 EL NAD.

•

Oddìlení archivních fondù vojsk ministerstva vnitra
- zahájilo pøípravu k provedení GI materiálù personálního depozitáøe – koncem
záøí byla pøevzata elektronická verze kartotéky personálních spisù. Byla vypracována pomùcka pro zápis údajù do evidenèních listù NAD a pomùcka
pro vyplòování EL NAD. U fondù vojsk MV byl provádìn sbìr údajù a zápis
do formuláøových listù pro GI. Bylo zapoèato tìmi EL, které již v PEvì jsou.
Do konce roku byla data sebrána u 65 % bìžné metráže a
u 75 % archivních souborù.

•

Oddìlení archivních fondù Federálního ministerstva vnitra
- provádìlo v souvislosti s generální inventurou lokaci a identifikaci nezpracovaných pøírùstkù a jejich roztøídìní dle pùvodcù. Dále bylo pøekontrolováno
15 fondù tzv. Studijního ústavu (Rùzné bezpeènostní složky na Slovensku po roce
1945, Židovské organizace, Akce R – majetkové nároky rakouských obèanù vùèi
ÈSR, Vytøídìné spisy sekretariátu ministra vnitra, Redakce Berlín, Rùzné nìmecké
bezpeènostní složky, Gestapo Hradec Králové a Pardubice,
Ministerstvo zahranièních vìcí, 2. a 3. sekce, Sbírka dokumentù vzniklá studiem
èinnosti Viktora Emanuela Vosky a západních tajných služeb, Výpovìdi
zamìstnancù Gestapa a SD, Sbírka písemností útvarù SS na území Protektorátu
Èechy a Morava, Alexandrijský archiv, Sbírka dokumentù k provìøování skupin
II. domácího odboje, Fotokopie Knih služebního stáøí pøíslušníkù SS, Kuratorium
pro výchovu mládeže v Èechách a na Moravì) o celkové metráži 177,06 bm.

•

Oddìlení operativních svazkù rozvìdky a VKR
- byla provedena fyzická kontrola fondù a porovnávání faktického stavu u tìchto archivních fondù: Fond Pohranièní stráže a ochrany státních hranic (50 kartonù),
Záznamové listy Vojenské kontrarozvìdky (435 kartonù), Operativní svazky Správy
Sboru nápravné výchovy – odbor vnitøní ochrany (194 kartonù). S
vyplòováním evidenèních listù NAD v systému PEvA bylo zapoèato v prosinci 2009.

•

Oddìlení operativních svazkù kontrarozvìdky a vyšetøovacích spisù
- byla provedena generální inventura u všech fondù, které má oddìlení ve správì.
Generální inventura probìhla podle metodických východisek schválených ve
Smìrnici øeditele Archivu o provedení generální inventury a podle harmonogramu
prací. Byly vyplnìny karty NAD, které byly zaslány k následnému zanesení do
systému PEvA.
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5. 4 Digitalizace (pøevod archiválií do elektronické podoby)
Digitalizace archiválií pøedstavuje významný prvek jejich ochrany. Je provádìna spoleènì s
Ústavem pro studium totalitních režimù na základì dohody o vzájemné spolupráci. Digitalizované
materiály jsou využívány jak v rámci úøední èinnosti Archivu, tak k badatelským úèelùm.
V roce 2009 pokraèovala systematická digitalizace fondu è. 425 – Židovské organizace.
Následující tabulka podává pøehled archiválií, odeslaných na digitalizaci z fondù jednotlivých archivních oddìlení.
POÈET ARCHIVÁLIÍ ODESLANÝCH NA DIGITALIZACI V ROCE 2009 DLE ODDÌLENÍ

6. Zahranièní spolupráce Archivu bezpeènostních složek
Archiv bezpeènostních složek v roce 2009 intenzívnì spolupracoval s partnerskými
zahranièními institucemi a uzavøel v tomto smìru také nové smlouvy a dohody. Pøedmìtem dohod
je navázání kontaktù pro pøípadnou další mezinárodní spolupráci a prostøednictvím tìchto
mezinárodních aktivit se dostat do širokého povìdomí evropských kruhù a široké veøejnosti.
•

•

•
•

16. dubna 2009 podepsali øeditelé Ústavu pro studium totalitních režimù a Archivu
bezpeènostních složek dohodu o podpoøe a spolupráci s rumunským Institutem pro
vyšetøování zloèinù komunismu (The Institute for the Investigation of Communist
Crimes in Romania, Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in
Romania).
9. èervna 2009 byla v Kyjevì podepsána dohoda o spolupráci s Ukrajinským institutem národní pamìti. Instituce se mimo jiné zavázaly ke spolupráci v oblasti
vìdeckého výzkumu, vzdìlávacích projektù a dokumentace politických represí z
období nacistického a komunistického totalitního režimu.
7. záøí 2009 byla podepsána dohoda o spolupráci s Úøadem spolkové zmocnìnkynì
pro zpøístupòování materiálù Státní bezpeènosti (Stasi) bývalé NDR (BStU).
27. listopadu 2009 podepsali zástupci Ústavu a Archivu dohodu o spolupráci s
Národní radou pro studium dokumentù Securitate (CNSAS, Rumunsko).
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•

14. prosince 2009 byla v Kyjevì podepsána rámcová dohoda o vzájemné spolupráci
v oblasti vìdecké, vzdìlávací a dokumentaèní èinnosti s Bezpeènostní službou
Ukrajiny (SBU).
Archiv mìl také vzácnou pøíležitost pøivítat na své
pùdì pøedstavitele nìmeckého
Úøadu spolkové zmocnìnkynì
pro zpøístupòování materiálù
Stasi (BStU) ve dnech 10. 2. –
12. 2. 2009 a polského Ústavu pamìti národa (Instytut
pamiêci narodowej – dále jen
IPN).

Delegace BStU pod vedením Birgit Salamon (øeditelka
Archivu BStU) navštívila Archiv a Ústav. Nìmeètí kolegové
si nejdøíve prohlédli písemnosti bývalé I. správy SNB a centrální badatelnu Archivu. Poté
zavítali do depozitáøe oddìlení
Podpis dohody s BStU se konal za asistence nìmeckého velvyslance
operativních svazkù rozvìdky
J.E. Johannese Haindla. Foto: Jiøí Reichl
a vojenské kontrarozvìdky v
Braníku. Zde jim byly prezentovány písemnosti vojenské kontrarozvìdky vèetnì tøídìní materiálù ze skartu a písemnosti
Zpravodajské správy generálního štábu ÈSLA. V oddìlení operativních svazkù kontrarozvìdky a
vyšetøovacích spisù si prohlédli svazky vzniklé èinností komunistické kontrarozvìdky a vyšetøovací
spisy. Velmi se zajímali o písemnosti Studijního ústavu a rozsáhlé kartotéky k archivním fondùm
spravovaným oddìlením archivních fondù FMV. Poslední den návštìvy byl vìnován pracovišti
Archivu v Kanicích. Hostùm byly prezentovány personální spisy pøíslušníkù sloužících v období
Protektorátu Èechy a Morava. Na oddìlení vojsk MV se seznámili s pøedpisy Pohranièní stráže,
rozkazy s mapami úsekù pøiléhajících k hranici s Nìmeckem fotografiemi hranièních zátarasù a
pokusù o pøechod hranic. Zaujaly je rovnìž materiály – památníky èetnických stanic, dokumenty
z okupace Èeskoslovenska v roce 1968, demonstrace v Praze z roku 1969, atd.
Delegace IPN navštívila Archiv ve dnech 22.–23. dubna 2009. Generální øeditel IPN Jan Baster,
øeditel Odboru zpøístupòování a archivace dokumentù Ústavu pamìti národa Zbigniew Nawrocki
a jeho zástupce Jacek Kwilosz se zajímali mj. o èeské zkušenosti pøi digitalizaci a zpøístupòování
archivních dokumentù. Pøi dvoudenní návštìvì si polští kolegové prohlédli všechna pražská
pracovištì Archivu.
Vrcholem v oblasti zahranièní spolupráce byl bezesporu mezinárodní workshop Zkušenosti
postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpeènostních složek, který se uskuteènil ve dnech
26.–27. kvìtna 2009. Bìhem dvoudenní konference našim partnerùm (BStU Nìmecko, ABTL
Maïarsko, ÚPN Slovensko, IPN Polsko, NCSAS Rumunsko) byly odprezentovány naše zkušenosti s
digitalizací a zpøístupòováním archivních dokumentù.
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Stejnì jako loni zavítali do Archivu rùzní významní zahranièní návštìvníci:
•

30. dubna 2009 – Ústav a Archiv navštívil
pøední americký historik a pøedseda
washingtonského Památníku obìtem
komunismu Lee Edwards;

•

8. záøí 2009 – Archiv bezpeènostních
složek a Ústav pro studium totalitních
režimù navštívila v úterý 8. záøí øeditelka
kanceláøe Heinrich-Böll-Stiftung v Praze,
Eva van de Rakt;

•

1. øíjna 2009 – Ústav a Archiv navštívili
Jure Knezoviæ, prezident Mezinárodní
asociace bývalých politických vìzòù a
obìtí komunismu INTER-ASSO a pøedseda
obèanského sdružení Umìní bez bariér Jan
Øeøicha;

•

12. øíjna 2009 – Ústav a Archiv navštívily
Její Excelence Argita Daudze,
velvyslankynì Lotyšska v Èeské republice,
a Sandra Kalniete – poslankynì
Evropského parlamentu, bývalá
velvyslankynì, ministrynì zahranièí
Lotyšska a evropská komisaøka;

Americký historik Lee Edwards se seznamuje
s èinností Ústavu a Archivu. Foto: Jiøí Reichl

•

14. øíjna 2009 – budovu ÚSTR a ABS navštívili zájemci z øad úèastníkù
nìkolikadenního mezinárodního semináøe Èeskobratrské církve evangelické
k 20. výroèí pádu totalitních režimù s názvem 1989…Exodus…2009;

•

2. prosince 2009 – s prací Ústavu a Archivu se na vlastní žádost seznámily
velvyslankynì Belgického království J. E. Renilde Loeckx a velvyslankynì
Jihoafrické republiky J. E. Celie-Sandra Botha.
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3. Hospodaøení kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimù
Hospodaøení s rozpoètovými prostøedky bylo nastaveno tak, aby mohl být plnìn Plán
èinnosti kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimù v roce 2009. Rozpoètové prostøedky
byly bìhem roku 2009 èerpány rovnomìrnì v souladu s jejich úèelovým urèením a v souladu s financováním potøeb kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimù.

1. Plnìní závazných ukazatelù kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimù
Následující tabulky dokumentují plnìní závazných ukazatelù kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimù za rok 2009 – rozpoèet po zmìnách, skuteènost k 31. prosinci 2009 a procento plnìní rozpoètu po zmìnách:
Kapitola: 355 – Ústav pro studium totalitních režimù

v tis. Kè

1

údaj ve sloupci 3 zahrnuje èerpání vèetnì mimorozpoètových prostøedkù ve výši 216,24 tis. Kè, které byly kryty pøíjmy od
Výkonné agentury pro vzdìlávání, kulturu a audiovizi (EACEA) na komunitární program Evropa pro obèany.

2

Povinné pojistné na sociální zabezpeèení a pøíspìvek na státní politiku zamìstnanosti a na veøejné zdravotní pojištìní.
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2. Pøíjmy
Kapitola 355 nemìla pro rok 2009 rozpoètované pøíjmy s tím, že všechny pøíjmy, které
bìhem roku 2009 vybere, odvede do státního rozpoètu. Kapitola 355 vykázala ke konci roku 2009
pøíjmy ve výši 1 769,60 tis. Kè, z toho Ústav pro studium totalitních režimù vykázal pøíjmy ve výši
1 625,93 tis. Kè a Archiv bezpeènostních složek vykázal pøíjmy ve výši 143,67 tis. Kè.
V prosinci 2009 získala kapitola 355 mimorozpoètové finanèní prostøedky ve výši 216,24
tis. Kè od Výkonné agentury pro vzdìlávání, kulturu a audiovizi (AECEA) na komunitární program
Evropa pro obèany, které nebyly zaøazeny do upraveného rozpoètu, ale pouze kryly zvýšené výdaje
kapitoly 355 spojené s výše uvedeným programem.
Struktura pøíjmù podle jednotlivých položek rozpoètové skladby je uvedena v následujících
tabulkách:
Celkový pøehled pøíjmù kapitoly 355

3. Výdaje
Struktura výdajù rozpoètu kapitoly 355 vychází ze schváleného zákona è. 475/2008 Sb., o
státním rozpoètu Èeské republiky na rok 2009, kterým bylo stanoveno, že kapitola 355 bude v roce
2009 hospodaøit s finanèními prostøedky ve výši 176 439 tis. Kè. V souvislosti s usnesením vlády
ÈR è. 363/2009 ze dne 23. bøezna 2009 byla kapitola 355 povinna vázat finanèní prostøedky ve výši
2920 tis. Kè, které následnì dne 6. dubna 2009 pøevedla formou resortního rozpoètového opatøení
do kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních vìcí. Ústav pro studium totalitních režimù vázal
finanèní prostøedky ve výši 1 557 tis. Kè, z toho 562 tis. Kè na ostatních bìžných výdajích a 995
tis. Kè na kapitálových výdajích. Archiv vázal finanèní prostøedky ve výši 1363 tis. Kè na ostatních
bìžných výdajích.
V dubnu 2009 získala kapitola 355 finanèní prostøedky ve výši 250 tis. Kè, a to formou resortního rozpoètového opatøení z kapitoly 334 – Ministerstvo kultury.
Na základì žádosti kapitoly 355 ze dne 2. øíjna 2009 a dopisu Ministerstva financí è.j.
19/79594/2009-191 ze dne 12. øíjna 2009 bylo provedeno rozpoètové opatøení, kterým došlo k
pøevodu finanèních prostøedkù ve výši 895 tis. Kè z Archivu bezpeènostních složek do Ústavu totalitních režimù, kterým zároveò došlo ke zmìnì specifického ukazatele – Výdaje vlastního Ústavu
pro studium totalitních režimù o èástku ve výši 895 tis. Kè, tj. z èástky ve výši 95 649 tis. Kè na
èástku ve výši 96 544 tis. Kè a ke snížení specifického ukazatele – Výdaje na Archiv bezpeènostních
složek o èástku ve výši 895 tis. Kè, tj. z èástky ve výši 78 120 tis. Kè na èástku ve výši 77 225 tis.
Kè.
Na základì usnesení rozpoètového výboru Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR è. 749 ze
dne 22. øíjna 2009 a schválené žádosti Ministerstvem financí ÈR ze dne 9. listopadu 2009 è.j. 19/86
241/2009-191 bylo provedeno rozpoètové opatøení, kterým byly pøevedeny finanèní prostøedky
ve výši 2500 tis. Kè z kapitálových výdajù do ostatních bìžných výdajù. Provedením tohoto
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rozpoètového opatøení došlo ke zmìnì prùøezového ukazatele kapitoly 355 – Výdaje na programy
vedené v ISPROFIN celkem tak, že výše tohoto prùøezového ukazatele se snížila o èástku 2500 tis.
Kè, tj. výše uvedený prùøezový ukazatel se snížil z èástky 8955 tis. Kè na èástku 6455 tis. Kè. Kapitálové výdaje se tak snížily v roce 2009 z pùvodní výše 9950 tis. Kè o èástku ve výši 3495 tis. Kè na
èástku ve výši 6455 tis. Kè.
V prosinci 2009 získala kapitola 355 mimorozpoètové finanèní prostøedky ve výši 216,24
tis. Kè od Výkonné agentury pro vzdìlávání, kulturu a audiovizi (AECEA) na komunitární program
Evropa pro obèany, které nebyly zaøazeny do upraveného rozpoètu, ale pouze kryly zvýšené výdaje
kapitoly 355.
Rozpoèet kapitoly 355 doznal v roce 2009 nìkolik významných zmìn. Schválený rozpoèet ve
výši 176 439 tis. Kè se nejprve snížil o èástku ve výši 2920 tis. Kè na èástku ve výši 173 519 a poté
se ve 2. ètvrtletí 2009 zvýšil o èástku ve výši 250 tis. Kè na èástku ve výši 173 769 tis. Kè.
Po všech rozpoètových zmìnách hospodaøila kapitola 355 v roce 2009 s finanèními
prostøedky ve výši 173 769 tis. Kè, z toho Ústav pro studium totalitních režimù hospodaøil s
finanèními prostøedky ve výši 96 544 tis. Kè a Archiv hospodaøil s finanèními prostøedky ve výši 77
225 tis. Kè.
Upravený rozpoèet výdajù byl pøekroèen v oblasti ostatních bìžných výdajù s tím, že toto
pøekroèení bylo kryto finanèními prostøedky poskytnutými od Výkonné agentury pro vzdìlávání,
kulturu a audiovizi (AECEA) na komunitární program Evropa pro obèany, viz výše. Ostatní
nevyèerpané finanèní prostøedky státního rozpoètu ve výši 54,15 tis. Kè budou v souladu s § 47
zákona è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
vyèerpány v roce 2010.
Všechny výdaje hrazené z prostøedkù státního rozpoètu byly použity v souladu se zákonem
è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù a zákonem
è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
Vyèerpané finanèní prostøedky upraveného rozpoètu kapitoly 355 byly použity v souladu
s platnými právními pøedpisy upravujícími hospodaøení organizaèních složek státu s prostøedky
státu a se zákonem è. 181/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy atributy hospodárnosti, efektivnosti a
úèelnosti.
V souvislosti s èerpáním finanèních prostøedkù kapitoly 355 byly ke všem výdajùm vystavovány doklady o pøedbìžné øídící kontrole takovým zpùsobem, aby nedošlo k pøeèerpání
finanèních prostøedkù jednotlivých závazných ukazatelù.
Celkový pøehled výdajù kapitoly 355
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4. Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje byly bìhem roku 2009 èerpány na akce, které byly pøedem zaregistrované
v IS programového financování (ISPROFIN). Jednalo se o jeden program è. 155 010 „Rozvoj a obnova
materiálnì-technické základny Ústavu pro studium totalitních režimù a Archivu bezpeènostních
složek“ a dva jeho podprogramy è. 155 011 „Poøízení, obnova a provozování ICT Ústavu pro studium totalitních režimù“ a 155 012 „Reprodukce majetku Ústavu pro studium totalitních režimù“.
V roce 2009 se realizovaly výdaje z položek 6111, 6121, 6122 a 6125.
Pøehled kapitálových výdajù je uveden v následujících tabulkách:
Pøehled financování reprodukce majetku kapitoly 355

Rok 2008 vykazuje hodnoty rozpoètu a jeho èerpání za 11/12 bìžného roku vzhledem k tomu, že Ústav pro studium
totalitních režimù a Archiv bezpeènostních složek zahájily svoji èinnost úèinností zákona è. 181/2007 Sb., o Ústavu
pro studium totalitních režimù a Archivu bezpeènostních složek ve znìní pozdìjších pøedpisù, tj. k 1. únoru 2008. Tyto
hodnoty byly v roce 2008 navýšeny o èástku ve výši 19 000 tis. Kè z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa – Vládní
rozpoètová rezerva a o èástku ve výši 1879 tis. Kè jako vyrovnání s kapitolou 314 – Ministerstvo vnitra, z tìchto navýšení
rozpoètu kapitoly 355 byly na kapitálové výdaje použity finanèní prostøedky ve výši 8867 tis. Kè.
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Kapitola 355 èerpala finanèní prostøedky na kapitálové výdaje v následující struktuøe:
-

položka 6111 – Programové vybavení
položka 6121 – Budovy, haly a stavby
položka 6122 – Stroje, pøístroje a zaøízení
položka 6125 – Výpoèetní technika
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1 957,79 tis. Kè
308,39 tis. Kè
1 400,40 tis. Kè
2 558,37 tis. Kè

Informace o zabezpeèení pøístupu k dokumentùm
a archiváliím uloženým v Archivu bezpeènostních složek
Zpøístupòování písemností uložených v Archivu bezpeènostních složek se øídí zejména zákonem è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, provádìcí vyhláškou k tomuto zákonu è. 645/2004 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a dále zákonem è. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimù a o
Archivu bezpeènostních složek a o zmìnì nìkterých zákonù. Pouze malá èást materiálù musí být
pøedkládána nikoliv dle zákona 499/2004 Sb., nýbrž podle zákona è. 140/1996 Sb., o zpøístupnìní
svazkù vzniklých èinností bývalé Státní bezpeènosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Zákon è. 499/2004 Sb. byl prvním zákonem vùbec, který umožnil široké veøejnosti pøístup
k materiálùm bývalé Státní bezpeènosti. Stanovil totiž, že na tyto materiály se nevztahuje zásada,
dle které jsou k nahlížení v archivech pøístupné jen archiválie starší tøiceti let. Zároveò stanovil,
že v tomto pøípadì platí rovnìž výjimka z omezení pøístupu k archiváliím obsahujícím citlivé
osobní údaje. Zákon è. 181/2007 Sb. pak tyto zásady rozšíøil na písemnosti všech bezpeènostních
složek, tedy napøíklad Veøejné bezpeènosti, Pohranièní stráže atd.
V praxi to znamená, že kdokoliv mùže požádat o zpøístupnìní jakéhokoliv materiálu
uloženého v Archivu – bez ohledu na to, zda je v nìjakém vztahu k osobì, o jejíž materiály žádá.
Tato míra zpøístupnìní je tak patrnì nejliberálnìjší ze všech zemí bývalého komunistického
bloku.
V podstatì jediné omezení zpøístupnìní mùže u nìkterých materiálù znamenat § 15 zákona
è. 181/2007 Sb., stanovující, že Archiv mùže odepøít nahlížení do archiválií a poskytování kopií, opisù
a výpisù z nich, u nichž byl zrušen stupeò utajení, pokud obsahují informace i nadále dùležité pro
ochranu ústavního zøízení, významných ekonomických zájmù, bezpeènost a obranu Èeské republiky.
O odvolání proti rozhodnutí o odepøení rozhoduje øeditel Archivu.
Sledovat a vyhodnocovat zabezpeèení pøístupu k dokumentùm a archiváliím uloženým v Archivu a výsledky pøedkládat jednou roènì k projednání Senátu je jedním z úkolù Rady Ústavu pro
studium totalitních režimù. Proto se také Rada seznamuje s pøípady odepøení nahlížení do archiválií Archivem.
Také v roce 2009 pøizvala Rada Ústavu za tímto úèelem na své jednání nìkolikrát øeditele
ABS PhDr. Ladislava Bukovszkého. V období od 1. ledna do 31. prosince 2009 Archiv obdržel ve
vìci aplikace § 15 zákona è. 181/2007 Sb. celkem 15 žádostí. Zpùsob jejich vyøízení ukazuje tabulka níže.

Èinnost pracovní komise øeditele ABS a právní výklad ustanovení § 15
zákona è. 181/2007 Sb.
Jak již bylo uvedeno ve zprávì za rok 2008, v záøí 2008 zøídil øeditel Archivu svým pokynem
è. 17 poradní orgán øeditele Archivu – pracovní komisi k aplikaci ust. § 15 zákona è. 181/2007 Sb.
Komise zasedala bìhem roku 2009 ètyøikrát a vydala doporuèení k 17 svazkùm.
V souladu se zákonem è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, rozhoduje v
1. stupni jako úøednì oprávnìná osoba vedoucí pøíslušného oddìlení Archivu. Žádosti mùže
vyhovìt, nevyhovìt nebo nevyhovìt èásteènì. Pokud se žadatel proti rozhodnutí orgánu 1. stupnì
odvolá, rozhoduje ve 2. stupni øeditel Archivu na základì doporuèení pracovní komise.
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Statistický pøehled správních øízení ve vìci ust. § 15 zákona 181/2007 Sb. za rok 2009

Závìr
Archiv postupuje zcela v souladu s pøíslušnými právními normami, a pokud mu to zákony
umožòují, zpøístupòuje vždy maximum možných materiálù.
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