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7Úvod

Rok 2017 byl v historii Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR, dále též „Ústav“) i Ar-
chivu bezpečnostních složek (ABS, dále též „Archiv“) prvním vskutku jubilejním rokem: uply-
nulo totiž 10 let od chvíle, kdy zákonodárci přijali zákon o vzniku obou institucí. Zároveň to 
byl druhý rok personální i koncepční stability: ÚSTR ani ABS v této oblasti neprošly žádnými 
výraznějšími změnami. Proměnou však začala procházet sídelní budova ÚSTR.

Desáté výročí připomněla zejména mezinárodní konference, kterou ÚSTR a ABS uspořá-
daly na půdě Senátu Parlamentu České republiky 16. 6. 2017. Vystoupili na ní představi-
telé všech klíčových „paměťových ústavů“ ze střední Evropy a všech důležitých domácích 
institucí zabývajících se soudobými dějinami. Snahou ÚSTR ovšem bylo, aby ani v tomto 
jubilejním roce nepoutal pozornost na sebe sama, ale aby – v souladu se svým posláním 
– vstupoval do veřejného prostoru s příspěvky k lepšímu poznání a kritické reflexi našich 
novodobých dějin.

Personální stabilita, stejně jako stabilita v pracovní oblasti, není pro ÚSTR ani ABS samo-
zřejmá. Zejména pro odbornou instituci je přitom životně důležitá. Je to jeden ze zásadních 
předpokladů jak pro naplňování zákonem stanovených úkolů, tak pro posílení kredibility 
ve společnosti. Dokladem stability je nejen mediální obraz, který v naprosté většině tvořily 
zprávy o výsledcích činnosti, ale především pestrá škála výstupů (v případě ÚSTR) ve vě-
decké, popularizační a vzdělávací oblasti. Tyto tři základní pilíře působnosti ÚSTR se už delší 
dobu řídí Koncepcí vědeckého zaměření (celé znění koncepce viz příloha č. 1) a Koncepcí 
vzdělávací a popularizační činnosti (celé znění koncepce viz příloha č. 2). Oba strategické 
dokumenty schválila v letech 2015 a 2016 na základě konsenzuální shody Rada ÚSTR. 

Předkládaná Výroční zpráva se snaží poskytnout co nejúplnější přehled všech důležitých 
aspektů fungování ÚSTR a ABS. Vedle přibližně čtyř desítek řešených výzkumných projek-
tů a  vedle publikační činnosti sem náležejí četné konference, výstavy a  semináře určené 
odborné i širší veřejnosti. Za pozornost nepochybně stojí výstavy Případ Světlana. Proměny 
obrazu třetího odboje nebo Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77, která kromě několika dal-
ších míst byla prezentována i v Senátu Parlamentu ČR. Senát rovněž poskytl své prostory 
a  zázemí mezinárodní konferenci 100 let od  založení organizace sovětské tajné služby Čeka 
(1917–2017), jíž se ve dnech 2.–3. 11. 2017 zúčastnily desítky zahraničních odborníků. Spo-
lupráce s horní komorou Parlamentu ČR byla v minulém roce mimořádně intenzivní. Ostat-
ně již podruhé za sebou se pod záštitou předsedy Senátu konalo také slavnostní předávání 
Cen ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva.

Spolupráce s  domácími a  zahraničními  partnery – a  to nejen na  vědecké bázi, ale 
též na úrovni spolků či institucí státní správy a samosprávy – hrála významnou roli téměř 
ve všech projektech, kterými se ÚSTR a ABS zabývaly. Proto je této tematice věnována samo-
statná kapitola. Je z ní patrné rozkročení ÚSTR a ABS od kontaktů s obdobnými organizace-
mi v postkomunistických zemích přes tuzemská a zahraniční akademická, univerzitní či mu-
zejní pracoviště až po spolky typu Post Bellum (projekt Paměť národa), Pant nebo GULAG.cz.

Intenzita této spolupráce je zřejmá i  z  kooperace v  rámci 7 nově získaných grantových 
projektů. Ústavu se tak daří získávat navíc nezanedbatelné finanční prostředky. Součas-
ně tento fakt dokresluje jeho schopnost plnohodnotně obstát mezi vědeckými institucemi 
s delší tradicí.

S cílem systematicky zlepšovat úroveň Ústavu proběhla příprava mezinárodního Hodnoce-
ní výzkumné a odborné činnosti ÚSTR 2008–2018, jak o tom rozhodla Rada ÚSTR. Tato 
evaluace vychází ze standardů používaných při obdobných hodnoceních Akademií věd ČR 
a bude zahájena v průběhu roku 2018. 
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8 Mezi stěžejní úkoly ÚSTR a ABS patří také zpracovávání odborných stanovisek pro Minis-
terstvo obrany, případně pro Etickou komisi ČR v  rámci agendy související se zákonem 
č.  262/2011 Sb., o  účastnících odboje a  odporu proti komunismu. Je potěšitelné, že 
na konci minulého roku byla naprostá většina do té doby podaných žádostí vyřízena. 

V neposlední řadě tvoří podstatnou oblast působnosti ÚSTR a ABS digitalizace dokumentů 
a archiválií. Zatímco ABS se plně soustřeďuje na co nejkvalitnější převod jím spravovaných 
materiálů z papírové do elektronické podoby, ÚSTR mu v tom vypomáhá (např. systema-
tickou digitalizací Správy vyšetřování StB – vyšetřovacích spisů) a  kromě toho se orien- 
tuje i na digitalizační projekty realizované v součinnosti s dalšími institucemi. V roce 2017 
se tak podařilo zdigitalizovat část pozůstalosti kardinála Josefa Berana (ve spolupráci s Arci-
biskupstvím pražským) a na základě smlouvy s Národním muzeem pokračovala digitalizace 
dokumentů týkajících se činnosti Rádia Svobodná Evropa (monitoringy československého 
tisku). K nesporným úspěchům se řadí výsledek jednání s Archivem Bezpečnostní služby 
Ukrajiny (SBU). Od podzimu 2017 probíhá v jeho lvovské pobočce digitalizace spisů vztahu-
jících se k uprchlíkům židovského původu, kteří opustili nacisty okupované Československo, 
avšak následně byli postiženi sovětskými represemi.

Samostatný oddíl této Výroční zprávy pochopitelně náleží již několikrát zmiňovanému 
Archivu bezpečnostních složek. Na tomto místě zdůrazněme dva důležité body. Co se 
týče servisu veřejnosti, ABS nadále rozvíjel a významně rozšířil elektronickou badatelnu 
(eBadatelna) umožňující dálkové nahlížení do archiválií. Rovněž na svých webových strán-
kách zpřístupnil aplikaci, díky níž lze studovat strukturu federálního Ministerstva vnitra v le-
tech 1969–1990. Tato aplikace poskytuje zájemcům přehled jednotlivých útvarů i fotografie 
a  medailonky náčelníků, kteří stáli v  jejich čele. V  obou případech se jedná v  evropském 
kontextu o ojedinělé projekty.

Z provozně ekonomického hlediska vedení ÚSTR a ABS dbalo o hospodárné vynakládání ve-
řejných prostředků za účelem zabezpečit chod institucí tak, aby mohly co nejlépe plnit svoji 
roli. V loňském roce také započala rekonstrukce sídelní budovy v Siwiecově ulici. Její stav 
byl již mnoho let zcela nevyhovující – a jak se v posledním čase zjistilo, i životu nebezpečný. 
Tato náročná investiční akce bude pokračovat i v průběhu roku 2018.

V chodu každé instituce přirozeně nastávají i komplikace nebo situace, které nedopadnou 
tak, jak by si člověk přál. Přesto jsme přesvědčeni, že se Ústav pro studium totalitních režimů 
a Archiv bezpečnostních složek se všemi nástrahami vypořádaly se ctí, a Výroční zpráva o je-
jich činnosti ukazuje, že naplňovaly ve všem podstatném své poslání. 

plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA
předseda Rady ÚSTR

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. 
ředitel ÚSTR



91.1 Rada Ústavu pro studium 
totalitních režimů

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (Rada ÚSTR, 
dále též „Rada“) je nejvyšším orgánem ÚSTR. Skládá se ze 
sedmi členů volených Senátem Parlamentu České republiky. 
Funkční období člena Rady je pět let. Působnost Rady je sta-
novena zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium to-
talitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změ-
ně některých zákonů.

Členové Rady 
Dne 20. 1. 2017 zemřela náhle ve  věku 93 let dlouholetá 
členka a bývalá předsedkyně Rady ÚSTR Naděžda Kavalírová. 
Od této chvíle pracovala Rada ÚSTR pouze v šestičlenném 
složení. Dne 5. 12. 2017 skončil mandát stávající předsedkyni 
Emilii Benešové, místopředsedovi Lukáši Jelínkovi a členovi 
Rady ÚSTR Michalu Uhlovi. Na základě návrhů občanských 
sdružení zvolil Senát PČR 6. 12. 2017 tři nové členy: Karla Čer-
ného, Jiřího Junka a Jiřího Lišku. Na prvním jednání v novém 
složení konaném dne 20. 12. 2017 byl předsedou Rady ÚSTR 
zvolen Eduard Stehlík, místopředsedou Jiří Junek.

PhDr. Emilie Benešová,  
zvolena 5. 12. 2012, předsedkyně (členkou do 5. 12. 2017)

Mgr. Lukáš Jelínek,  
zvolen 5. 12. 2012, místopředseda (členem do 5. 12. 2017)

MUDr. Naděžda Kavalírová,  
zvolena 5. 12. 2012, členka (zemřela 20. 1. 2017)

Mgr. Michal Uhl,  
zvolen 5. 12. 2012, člen (členem do 5. 12. 2017)

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.,  
zvolen 21. 3. 2013, člen

Mgr. Zdeněk Bárta,  
zvolen 19. 3. 2014, člen

plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA,  
zvolen 18. 6. 2014, předseda (ve funkci od 20. 12. 2017)

Mgr. Jiří Junek,  
zvolen 6. 12. 2017, místopředseda (ve funkci od 20. 12. 2017)

Karel Černý,  
zvolen 6. 12. 2017, člen

MVDr. Jiří Liška,  
zvolen 6. 12. 2017, člen

Jednání Rady
Jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů jsou 
dle Jednacího řádu veřejná, přičemž Rada může hlasová-
ním rozhodnout o neveřejnosti jednání. V praxi se tak stalo 
a  děje tehdy, pokud Rada projednává osobní údaje kon-
krétních osob. Zvukové záznamy z  veřejných jednání jsou 

publikovány na  webových stránkách ÚSTR bezprostředně 
po skončení jednání. Zápisy z veřejné části jednání se zve-
řejňují bezprostředně po jejich schválení, k němuž dochází 
zpravidla na následujícím jednání. 

V roce 2017 se konalo celkem jedenáct jednání Rady ÚSTR, 
z čehož jedno mělo i neveřejnou část. Na počátku roku se 
členové Rady ÚSTR soustředili především na  dohled nad 
přípravou stěhování a  výběrovým řízením na  dodavatele 
rekonstrukce opláštění budovy ÚSTR. Po zahájení vlastní 
rekonstrukce byl od poloviny roku 2017 na každém jednání 
věnován prostor jejímu vývoji.

V polovině roku 2017, konkrétně na 6. jednání Rady ÚSTR, 
které se konalo 22. června 2017 v Ostravě, byl členům Rady 
ÚSTR předložen první náčrt Hodnocení výzkumné a od-
borné činnosti ÚSTR 2008–2018. Jeho přípravu zadala 
Rada vedení Ústavu za úkol již na konci roku 2016. Evalua-
ce vědecké činnosti vychází z principů ověřených Akademií 
věd ČR a klade si za cíl zhodnotit dosavadní výstupy a uká-
zat, jaká je pozice ÚSTR mezi dalšími institucemi obdobného 
zaměření. První písemné podklady včetně rámcového roz-
počtu a harmonogramu byly představeny na 7. jednání Rady 
ÚSTR dne 20. 9. 2017. Členové Rady ÚSTR schválili směr úvah 
a požádali o dopracování finální podoby dokumentů. Ty byly 
předloženy na 10. jednání Rady ÚSTR dne 4. 12. 2017. Rada 
schválila koncept jednohlasně a  uložila řediteli ÚSTR, aby 
na základě těchto podkladů evaluaci v roce 2018 provedl.

Rada ÚSTR sledovala také přípravu nových webových strá-
nek ABS, které se z hlediska grafiky inspirovaly webovými 
stránkami ÚSTR. Se stavem příprav byla Rada ÚSTR sezná-
mena na 7. jednání dne 20. 9. 2017. Nové webové stránky 
byly spuštěny 25. 9. 2017.

V roce 2017 věnovali členové Rady ÚSTR pozornost i projed-
návání návrhu rozpočtu na rok 2018. Prioritou bylo udržet 
stávající finanční prostředky pro rozpočtovou kapitolu č. 355 
a získat finance potřebné na zajištění rekonstrukce opláštění 
sídla ÚSTR i na další plánované investiční akce.

Přehled jednání Rady ÚSTR viz příloha č. 3 této Výroční 
zprávy.

1.2 Vědecká rada

Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů (dále 
též „Vědecká rada“) je poradním orgánem ředitele pro od-
bornou činnost ÚSTR a byla zřízena 7. července 2008 Ra-
dou ÚSTR (podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 181/2007 Sb.). V  roce 2017 se uskutečnila tři jednání 
Vědecké rady.



10 Členové Vědecké rady Ústavu
Prof. Detlef Brandes – předseda
Mgr. Vojtěch Vlček – místopředseda

Členové:
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Paulina Bren, Ph.D.
Doc. Peter Bugge, Ph.D.
Doc. Cathleen M. Giustino, Ph.D.
Prof. Pavel Kolář
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Prof. Mark Kramer
Prof. Libora Oates-Indruchová, Ph.D.
PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

V souvislosti s projektovým řízením vědecké činnosti ÚSTR 
se členové Vědecké rady průběžně během celého roku 2017 
podíleli na připomínkování nových projektů Ústavu se sna-
hou přispět ke zkvalitnění projektových návrhů. V této sou-
vislosti byli na každém jednání informováni o vývoji výzkum-
né činnosti ÚSTR a o zaváděných opatřeních.

Zároveň se Vědecká rada věnovala koncipování pravi-
del Hodnocení výzkumné a  odborné činnosti ÚSTR 
2008–2018, které si klade za cíl zhodnotit výstupy za po-
sledních deset let a zmapovat postavení ÚSTR mezi institu-
cemi obdobného zaměření. Připomínkování předkládaných 
dokumentů, které hodnocení do detailu definují, bylo před-
mětem všech tří jednání v roce 2017.

Na svém druhém jednání, které se uskutečnilo 20. 6. 2017, se 
Vědecká rada rovněž zabývala pravidelnou půlroční revizí 
Plánu činnosti na daný rok a zhodnotila adekvátnost důvo-
dů pro dílčí úpravy.

Na třetím jednání, které se konalo 7. 11. 2017, byli členové 
Vědecké rady seznámeni s Plánem činnosti na rok 2018. 
Vědecká rada projednala předložený dokument v rámci ob-
sáhlé diskuze nad jednotlivými aktivitami a projekty.

Navzdory různorodému zapojení členů Vědecké rady ÚSTR 
do činnosti Ústavu se již od vzniku tohoto poradního orgánu 
v roce 2008 ukazuje jako problém zajistit usnášeníschopnost 
jednotlivých zasedání, a  to především z  důvodu zapojení 
velkého množství zahraničních odborníků. Vedení ÚSTR 
bude tuto situaci do budoucna řešit – pravděpodobně ob-
měnou členů Vědecké rady ÚSTR směrem k menšímu počtu 
zahraničních účastníků. Se zahraničími odborníky bude spo-
lupráce udržována jinými způsoby. 

Bližší informace o  jednotlivých členech Vědecké rady a zá-
pisy z  jednání jsou k  dispozici na  webových stránkách 
ÚSTR https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/
vedecka-rada-ustavu/.

1.3 Personální zabezpečení

K  31. 12. 2017 měl Ústav pro studium totalitních režimů 
144 zaměstnanců, z nichž 7 bylo na mateřské nebo rodičov-
ské dovolené. V porovnání s předchozím rokem se fluktuace 
drží na podobné úrovni. Přijato bylo 23 zaměstnanců (z toho 
3 na  projekt GA ČR). Zaměstnanci jsou většinou přijímáni 
na  dobu určitou, která se postupně mění na  dobu neurči-
tou. 17 zaměstnanců ukončilo svůj pracovní poměr (z nich 
11  dohodou na  vlastní žádost, 3 uplynutím doby určité – 
projekty, 1 pracovní poměr byl ukončen ve zkušební době 
a 1 byl ukončen výpovědí ze strany zaměstnance; 1 zaměst-
nanec během roku zemřel).

Z  pohledu genderového složení pracovalo v  ÚSTR 
k 31. 12. 2017 59 žen a 85 mužů. Muži ve vedení i nadále 
mírně převažují (2. stupeň řízení: 2 muži a 2 ženy, 1. stupeň 
řízení: 8 mužů a 4 ženy).

K 31. 12. 2017 pracovalo v ÚSTR 106 zaměstnanců s vysoko-
školským vzděláním. Magisterský a vyšší stupeň má 95 za-
městnanců. Doktorským titulem disponuje 29 zaměstnanců, 
z nichž se většina věnuje výzkumu.

Členění zaměstnanců ÚSTR  
podle vzdělání (k 31. 12. 2017)

Vzdělání Muži Ženy Celkem Celkem %

Základní, vyučen 0 3 3 2

Střední a vyšší 
odborné 17 18 35 24

Bakalářské 8 3 11 8

Magisterské 37 29 66 46

Postgraduální 23 6 29 20

Organizační schéma ÚSTR viz příloha č. 4.

V  listopadu 2017 došlo v  ÚSTR k  organizační změně, a  to 
k  rozdělení Oddělení výzkumu 1945–1989 na  dvě samo-
statná oddělení: Oddělení výzkumu 1945–1989 I a Oddělení 
výzkumu 1945–1989 II. Změna proběhla z  organizačních 
důvodů. Počet pracovníků v Oddělení výzkumu 1945–1989 
totiž narostl za poslední tři roky na 34, což bylo v nesoula-
du s počtem zaměstnanců zařazených do ostatních úseků. 
Rozdělením oddělení došlo k  zajištění efektivnějšího řízení 
pracovníků a projektů. Obě nově vzniklá oddělení mají stej-
nou působnost.

V prosinci 2017 ÚSTR uzavřel novou kolektivní smlouvu s tře-
mi u něj působícími odborovými organizacemi. Nová smlou-
va nahradila původní kolektivní smlouvu platnou do konce 
roku 2017.



111.4 Poskytování informací podle  
zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu 
k informacím

a. V roce 2017 obdržel ÚSTR celkem 8 žádostí o poskyt-
nutí informací. Pěti žádostem bylo vyhověno a na tři 
žádosti bylo odpovězeno rozhodnutím o  odmítnutí 
žádosti (v jednom případě částečném).

b. ÚSTR obdržel dvě odvolání proti rozhodnutí ve smys-
lu § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále InfZ), týkající se žádostí podaných 
v roce 2017. V obou případech odvolací orgán odvo-
lání odmítl a potvrdil rozhodnutí povinného subjektu.

c. ÚSTR v  roce 2017 obdržel jedno rozhodnutí soudu 
ve  věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povin-
ného subjektu jakožto odvolacího orgánu proti roz-
hodnutí povinného subjektu Archivu bezpečnostních 
složek. Městský soud v  Praze rozhodl o  zrušení roz-
hodnutí Archivu bezpečnostních složek i následném 
rozhodnutí o odvolání Ústavem pro studium totalit-
ních režimů a  přikázal ABS požadovanou informaci 
poskytnout. Náklady související se soudním řízením 
byly vyčísleny soudem na 3000 Kč, přičemž další ná-
klady ÚSTR nevznikly. Opis podstatných částí rozsud-
ku viz příloha č. 5.

d. ÚSTR neposkytl v roce 2017 žádnou výhradní licenci.
e. ÚSTR v  roce 2017 neobdržel žádnou stížnost poda-

nou podle § 16a InfZ.
f. ÚSTR jako věcně a místně příslušný odvolací orgán 

podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb. a § 20 
odst. 5 InfZ, ve  spojení s  ust. § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, vyřídil v roce 2017 jed-
no odvolání proti rozhodnutí Archivu bezpečnost-
ních složek jakožto povinného subjektu a  orgánu 
I. stupně.

1.5 Externí kontroly

ÚSTR byl během roku 2017 podroben kontrole ze strany 
Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojiš-
ťoven a  stavebnictví. Při kontrole nebyly shledány žádné 
nedostatky.

1.6  Naplňování zákona 
č. 262/2011 Sb., o účastnících 
odboje a odporu proti 
komunismu – zpracování 
odborných stanovisek 
pro Ministerstvo obrany ČR, 
spolupráce s Archivem 
bezpečnostních složek 
a zpracování odborných 
stanovisek pro  
Etickou komisi ČR

Oddělení agendy zákona o třetím odboji
Pokynem ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů ze 
dne 1. 11. 2011 byla zřízena Skupina pro přípravu odborných 
stanovisek, podkladů a informací, která byla ke dni 1. 4. 2015 
přetvořena na  Oddělení agendy zákona o  třetím odboji. 
Úkolem oddělení je zajištění součinnosti s  Ministerstvem 
obrany ČR a  spolupráce s  Etickou komisí ČR pro ocenění 
účastníků odboje a odporu proti komunismu ve smyslu zá-
kona č. 262/2011 Sb. Z hlediska organizační struktury ÚSTR 
je oddělení součástí Odboru výzkumu a vzdělávání a v roce 
2017 jej tvořili 4 odborní pracovníci.

V  průběhu roku 2017 zaslalo Ministerstvo obrany Ústavu 
celkem 13 žádostí, k  nimž byla pracovníky oddělení vyho-
tovena 4 odborná stanoviska, dalších 5 stanovisek bylo vy-
pracováno k žádostem došlým v roce 2016. Celkem tak bylo 
Ministerstvu obrany zasláno 9 odborných stanovisek, 1 další 
stanovisko bylo vypracováno pro Etickou komisi. Ke  konci 
roku čekalo na  odeslání 1 odborné stanovisko, další 4 sta-
noviska zůstávala rozpracována u  referentů, na  zpracování 
čekalo 5 žádostí ministerstva.

V  roce 2017 činila průměrná doba zpracování odborného 
stanoviska přibližně 65 pracovních dní. Proces připomínko-
vého řízení trval průměrně 20 pracovních dní. Průměrný roz-
sah textu odborného stanoviska byl 26 stran. V rámci agendy 
bylo pracovníky oddělení za rok 2017 prostudováno více než 
90 000 stran archivních dokumentů, dále pak značné množ-
ství odborné literatury a audiovizuálních záznamů.



12 Statistický přehled vyřizování žádostí za období od 1. 1. do 31. 12. 2017

Celkově přijatých žádostí z Ministerstva obrany ČR 13

Celkově zpracováno a odesláno stanovisek 9

Stanovisek vypracovaných k žádostem z roku 2016 5

Stanovisek vypracovaných k žádostem z roku 2017 4

Stanovisek ve schvalovacím řízení 1

Stanovisek rozpracovaných u referentů 3

Žádostí čekajících na zpracování 5

Celkově přijatých žádostí z Etické komise ČR 2

Zpracováno a odesláno stanovisek 1

Stanovisek rozpracovaných u referentů 1

Tabulka srovnání s rokem 20161

2016 2017

Celkově přijatých žádostí z Ministerstva obrany ČR 6 13

Celkově zpracováno a odesláno stanovisek2 15 9

Rozpracováno u referentů 4 3

Ve schvalovacím řízení 0 1

Čekající na zpracování 1 5

2016 2017

Celkově přijatých žádostí z Etické komise ČR 0 2

Celkově zpracováno a odesláno stanovisek 0 1

1)  V roce 2016 v oddělení působilo celkem 5 odborných pracovníků, v roce 2017 mělo oddělení 4 zaměstnance.
2)  Včetně stanovisek vypracovaných k žádostem došlým v předchozích letech.



131.7  Ceny ÚSTR  
za svobodu, demokracii 
a lidská práva

Také v  roce 2017 Ústav udělil několika osobnostem Ceny 
ÚSTR, a  to stejně jako v  roce 2016 ve  třech kategoriích 
(do roku 2016 se jednalo jen o jednu kategorii – Cenu Václa- 
va Bendy). O udělení ceny opět rozhodovalo poradní kole-
gium jmenované ředitelem ÚSTR, se zastoupením zaměst-
nanců ÚSTR i ABS a externistů.

V první kategorii získali Cenu Václava Bendy za statečné ob-
čanské postoje v  době nacistické okupace a  komunistické 
diktatury:

Tugomír Seferovič, pilot, který se podílel na únosu letadla 
na Západ a po návratu se zapojoval do protirežimních aktivit 
(in memoriam);

Tibor Kováč, fotograf, který 21. srpna 1968 tajně fotografo-
val vojáky okupačních jednotek v ulicích Košic a byl přitom 
těžce zraněn s trvalými následky.

Organizátoři počítali s  tím, že Tugomír Seferovič převezme 
cenu osobně, avšak nominovaný zemřel pět týdnů před ko-
náním slavnostního ceremoniálu; cenu převzala jeho man-
želka Eva Seferovičová. Tibor Kováč byl v době slavnostního 
ceremoniálu upoután na lůžko, cenu mu 27. listopadu 2017 
v Košicích na radnici slavnostně předali ředitel ÚSTR Zdeněk 
Hazdra a  představitel slovenského Ústavu pamäti národa 
Ondrej Krajňák.

Ve druhé kategorii získaly Cenu za mimořádný přínos k refle-
xi novodobých dějin:

Zora Dvořáková, historička, spisovatelka a  výtvarnice za-
měřující se na tematiku komunistických perzekucí a třetího 
odboje, autorka prvního životopisu Milady Horákové;

Kateřina Tučková, spisovatelka a kunsthistorička zpracová-
vající dopady jednotlivých režimů v naší novodobé historii 
na osudy prostých lidí.

Obě dámy převzaly cenu osobně.

Ve třetí kategorii byl Cenou za následováníhodné počiny při 
hájení principů demokracie, svobody a lidských práv oceněn:

Vincuk Viačorka, běloruský lingvista a opoziční politik, kte-
rý je ve  své zemi čelným bojovníkem za  lidská práva, per-
zekvovaným ze strany režimu. Cenu rovněž převzal osobně.

Slavnostní ceremoniál se konal 14. listopadu 2017 v Sená-
tu. Pokračovalo se tím v tradici, která zviditelňuje ze zákona 
vyplývající spojení ÚSTR se Senátem. Akci zaštítil předseda 
Senátu Milan Štěch; vzhledem k zahraniční cestě větší sku-
piny senátorů bylo však senátní zastoupení na slavnostním 
večeru méně početné. Úvodního proslovu se ujal senátor 
PhDr. Zdeněk Papoušek. Mezi čestnými hosty byl přítomen 
Jevhen Perebyjnis, velvyslanec Ukrajiny v České republice.

Ceny předávali předsedkyně Rady ÚSTR Emilie Benešová, ře-
ditel ÚSTR Zdeněk Hazdra a Ondrej Krajňák, který v dřívějších 
letech vedl slovenský Ústav pamäti národa, avšak po politic-
kých změnách na Slovensku krátce před konáním ceremo- 
niálu na svou funkci rezignoval.

Součástí slavnostního večera byl i  v  tomto roce koncert 
skupiny Spirituál kvintet. Z průběhu večera vysílala Česká 
televize dva přímé vstupy a natočila rozhovory s oceněný-
mi. Akci se věnovala také další média.
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15Odborná činnost

2.1 Odborná činnost

Rok 2017 byl z hlediska odborné činnosti obdobím kontinuity s předchozími lety. Ústav 
se zaměřil na zkvalitňování odborné činnosti a došlo také k růstu jejího objemu. Zvy-
šování množství je dáno několika důvody: systém projektového řízení spojený se čtvrt-
letním hodnocením vede k účinné kontrole odevzdávání výsledků a zároveň dále vzrostl 
počet pracovníků Odboru výzkumu a vzdělávání. V roce 2017 se zvýšil o 5 badatelů a zá-
roveň 2 badatelé z důvodu nedostatečné výkonnosti z ÚSTR odešli. K 31. 12. 2017 praco-
valo v ÚSTR 69 odborných pracovníků, nejvyšší počet v jeho desetileté historii. Tento růst 
ovšem v roce 2017 narazil na meze dané rozpočtem ÚSTR, a noví pracovníci tak přicházejí 
především díky získávání grantových prostředků. Spolu s  tím se ustálil i  počet nových 
publikací, konferencí a dalších odborných akcí. V počtu akcí ovšem sehrálo negativní roli 
stěhování ÚSTR do dočasných prostor z důvodu rekonstrukce sídla ÚSTR, které proběhlo 
na jaře roku 2017. Přibližně po dobu jednoho měsíce nebylo možné pořádat žádné akce 
ani odborné, ani pro veřejnost.

Vedle kvantity sleduje ÚSTR ve všech oblastech své odborné činnosti také růst kvality. Nej-
důležitějším rozhodnutím směřujícím k zajištění vysoké odborné úrovně je příprava nezá-
vislého mezinárodního Hodnocení výzkumné a  odborné činnosti ÚSTR 2008–2018. 
Evaluace je založena na standardech, které pro své hodnocení používá Akademie věd ČR, 
a proběhne v roce 2018 a 2019. Jako určitý doklad rostoucí konkurenceschopnosti Ústavu 
lze také uvést úspěšné vystoupení řady odborníků z ÚSTR na 11. sjezdu historiků České 
republiky v Olomouci. Na tomto vrcholném setkání české historiografie byla mnohokrát 
oceněna rostoucí odborná úroveň Ústavu, kterou lze sledovat v posledních letech.

2.2 Koncepce vědeckého zaměření

Ústav se už třetím rokem řídí Koncepcí vědeckého zaměření, která stanovuje jeho vý-
zkumné priority. Těmi jsou i nadále výzkum represivního aparátu v období nacistické oku-
pace a v čase komunistické diktatury. V roce 2017 tak probíhaly práce na prvním a třetím 
dílu Dějin StB (druhému dílu se roku 2019 začne věnovat tým, který v roce 2018 dokončí 
rukopis dílu prvního), byl dokončen rukopis publikace Velitelský sbor německého potla-
čovacího aparátu v Protektorátu Čechy a Morava a na podzim vyšel Biografický slovník 
náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953–1989. Rovněž byl 
zahájen projekt Udavačství jako sociální praxe, který sleduje represi obyvatelstva z pohle-
du sociálních dějin.

Celé znění Koncepce vědeckého zaměření ÚSTR viz příloha č. 1.

2



16 2.3 Výzkumné projekty

V  roce 2017 pracovali badatelé ÚSTR na  28 stávajících 
výzkumných projektech a začali připravovat 13 nových 
projektů, které se naplno rozvinou v roce 2018. Velmi dů-
ležité je, že se od roku 2017 rozšířilo financování projektů 
z dalších zdrojů.

Výzkumné projekty pro období 2. světové války mají dvě te-
matická těžiště – výzkum represivního aparátu na území 
protektorátu (Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protek-
torátu Čechy a Morava) a výzkum obětí nacistické perzeku-
ce a odboje proti okupaci (Odboj a perzekuce křesťanů v ob-
dobí nacismu a komunismu 1938–1989, Obrana národa. Edice 
dokumentů a  Dokumentace a  databáze československých 
občanů popravených v  době nacionálního socialismu v  Drá-
žďanech). Výzkum se zaměřuje také na  dopady okupace 
na společnost (Udavačství jako sociální praxe). Velký význam 
má výzkum tématu ukrajinského nacionalismu a  jeho 
přesahů na  naše území, protože jinde v  Česku neprobíhá 
(Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa).

Ve  výzkumu období komunismu se vedle výše zmíněných 
projektů zkoumajících represivní aparát zaměřují badatelé 
ÚSTR na  celou řadu dalších témat. Několik projektů se vě-
nuje tzv. třetímu odboji (např. Dokumentace popravených 

z  politických důvodů (1948–1989), Kurýři a  převaděči v  le-
tech 1948–1955, Útěk z  Leopoldova, Protikomunistické letáky 
a  tiskoviny v  totalitním Československu 1948–1953). Důležité 
výzkumy se týkají Komunistické strany Československa 
(Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ 1921–1989 
a Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 
1945–1956, regionální komparace). Významným tématem je 
také výzkum perzekuce (například v  projektech Proměny 
vězeňství v  českých zemích v  letech 1965–1992 nebo Česko-
slovenská justice v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní 
perzekuci odpůrců režimu). Z dlouhodobých výzkumných cílů 
je třeba zmínit ještě tým kolegů z ÚSTR věnující se výzkumu 
československých obětí Gulagu (Čechoslováci v Gulagu).

Podrobný přehled výzkumných projektů viz příloha č. 6.

2.4 Úspěšnost v získávání grantů

V  historii ÚSTR se soustavná snaha získávat grantové pro-
středky datuje od roku 2013. V roce 2017 se podařilo uspět 
s dalšími čtyřmi grantovými žádostmi a ÚSTR přijal v rámci 
podpory grantových projektů finanční prostředky v celkové 
výši 4,6 milionu Kč. V roce 2018 přibude z grantů do rozpoč-
tu ÚSTR více než 7 milionů Kč. 

Projekty s externím financováním řešené v roce 2017

Název projektu
Antisemitismus  
a anticiganismus 
v Česku

Inovace výuky dějepisu: 
vývoj digitální aplikace  
pro práci s prameny

Proměny vězeňství 
v českých zemích v letech 
1965–1992. Systémové 
a individuální adaptace

Poskytovatel
Stiftung Erinnerung, 
Verantwortung, Zukunft

Technologická agentura 
České republiky

Grantová agentura  
České republiky

Program Omega Juniorské projekty

Doba řešení 2017–2018 2016–2017 2017–2019

Partneři projektu Sociologický ústav AV ČR

Fakulta elektrotechnická 
ČVUT, Pedagogická 
fakulta Univerzity Karlovy, 
Matematicko-fyzikální 
fakulta Univerzity Karlovy, 
Nakladatelství Fraus, Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR, 
Židovské muzeum v Praze

Celková výše podpory/
příspěvku

38 841 € 2 868 800 Kč 4 254 000 Kč

Výše podpory/příspěvku 
pro ÚSTR za rok 2017

22 910,47 € 504 000 Kč 1 453 000 Kč



17Členové řešitelského týmu 
ÚSTR plně financovaní 
z projektu

Andrea Průchová,  
Terezie Vávrová

Členové řešitelského týmu 
ÚSTR částečně financovaní 
z projektu

Karina Hoření,  
Vojtěch Ripka

Kamil Činátl, 
Jiří Maha,  
Jaroslav Najbert

Kristýna Bušková,  
Michal Louč,  
Klára Pinerová

Externí spolupracovníci 
projektu 
v zaměstnaneckém 
poměru v roce 2017

Karel Čada, Jan Číhal, 
Michal Frankl, Dagmar 
Haasová, Zuzana 
Hlaváčová, Katarína 
Klamková, Miroslav Kováč, 
Lucie Macků, Rudolf Murka, 
Čeněk Růžička, Hana 
Synková, Tereza Štěpková,  
Veronika Šternová, Terezie 
Vávrová, Petra Vejvodová

Tomáš Bursík,  
Lukáš Dirga,  
Prokop Tomek

Projekty s externím financováním řešené v roce 2017 – pokračování 1

Název projektu

Systém pro trvalé 
uchování dokumentace 
a prezentaci 
historických pramenů 
z období totalitních 
režimů

Vládnoucí a ovládaní 
v Československu a Polsku 
(1945–1968). Praktické 
a metodologické výzvy 
při historizaci komplexu 
vztahů 

Vydání knihy 
Židé v Gulagu – vzpomínky 
československých Židů 
na internaci v sovětských 
pracovních táborech

Poskytovatel Ministerstvo kultury
Grantová agentura České 
republiky

Nadační fond obětem 
holocaustu

Program NAKI II Standardní projekty Připomínka

Doba řešení 2016–2019 2016–2018 2017

Partneři projektu

Západočeská univerzita 
v Plzni – katedra kyberne-
tiky, Matematicko-fyzikální 
fakulta Univerzity Karlovy

Celková výše  
podpory/příspěvku

2 194 000 Kč 3 768 000 Kč 60 000 Kč

Výše podpory/příspěvku 
pro ÚSTR za rok 2017

572 000 Kč 1 277 000 Kč 60 000 Kč

Členové řešitelského týmu 
ÚSTR plně financovaní 
z projektu

Anna Muller

Členové řešitelského týmu 
ÚSTR částečně financovaní 
z projektu

Jan Dvořák,  
Adam Hradilek

Muriel Blaive Adam Hradilek3

Externí spolupracovníci 
projektu v zaměstnanec-
kém poměru v roce 2017

Marián Lóži

3) Jedná se o osobu odpovědnou za řešení projektu, nikoliv financovanou v rámci projektu. 



18 Projekty s externím financováním řešené v roce 2017 – pokračování 2

Název projektu
Zkvalitnění služeb Knihovny Jána 
Langoše s využitím svobodného 
knihovního softwaru Evergreen 

Zpracování unikátních životních 
osudů z odtajněného fondu 
tzv. Židovské spisy z Archivu 
Bezpečnostní služby Ukrajiny

Poskytovatel Ministerstvo kultury Nadační fond obětem holocaustu

Program VISK3 Připomínka

Doba řešení 2017 2017

Partneři projektu

Celková výše podpory/příspěvku 
v roce 2017

38 000 Kč 100 000 Kč

Výše podpory/příspěvku pro ÚSTR 38 000 Kč 100 000 Kč

Členové řešitelského týmu ÚSTR  
plně financovaní z projektu

Členové řešitelského týmu ÚSTR 
částečně financovaní z projektu

Livia Vrzalová4 Adam Hradilek

Externí spolupracovníci projektu 
v zaměstnaneckém poměru 
v roce 2017

Eva Cereniňáková, Linda Jansová, 
Václav Maixner

Úspěšné projektové žádosti za rok 2017

Název projektu

HistoryLab: 
využití technologií 
k rozvoji historické 
gramotnosti

Muzeum dělnického 
hnutí v 21. století. 
Prezentace práce 
s muzejní sbírkou 
doby státního 
socialismu a způsoby 
užití jejího materiálu 
k potřebám odborné 
a široké veřejnosti

New Exploratory 
Phase in Research 
on East European 
Cultures of Dissent
(NEP4DISSENT)

Překlad knihy 
Słownik dysydentów. 
Tom I. Czołowe 
postacie ruchów 
opozycyjnych 
w krajach 
komunistycznych 
w latach 1956–1989

Poskytovatel
Technologická 
agentura České 
republiky

Ministerstvo kultury
COST – European 
Cooperation in Science 
and Technology

Fund for Central and 
East European Book 
Projects

Program Éta NAKI II COST Action CA16213

Doba řešení 2018–2021 2018–2022 2017–2021 2018–2019

4) Jedná se o osobu odpovědnou za řešení projektu, nikoliv financovanou v rámci projektu.
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Partneři projektu

Fakulta 
elektrotechnická ČVUT, 
Masarykův ústav 
a Archiv Akademie věd 
ČR, Nakladatelství Fraus, 
Pedagogická fakulta 
Univerzity Karlovy, 
Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR

Národní muzeum
Lead partner:  
Polska Akademia Nauk; 
další partneři z 32 zemí

Celková výše 
podpory/
příspěvku 
na projekt

7 628 975 Kč 24 207 000Kč 500 000 € 3500 €

Celková výše 
podpory/
příspěvku 
pro ÚSTR

2 400 964 Kč 7 841 000 Kč

Prostředky jdou přímo 
badatelům, kteří jsou 
do programu zapojeni, 
jedná se o náklady 
na cestu, ubytování 
apod.

3500 €

Úspěšné projektové žádosti za rok 2017 – pokračování 1

Název projektu
The Experience of State 
Socialism Reimagined

Vývoj moderní 
parlamentní kultury 
v českých zemích 
a Československu

Zpracování unikátních 
životních osudů 
z odtajněného fondu 
Židovské spisy z Archivu 
Bezpečnostní služby 
Ukrajiny II

Poskytovatel
Evropská komise 
prostřednictvím národní 
agentury

Ministerstvo kultury
Nadační fond obětem 
holocaustu

Program Erasmus+ NAKI II Připomínka

Doba řešení 2018–2020 2018–2022 2018

Partneři projektu

Association for Supporting 
the Promotion of Jewish 
Culture, Tradition and 
Tourism Potentials 
Haggadah, Fondatsiya 
Sofiyska Platforma,  
Historical workshops – 
Creative Teaching Group, 
Innovative Teaching Group

Masarykův ústav  
a Archiv AV ČR,  
Národní muzeum

Celková výše podpory/
příspěvku na projekt

101 380 € 24 961 000 Kč 120 000 Kč

Celková výše podpory/
příspěvku pro ÚSTR

27 045 € 8 140 000 Kč 120 000 Kč



20 2.5 Publikace vydané ÚSTR

Vydávání monografií, sborníků, edic dokumentů, studií i pe-
riodických publikací realizuje Oddělení publikací a  nových 
médií Odboru produkčního. 

Periodickými publikacemi ÚSTR jsou revue Paměť a  dějiny, 
vydávaná čtyřikrát ročně a určená široké veřejnosti, a odbor-
ný časopis Securitas Imperii, který vychází dvakrát ročně a  je 
zařazen na  seznam recenzovaných neimpaktovaných perio-
dik. V roce 2017 bylo podniknuto několik kroků ke zkvalitnění 
obou časopisů. V případě Paměti a dějin začal ÚSTR soustav-
něji klást důraz na čtivost textů a přijal obrazového redakto-
ra, čímž vzrostla i kvalita obrazového materiálu. U Securitas 
Imperii se zaměřil na  zařazení časopisu do  mezinárodních 
indexovaných databází, konkrétně do EBSCO, CEEOL a ERIH 
PLUS. Jako důležitý krok do budoucna bylo v roce 2017 přijato 
rozhodnutí, že vždy jedno číslo z každého ročníku bude mít 
všechny hlavní studie v angličtině. Je to významné z hledis-
ka rozšiřování odborné komunity, která se o časopis zajímá.

Z  důvodu limitovaného množství finančních prostředků 
pokračoval Odbor produkční při vydávání publikací ve spo-
lupráci s jinými nakladatelstvími nebo partnerskými institu-
cemi, například v  roku 2016 započaté koediční spolupráci 
s Nakladatelstvím Lidové noviny, Karolinum, Argo a dalšími. 

Hlavní změnou v roce 2017 oproti dřívějším letům byl úby-
tek problémů s pozdním odevzdáváním rukopisů, a to díky 
intenzivnějšímu sledování a  hodnocení práce Odboru vý-
zkumu a vzdělávání.

ÚSTR má dostatek rukopisů z vlastní produkce. V roce 2017 
vydal celkem 33 publikací; naprostá většina je dílem autorů 
zaměstnaných v ÚSTR.

Více informací o publikacích vydaných v roce 2017 viz pří-
loha č. 7.

2.6 Publikační činnost 
zaměstnanců ÚSTR

Publikační činnost odborných pracovníků je pravidelně sledo-
vána formou čtvrtletních hodnocení. Hodnotí se nejen termíny 
odevzdání a  množství odevzdaných rukopisů, ale především 
kvalita. Kritéria kvality jsou kromě jiného odvozována od kritérií 
hodnocení v RIV (rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vý-
voje), kam jsou publikační výsledky ÚSTR zanášeny. 

Podrobný přehled veškeré publikační činnosti zaměstnanců 
viz příloha č. 8.

2.7 Konference a semináře 
pořádané ÚSTR

V průběhu roku 2017 ÚSTR připravil 6 mezinárodních kon-
ferencí, 4 konference s účastí domácích odborníků, 1 mezi-
národní kolokvium a desítky seminářů. 

Nejvýznamnější a  nejúspěšnější akcí roku 2017 byla mezi-
národní konference 100 let od založení organizace so-
větské tajné služby Čeka (1917–2017), která se konala 
v Praze ve dnech 2.–3. 11. 2017. Za účasti odborníků z Česka, 
Slovenska, Polska, Německa, USA, Dánska, Srbska a dalších 
zemí se podařilo podat přehled o stavu mezinárodního bá-
dání o tomto tématu. 

Mezi další významné konference loňského roku patří Konfe-
rence u příležitosti 10. výročí přijetí zákona o vzniku 
ÚSTR a ABS, která se za účasti zástupců všech partnerských 
institucí ze střední Evropy konala v  Senátu Parlamentu ČR 
dne 16. 6. 2017.

Velmi cenné bylo také mezinárodní kolokvium uspořádané 
v  lednu 2017 na  téma databáze a dokumentace česko-
slovenských obětí nacistického justičního aparátu, 
na němž se sešli zástupci různých výzkumných center a pa-
mátníků obětem nacistické diktatury z  Německa, Rakous-
ka a Polska. Cílem bylo vytvořit základní shodu na tom, jak 
pracovat s definicí „československých obětí“, tedy nikoli jen 
„občany Protektorátu Čechy a  Morava“, a  jak poté vytvořit 
databázi s přihlédnutím k mezinárodním zkušenostem. 

Konference, sympozia, semináře  
a kurzy v číslech

Mezinárodní konference 6

Domácí konference 4

Kolokvia 1

Semináře, panelové diskuze 26

Kurzy pro učitele 21

Přehled konkrétních konferencí, sympozií, seminářů a kur-
zů viz příloha č. 9.
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2.8 Vystoupení zaměstnanců 
ÚSTR na konferencích 
a seminářích

K  tomu, aby ÚSTR jako instituce obstál svou odbornou 
úrovní ve srovnání s ostatními pracovišti u nás či v zahrani-
čí, je nezbytné, aby se i  jednotliví odborní pracovníci pro-
sadili na nejrůznějších odborných fórech, zejména na těch, 
na  kterých se ÚSTR organizačně ani partnersky nepodílí. 
Počet úspěchů tohoto druhu roste. Jako příklad lze uvést už 
třetí úspěšné vystoupení badatelů z ÚSTR na výroční konfe-
renci ASEES v USA.

Podrobný přehled všech vystoupení pracovníků Ústavu viz 
příloha č. 10.

2.9  Vědecké semináře

Interní vědecké semináře probíhaly standardně po celý rok 
2017, s  přestávkou během prázdninového období. Jejich 
smyslem je rozvíjet spolupráci mezi odbornými pracovníky, 
a to na více úrovních. Při neustále rostoucím množství pra-
covníků je seminář vhodnou příležitostí, aby se jednotliví ba-
datelé po pracovní stránce lépe poznali. Rovněž je důležité, 
aby i odborná práce procházela reflexí už v průběhu svého 
vzniku. V neposlední řadě je důležitým cílem seminářů vzá-
jemná inspirace pracovníků. V  roce 2017 se konalo 11 vě-
deckých seminářů, na nichž většinou vystoupili interní ba-
datelé ÚSTR a prezentovali svou práci nebo ucelený pohled 
na určité téma. Vědecký seminář si našel ustálenou podobu 
a patří k důležitým aspektům odborného života v ÚSTR.

Přehled interních vědeckých seminářů pořádaných v roce 
2017 viz příloha č. 11.

Konference u příležitosti 10. výročí přijetí zákona  
o vzniku ÚSTR

Konference 100 let od založení organizace sovětské tajné 
služby Čeka

Tomáš Czernin a Karel Schwarzenberg na konferenci Lex 
Schwarzenberg a pozemkové změny po roce 1945

Prezentace knihy Čechoslováci v Gulagu
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23Vzdělávací činnost

Vzdělávání tvoří vedle historického výzkumu a popularizační činnosti jeden ze tří pilířů 
činnosti ÚSTR. Vzdělávacími úkoly zaměřenými na širokou veřejnost se také ÚSTR nejví-
ce liší od ostatních tuzemských historických výzkumných institucí. Vzdělávání je přitom 
pojímáno jako odborná činnost, která se opírá o pedagogickou kvalifikaci a odborné di-
daktické principy.

V návaznosti na Koncepci vzdělávací a popularizační činnosti ÚSTR přijatou v roce 2016 
byl rok 2017 ve znamení hledání cest, jak v aktuálních podmínkách realizovat záměry ob-
čanského vzdělávání. 

Celé znění Koncepce vzdělávací a popularizační činnosti viz příloha č. 2.

V roce 2017 bylo Oddělení vzdělávání dále personálně posíleno. Na konci roku 2015 čítal 
jeho tým 8 zaměstnanců, na konci roku 2017 to bylo již 12 kmenových zaměstnanců a při-
bližně 10 dalších stálých spolupracovníků. 

Oddělení se nadále zaměřuje na tři hlavní oblasti činnosti: 

1. poskytuje podporu učitelům dějepisu a příbuzných předmětů, zejména v podobě semi-
nářů a vzdělávacích kurzů; 

2. vytváří vzdělávací materiály pro využití ve školách, ale i v neformálním vzdělávání;
3. věnuje se výzkumu v oblasti didaktiky dějepisu a paměťové kultury.

Pro úspěch oddělení je klíčová schopnost spojovat v  sobě vzdělávací praxi ze škol s nej-
novějšími trendy akademické didaktiky. Proto jsou mezi kmenovými členy oddělení bývalí 
i současní učitelé a proto se také soustavně buduje síť spolupracujících učitelů z různých 
regionů České republiky. 

3



24 3.1 Vzdělávací semináře 
pořádané ÚSTR

Oddělení vzdělávání se zaměřuje na  různé cílové skupiny. 
Největší skupinou jsou učitelé, typicky především ze základ-
ních škol a  gymnázií, zvláštní pozornost je však věnována 
i  učitelům ze středních odborných škol. ÚSTR se zaměřuje 
rovněž na studenty pedagogických fakult a studenty obec-
ně, ale také na zájemce z řad široké veřejnosti. V roce 2017 se 
seminářů, workshopů nebo kurzů pořádaných ÚSTR zúčast-
nilo celkem 588 frekventantů, především z řad učitelů.

Přehled vzdělávacích seminářů viz příloha č. 9.

3.2 Letní škola pro učitele

Stovka učitelů (maximální myslitelná kapacita) navštívila tra-
diční letní školu pro učitele, tentokrát pod názvem Paměť, 
město, krajina. Prostor ve  výuce o  minulosti. ÚSTR ji 
uspořádal ve spolupráci s Centrem současného umění DOX 
a se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV) v pro-
storách DOX ve dnech 31. 8.–1. 9. 2017. Spolu s touto hlav-
ní letní školou se pracovníci Oddělení vzdělávání podíleli 
na přípravě a pořádání dalších letních škol pro učitele, a to 
ve spolupráci s dalšími organizacemi. 

3.3 Vzdělávací materiály

V roce 2017 se ÚSTR podílel na vzniku několika vzdělávacích 
materiálů. Ve spolupráci s národním parkem Podyjí vznikla 
publikace pro místní školy, ale i pro návštěvníky regionu, po-
jednávající o tom, na jakých konkrétních místech a skrze jaké 
odkazy lze objevovat různé vrstvy místní historie. Velmi dů-
ležité bylo dokončení práce na publikaci Třetí odboj ve vzdě-
lávací perspektivě. Kromě úvodní studie přináší i několik pří-
padových studií, které ukazují, z jakých různých pohledů je 
možné třetí odboj chápat. 

Podrobnější přehled činnosti Oddělení vzdělávání viz přílo-
ha č. 6.

Workshop konaný v rámci letní školy Paměť, město, krajina

Jedna z podzimních historických dílen se uskutečnila 
v prostorách bývalé věznice v Uherském Hradišti
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Část programu letní školy pro 
učitele proběhla v Lapidáriu 
Národního muzea

Historická dílna Muzeum 
komunismu ve věznici 
v Uherském Hradišti

Seminář pro učitele Odboj, 
odpor, disent – výuka 
sporných dějin
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27Popularizační činnost

Svébytnou kategorií vzdělávání je zaměření na nejširší veřejnost, pro které obvykle po-
užíváme pojem popularizace. ÚSTR se popularizaci věnuje soustavně na různých úrov-
ních. Typickými formáty jsou výstavy, semináře, přednášky, diskuze, ale také například 
filmy nebo umělecké produkce. Velmi důležitá je přitom spolupráce s dalšími partnery, 
od celostátních institucí, jako je Česká televize nebo Národní muzeum, až po regionální 
neziskové organizace. 

Nemalá část popularizace se věnuje výročím historických událostí. Jakkoli lze vazbu 
na výročí, diktovanou zejména mediálním zájmem, považovat z odborného hlediska až 
za omezující, je to nepochybně příležitost, jak s tématy naší nedávné historie oslovit ve-
řejnost. V roce 2017 se to velmi úspěšně podařilo zejména v souvislosti se 40. výročím 
Charty 77. Mediálně nejvýraznějším počinem byl dočasný pomník v  místě prvního 
zatčení signatářů Charty 77 v Gymnazijní ulici v Praze, odkud si každý mohl odnést kopii 
prvního historického dokumentu Charty 77. Tato umělecká instalace měla velký úspěch, 
zásoba kopií Charty 77 musela být několikrát doplňována. 

4.1 Výstavy

Při přípravě výstav pokračoval ÚSTR v roce 2017 ve spolupráci s partnery jak institucionální-
mi, tak z občanského sektoru. Řada výstav byla ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních 
věcí a Českými centry úspěšně představena v zahraničí.

V roce 2017 bylo realizováno 6 nových výstav, u dalších 2 byl ÚSTR partnerem a 12 výstav 
připravených v předcházejících letech bylo představeno na dalších 34 místech v České re-
publice i v zahraničí. ÚSTR pokračoval v prezentaci svých výstav ve školách po celé České 
republice. Celkem za rok 2017 realizoval ÚSTR 50 výstavních akcí.

4
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4.2 Semináře, diskuze 
a přednášky

Tradičním formátem akce pro širokou veřejnost jsou tzv. 
čtvrteční semináře, konané na vybrané téma už od založení 
ÚSTR přímo v  jeho budově. Po zahájení rekonstrukce sídla 
ÚSTR se semináře přesunuly do Informačního centra Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. ÚSTR také pravidelně pořá-
dal četné prezentace nově vydaných knih či diskuze dopro-
vázející výstavy. Často k tomu využil prostor partnerů, jako je 
např. Knihovna Václava Havla, DOX, kino Světozor, Národní 
zemědělské muzeum, kino MAT nebo Národní galerie.

Velmi častá byla vystoupení pracovníků ÚSTR na  přednáš-
kách či veřejných besedách na  pozvání jiných pořadatelů 
v  regionech. Samostatnou podkapitolu přitom tvoří před-
nášky pro žáky a  studenty na  školách nebo pro studenty, 
kteří přicházejí na exkurzi do ÚSTR nebo do Archivu bezpeč-
nostních složek. V roce 2017 uspořádal ÚSTR celkem 51 po-
pularizačních přednášek a  seminářů pro veřejnost, kterých 
se zúčastnilo celkem 2482 zájemců.

Přehled seminářů a  přednášek pořádaných ÚSTR viz pří-
loha č. 9.

Přehled vystoupení zaměstnanců na seminářích, v diskuzích 
a na přednáškách viz příloha č. 10.

4.3 Exkurze

V roce 2017 navštívilo ÚSTR a ABS několik stovek žáků a stu-
dentů jak ze základních, tak ze středních či vysokých škol. 
Součástí exkurzí byla vždy návštěva badatelny, přednáška 
na vyžádané téma nebo prezentace publikací ÚSTR.

Podrobnější přehled exkurzí viz příloha č. 13.

4.4 Pamětnický digitální archiv 
Paměť národa

V průběhu roku pokračovali tvůrci projektu z ÚSTR, Českého 
rozhlasu a sdružení Post Bellum ve shromažďování výpovědí 
svědků historických událostí 20. století a v práci na projektech, 
které s těmito výpověďmi seznamují nejen českou veřejnost. 

Podrobnější informace k  jednotlivým výstupům Paměti ná-
roda viz příloha č. 14.

Přehled uvedení výstav

V Česku V zahraničí Celkem

Počet nových výstav 7 1 8

Počet uvedení nových výstav 14 2 16

Počet uvedení výstav z minulých let v průběhu roku 2017 27 7 34

Podrobný přehled výstav viz příloha č. 12.

Předchozí roky
Roční nárůst

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Počet dokumentačních projektů

Počet fotogra�í v databázi

Počet klipů v databázi 
(audio i video)

Počet registrovaných badatelů

Počet publikovaných 
svědectví pamětníků

Počet pamětníků v databázi

53 14

17 233

44 074

3451

5713

11 962

989

702

6411 1119

2301

Statistika projektu Paměť národa 



294.5 Filmy

V roce 2017 se podařilo dokončit několikaletou práci na třídíl-
ném dokumentárním filmu Čechoslováci v Gulagu, který 
svým několikamilionovým rozpočtem patřil k velmi rozsáh-
lým projektům. Historici ÚSTR byli autory námětu i odborné-
ho obsahu, Ústav financoval cesty na  místa bývalých lágrů 
v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu a v dalších lokalitách. Film 
byl ze strany ÚSTR i České televize pojímán jako nákladná in-
vestice do  závažného projektu, jaký se patrně po  dlouhou 
dobu nebude opakovat. Film vysílala Česká televize v listopa-
du 2017 jako příspěvek k připomínce stého výročí vypuknutí 
ruské revoluce. Doprovodná publikace vydaná v koedici s ČT 
měla velký úspěch a již byl realizován jeden dotisk. 

V  roli odborných poradců se ovšem pracovníci ÚSTR na  fil-
mech podílejí velmi často, jednalo se například o filmy věnova-
né Miladě Horákové, Lidovým milicím nebo Mileně Jesenské.

4.6 Knihovna Jána Langoše

Knihovna Jána Langoše (KJL) je zaměřena na  budová-
ní a  zpřístupňování specializovaného fondu se zacílením 
na  studium totalitních režimů, především komunistického 
a nacistického, na území Československa, resp. Protektorátu 
Čechy a Morava, a jejich souvislostí v celosvětovém kontex-
tu. Knihovna v  současnosti obsahuje 9621 bibliografic-
kých záznamů, které v  celkovém počtu zahrnují 13  646 
exemplářů knižních titulů a čísel časopisů.

V  roce 2017 bylo zakoupeno 386 nových titulů, 80 titulů 
získal ÚSTR výměnou s  domácími i  zahraničními partner-
skými institucemi a  49 titulů dostal darem. Celkový počet 

přírůstků pro rok 2017 je 515. Počet registrovaných čte-
nářů byl v tomto roce 328 a knihovnou bylo zapůjčeno 1368 
knih a periodik, z toho 212 nových výpůjček. Meziknihovní 
výpůjční služba činila 83 knih.

Stejně jako v  předchozím roce se Knihovna Jána Langoše 
aktivně podílela na  vývoji knihovního systému Evergreen. 
Znovu byl podán grant v rámci programu VISK3 a byl úspěš-
ně získán. V  tomto roce se pozornost soustředila na  práci 
se jmennými a  předmětovými autoritami. Projekt byl po-
dán pod názvem Zkvalitnění služeb Knihovny Jána Langoše 
poskytovaných prostřednictvím on-line katalogu Evergreen. 
Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroj, který umožní au-
tomatizaci většiny rutinních úkonů spojených s využíváním 
autoritních záznamů v  katalogu. Konkrétně se jedná mj. 
o  import autoritních záznamů ze serveru Národní knihov-
ny ČR a o jejich pravidelnou aktualizaci. Projekt byl úspěšně 
ukončen. Výsledný produkt k práci s autoritami nepoužívají 
jen pracovníci KJL, ale je opět pod licencí GNU GPL zdarma 
poskytován i dalším uživatelům a zájemcům o implementa-
ci systému Evergreen v českém prostředí. Nástroj je rovněž 
zdarma sdílen se všemi knihovnami používajícími knihovní 
software Evergreen. 

Pracovníci knihovny se také podíleli na indexaci a dodávání 
elektronických kopií článků z časopisů Paměť a dějiny a Secu-
ritas Imperii do databází CEEOL a EBSCO.

Vzhledem k rekonstrukci budovy ÚSTR, kde sídlí i knihovna, 
byly čtenářské služby omezeny. Kvůli chybějícímu zázemí 
přestala knihovna poskytovat výpůjčky veřejnosti. Pro umístě-
ní celého fondu knihovny se podařilo zajistit depozitář v Jen-
štejně, který patří Knihovně Akademie věd, v.v.i. Díky tomu 
zůstal výpůjční servis zaměstnancům ÚSTR a ABS zachován.



30

Detail z výstavy Případ Světlana

Výstava Československý exil  
20. století ve Valdštejnské  

zahradě v Praze

Výstava Případ Světlana 
ve Valašském muzeu v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm
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Výstava Komunismus a jeho 
epocha u Národního divadla 
v Praze

Německá verze komiksové 
výstavy Ještě jsme ve válce 
v Rakousku

Výstava Nemohli jsme mlčet. 
Lidé Charty 77 na slovenském 
hudebním festivalu Pohoda
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33Spolupráce

Ústav pro studium totalitních režimů při naplňování svého poslání přirozeně spolupracuje 
s množstvím partnerů. Spolupráce, a to jak domácí, tak mezinárodní, je integrální součástí 
veškeré činnosti ÚSTR.

5.1 Spolupráce s institucemi v České republice

Z odborného hlediska jsou klíčoví partneři z vědeckých institucí. Na prvním místě je spo-
lupráce se všemi třemi historickými ústavy Akademie věd: s  Ústavem pro soudobé ději-
ny (ÚSD AV ČR), s Historickým ústavem (HÚ AV ČR) a s Masarykovým ústavem a Archivem 
(MUA AV ČR). ÚSTR spolupracuje rovněž s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Z pra-
covišť mimo Akademii věd má četné vazby s Vojenským historickým ústavem. V rámci řešení 
výzkumných a vzdělávacích projektů a při pořádání konferencí, seminářů a kolokvií je samo-
zřejmá spolupráce s univerzitami, a to zejména s Univerzitou Karlovou v Praze, tradičně též 
s Masarykovou univerzitou v Brně, Technickou univerzitou v Liberci, Univerzitou Palackého 
v Olomouci, se Západočeskou univerzitou v Plzni či Ostravskou univerzitou.

ÚSTR úspěšně podal společné granty s Národním muzeem a Masarykovým ústavem a Ar-
chivem Akademie věd ČR. Konaly se i další společné akce s ÚSD AV ČR, HÚ AV ČR, MUA AV ČR 
a Národním muzeem.

ÚSTR spolupracuje rovněž s  dalšími paměťovými institucemi. K  nejvýraznějším počinům 
v roce 2017 patřila spolupráce na dvou výstavách: na výstavě Případ Světlana. Proměny ob-
razu třetího odboje s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a na výstavě 
T.G.M. Mýty a skutečnost s Muzeem T.G.M. v Rakovníku, respektive v Lánech. S Židovským 
muzeem v  Praze ÚSTR uspořádal výstavu Labyrintem normalizace, věnovanou židovské 
obci v období normalizace. Mezi partnery ÚSTR z řad paměťových institucí se řadí rovněž 
Národní muzeum nebo například Jihočeské muzeum České Budějovice. K partnerům z řad 
veřejných institucí patří dále Česká televize a Český rozhlas, Národní archiv a Národní filmový 
archiv, stejně jako Státní oblastní archiv Třeboň. 

Z  občanského sektoru je pro ÚSTR klíčová dlouhodobá spolupráce se sdružením Post 
Bellum na  projektu Paměť národa, ale také s  dalšími spolky jako Pant, GULAG.cz, Političtí 
vězni.cz, s obecně prospěšnou společností Dny české státnosti a v neposlední řadě s občan-
ským sdružením Umění bez bariér (každoroční festival proti totalitě Mene Tekel). Partnerem 
Ústavu je rovněž Knihovna Václava Havla, v  jejíchž prostorách a  s  jejímž přispěním ÚSTR 
pořádal řadu besed a seminářů, např. s tematikou undergroundu. 
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34 5.2 Mezinárodní spolupráce

Neméně důležitá je spolupráce se sítí zahraničních institu-
cí. Základní okruh partnerů tvoří instituce, které se zabývají 
totalitárními a autoritářskými režimy 20. století v Německu, 
Rakousku, Polsku, Maďarsku, na  Slovensku či na  Ukrajině. 
S nimi se ÚSTR každý rok setkává při nejrůznějších příležitos-
tech a spolupracuje na konferencích; zúčastněné instituce si 
vzájemně poskytují potřebnou pomoc či součinnost v práci.

K nejbližším partnerům ÚSTR vždy náležel slovenský Ústav 
pamäti národa (ÚPN). V  roce 2017 tomu nebylo jinak. Zá-
stupci obou ústavů se pravidelně účastnili akcí pořádaných 
jednou či druhou institucí. ÚPN je též zapojen do  jednoho 
z „vlajkových projektů“ ÚSTR, kterým jsou dějiny StB. V roce 
2017 velmi zesílily také vazby s  Archivem Bezpečnostní 
služby Ukrajiny (SBU), v němž se mimo jiné nacházejí doku-
menty sovětské tajné služby NKVD včetně těch, které se tý-
kají represí proti Čechoslovákům na sovětské Ukrajině. Řada 
pracovníků ÚSTR využívá otevřených ukrajinských archivů. 
V  roce 2017 byla k  vydání připravena publikace Velký teror 
na  Ukrajině 1937–1938: český rozměr. Velice důležitou rovi-
nou spolupráce je také systematická digitalizace archivních 
fondů SBU obsahujících dokumenty týkající se Čechoslováků 
zadržených na území SSSR v letech 1939–1941. Tato digitali-
zace byla zahájena právě v roce 2017. K dlouhodobým insti-
tucionálním partnerům rovněž patří americké United States 
Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu, s  nímž má 
ÚSTR několik společných projektů, jednak digitalizačních, 
jednak v podobě odborné výměny. 

Velkým úspěchem je schválení projektu zaměřeného na vý-
zkum kulturní opozice střední a východní Evropy v období 
komunistické diktatury NEP4DISSENT v evropském progra-
mu COST – European Cooperation in Science and Techno-
logy, do  kterého je zapojeno velké množství zahraničních 
partnerů, například Polská akademie věd, Zentrum für 
Zeithistorische Forschung, Open Society Archive (Budapešť), 
University College of London, Royal College of Art, Trinity 
College Dublin ad. 

Mezinárodní spolupráce byla výrazně posílena díky me-
zinárodním konferencím. Za  všechny uveďme konferenci 
100 let od založení organizace sovětské tajné služby 
Čeka (1917–2017). Konference se za účasti desítek zahra-
ničních odborníků konala ve dnech 2.–3. 11. 2017 v Senátu 
Parlamentu ČR. 

Z hlediska členství v  různých mezinárodních sítích je pod-
statné členství ÚSTR a ABS v European Network of Offi-
cial Authorities in Charge of Secret Police Files. Tato síť 
sdružuje instituce z  evropských postkomunistických zemí 
pečující o  archivy komunistických tajných služeb. Každo-
roční setkání zástupců členských institucí této sítě proběhlo 
na konci listopadu 2017 v Bukurešti. 

Pro další mezinárodní ukotvení Ústavu se jako smyslupl-
ná jeví spolupráce s  European Network Remembrance 
and Solidarity – ENRS (Evropskou sítí Paměť a solidarita). 
Ta vznikla v roce 2005 z iniciativy ministrů kultury Německa, 
Polska, Slovenska a Maďarska. Od roku 2014 je jejím členem 
také Rumunsko. Posláním ENRS je organizace mezinárod-
ních vědeckých, vzdělávacích a  popularizačních projektů 
zaměřených na reflexi a připomínání období diktatur a vá-
lečných konfliktů v minulém století a na rozvíjení odborného 
dialogu o různých aspektech novodobých dějin. Na výroční 
konferenci v červnu 2017 v Bruselu se mluvilo např. o způso-
bech připomínání obětí komunistických diktatur v  součas-
nosti. Od roku 2015 se představitelé ÚSTR účastní akcí ENRS 
s  cílem rozvíjet konkrétní spolupráci na  oficiální i  pracovní 
úrovni (například na vzdělávacích projektech). V rámci této 
spolupráce je klíčová rovněž otázka zapojení České republiky 
jakožto člena této sítě. Vedení ÚSTR o tom vedlo řadu roz-
hovorů na různých úrovních, spolupracuje přitom zejména 
s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 

Viditelným úspěchem mezinárodní spolupráce v  minulém 
roce bylo zakoupení digitálních kopií kartotéky evidence 
československých válečných zajatců na  území někdejšího 
Sovětského svazu, která se nachází v  Ruském státním vo-
jenském archivu v  Moskvě. Toho bylo možné dosáhnout 
pouze díky několikaleté kooperaci s  Múzeem Slovenského 
národného povstania, Ústavem pamäti národa a občanským 
sdružením Krásny Spiš. 

Mezinárodní spolupráce umožňuje také prezentaci výsledků 
práce ÚSTR v zahraničí, ať už jde o výstavy, publikace, nebo 
přednášky. Důležitou oporou je přitom spolupráce s jednot-
livými Českými centry a ambasádami. V roce 2017 ÚSTR pro 
Česká centra a zastupitelské úřady v zahraničí připravil výsta-
vu ke 40. výročí Charty 77 v mezinárodním kontextu.

Přehled zahraničních návštěv a  exkurzí na  půdě ÚSTR viz 
příloha č. 15.

5.3 Stáže

V roce 2017 působili v ÚSTR na stáži studenti vysokých škol: 
Hračja Gjulzadjan (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních 
studií, obor politologie), Aleš Ligas (Univerzita Karlova, Fakul-
ta sociálních věd, obor politologie), Adéla Nohélová (Masa-
rykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor politologie) 
a Lucie Vernerová (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních 
studií, obor politologie a mezinárodní vztahy). Stážisté byli 
detailně seznámeni s  chodem instituce i  s  jednotlivými 
pracovišti a  následně se aktivně podíleli na  realizaci doku-
mentačních a vzdělávacích projektů. Spolupracovali zejmé-
na na  zpracování materiálů a  rozhovorů získaných v  rámci 
projektu Dokumentace událostí moderních českých dějin 
(1939–1989) z perspektivy jednotlivých aktérů a jejich úpravě 
pro potřeby projektu NAKI II – Systém pro trvalé uchování 



35dokumentace a prezentaci historických pramenů z období tota-
litních režimů. Hračja Gjulzadjan absolvoval stáž v týmu pra-
covníků projektu Čechoslováci v Gulagu. 

5.4 Služební cesty

5.4.1 Služební cesty domácí
Nejčastějším důvodem pro konání tuzemských služebních 
cest je archivní výzkum, účast na konferencích, seminářích, 
přednáškách a kolokviích, slavnostní zahajování výstav, na-
táčení rozhovorů s  pamětníky a  významnými osobnostmi. 
Dále pak jde o instalace výstav a jejich následné deinstalace 
či převoz výstav zapůjčených základním a středním školám 
nebo knihovnám. 

5.4.2  Služební cesty zahraniční
Na zahraniční služební cesty byli zaměstnanci ÚSTR vysíláni 
za těmito účely:

Zahraniční služební cesty

Získání informací v archivech a knihovnách 27

Zahraniční prezentace výstav ÚSTR 4

Účast na konferencích, přednáškách apod. 49

Dojednání spolupráce 15

Ostatní 11

CELKEM 106

Podrobný přehled zahraničních cest viz příloha č. 16.

Zprávy z  jednotlivých zahraničních služebních cest jsou 
k  dispozici na  webových stránkách ÚSTR https://www.
ustrcr.cz/o-nas/zpravy-ze-zahranicnich-sluzebnich-cest/
zpravy-ze-zahranicnich-sluzebnich-cest-2017/.
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37Informatika a digitalizace

6.1 Digitalizace

Z důvodu rekonstrukce opláštění budovy ÚSTR se Oddělení digitalizace na jaře 2017 pře-
stěhovalo do budovy ABS na Branickém náměstí. V nových prostorách došlo k plnému ob-
novení provozu.

Krátce poté byla dokončena systematická digitalizace fondu Ministerstva národní bezpeč-
nosti (MNB). Šlo o zatím nejpracnější digitalizační projekt, který zahrnoval i kontrolu původ-
ních digitalizátů z doby před rokem 2013.

Na základě smlouvy uzavřené s Pražským arcibiskupstvím byla digitalizována druhá část po-
zůstalosti kardinála Josefa Berana, a to včetně obrazové dokumentace.

Podle plánu pokračovala digitalizace rozsáhlého souboru dokumentů monitoringu médií 
pořízeného pro potřeby českého a slovenského vysílání Rádia Svobodná Evropa. Digitalizace 
začala na sklonku roku 2016. Během roku 2017 bylo do elektronické podoby převedeno více 
než 650 000 stran. V roce 2018 se podle smlouvy uzavřené s Národním muzeem plánuje 
zveřejnění první části digitalizátů na webových stránkách ÚSTR.

Umístění digitalizace ÚSTR v budově ABS umožnilo zlepšení spolupráce obou institucí, a to 
přesto, že Ústav se v čím dál větší míře orientuje na digitalizaci dokumentů uložených mimo 
ABS. Přesto se ÚSTR podílel na systematické digitalizaci Správy vyšetřování StB – vyšetřova-
cích spisů (V). Oddělení digitalizace ÚSTR navíc vypomáhalo ABS s paginací archiválií. 

V  říjnu 2017 byla po  ročním jednání s  Archivem SBU na  Ukrajině zahájena systematická 
digitalizace fondu Židovské spisy. Fond uložený ve Lvově obsahuje mj. spisy uprchlíků židov-
ského původu z nacisty okupovaného Československa, kteří byli v průběhu 2. světové války 
postiženi sovětskými represemi. V závěrečném čtvrtletí se podařilo digitalizovat 3900 spisů, 
tj. přes 150 000 stran dokumentů.
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38 Přehled digitalizace ÚSTR za období leden–prosinec 2017

Název archivního fondu Značka 
fondu

Počet  
elektronických  

souborů

Počet 
inventárních 

jednotek
Účel digitalizace Typ 

předlohy Pracoviště

MNB MNB 4806 3
systematická 
digitalizace

papír
ÚSTR 
–Braník

Správa vyšetřování StB –  
vyšetřovací spisy

V 32 086 92 úřední žádosti papír
ÚSTR 
–Braník

Správa vyšetřování StB –  
vyšetřovací spisy

V 4 1 úřední žádost
magn. 
kazeta

ÚSTR 
–Braník

Sbírka starých svazků a dotazníků S 184 2 úřední žádosti papír
ÚSTR 
–Braník

Svazky kontrarozvědného 
rozpracování

KR 497 1 úřední žádost papír
ÚSTR 
–Braník

Sbírka taktické svazky T 162 1 úřední žádost papír
ÚSTR 
–Braník

Arcibiskupství pražské –  
kardinál Josef Beran

32 844 zpracování akvizice papír
ÚSTR 
–Braník

Rádio Svobodná Evropa, monitoring RFE 656 691
systematická 
digitalizace

papír
ÚSTR 
–Braník

 CELKEM  727 274 100    

Přehled paginace ÚSTR v roce 2017

Název archivního fondu Značka 
fondu

Počet  
opaginovaných 

stran

Počet 
inventárních 

jednotek
Úkon Typ 

předlohy Pracoviště

Správa vyšetřování StB –  
vyšetřovací spisy

V 32 086 92
paginace 
dokumentů

papír
ÚSTR 
–Braník

Sbírka starých svazků a dotazníků S 184 2
paginace 
dokumentů

papír
ÚSTR 
–Braník

Svazky kontrarozvědného 
rozpracování

KR 497 1
paginace 
dokumentů

papír
ÚSTR 
–Braník

Sbírka taktické svazky T 162 1
paginace 
dokumentů

papír
ÚSTR 
–Braník

 CELKEM 32 929 96    

6.2 Informační systémy

Nejvýznamnější událostí roku 2017 z  hlediska informač-
ních technologií bylo rozdělení a přesunutí veškeré IT infra-
struktury z důvodu stěhování. Přesun systémů i tak zasáhl 
většinu serverů, síťových rozvodů, záložních zdrojů ener-
gie, telefonních linek i koncových stanic uživatelů. Všechny 
produkční systémy bylo následně nutné přenastavit, aby 
spolehlivě fungovaly v  nových lokalitách. K  tomu účelu 
byla významně navýšena rychlost internetového připoje-
ní, prostřednictvím kterého jsou teď obě budovy šifrovaně 

propojené. Celá akce proběhla bez vážnějších potíží díky 
nasazení pracovníků IT i díky pomoci dodavatelských firem.

Po vyladění síťové infrastruktury byl pak na podzim spuštěn 
projekt Identity Management, jehož cílem je zavedení pře-
hledného řízení uživatelských identit a oprávnění. Jako zá-
klad implementace bylo zvoleno otevřené řešení CzechIDM. 
Ke konci roku je projekt ve fázi finálního testování, k ostrému 
nasazení dojde nejpozději v březnu 2018. Systém umožňuje 
z jednoho místa ovládat několik dalších – jedná se o Active 
Directory (uživatelská práva), Exchange (elektronická pošta), 



39Emil (dříve ÚSTRnet, intranet, docházka aj.) a Ginis (spisová 
služba a  ekonomika). Identity Management přispěje nejen 
ke zpřehlednění softwarového prostředí ÚSTR, ale význam-
ně napomůže i k reálnému naplnění cílů GDPR, neboť zavádí 
jednotnou centralizovanou správu osobních dat zaměst-
nanců i externích spolupracovníků ÚSTR.

V rámci intranetového systému Emil bylo během uplynulé-
ho roku vytvořeno několik nových modulů, které významně 
rozšiřují jeho funkci. Modul Helpdesk zpřehledňuje řešení 
problémů zejména v oblasti IT, ale i v dalších oblastech. Mo-
dul pro zadávání dat do RIV zjednodušuje zadávání vědec-
kých výsledků ÚSTR do centrální evidence. Modul Rozpočet 
zpřehledňuje financování jednotlivých vědeckých projektů.

Vývojáři se vedle toho podílejí na  společných projektech, 
ve  kterých ÚSTR spolupracuje s  ABS. Po  vzoru nových 
webových stránek ÚSTR vznikly také nové webové stránky 

ABS spuštěné na  podzim roku 2017. Ústav pomáhá s  dal-
ším rozvojem grafického rozhraní eBadatelny ABS (http://
ebadatelna.cz/) nebo s webovou stránkou mapující útvary 
federálního Ministerstva vnitra (https://mvu.ebadatelna.cz/). 
Vedle toho pokračuje intenzivní vývoj nového elektronické-
ho archivu ABS a workflow systému SODA.

Údaje o využití stránek www.ustrcr.cz 
za rok 2017
S  novým webem se začala používat nová statistika pří-
stupů: místo původní služby Awstats se od poloviny roku 
2016 používá služba Google Analytics. Ta vykazuje celko-
vě nižší čísla návštěvnosti, neboť se více filtrují přístupy 
robotů. Výsledek je však přesnější a při porovnání s dru-
hou polovinou roku 2016, kdy se už pracovalo s  novou 
metodikou, se v  roce 2017 ukázalo zvýšení návštěvnosti 
stránek zhruba o polovinu. 

Údaje o využití stránek www.ustrcr.cz 
za rok 2017

Počet stránek v systému 1988

Počet aktualit v systému 1498

Počet souborů ke stažení 52 113

Počet jazykových verzí 1

Celkový počet návštěv 270 962

Zobrazení stránek 856 263

Počet stránek na návštěvu 3,16

Počet nových stránek v systému 79

Počet aktualizovaných stránek 421

Počet nových aktualit 237

Údaje o využití stránek www.abscr.cz 
za rok 2017

Počet stránek v systému 272

Počet aktualit v systému 315

Počet souborů ke stažení 122 718

Počet jazykových verzí 2

Celkový počet návštěv 129 971

Zobrazení stránek 960 600

Počet stránek na návštěvu 7,39

Počet nových stránek v systému 45

Počet aktualizovaných stránek 270

Počet nových aktualit 46

Využití facebookových profilů ÚSTR5

Profil
Zveřejněno příspěvků  

(a událostí)
Počet lajků  

k 31. 12. 2017
Nárůst počtu lajků o:

Profil ÚSTR 368 (a 24 událostí) 7860 1176

Profil D21 82 (a 4 události) 1614 402

5)   Dřívější profil PaD byl v březnu roku 2017 sloučen s hlavním profilem ÚSTR. Profil Knihovny Jána Langoše byl z důvodu dočasného uzavření knihovny kvůli stěhování a re-
konstrukci budovy v Siwiecově ulici pozastaven.
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41Archiv bezpečnostních složek

7.1 Úvod

Rok 2017 začal pro Archiv bezpečnostních složek dosti náročně. Bylo třeba se vypořádat 
s přípravou na rekonstrukci budovy Ústavu pro studium totalitních režimů v ulici Siwiecova 
a s  tím související stěhování zaměstnanců do  jiných objektů ABS (drtivá většina archiválií 
byla přemístěna již v roce předchozím). S náporem se musela vyrovnat zejména badatelna 
Struha, která převzala i roli uzavřené badatelny Siwiecova. 

Do eBadatelny, tedy aplikace umožňující registrovaným badatelům dálkový přístup k digita-
lizovaným archiváliím, přibyly nové archivní soubory, z nichž za badatelsky nejatraktivnější lze 
považovat sbírky svazků kontrarozvědného rozpracování a svazků tajných spolupracovníků. 

Pokračovalo zpracovávání archiválií a vytváření nových archivních pomůcek (manipulačních 
seznamů k části sbírky Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy, inventáře k fondu Správa 
kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli atd.). Na prvním fondu byl úspěšně otesto-
ván program pro elektronické zpracování archiválií ELZA. 

Plynule postupovalo i vyřizování žádostí o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu pro-
ti komunismu, zasílaných Ministerstvem obrany. Převážná většina Archivem zpracovaných 
odborných stanovisek a digitalizovaných archiválií již byla ministerstvu odeslána, nicméně 
existují signály, že počet žádostí se v budoucnu opět zvýší.

Archiv dostál i svým úkolům v oblasti vědecké a výzkumné činnosti, a to spuštěním aplikace 
Útvary FMV – nepostradatelné pomůcky pro všechny, kteří pro svůj výzkum potřebují znát 
strukturu federálního Ministerstva vnitra a náplň činnosti jeho jednotlivých součástí. Důraz 
byl kladen také na popularizaci činnosti ABS. Návštěvníky do jeho tří budov přilákal tradiční 
den otevřených dveří, proběhla i řada exkurzí, při nichž jsou stále více uplatňovány edukační 
programy. Významným počinem na  poli prezentace se stalo spuštění speciální trasy pro 
příznivce geocachingu nazvané Za historií s ABS. Touto nenásilnou formou se i  ti, kteří by 
do našich badatelen možná nikdy nezašli, seznámí prostřednictvím medailonků s důleži-
tými událostmi 20. století, spojenými s konkrétními místy, i s ukázkami archiválií, které jsou 
v Archivu uloženy. S kladným ohlasem se setkalo také spuštění nových webových stránek 
s rubrikou Archiválie měsíce.

Rok 2017 byl rokem 40. výročí zveřejnění Charty 77. Archiv v této souvislosti nejen spolu-
pracoval s ÚSTR na tematické výstavě, ale především se výrazně podílel na rozsáhlém cyklu 
článků v deníku Lidové noviny. 

Z konferencí, jichž se zaměstnanci ABS účastnili, vzpomeňme především tradiční archivní 
konferenci, která proběhla v Liberci. Tato akce se koná jednou za dva roky a je významnou 
příležitostí jak k výměně zkušeností s kolegy, tak k diskuzi nad aktuálními tématy, mezi něž 
v roce 2017 patřila koncepce rozvoje českého archivnictví, edukace v archivech i reflexe ná-
lezu Ústavního soudu ve věci odst. 11 (6) § 37 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spi-
sové službě, jehož možné zrušení hýbalo archivářskou i historickou obcí v minulých letech.

Z činnosti restaurátorského pracoviště zmiňme na  tomto místě alespoň restaurování po-
škozeného a. č. H-628 (svazek Jan Palach) a národní archivní památky vyšetřovacího spisu 
Milady Horákové.
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42 Na  mezinárodním poli zůstává ABS ve  styku s  partnerský-
mi institucemi sdruženými v  European Network of Official 
Authorities in Charge of Secret Police Files. Významnější po-
moc poskytl Archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny a polské-
mu Instytutu Pamięci Narodowej.

Tolik ve  stručnosti k  tomu nejdůležitějšímu, co se v  ABS 
v uplynulém roce odehrálo. Komplexní informace podávají 
jednotlivé kapitoly a zejména připojené tabulky.

7.2 Organizace Archivu 
bezpečnostních složek

Organizační struktura Archivu, stanovená organizačním řá-
dem platným od 1. 2. 2015, se nezměnila. ABS se i nadále 
člení na sedm oddělení a Kancelář ředitelky. S podstatnější 
transformací je počítáno až v souvislosti s výraznějším utlu-
mením agendy zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje 
a odporu proti komunismu. Organizační schéma je obsaže-
no v příloze č. 4.

7.3 Činnost Kanceláře ředitelky

7.3.1  Personální situace ABS
Do  personální situace Archivu bezpečnostních složek se 
výrazně promítá zákon o  státní službě č. 234/2014 Sb. Vý-
běrová řízení, jimiž jsou obsazována všechna volná služební 
místa, jsou administrativně velmi náročná. Státní služba na-
víc rozhodně není magnetem, který by nyní, v době ekono-
mického růstu, přitahoval desítky schopných uchazečů. Ně-
které pozice (personalista, interní auditor) se daří obsazovat 
až po řadě měsíců, jindy archiváři a historici odcházejí mimo 
obor do lépe placené soukromé sféry.

K 31. 12. 2017 pracovalo v Archivu 155 zaměstnanců, z toho 
30 na  zkrácený pracovní úvazek. Do  pracovního pomě-
ru v  ABS nastoupilo v  roce 2017 celkem 19 zaměstnanců, 
do  služebního poměru 9 zaměstnanců. Pracovní poměr 
ukončilo 14 zaměstnanců (z toho šlo o 1 výpověď z pracov-
ního poměru bez udání důvodu, 3 dohody o skončení pra-
covního poměru bez udání důvodu, 9 skončení pracovního 
poměru na  dobu určitou, 1 skončení pracovního poměru 
v důsledku úmrtí), služební poměr skončil 10 zaměstnancům 
(1 skončení služebního poměru na dobu určitou, 1 skončení 
služebního poměru z důvodu dovršení věku, 1 skončení slu-
žebního poměru ve zkušební době a 7 skončení služebního 
poměru na žádost zaměstnance).

Z celkového počtu 157 rozpočtovaných míst je 88 míst slu-
žebních a 69 míst pracovních. 

Faktický stav včetně genderové statistiky ukazuje následující 
tabulka:

Přehled počtu systemizovaných míst ABS
Rok 2017

limit 157

skutečnost 155

Genderová statistika

zaměstnanci – muži 64

zaměstnanci – ženy 91

Přepočtený stav zaměstnanců k  31. 12. 2017 byl 142, 
průměrný přepočtený počet státních zaměstnanců byl 
81 a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 61.

Realizované dohody o pracovní činnosti 
a o provedení práce
V roce 2017 bylo realizováno 29 dohod o provedení práce.

Mateřské dovolené
V  roce 2017 nastoupily 3 ženy na  mateřskou dovolenou 
a 11 žen přešlo z mateřské na rodičovskou dovolenou.

7.3.2  Vzdělávání v ABS

Vstupní vzdělávání pro nové zaměstnance
Zaměstnanci, kteří byli přijati do služebního či pracovního 
poměru, byli seznámeni se základními interními normami 
Archivu (služební předpisy, řády, pokyny a  směrnice ředi-
telky ABS) a zaškoleni v činnostech, jejichž vykonávání jim 
bylo svěřeno. 

Obecnou část úřednické zkoušky, kterou dle zákona o státní 
službě musí vykonat státní zaměstnanci, absolvovalo 6  za-
městnanců ABS, 5 z nich současně vykonalo i její zvláštní část.

Prohlubující vzdělávání
Celkem 33 zaměstnanců Archivu se zúčastnilo 20 různých 
školení, seminářů a  kurzů týkajících se služebního zákona, 
spisové služby a spisového a skartačního řádu, práce s pro-
gramem PEvA a změn zákonů v oblasti účetnictví, sociálního 
a zdravotního pojištění a daní.
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Do  jazykových kurzů angličtiny, zajišťovaných jazykovou 
školou EDUA Languages, s.r.o., bylo přihlášeno celkem 
14 zaměstnanců. 

V posledním čtvrtletí roku 2017 bylo intenzivně řešeno výběro-
vé řízení na nového poskytovatele jazykových kurzů, zejména 
v souvislosti se značným zájmem archivářů o kurzy německé-
ho jazyka, jehož znalost je potřebná jak pro práci s některými 
německojazyčnými archiváliemi, tak pro komunikaci s badateli.

7.3.3  Právní činnost Kanceláře ředitelky

Soudní spory
V  soudní agendě, která se Archivu nějakým způsobem tý-
kala, převažovaly v  roce 2017 žaloby o  ochranu osobnosti 
podané většinou v předešlých letech.
–   Žaloba o ochranu osobnosti podaná v roce 2011 (požada-

vek zadostiučinění částkou 300 000 Kč) byla projednávána 
na základě dovolání žalobce k Nejvyššímu soudu ČR. Toto 
řízení bylo přerušeno do doby, než Ústavní soud ČR roz-
hodne o zrušení § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o ar-
chivnictví a spisové službě, jako rozporného s čl. 8 Úmluvy 
o  ochraně lidských práv a  základních svobod (šlo o  his-
toriky ostře sledovanou kauzu možného zrušení výjimky 
umožňující nahlížet do  archiválií bezpečnostních složek 
a některých dalších původců bez ohledu na osobní údaje 
v  nich obsažené). Ústavní soud žádosti nevyhověl. Poté 
v dubnu roku 2017 Nejvyšší soud ČR rozsudkem dovolání 
zamítl, nepřiznal náklady řízení žalobci pro neúspěšnost, 
Archivu náklady nevznikly. 

–   Vrchní soud v Praze zrušil rozhodnutí soudu nižšího stup-
ně v  žalobě o  ochranu osobnosti z  roku 2012 o  úhradě 
nákladů řízení na základě odvolání ABS v jeho prospěch. 
Podle pravomocného rozhodnutí soudu byl proveden vý-
maz žalobce z elektronické evidence. 

–   Ve věci žaloby o ochranu osobnosti (vydání listin z vyšet-
řovacího spisu bývalé StB), podané v roce 2014 poté, co 
Městský soud v  Praze žalobu zamítl, podal žalobce od-
volání k  Vrchnímu soudu v  Praze. Ten svým usnesením 
rozsudek zrušil a věc vrátil k projednání soudu 1. stupně. 
Jednání dosud nebylo nařízeno. 

–   V žalobě o ochranu osobnosti z roku 2015, vedené proti 
Ministerstvu vnitra ČR, ustanovil soud znalce a uložil ABS 
součinnost, což bylo ze strany Archivu splněno. Původně 
žaloba směřovala i proti Archivu, ale v této části byla ža-
lobcem vzata zpět. 

–   V žalobě o ochranu osobnosti podané v roce 2016 byl ABS 
jedním ze žalovaných, soud část žaloby týkající se Archi-
vu (provedení výmazu z  elektronické evidence) vyloučil 
po  vyslovení své místní nepříslušnosti k  samostatnému 
projednání u  místně příslušného soudu. Řízení bylo za-
staveno po zpětvzetí žaloby. Žalobce ovšem podal novou 
žalobu, kde je opět jedním ze žalovaných ABS. Soudní jed-
nání dosud nebylo nařízeno. 

–   Další žaloba o  ochranu osobnosti, podaná v  roce 2016, 
byla projednána, avšak soud i  zde vyslovil místní nepří-
slušnost. Místně příslušný soud dosud řízení nezastavil, 
ačkoliv Archiv ve svém vyjádření uvedl, že výmaz z elek-
tronické evidence na základě pravomocného rozhodnutí 
již provedl.

–   Ve  věci žaloby z  roku 2016 o  vydání věci – listiny – byl 
vydán rozsudek, který nabyl právní moci a vykonatelnosti 
v roce 2017. Na základě tohoto rozhodnutí byl ABS nucen 
listinu vydat. 

–   V roce 2016 byla podána další žaloba o ochranu osobnosti, 
kde v  roce 2017 soud rozhodl, že namísto MV ČR bude 
jednáno s  Archivem v  otázce výmazu (odvolání nebylo 
přípustné). Dosud nebylo nařízeno jednání.

Jak je z  přehledu patrné, definitivní verdikty v  žalobách 
o ochranu osobnosti jsou většinou během na dlouhou trať. 
V roce 2017 bylo ukončeno několik soudních sporů z let pře-
dešlých, Archivu náklady nevznikly.

Další soudní spory nebyly dosud ukončeny. V roce 2017 byla 
podána jedna žaloba o ochranu osobnosti proti žalovaným 
Ministerstvu obrany (MO) ČR, Ministerstvu vnitra (MV) ČR 
a Archivu. Avšak jak MO ČR, tak ABS nejsou v takovém sporu 
pasivně legitimovány (tj. nejsou původcem zásahu do osob-
nosti člověka – nemají povinnost, jejíhož splnění se žalobce 
soudní cestou domáhá nebo která má být určena), tuto po-
vinnost má pouze MV ČR. 

Archiv byl úspěšný v pracovněprávním sporu o neplatnost 
výpovědi z  pracovního poměru. Soud prvního stupně sice 
vyhověl žalobci, který si výpověď vyzvedl v době pracovní 
neschopnosti, ale odvolací soud tento rozsudek změnil a ža-
lobu zamítl. Žalobce podal dovolání.

V  roce 2017 obdržel ABS také žádost o  prošetření trest-
ného činu, musel ji ovšem odmítnout z  důvodu věcné 
nepříslušnosti.

Vyřizování žádostí podle zákona 
č. 106/1999 Sb. za rok 2017
V roce 2017 byly ABS zaslány 4 žádosti, kterým bylo vyho-
věno, z toho ke 2 žádostem bylo podáno odvolání a až poté 
byla informace poskytnuta. V  jednom případě byla poskyt-
nuta informace k žádosti zaslané Archivu v roce 2013, a to 
na základě rozhodnutí soudu.

Jedna ze žádostí o  poskytnutí informace spočívala v  dolo-
žení dokumentů ohledně stavebního řízení na  stavbě za-
teplení obvodového pláště objektu ABS Braník, a to žádosti 
o stavební povolení (poskytnuta i s přílohami) a rozhodnutí 
o stavebním povolení (dokument byl žadateli – zhotovite-
li stavby protokolárně předán před zahájením předmětné 
stavby). Dále byla požadována informace o peněžních část-
kách fakturovaných TDI (poskytnuto) a  odborný posudek, 



44 který si nechal vypracovat povinný subjekt. Tato informace 
poskytnuta nebyla, bylo vydáno rozhodnutí o  částečném 
odmítnutí s odůvodněním, že pro povinného by poskytnutí 
této informace znamenalo jeho znevýhodnění v postavení 
objednatele. Žadatel se odvolal a byl úspěšný. Po uhrazení 
poplatku dle sazebníku ABS mu byla informace poskytnuta. 

Další žadatel chtěl vědět, jaké zaměstnance a  v  jakých 
pozicích v organizační struktuře Archiv zaměstnává, a to 
ve  formě zveřejnitelného seznamu. Žádost byla odmít-
nuta. Žadatel podal odvolání, ABS následně po  zvážení 
informaci poskytl. 

Také další žádost směřovala k organizační struktuře Archivu 
včetně jeho zaměstnanců. Žádosti bylo vyhověno.

Následující požadavek se týkal kontaktů Archivu s konkrétní 
osobou. 

Poslední poskytnutá informace se vztahovala k  žádosti za-
slané Archivu v roce 2013 a týkající se docházky a pracovní 
náplně zaměstnankyně ekonomického oddělení. Žádost 
byla zamítnuta, po odvolání bylo Ústavem pro studium to-
talitních režimů rozhodnutí potvrzeno. Následovala správní 
žaloba proti Ústavu. Městský soud v Praze vydal rozhodnutí, 
kterým nařídil požadované informace poskytnout. 

Všechny poskytnuté informace byly umístěny na  webové 
stránky ABS.

Celkem vyřízeno žádostí 5

Poskytnutí informací k žádostem podaným 
v roce 2017

4

Poskytnutí informací z předchozího období 1

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1

Rozhodnutí o částečném odmítnutí 1

Odloženo pro nezaplacení poplatku 0

Odvolání 2

– odvolání vyhověno 2

– potvrzeno rozhodnutí 1. stupně 0

Dosud neukončené řízení 0

7.4 Odborná archivní činnost

7.4.1  Přejímky a delimitace archiválií 
a archivních souborů
Archiv bezpečnostních složek spravoval k 31. 12. 2017 celkem 
751 archivních souborů o celkové metráži 20 007,16 bm.

Skartační řízení a vnější akvizice 
a delimitace
Během roku 2017 neproběhly rozsáhlejší akvizice a delimi-
tace archivních souborů. Přebírání rozsáhlejších přírůstků 
ostatně znemožňuje i stávající prostorová nouze pražských 
pracovišť zapříčiněná pokračující rekonstrukcí budovy 
Siwiecova (v  jejímž důsledku došlo na  přelomu let 2016 
a 2017 k sestěhování zaměstnanců ABS v Praze ze tří budov 
do dvou a k poskytnutí části objektu Braník do užívání ÚSTR).

Archiv převzal v rámci skartačního řízení v roce 2017 od růz-
ných součástí MV, popř. dárců a  jiných organizací celkem 
151 kartonů a  124 balíků písemností o  celkové metráži 
31,46 bm. Celkově bylo vypracováno 9 skartačních proto-
kolů. Archiválie byly přebírány především od různých útva-
rů Policie ČR. Nejrozsáhlejším přírůstkem byla akvizice tzv. 
spisů cizinců od Cizinecké policie ČR v rozsahu 100 kartonů, 
za zmínku stojí i převzetí 51 kartonů archiválií bývalé I. sprá-
vy SNB (rozvědky), které byly Archivu předány Úřadem pro 
zahraniční styky a informace.

Podrobný soupis delimitací a  akvizic je uveden v  příloze 
č. 17.

Vnitřní delimitace a stěhování
Rozsáhlé přesuny archiválií probíhaly hlavně koncem roku 
2016. V roce 2017 bylo přemístěno jen menší množství ar-
chivních souborů nebo jejich částí. Šlo zejména o  spisový 
fond bývalého Odboru vnitřní ochrany SNV v rozsahu bez-
mála 700 kartonů, který byl přestěhován z  budovy Struha 
do budovy na Branickém náměstí. Malé množství archiválií 
bylo delimitováno do Kanic.



457.4.2  Zpracování a zpřístupňování 
archiválií a archivních souborů
Při zpracování archiválií pokračoval ABS v  plnění dlouho-
dobých úkolů a vytváření archivních pomůcek. Na webo-
vých stránkách Archivu byly publikovány některé archiv-
ní pomůcky vytvořené během roku 2016 (např. inventář 
fondu Správy sledování, manipulační seznam části sbírky 
Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy, konkrétně 
vyšetřovacích spisů StB KS SNB České Budějovice nebo 
prozatímní soupis archivní sbírky Muzeum Sboru národní 
bezpečnosti a vojsk Ministerstva vnitra) a probíhalo i po-
stupné zpracování pomůcek nových, jako byl např. soupis 
další části spisového materiálu fondu Zpravodajské správy 
Generálního štábu ČSLA nebo inventář fondu 19. děčínské 
brigády Pohraniční stráže.

Archiv také dle plánu pokusně zprovoznil tzv. systém ELZA 
– aplikaci pro pořádání v souladu se Základními pravidly pro 
zpracování archiválií, která je vyvíjena v gesci odboru archiv-
ní a  spisové služby MV. Nasazení provázely předpokládané 
těžkosti, nicméně díky spolupráci pověřených zaměstnanců 
s pracovníky z IT úseku ABS a externisty se koncem roku po-
dařilo uspořádat první zkušební fond – manipulační seznam 
fondu Oddělení StB Hodonín. 

Jedním z nejdůležitějších cílů Archivu v roce 2017 bylo pod-
statné zvýšení počtu archiválií přístupných prostřednictvím 
aplikace eBadatelna. Pro rozšíření aplikace o svazkové fondy 
byla nezbytná ruční kontrola a doplnění metadat u digitali-
zovaných archiválií, zahrnující zejména opravu špatně po-
jmenovaných adresářů s digitalizáty, kontrolu, zda archiválie 
nepodléhá zvláštnímu způsobu zpřístupnění, odstranění 
překlepů ve  jménech a datech porovnáním s registračními 
a archivními protokoly apod. Díky tomu se v průběhu roku 
podařilo do eBadatelny přidat velké množství svazků kontra-
rozvědného rozpracování a svazků tajných spolupracovníků 
(viz kapitola 7.4.3. této zprávy).

Zpracování, pořádání a inventarizace 
archiválií
V této oblasti se archiváři zaměřili na dokončení rozpracova-
ných manipulačních pomůcek a prvotních soupisů archiválií 
k  fondům doposud badatelům víceméně nepřístupným. 
Zpracovány a  připraveny k  jazykovým korekturám byly 
manipulační seznamy částí sbírky Správa vyšetřování StB – 
vyšetřovací spisy (4 soupisy spisů archivovaných v rámci KS 
SNB Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové a Ostrava). 
Byla provedena kompletní revize soupisu fondu 323, vel-
mi výrazně pokročila příprava soupisu další části archiválií 
fondu Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA – tzv. 
neoperativní část (zpracováno 107 kartonů, ke zpracování 
zbývá posledních 30 kartonů) a tzv. materiálů trvalé hodno-
ty (MTH) I. správy (100 kartonů, celkově je hotová téměř 
polovina fondu). Byl dokončen výpis údajů z archiválií části 

fondu svazků vojenské kontrarozvědky (skartační protokoly 
VKR – osobní svazky). Ze získaných dat bude možno zpra-
covat odkazovou databázi a  následně archivní pomůcku, 
která poskytne orientaci v  této doposud nevyužívané části 
fondu. Bylo dokončeno přidělování nových archivních čísel 
u 187 kartonů svazků Správy sledování, což znamená jejich 
jednodušší dohledávání. Zpracováním, zahrnujícím kromě 
inventury také manipulaci a  přidání nových obalů, značně 
narostl původní rozsah tohoto archivního souboru, takže 
nyní činí 797 kartonů.

Velký kus práce byl odveden při revizi fondu 425 (Židovské 
organizace – zpracováno 189 kartonů) a 134 (Německé sou-
dy v Protektorátu Čechy a Morava – zpracováno 60 karto-
nů), přičemž byly mj. vypsány údaje pro rozšířenou archivní 
pomůcku. Naopak stěhování a velký badatelský nápor v prv-
ním pololetí pozdržely dokončení rozpracovaných pomůcek 
na 2. oddělení. Inventáře části fondu A 2/10 (Sekretariát fe-
derálního Ministerstva vnitra) a fondu A 36 (Správa kontra-
rozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli), které byly dokon-
čeny až v závěru roku, čekají na finalizaci jazykových korektur 
a rozhodnutí o formě zveřejnění. Kvůli technickým obtížím 
při konverzi, nárokům na nesystematickou (tj. ad hoc) digi-
talizaci a personálním problémům 4. oddělení se nepodařilo 
revidovat plánovaný objem archivních pomůcek. Naopak 
bylo dokončeno pořádání fondu 19. brigády Pohraniční strá-
že Děčín a pokračují práce na inventáři tohoto fondu. 

Rozvoj databázových vyhledávacích 
nástrojů Archivu
Jak již bylo zmíněno výše, jedním z  nejdůležitějších úko-
lů roku 2017 byla příprava digitálních reprodukcí svazků 
kontrarozvědného rozpracování a svazků tajných spolupra-
covníků pro doplnění do eBadatelny. Celkem bylo ověřeno 
a  upraveno zhruba 20  000 signatur. Mimo aplikaci zůsta-
lo posledních zhruba 6000 signatur, které prozatím není 
možné do  eBadatelny nahrát buď proto, že mají zákonem 
omezené předkládání, nebo u nich v průběhu kontroly byly 
zjištěny značné nejasnosti v  metadatech (duplicitní nebo 
chybná digitalizace), popř. jiné vážnější problémy. 

Velmi významnou aktualizací stávajícího lustračního systé-
mu se stalo doplnění přepracované databáze objektových 
svazků (1 582 000 záznamů) a navazující zrušení používa-
ných pomocných databází. 

Dle plánu pokračovalo rozšiřování dalších zdrojů dat. K zá-
věru se pomalu chýlí přepis původních tištěných archivních 
pomůcek, z nichž mnohé vznikly ještě v 80. letech, když byl 
tehdejší archiv MV umístěn ve Spišském Podhradí. Přepsané 
pomůcky jsou postupně vkládány do  eBadatelny. Během 
roku 2017 bylo transkribováno více než 93  000 záznamů 
z  inventářů především bývalých krajských správ a  útva-
rů VB. V  souvislosti s  tvorbou a  revizí archivních pomůcek 
bylo nově vytěženo 16 573 záznamů z  fondu 425 a 4506 



46 záznamů z  fondu 134. Dokončena byla rovněž databáze 
osobních evidenčních karet (800 nových záznamů) a pokra-
čovalo doplňování rejstříku u fondu Inspekce MV. Mimo plán 
proběhl rovněž přepis 7 dohledaných a doposud nepřepsa-
ných protokolů svazků kraje Plzeň (cca 22 260 záznamů).

Celkový přehled o  zpracování archiválií a  rozvoji evidencí 
podává příloha č. 18.

7.4.3  Využívání archiválií, služby 
badatelům a úřední činnost
Několikrát zmíněné stěhování, které proběhlo počátkem 
roku 2017 v  souvislosti s  přípravou rekonstrukce budovy 
Siwiecova, mělo největší dopad v oblasti badatelského vy-
užívání archiválií. Bylo zapotřebí nejen sloučit badatelnu 
Siwiecova s badatelnou Struha, ale i zabezpečit přesun lust-
račního pracoviště do nových prostor v budově na Branic-
kém náměstí, což kladlo velké nároky nejen na provozní úsek 
a na obě archivní oddělení, pod něž tyto badatelny spadají, 
ale i na úsek IT. Kvůli výpadkům v činnosti těchto pracovišť se 
během prvního čtvrtletí objevil převis nevyřízených žádostí, 
který se podařilo vyřešit během léta. Velký nápor zažívala 
badatelna na Struze, ale díky dobré organizaci práce a mi-
mořádnému úsilí zaměstnanců badatelny nebylo prozatím 
nutno přistoupit k  objednávání badatelů na  konkrétní ter-
mín. Nepochybným úspěchem bylo rozsáhlé rozšíření eBa-
datelny, která se rozrostla o několik milionů skenů.

Provoz badatelen
Po  sloučení badatelen se očekával úbytek počtu badatelů, 
protože mnoho z nich původně navštěvovalo obě pražské 
badatelny ABS. Pokles počtu badatelů byl však mnohem niž-
ší, než se předpokládalo (cca jen o 200), obdobně jako počtu 
badatelských návštěv (cca jen o 250). Může to znamenat, že 
návštěvnost setrvale narůstá, což bude možné ověřit tepr-
ve v následujícím roce. V celkových číslech tak v roce 2017 
přišlo do badatelen Archivu 2035 zájemců o studium archi-
válií, kteří vykonali 4370 badatelských návštěv. Předloženo 
jim bylo celkem 60 391 signatur. Jde o zdaleka nejvyšší číslo 
za dobu existence ABS. Svoji roli zde patrně sehrála skuteč-
nost, že v průběhu roku se objevilo několik badatelů, kteří si 
nezávisle na sobě objednali ke studiu velké množství nega-
tivů ze sbírky bývalého Muzea SNB. Sbírka je doposud uspo-
řádána muzejním způsobem, takže každá část (někdy i po-
líčko) negativu má své číslo. Tím došlo ke  zvýšení objemu 
předkládaných archiválií minimálně o  cca 10  000–15 000. 
I přes tuto skutečnost je objem předkládaného materiálu mi-
mořádně velký, což mj. potvrzuje trend převahy odborného 
zájmu nad osobním.

Ze zajímavějších badatelských témat lze kromě očekáva-
telného vyššího zájmu o archiválie se vztahem k Chartě 77 
a chartistům vybrat např. zkoumání historie skautingu, dě-
jin Romů, vězeňství, česko-polských vztahů za  normaliza-
ce nebo vývoje četnictva v  různých regionech. Badatelsky 

žádaná je i otázka působení Československa na Blízkém vý-
chodě a  jeho vztah k mezinárodnímu terorismu. Okolnosti 
mimo Archiv zapříčinily vzedmutou vlnu zájmu o archiválie 
k některým konkrétním osobám (Jiří Kajínek, Karel Srp). 

Jako obvykle ABS navštívili badatelé z pestré směsice institu-
cí a z nejrůznějších koutů světa. Převahu si pochopitelně drží 
historici Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR či Vojenského his-
torického ústavu, studenti vysokých škol, pracovníci různých 
muzeí a členové zájmových sdružení (Občanské sdružení Pa-
měť, Post Bellum aj.) z České republiky. Ze zahraničí dojíždějí 
zejména badatelé z okolních zemí, ale i z dalších částí Evropy 
a Severní Ameriky. Z méně obvyklých států lze uvést Švéd-
sko, Austrálii, Japonsko, Argentinu nebo Brazílii.

Ve  14 případech se badatelny staly jedním z  míst natáče-
ní nejrůznějších dokumentů, z  nichž za  zmínku určitě stojí 
divácky atraktivní cyklus Třináctá komnata nebo projekt 
Moravští Chorvaté – umlčený národ, který vznikl v  ČT Ost-
rava a  jehož štáb zamířil na  pracoviště Archivu v  Kanicích. 
Badatelny se jinak často objevovaly ve zpravodajských a na-
učných pořadech všech hlavních stanic (ČT, Prima, Nova), 
a to i díky dvěma tiskovým konferencím pořádaným přímo 
v badatelně Struha. 

Celkový přehled činnosti badatelen je uveden ve  dvou ta-
bulkách v rámci přílohy č. 19.

Provoz eBadatelny
Úspěšné a  veřejností oceňované zprovoznění dálkového 
přístupu k archiváliím prostřednictvím aplikace eBadatelna 
v roce 2016 zavázalo ABS k další práci na rozšíření možností 
bádání prostřednictvím internetu. Roli hrálo nejen zvyšování 
badatelského komfortu, ale i nutnost otestování robustnosti 
systému a plánovaných vylepšení. Do konce roku se poda-
řilo přidat velké množství digitálních reprodukcí. Šlo přede-
vším o  již zmíněné digitalizované archiválie fondů svazků 
kontrarozvědného rozpracování a svazků tajných spolupra-
covníků – celkem více než 4 miliony skenů. Přidány byly ale 
i další fondy (IV. a VI. díl Sekretariátu federálního Ministerstva 
vnitra – A 2/4, A 2/6). Na přelomu let 2016 a 2017 bylo v eBa-
datelně přístupno 4 708 355 skenů a 46 inventářů s 42 170 
záznamy. V roce 2017 bylo zaregistrováno 435 nových bada-
telů. Celkově navštívilo v roce 2017 eBadatelnu 1059 bada-
telů, kteří si prohlédli 17 426 inventárních jednotek. 

Údaje o využívání a doplňování eBadatelny ukazuje příloha 
č. 19.
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žádostí
Během roku 2017 odeslal Archiv celkem 2675 odpovědí 
na  badatelské žádosti (viz příloha č. 20). Množství zpra-
covaných žádostí se udrželo přibližně na úrovni roku 2016. 
Stejně jako každý rok byly k některým badatelským dotazům 
zpracovány podrobné rešerše. Na ukázku lze vybrat např. té-
mata mezinárodních vztahů ČSSR s Kyprem, Uruguayí nebo 
Vietnamem, repatriace a reemigrace z Jižní Ameriky, odbo-
jové činnosti vojvodinských Slováků, Jugoslávie či posádky 
sovětské armády v Milovicích. Za zmínku stojí i dohledávání 
a  výběr archiválií dokumentujících vývoj bezpečnostních 
sborů na Ivančicku pro místní regionální muzeum. 

Do úřední agendy patří i výsledky činnosti lustračního praco-
viště (celkový přehled je uveden v příloze č. 21). Oproti roku 
2016 došlo ke snížení počtu jmen prověřovaných v úředních 
žádostech a naopak ke zvýšení počtu jmen v žádostech ba-
datelských. Díky personálnímu posílení pracoviště se poda-
řilo postupně eliminovat převis nevyřízených žádostí způso-
bený stěhováním.

Agenda zákona č. 262/2011 Sb.
Agenda i pracoviště ABS, které ji má na starost, prošly během 
roku výrazným vývojem. Předpoklad, že postupem času do-
jde k útlumu agendy, nebyl naplněn, neboť na začátku roku 
2016 Archiv obdržel velké množství žádostí o vydání osvěd-
čení účastníka odboje a odporu proti komunismu, které byly 
na Ministerstvo obrany podány ze strany občanských sdružení 
(na prvním místě KPV ČR). Žádosti se vztahovaly především 
k zemřelým osobám. Ve sledovaném období Archiv přijal a za-
evidoval měsíčně průměrně cca 27 nových žádostí o spolu-
práci ve věci agendy tohoto zákona (v roce 2016 v průměru 8). 
Pracovníci oddělení, s nimiž se počítalo i pro jiné pracovní úko-
ly, tedy museli vyřizovat opět především odborná stanoviska. 
Přesto mají nezanedbatelný podíl i na rozšíření eBadatelny. 

V průběhu roku byl chod oddělení opakovaně narušen per-
sonálními problémy. K  několika odchodům zkušených za-
městnankyň na mateřskou dovolenou se přidružily dlouho-
dobé zdravotní potíže dalších zaměstnanců, jež u některých 
z nich vyústily i v jimi podané žádosti o ukončení služebního 
poměru. I tak se díky nasazení zbylých zaměstnanců nako-
nec podařilo vypracovat více stanovisek, než bylo Archivu 
doručeno, přestože v absolutních číslech se jedná o značný 
pokles. Svoji roli při tomto snížení sehrály kromě výše uve-
dených skutečností také některé náročné – po časové i od-
borné stránce – žádosti o  vydání osvědčení účastníka od-
boje a odporu proti komunismu. Šlo zejména o provázané 
církevní procesy, popř. žádosti o vydání osvědčení účastníků 
odboje a odporu významným představitelům českosloven-
ského disentu. Celkem bylo na MO odesláno 375 stanovisek. 
Ke zpracování jich zbývá přibližně 140.

Celkový souhrn této agendy za rok 2017 podává příloha č. 22.

7.4.4  Ochrana archiválií a digitalizace
V  roce 2017 pokračovala pracoviště digitalizace Archivu 
v práci bez výrazných problémů. Kvůli opětovnému nárůstu 
agendy třetího odboje vzrostl požadavek na digitalizaci ar-
chiválií ad hoc, tedy mimo plánovanou systematickou digi-
talizaci, což zpomalilo přípravu některých systematicky ske-
novaných fondů. Neustále roste množství archiválií, jejichž 
příprava je dle platné směrnice spojena se značnými obtíže-
mi. To platí zejména u svazků a starých archiválií, které častěji 
vyžadují restaurátorské zásahy. Díky dobré práci restaurátorů 
se daří většinu urgentních požadavků průběžně vyřizovat.

K podstatné změně došlo v oblasti spolupráce s ÚSTR, resp. 
jeho digitalizačním pracovištěm. Digitalizační pracoviště 
Ústavu, které je po  přestěhování umístěno v  budově ABS 
Braník, zaměřuje v  souladu se zákonem své kapacity stále 
více na digitalizaci dokumentů a archiválií, jež nepocházejí 
z Archivu bezpečnostních složek. Aktuálně se věnuje zpraco-
vání monitorů Rádia Svobodná Evropa, které jsou ve správě 
Národního muzea. Pro digitalizaci archiválií Archivu tak slou-
ží jen menší část kapacit branického pracoviště. 

Ochrana archiválií
Náhrada poškozených obalů archiválií byla v  roce 2017 
omezena na nezbytné minimum, aby se pracovní síly mohly 
věnovat naléhavější práci, především přípravě k digitalizaci. 
I  přesto bylo vyměněno téměř 1150 kartonů. Specifickou 
činností je v  tomto ohledu ochrana atypických dvouroz-
měrných a trojrozměrných předmětů ze sbírky Muzea SNB. 
Restaurátoři předměty čistí a ukládají do speciálních obalů 
na míru. Z běžných činností pokračovalo dlouhodobé měře-
ní hodnot pH u archiválií odkyselených v letech 2010–2013, 
monitoring klimatických podmínek v  archivních depozitá-
řích či konzultace a proškolování zaměstnanců při přípravě 
na digitalizaci. Rovněž byly vypracovány dva posudky archi-
válií z důvodu jejich zapůjčení na výstavy.

Odborná restaurátorská a konzervátorská 
činnost
Jak již bylo řečeno výše, většinu kapacity restaurátorského oddě-
lení pohlcují ambulantní opravy před digitalizací nebo hromad-
ným odkyselením (celkem 40 signatur, 12 knih, 22 jednotlivin) 
a  akutní zákroky dle požadavků jednotlivých oddělení. V  této 
souvislosti je nutno upozornit na rozsáhlý zásah na poškozené 
archiválii a. č. H-628 (svazek Jan Palach) o  rozsahu 6 kartonů, 
který byl prováděn z důvodu plánované ochranné digitalizace. 
Dlouhodobým úkolem zůstává komplexní restaurování archivní 
kulturní památky vyšetřovacího spisu V-6301 MV „Akce Střed“. 

Technologií Neschen bylo ošetřeno celkem 80  330 listů 
archiválií. Obdobně jako v roce 2016 pokrylo přípravu archi-
válií na odkyselení 3. oddělení, které přichystalo především 
archiválie z fondu H 1. Celkem bylo k odkyselení připraveno 
85 kartonů archiválií. 
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V roce 2017 bylo k systematické digitalizaci připraveno 326 
kartonů, 96 knih a  51 personálních spisů – celkem 
2013 inventárních jednotek (signatur). Na  2. odděle-
ní byla výrazně navýšena příprava Historického fondu MV, 
na 3. oddělení bylo navíc připraveno 12 kartonů fondů H 1 
A 6/4. Mimo systematickou digitalizaci byly pokrývány zvý-
šené potřeby agendy třetího odboje – např. na 2. oddělení 
o polovinu více než v předcházejícím roce. Menší část tvořila 
redigitalizace (kolem 500 inv. j.), digitalizace z důvodu ochra-
ny archiválií a ostatní typy digitalizace. Celkově bylo pro tuto 
neplánovanou digitalizaci přichystáno 1579 jednotlivých 
archiválií (signatur).

Digitalizace archiválií a její kontrola
Na celkovém množství archiválií digitalizovaných v roce 2017 
se projevilo omezení digitalizace Ústavu ve prospěch Archi-
vu. Celkem bylo digitalizováno 3470 inventárních jednotek 
(signatur) a pořízeno 551 198 souborů (skenů), přičemž pra-
coviště ÚSTR z tohoto počtu vytvořilo 37 735 skenů. Byla do-
končena digitalizace velkého množství fondů – Sekretariát 
FMV – IV., VI. a většina VII. dílu (A 2/4, A 2/6, A 2/7); Organizační 
a vnitřní správa FMV – I. a V. díl (A 6/1, A 6/5); fond záznamních 
listů VKR (ZL VKR). Pokračovala digitalizace rozsáhlých fondů 
MV ČSR (H 1-) a Historického fondu MV. 

Kontrola digitalizace se věnovala kromě průběžných po-
žadavků na předkládání, v  jejichž rámci bylo zrevidováno 
282  inventárních jednotek nebo signatur, zejména sys-
tematické revizi fondů určených pro eBadatelnu. Výrazně 
nad rámec plánu pokročily práce především u fondu 425. 
Celkem bylo systematicky zrevidováno 267 kartonů. Při 
kontrole tzv. kartotéky bývalého Studijního ústavu MV bylo 
zrevidováno cca 276 000 karet. 

Sumární statistiku činností souvisejících s přípravou na digi-
talizaci a kontrolou obsahuje příloha č. 23.

7.4.5  Vědecká, publikační a prezentační 
činnost
Tiskové konference pořádané archivy nejsou příliš časté, ale 
ta, kterou v červnu 2017 uspořádal Archiv bezpečnostních 
složek, vzbudila značný zájem médií. Jejím důvodem bylo 
spuštění unikátní webové aplikace Útvary federálního Mini-
sterstva vnitra, která vznikala ve  spolupráci s  ÚSTR. Aplika-
ce umožňuje vyhledávání konkrétního útvaru federálního 
Ministerstva vnitra (FMV) v kterémkoliv časovém okamžiku 
od  1. 3. 1969 do  15. 2. 1990 a  zobrazení jeho struktury až 
na  úroveň odborů i  s  popisem toho, co přesně měly tyto 
součásti v náplni práce. Představuje tak neocenitelnou po-
můcku při studiu historie FMV. U  útvarů StB byli doplněni 
i příslušní náčelníci, takže aplikace pomůže i s personálním 

vyhledáváním. Každý příslušník má na  webu svoji fotogra-
fii, seznam zastávaných vedoucích funkcí a  díky propojení 
na útvar je možné udělat si rychle představu o  tom, jakou 
problematiku měl na starosti. 

Archiv poskytl své prostory rovněž k  novinářské premiéře 
dokumentárního cyklu o životě v normalizačním Českoslo-
vensku Příběhy 20. století, pro nějž byly využity některé ar-
chiválie bezpečnostních složek, a také k tiskové konferenci, 
na níž ředitel banskobystrického Múzea Slovenského národ-
ného povstania Stanislav Mičev představil získané záznamy 
o Čechoslovácích, kteří prošli systémem GUPVI (Hlavní sprá-
va vojenských zajatců a internovaných). 

Při příležitosti dne otevřených dveří (viz níže) připravil Archiv 
jednu výraznou novinku – speciální trasu pro příznivce geo-
cachingu. Trasa Za historií s ABS byla spuštěna v červnu 2017 
a zájemce zavádí na různá místa v širším centru Prahy, která 
jsou spjatá s historií 20. století (Národní třída, Bartolomějská, 
Václavské náměstí atd.). Ke každému místu vytvořili pracov-
níci Archivu medailonky doplněné ukázkami archiválií.

V  říjnu 2017 spustil Archiv nové webové stránky, jejichž 
grafická podoba vychází z  webových stránek ÚSTR. Cílem 
při jejich vytváření byla především přehlednost a  moderní 
pojetí. Atraktivní rubrikou se nepochybně stala Archiválie 
měsíce, v  níž chce Archiv na  zajímavých ukázkách opatře-
ných vysvětlujícím komentářem přiblížit veřejnosti bohatství 
a pestrost archiválií, které spravuje.

Publikační činnost a účast na konferencích
Zaměstnanci ABS publikovali převážně ve Sborníku Archivu 
bezpečnostních složek, jehož patnácté číslo vyšlo koncem 
roku 2017, ale i v dalších sbornících a periodikách. 

Přehled všech publikačních počinů pracovníků Archivu ob-
sahuje příloha č. 24. 

Zaměstnanci Archivu se aktivně účastnili různých konfe-
rencí doma i v zahraničí, přestože velké pracovní vytížení 
je obvykle nutí připravovat si příspěvky ve  volném čase. 
Z hlediska archivářů byla nejvýznamnější akcí 17. celostát-
ní archivní konference v Liberci, na níž doznívala mj. kauza 
možného zrušení odst. 11 § 37 zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě. Velký zájem vzbudilo i téma 
vzdělávání v archivech. Archiv bezpečnostních složek patří 
mezi ty instituce, které tuto otázku považují za velmi dů-
ležitou, a spolu s kolegy z ÚSTR už připravuje speciální vý-
ukové programy. Referáty na dalších konferencích se týkaly 
ochrany státních hranic, digitalizace historických pramenů, 
reemigrace a repatriace i eBadatelny.

Podrobný seznam účastníků konferencí i s názvy jejich pří-
spěvků je uveden v příloze č. 25.
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Nejviditelnější akcí ABS na tomto poli byl i v uplynulém roce 
den otevřených dveří, který se konal 8. června 2017. Hlavním 
motivem byly tentokrát osudy účastníků III. odboje, což sou-
viselo s tím, že ÚSTR ve spolupráci s Archivem připravil vel-
kou výstavu k akci Světlana. Právě o ní se návštěvníci mohli 
dozvědět více jak ve  výkladech historiků, tak při krátkých 
divadelních vystoupeních, kterými archiváři den otevřených 
dveří už tradičně oživili. Několik desítek zájemců si našlo ces-
tu i na kanické pracoviště. A v Braníku si na své přišli i malí ba-
datelé, pro které byla připravena dětská cesta Po stopách od-
boje. Reportáž, která byla při příležitosti dne otevřených dveří 
natočena, je k vidění zde: https://zpravy.idnes.cz/archiv-bez-
pecnostnich-slozek-zpristupni-svazky-stb-kubisova-me-
dek-117-/domaci.aspx?c=A170608_152407_domaci_pku.

Výrazný podíl na exkurzích, které ABS v roce 2017 navštívily, 
měli účastníci projektu Příběhy našich sousedů. Jde o  sou-
těž neziskové organizace Post Bellum zaměřenou na  žáky 
druhého stupně základních škol a  nižších tříd víceletých 
gymnázií. Jednotlivé týmy navštíví pamětníka, natočí jeho 
vzpomínky, prozkoumají dostupné archiválie či dokumenty 
a za pomoci odborníků vytvoří rozhlasovou, televizní nebo 
psanou reportáž, kterou pak vyhodnotí odborná porota. 
Zamířili k nám ovšem též studenti domácích i zahraničních 
vysokých škol a  pracovníci dalších institucí. Určitou perlič-
kou byla návštěva zaměstnanců Dopravního podniku města 
Brna na kanickém pracovišti.

Přehled exkurzí ukazuje příloha č. 26.

V roce, kdy jsme si připomínali 40. výročí zveřejnění Char-
ty 77, se Archiv stal partnerem třicetidílného seriálu deníku 
Lidové noviny, pro nějž vytipoval a dohledal řadu archivá-
lií dle zadaných témat. Cyklus se zaměřil na příběh zrodu 
Charty 77, její podstatné mezníky, nejdůležitější signatáře, 
ale také na dobový kontext. 

Dalším projektem realizovaným ve  spolupráci s  Archi-
vem byla nová stálá expozice Muzea komunismu, která 
byla slavnostně otevřena symbolicky dne 21. srpna 2017 
na  pražském náměstí Republiky. Návštěvníkovi se nabí-
dl sugestivní pohled na  éru komunismu se zaměřením 
na  Československo z  různých pohledů – na  každodenní 
život, politiku, historii, sport, ekonomiku, vzdělání, umění, 
mediální propagandu, Lidové milice, armádu, policii, soud-
ní a jiné donucovací instituce atd.

Originály archiválií byly zapůjčeny na výstavu Ústavu doku-
mentace a vyšetřování zločinů komunismu nazvanou Když 
se pravda měnila v  krev… a  věnovanou vyšetřovacím věz-
nicím StB, jejíž vernisáž se uskutečnila v  Muzeu Policie ČR 
v Praze dne 2. listopadu 2017.

Společným projektem ÚSTR, ABS a  Židovského muzea 
v Praze byla výstava Labyrintem normalizace. Židovská obec 
jako zrcadlo většinové společnosti, která proběhla v  Galerii 
Roberta Guttmanna.

K dalším výstavám, které byly realizovány Ústavem za výraz-
né účasti Archivu, viz blíže podkapitola Spolupráce s Ústa-
vem pro studium totalitních režimů.

Archiv se výrazným způsobem podílel také na dohledávání 
archiválií k  výstavě Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka. 
80  let od  úmrtí zakladatele československého státu, která se 
uskutečnila v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce. 

Archiválie spravované Archivem byly ovšem použity i na celé 
řadě dalších výstav – za všechny jmenujme alespoň tyto:

–   expozice Tajemství strakonického hradu, na hradě v tzv. Ka-
tovně ve Strakonicích;

–   výstava Příběhy míst. Topografie paměti soudobých dějin 
v kostele sv. Josefa ve Fulneku;

–   výstavy Charta story a Charta 77 ve fotografii v Salmovském 
paláci v Praze; 

–   výstava Osudy 50. let. Proces se „Zelenou internacionálou“ 
ve výstavní chodbě Regionálního muzea a galerie v Jičíně;

–   výstava Svobodní zednáři na Plzeňsku na zámku Kozel;
–   expozice Custos Turris / Strážce města ve Svatomikulášské 

městské zvonici na pražské Malé Straně;
–   nově budovaná expozice Věznice Uherské Hradiště.

Naše archiválie byly dále využity i v bezpočtu dalších publi-
kací či televizních pořadů.

Činnost ABS i úskalí při práci s archiváliemi bezpečnostních 
složek měla ředitelka Archivu možnost přiblížit čtenářům 
v rozhovoru pro časopis Naše rodina č. 13/2017. 

7.5 Spolupráce Archivu 
bezpečnostních složek 
s dalšími institucemi

Spolupráce s Ústavem pro studium 
totalitních režimů
Nejvýznamnější společnou akcí v  roce 2017 byla spolu-
práce při přípravě výstavy Případ Světlana. Proměny obrazu 
třetího odboje, jejíž vernisáž se uskutečnila 26. září 2017 
ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí 
autorského týmu byl i zaměstnanec Archivu Luboš Kokeš, 
který se na přípravě výstavy intenzivně podílel včetně prá-
ce na katalogu. Vedle toho provedli pracovníci ABS obsáhlá 
evidenční šetření k několika desítkám jmen spojených s or-
ganizací Světlana. 
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vem, byla venkovní výstava nazvaná Nemohli jsme mlčet. 
Lidé Charty 77, jejímž smyslem bylo připomenout některé 
z mluvčích hnutí, kteří se postavili do čela Charty, což bylo 
zpravidla následováno okamžitým zákazem profesního pů-
sobení a často i vězením.

Pokračovala také spolupráce na  řešení badatelského pro-
jektu Československá justice v  letech 1948–1989 a  její role při 
trestněprávní perzekuci odpůrců režimu. 

Ústav rovněž trvale spolupracuje na některých IT projektech 
Archivu, z  nichž nejviditelnější jsou již zmíněné aplikace 
eBadatelna a  Útvary FMV. Pokračovaly také práce na  kom-
plexním řešení uložení a správy digitálních reprodukcí a ně-
kterých infrastrukturních projektech. Zaměstnanci IT Ústavu 
se výrazně podíleli na správě sdílené IT infrastruktury, zálo-
hování dat a  vývoji některých drobných vnitřních aplikací. 
Koncem roku 2017 začaly obě instituce intenzivně spolu-
pracovat při řešení úkolů vyplývajících z blížící se platnosti 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Spolupráce s ostatními domácími 
institucemi
Blízkými partnery Archivu zůstávají v  souvislosti se záko-
nem č. 262/2011 Sb. i nadále Ministerstvo obrany a Etická 
komise ČR. Zástupci ABS se pravidelně účastnili otevřených 
částí jednání Etické komise i slavnostního udílení osvědčení 
účastníkům třetího odboje. 

Během roku 2017 se ředitelka ABS účastnila činnosti pracov-
ní skupiny složené ze zástupců různých archivů, která se mj. 
zabývala úpravou vyhlášky č. 645/2004 Sb., jíž se provádějí 
některá ustanovení zákona o  archivnictví a  spisové služ-
bě. Provedení některých legislativních změn je nutné kvůli 
aplikaci nálezu Ústavního soudu sp. zn. PI ÚS 3/14, ve věci 
návrhu na  vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona 
č.  499/2004 Sb., o  archivnictví a  spisové službě, ve  znění 
účinném do dne 30. 6. 2009. 

Zahraniční spolupráce 
Spolupráce se zahraničními partnery nebyla tak intenzivní 
jako v uplynulých letech. Na této situaci měla částečně podíl 
i personální obměna, k níž v některých institucích došlo.

Koncem roku 2017 se uskutečnila dvě setkání zástupců 
institucí sdružených v  European Network of Official 
Authorities in Charge of Secret Police Files. Nejprve 
to bylo 4.  prosince 2017 výroční setkání v  Bukurešti, je-
hož se bohužel nemohla zúčastnit ani ředitelka ABS, ani 
její zástupce, nicméně obě instituce zastupovala ředitelka 
Odboru výzkumu a  vzdělávání ÚSTR Blanka Mouralová. 
Na ně navázalo dne 7. prosince 2017 setkání v Budapešti, 

jehož tématem byla edukace a  popularizace archivářské 
práce a pramenů státobezpečnostní povahy. ABS na tomto 
workshopu zastupovala Jitka Bílková, která se této proble-
matice dlouhodobě věnuje.

Spolupráce s  Archivem Bezpečnostní služby Ukrajiny 
spočívala v  roce 2017 v  zaslání digitalizovaných archiválií 
vztahujících se ke katastrofě v Černobylu v roce 1986. ABS byl 
rovněž požádán o dohledání archiválií k celkem 84 osobám. 

Polský Instytut Pamięci Narodowej se na  ABS obrátil se 
žádostí o určení přesného místa úmrtí a pohřbení dvou pol-
ských státních příslušníků, kteří padli v boji s komunistickým 
režimem v roce 1948. Na základě rozsáhlého prověření archi-
válií se podařilo dohledat písemnosti týkající se jejich úmrtí 
a ve spolupráci se Správou hřbitovů města Pardubice zjistit 
také okolnosti pohřbení.

7.6 Ekonomika, provoz a správa IT

7.6.1  Stručný přehled hospodaření ABS 
Struktura výdajů rozpočtu ABS vycházela ze schváleného 
zákona č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České repub-
liky na rok 2017, kterým bylo stanoveno, že Archiv bude 
hospodařit s finančními prostředky ve výši 82 217 926 Kč. 

Na  základě usnesení vlády č. 674/2016 o  navýšení pro-
středků na  platy o  10 %, tj. pro ABS ve  výši 933  775 Kč 
včetně příslušenství pro měsíce listopad a  prosinec 
2017, došlo k  nárůstu celkového rozpočtu na  částku 
83 151 701 Kč. 

Archiv bezpečnostních složek hospodařil v  roce 2017 
podle deklarované zásady hospodárnosti, efektivnosti 
a  účelnosti vynakládání výdajů na  základě § 14 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystu-
pování v právních vztazích. Díky dále trvajícím optimali-
začním opatřením, využití elektronického tržiště a  zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu i  pod určeným 
limitem došlo opět ke snížení výdajů.

Příjmy 
ABS neměl pro rok 2017 rozpočtované příjmy, nicméně 
ze své činnosti vykázal ke  konci roku 2017 příjmy ve  výši 
361 902,91 Kč, které odvedl do státního rozpočtu dle tabulky 
na následující straně. 
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Ukazatel

Rozpočet 2017 Konečný 
rozpočet

2017

Skutečnost 
2017

% plnění
schválený po změnách

1 2 3 4 5=4:2

Příjmy Archivu celkem    361,90  

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 108,88  

2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 
a jejich částí

0 0 0 18,30  

2143 Realizované kurzové zisky 0 0 0 0,26  

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 234,46  

Jde o  příjmy z  badatelen za  vyhotovení kopií, pravidelnou 
platbu pronájmu z  nebytového prostoru v  objektu Braník, 
hrazené přečerpané telefonní hovory, stravenky, vrácení pře-
platků elektrické energie, vodného a stočného. Příjem dále 
tvoří nevyčerpané výše přidělených mzdových prostředků 
a jejich příslušenství.

Výdaje
Jak již bylo řečeno, činil rozpočet ABS po 10% navýšení pro-
středků na platy 83 151 701 Kč.

Součástí výdajů se v  roce 2017 staly nároky z nespotřebo-
vaných výdajů v celkové výši 20 976 501,52 Kč. Tento rozdíl 
mezi konečnými a  skutečnými výdaji vznikl nevyčerpáním 
prostředků běžných i  kapitálových výdajů. Kapitálové vý-
daje se podílely sumou 13 417 738,15 Kč, které byly využity 
zčásti na investiční akce v roce 2017. Nespotřebované výdaje 

pokryly plánovanou další část rekonstrukce objektu ABS Bra-
ník a nákup nehmotného majetku v podobě nutných licencí 
k softwarům Archivu na základě legislativních změn. V ob-
lasti běžných výdajů to byly nákupy materiálu pro archiváře, 
PC sestav a výdaje na běžný provoz ABS (viz dále).

Všechny výdaje hrazené z  prostředků státního rozpočtu 
byly využity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech a  o  změně některých souvisejících 
zákonů, a  zákonem č. 219/2000 Sb., o  majetku České re-
publiky a  jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků Archivu byly 
ke  všem výdajům vystavovány doklady o  předběžné řídící 
kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních prostřed-
ků jednotlivých závazných ukazatelů.

Osobní výdaje
Běžné výdaje

Kapitálové
výdaje

84 %15 %

1 %
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Ukazatel

Rozpočet 2017 Konečný 
rozpočet

2017

Skutečnost 
2017

% plnění
schválený po změnách

1 2 3 4 5=4:2

Výdaje celkem 82 217,93 83 151,70 104 128,21 74 514,27 89,61

Kapitálové výdaje 7300,00 7300,00 20 717,74 620,60 8,50

Běžné výdaje 62 654,42 63 588,19 63 668,14 63 318,59 99,58

v tom osobní výdaje 46 073,89 46 760,49 46 811,35 46 554,22 99,56

v tom platy zaměstnanců v pracovním poměru 17 059,01 17 745,61 17 745,61 17 745,61 100,00

v tom platy státních úředníků 28 711,37 28 711,37 28 711,37 28 461,37 99,13

OPPP 303,51 303,51 354,37 347,24 114,41

odstupné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

povinné pojistné 15 665,12 15 898,56 15 927,65 15 840,23 99,63

FKSP 915,41 929,14 929,14 924,14 99,46

Ostatní běžné výdaje celkem 12 263,51 12 263,51 19 742,33 10 575,08 86,23

Přehled výdajů na platy zaměstnanců ABS v tis. Kč

Ukazatel

Rozpočet 2017 Konečný 
rozpočet

2017

Skutečnost 
2017

% plnění
schválený po změnách

1 2 3 4 5=4:2

Výdaje na platy a OPPP včetně přísl. a FKSP 62 654,42 63 588,19 63 668,14 63 318,59 99,58

Výdaje na platy a OPPP včetně přísl. bez FKSP 61 739,01 62 659,05 62 739,00 62 394,45 99,58

z toho výdaje na platy a OPPP 46 073,89 46 760,49 46 811,35 46 554,22 99,56

v tom platy zaměstnanců v pracovním poměru 17 059,01 17 745,61 17 745,61 17 745,61 100,00

v tom platy státních úředníků 28 711,37 28 711,37 28 711,37 28 461,37 99,13

OPPP 303,51 303,51 354,37 347,24 114,41

z toho odstupné - - - - 0,00

pojistné placené zaměstnavatelem 15 665,12 15 898,56 15 927,65 15 840,23 99,63

převod do FKSP 915,41 929,14 929,14 924,14 99,46
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V roce 2017 realizoval ABS výdaje položek 6121 – Budovy a haly a 6111 – Programové vybavení. Přehled kapitálových výdajů je 
uveden v následující tabulce:

Přehled financování reprodukce majetku Archivu v tis. Kč

Ukazatel

Rozpočet 2017 Konečný 
rozpočet

2017

Skutečnost 
2017

% plnění
schválený po změnách

1 2 3 4 5=4:2

Kapitálové výdaje Archivu celkem 7300,00 7300,00 20 717,74 620,60 8,50

z toho      

pořízení, obnova a provozování ICT 1300,00 1300,00 2076,80 90,15 6,94 

reprodukce ostatních aktiv 6000,00 6000,00 18 640,94 530,45 6,93

Archiv měl rozpočet po  změnách ve  výši 7  300  000 Kč, ze 
kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 620 596,59 Kč, 
tj. 8,5 %.

ABS čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v násle-
dující struktuře:

− Položka 6121 – Budovy, haly a  stavby byla v  celkové 
výši 530 451,59 Kč; jedná se o vybudování klimatizova-
né místnosti IT serverovny v budově Braník – provedení 
klimatizace z důvodu stěhování ÚSTR z budovy Siwieco-
va a  nutnosti rozšíření této místnosti. Zateplení objek-
tu Braník je v celkové hodnotě 4 159 629 Kč. Stavba je 
z  důvodu zásadní nekvalitní práce stále nedokončena 
a zároveň zčásti neuhrazena. 

− Položka 6111 – Programové vybavení byla čerpána 
v  celkové výši 90  145 Kč, šlo zde o  nákup převodního 
modulu OSYS pro personální systém Vema v souvislosti 
se zpracováním dat zaměstnanců a služebním zákonem 
a  dále na  převodový můstek mezi dvěma aplikacemi 
– Ginis a SW T602 v souvislosti s  implementací zákona 
o spisové službě. 

− Stále je tvořena rezerva pro rekonstrukci areálu Kanice, 
která je součástí investičního plánu. 

7.6.2  Správa IT
Pro IT odborníky z Oddělení informačních technologií a evi-
dencí (6. oddělení) byla hektická především první polovina 
roku, kdy museli během stěhování zajistit funkčnost IT slu-
žeb nezbytných pro chod ABS. Celé stěhování včetně ná-
vazného oživování a testování techniky se nakonec podařilo 
dokončit jen s  malými dopady na  práci uživatelů. Během 
roku byly samozřejmě zajišťovány i další standardní služby IT 
(provoz, instalace a konfigurace veškeré výpočetní techniky, 
administrace vzdálených uživatelských stanic, konzultační 
činnost pro zaměstnance, vytváření podkladů pro nákupy 
informačních technologií). Programátoři oddělení mají také 
velkou zásluhu na spuštění aplikace Útvary federálního Mini-
sterstva vnitra, rozšíření eBadatelny a vývoji dalších drobněj-
ších IT aplikací. 
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55Hospodaření kapitoly 355 – 
Ústav pro studium totalitních režimů

Hospodaření kapitoly 355, složené ze dvou organizačních složek, a to Ústavu pro studium 
totalitních režimů a  Archivu bezpečnostních složek, je předmětem samostatné obsáhlé 
zprávy Návrh státního závěrečného účtu státního rozpočtu – kapitoly 355. Ten byl řádně zaslán 
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Ministerstvu financí ČR.

Pokud se týká hospodaření kapitoly státního rozpočtu Ústav pro studium totalitních režimů, 
příjmy rozpočtové kapitoly jsou v  roce 2017 tvořeny jednak příjmy z  poskytování služeb 
a výrobků ve výši 559,54 tis. Kč, konkrétně se jedná především o příjmy z prodeje publikací 
veřejnosti a z poplatků v badatelnách, přijaté neinvestiční dary ve výši 160 tis. Kč poskyt-
nuté na zpracování a vydání knih v oblasti zkoumání totalitních režimů a ostatní drobné 
příjmy a nekapitálové příspěvky ve výši 352,07 tis. Kč. Dále byly získány neinvestiční transfery 
ve výši 660,49 tis. Kč. Dalším příjmem byl příspěvek z Národního fondu ve výši 8858 tis. Kč 
na rekonstrukci budovy v Siwiecově ulici.

Výdaje v  roce 2017 souvisely s  úkoly uloženými kapitole 355 zákony č. 181/2007 Sb. 
a 262/2011 Sb., ekonomická stránka hospodaření byla Ústavu a Archivu určena zákonem 
o státním rozpočtu.

Rozpočet kapitoly byl v průběhu roku se souhlasem Ministerstva financí ČR upravován. Jed-
nalo se o navyšování celkových výdajů Ústavu pro studium totalitních režimů o prostředky 
přiznané jinými rezorty České republiky (granty a spolupráce) a dále o plošné navýšení pro-
středků na platy zaměstnanců z rozhodnutí Vlády ČR.

V oblasti investičních akcí pokračoval Archiv bezpečnostních složek v rekonstrukci depotu 
a kancelářské budovy v Praze-Braníku. Ústav zahájil práce na investiční akci Zateplení sídla 
ÚSTR v ulici Siwiecova, akce bude z větší části financována z prostředků státního rozpočtu, 
včetně příspěvku získaného ze Státního fondu životního prostředí v rámci programu Nová 
zelená úsporám, část bude hrazena z prostředků Evropské unie.

8
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Přehled plnění závazných ukazatelů kapitoly 355 viz příloha č. 27.
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59Příloha č. 1 – Koncepce vědeckého zaměření ÚSTR

KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů
(Schválena Radou Ústavu dne 26. června 2015)

Úvod
Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium totalitních režimů (dále též „ÚSTR“) konkretizuje rámec stano-
vený zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů. Jejím smyslem je vytvořit základ pro řízení vědecké činnosti ÚSTR 
a zároveň veřejnosti předložit přehledný dokument, který jasně sděluje, čemu a proč se Ústav hodlá v dlouhodobém horizontu věnovat.

Činnost ÚSTR naplňuje veřejný zájem, který spočívá ve vyrovnávání se s dědictvím nacistické okupace a diktatury KSČ. Ústav jako celek 
se na tom podílí mnoha způsoby; hlavním posláním jeho vědecké části je zkoumání zákonem vymezeného období 1938–1989. Vychá-
zíme z předpokladu, že s lepším poznáním principů, na kterých bylo postaveno ovládání společnosti v minulosti, budeme 
schopni lépe se bránit současným i budoucím hrozbám omezování lidských práv a demokracie. Na  tomto základě stavíme 
výzkumnou činnost ÚSTR a od ní odvozujeme navazující, avšak neméně důležité vzdělávací a popularizační aktivity, které chápeme nikoli 
v úzkém vymezení jako školní vzdělávání zaměřené na mladé lidi, ale jako vzdělávání celoživotní a pro všechny cílové skupiny.

Posláním Ústavu je přispívat k otevřenému dialogu o smyslu naší minulosti. Proto se nemůže spokojit s potvrzováním ustálených výkladů 
nacistické a komunistické diktatury. Nesmí také podceňovat vnitřní, společenské kořeny protidemokratických tendencí. Poznání minulos-
ti by mělo napomáhat co nejlepšímu porozumění aktuálním rizikům pro lidská práva a demokracii.

Vědecký profil ÚSTR
1. Pracovníci ÚSTR nejsou ve své vědecké činnosti vázáni žádnými předem danými interpretacemi minulosti a ve své práci 

postupují především v souladu se standardními zásadami a metodami vědecké práce, jako je např. vyčerpávající heu-
ristika primárních a sekundárních pramenů, jejich kritická analýza, respekt k dobovému kontextu analyzovaných dějů 
a jejich kritická interpretace. Metodologicky není určen žádný dominantní přístup k výzkumu. Za přirozený a prospěšný naopak 
považujeme stav, kdy se běžně využívají nejrůznější metody, přístupy i tradice výzkumu. Významnou roli přisuzujeme projektům do-
kumentačním a takovým, jejichž výstupem jsou aplikace pro veřejnost využívající moderní technologie a nová média (např. digitální 
archivy nebo interaktivní prezentace).

2. ÚSTR ve svých výzkumech pojímá diktaturu jako vzájemný vztah mezi vládnoucími a ovládanými – jako vztah moci 
(panství) a společnosti. Tento vztah musí být zkoumán jako mnohovrstevnatý celek, vzájemně provázaný a často také rozporuplný. 
Otevřenou represi vůči konkrétním skupinám společnosti, prováděnou represivními složkami, pokládáme za jednu z těchto vrstev – 
sice velmi důležitou, ale nikoli jedinou. Za srovnatelně důležitou považujeme analýzu širších společenských souvislostí, které represi 
umožňovaly, a postojů, které ji legitimizovaly. K tomu patří i posouzení vnitřních a vnějších vlivů na vznik různých forem ovládání 
v české společnosti. Podstatným rozměrem ve výzkumu vztahu vládnoucích a ovládaných je poznat původ a charakter onoho ovlá-
dání, a to nejen kvůli rozpoznávání rozdílů či případných kontinuit mezi nacistickou diktaturou na našem území a diktaturou KSČ, ale 
také z hlediska zachycení téhož u různých vývojových fází obou režimů.

3. Rozvoj vědecké činnosti ÚSTR je založen nikoli na vymezování se vůči dalším institucím zaměřeným na výzkum sou-
dobých dějin, ale na spolupráci s nimi a na internacionalizaci. Za přirozenou podobu spolupráce s domácími i zahraničními 
partnery pokládáme jejich aktivní zapojování do badatelských projektů. Mezi základní partnery řadíme sesterské instituce v soused-
ních zemích – ÚPN, IPN, BSU a další. Internacionalizace výzkumu předpokládá silné zapojení mezinárodní perspektivy do vlastního 
výzkumu, ať už ve smyslu recepce mezinárodního výzkumu, nebo např. zapojení vhodné komparativní perspektivy.  



60 Zaměření výzkumu
Výzkumná činnost Ústavu se zaměřuje na dva hlavní, vzájemně se prolínající problémy: 

–  anatomie moci 1938–1989: moc, její struktury a jejich proměny, 
–  společnost v diktatuře.

Výzkumné okruhy
Do vědecké činnosti Ústavu může být zařazen jen takový projekt, který tematicky odpovídá některému z následujících okruhů; zároveň 
musí být dostatečně zajištěn personálně a finančně.

Analýza převzetí moci a jejího udržování
Poznávat postupný a mnohavrstevnatý proces omezování demokracie a lidských práv je naléhavé i vzhledem k tomu, že riziko ohrožení 
těchto základních hodnot našeho světa je trvale přítomné, ať už jde o hrozby vnější, nebo vnitřní. Předmětem soustavného výzkumu mají 
být ovšem nejen politické instituce, ale například také cesty získávání legitimity ve společnosti. Rovněž perspektiva delšího udržování 
moci je specifické téma výzkumu: jde o otázku, jakou roli přitom hraje represe a násilí a jakou má daný politický režim podporu ze strany 
společnosti. Klíčový problém je rovněž prosazování moci v diktatuře, tedy otázka, jak probíhala distribuce moci, například ve vztahu mezi 
centrem a periferií, stejně jako ve vztahu mezi politickými a represivními orgány, a také jakou roli hrálo zneužívání orgánů státní správy, 
například systém justice včetně vězeňství. 

Represe v období nacistické okupace a diktatury KSČ
Dějiny represe obou období patří k hlavním výzkumným úkolům Ústavu. Klíčovým cílem výzkumu je nejen popisovat, jak represe fungo-
vala, ale také analyzovat její celospolečenské kořeny a souvislosti. Represivní instituce obou diktatur si byly po celou dobu své existence 
formálně podobné, zároveň se ale může velmi lišit jejich konkrétní fungování, ideologické zakotvení či jiná myšlenková východiska, 
zapojení do širšího společenského či politického systému a zejména způsob, jakým represe dopadala na společnost.

U všech represivních orgánů se výzkum zaměřuje v první fázi na popis i analýzu vývoje organizačních struktur a personálního obsazení. 
Současně je potřeba tyto základní institucionální dějiny doplňovat o analýzu role toho kterého aparátu v mocenských strukturách, na-
příklad ve vztahu k vládnímu či stranickému vedení, ale také ve vztahu k ostatním mocenským složkám. Je přitom důležité systematicky 
zkoumat vztah mezi represivními nástroji a společností, včetně toho, jak společnost na represi reagovala, jaké strategie vůči represivnímu 
aparátu volila, jaký vliv měly represivní aparáty na vztah různých skupin společnosti k danému politickému systému. Úkolem výzku-
mu je analyzovat původ a specifický charakter represe pro konkrétní období (včetně ideových souvislostí), stejně jako ekonomickou 
a sociální praxi nebo mezinárodní kontext. Samozřejmostí by měla být mezinárodní srovnávací perspektiva a také výzkum kontinuity 
a diskontinuity s předcházejícími i následujícími systémy (první a druhá republika, období 1945 až 1948, postkomunismus).

Konkrétně lze do výzkumného úkolu pro období války zahrnout všechny represivní složky jako Gestapo, SS, SD, ale také Ordnungspolizei 
atd. Pro období po roce 1945 je klíčovým úkolem postupné zpracování dějin všech státobezpečnostních složek. Z delší časové perspek-
tivy je zásadní postupně zpracovat dějiny Veřejné bezpečnosti, Lidových milicí a Pohraniční stráže.

 

Rezistence
Všechny formy odboje a odporu vůči diktaturám na našem území jsou velmi důležitým předmětem výzkumu. Zkoumání odboje za války 
se zaměří na postupné zpracování chybějících kapitol dějin odboje. Výzkum odboje a odporu v období komunismu má sahat od ozbro-
jeného odporu tzv. třetího odboje přes nejrůznější formy organizovaného i neorganizovaného odporu až po fenomén kulturní opozice. 
Klíčovou součástí výzkumu je přitom pečlivé vymezení různých motivací a  forem rezistence. Rezistenci nelze vnímat jen na  základě 
jejích jednotlivých vnějškových projevů, ale především na pozadí jejích myšlenkových, politických či sociálních předpokladů. Rezistence 
vůči nejrůznějším formám útlaku v diktaturách patří k hodnotám, k nimž se hlásíme při hledání identity současné demokracie. To ji však 
nevyjímá z kritické reflexe.



61Proměny společnosti v období nacistické okupace a diktatury KSČ
Výzkum proměn nejrůznějších sociálních skupin v kontextu diktatury patří ke klíčovým oblastem poznání, nutným pro proces tzv. vy-
rovnávání se s minulostí. Život v diktatuře má být studován jako komplex sociálních praktik, vzájemně podmíněných vztahů, závislostí 
a tlaků, počínaje každodenním životem až po celkové životní či sociální strategie. Z tohoto pohledu je jednou z důležitých rovin vztahu 
mezi společností a mocí v diktatuře fenomén běžně označovaný jako kolaborace.

Priority strategických projektů
Uvedené projekty jsou z  hlediska poslání ÚSTR klíčové, a  budou proto realizovány přednostně podle volných personálních kapacit, 
zejména s ohledem na kvalitu případných řešitelů.

–  Dějiny státobezpečnostních složek 1945–1953 (v realizaci 2015–2018)

–  Dějiny státobezpečnostních složek 1969–1989 (v realizaci 2017–2021) 

–  Dějiny státobezpečnostních složek 1953–1969 (plánovaný začátek 2018) 

–  Represivní aparát v Protektorátu Čechy a Morava (v realizaci 2015–2019)

–  Dějepisné sešity: historická dílna (v realizaci 2015–2018) 

–  Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, regionální komparace (v realizaci 2015–2018) 

–  Proměny vybraných skupin společnosti v období nacistické okupace

–  Proměny vybraných skupin společnosti v období státního socialismu 70.–80. let 20. století

–  Tranzitivní spravedlnost v Československu

–  Politika paměti v Československu

–  Výzkum jednotlivých skupin odboje na území Protektorátu Čechy a Morava, navazující syntéza o českém odboji

–  „Třetí odboj“ – rezistence proti diktatuře KSČ na domácí půdě i v exilu

–  Opozice v 70. a 80. letech – společnost, kultura, politika



62 Příloha č. 2 – Koncepce vzdělávací a popularizační činnosti ÚSTR

KONCEPCE VZDĚLÁVACÍ A POPULARIZAČNÍ ČINNOSTI Ústavu pro studium totalitních 
režimů
(Schválena Radou Ústavu dne 23. června 2016)

Úvod
Následující text konkretizuje, jak Ústav pro studium totalitních režimů chápe realizaci svého poslání seznamovat veřejnost s poznáním 
o nacistické okupaci a diktatuře KSČ, které mu ukládá zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů, a nález Ústavního 
soudu 25/07.

Činnost Ústavu naplňuje veřejný zájem, který spočívá ve snaze přispět k poznávání a kritickému reflektování dědictví nacistické okupace 
a diktatury KSČ. Smysl poznávání principů, na nichž bylo postaveno ovládání společnosti v minulosti, spočívá ve schopnosti lépe se bránit 
současným i budoucím hrozbám omezování lidských práv a demokracie (viz též Koncepce vědeckého zaměření ÚSTR schválená Radou 
ÚSTR dne 26. června 2015). V zájmu těchto cílů Ústav zpřístupňuje výsledky své vědecké činnosti široké veřejnosti cestou vzdělávání 
a popularizace. 

Vzdělávání pracuje metodami typickými pro formální vzdělávání a věnuje se odpovídajícím cílovým skupinám, jako jsou učitelé a žáci 
základních a středních škol, studenti vysokých škol nebo odborná veřejnost. Prostřednictvím popularizace pak Ústav metodami nefor-
málního vzdělávání oslovuje nejrůznější skupiny z řad široké veřejnosti. 

Vzhledem k tomu, že vzdělávání o soudobých dějinách je v přirozeném intenzivním vztahu s veřejným děním, může docházet ke kon-
troverzním situacím, v nichž se vyjadřování k soudobým dějinám stává součástí politického střetu. Právě proto musí Ústav transparentně 
formulovat své vzdělávací cíle a postupy a vycházet z takových principů, které umožní nakládat s případnou kontroverzí. 

Principy vzdělávací a popularizační činnosti ÚSTR
Principy, na nichž vzdělávací a popularizační činnost Ústavu staví, jsou: 

1. Historická gramotnost. Cílem vzdělávací činnosti není jen nabytí znalostí o tématech spojených s činností Ústavu, ale přede-
vším získání dovedností potřebných pro samostatnou orientaci v historii. Mezi ně patří například schopnost rozlišit různé výklady 
minulosti, umět zacházet s historickými prameny, orientace v historickém čase a v historické kultuře a především formulování 
vlastního a reflektovaného postoje k historii.

2. Občanské vzdělávání. Obecným cílem je rozvoj demokracie a lidských práv. Pro vzdělávání a popularizaci v tématech, jež mo-
hou být politicky citlivá, je klíčové dodržování těchto pravidel (jde o základní principy občanského vzdělávání): vyučující nesmí 
indoktrinovat, tedy manipulovat tématem v zájmu vlastního přesvědčení; podpora samostatného kritického myšlení, nikoli sna-
ha získat někoho pro svůj názor; nutnost pojednávat kontroverzní témata jako kontroverzní, včetně prezentování názorů všech 
relevantních stran účastnících se polemiky. 

3. Otevřenost. Vzdělávací a zejména popularizační činnost prostupuje velkou částí aktivit Ústavu a je založena na široké a otevřené 
spolupráci jak v rámci Ústavu (mezi pracovníky Oddělení vzdělávání a ostatními odborníky), tak i s partnery vně Ústavu, ať už se 
jedná o odborné a kulturní instituce, nebo o organizace občanské společnosti.

4. Výzkum. Vzdělávací činnost se vedle bohaté a  systematicky reflektované praxe opírá také o  vlastní výzkumnou a  publikační 
aktivitu Ústavu.
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Konkrétní tematické náměty pro jednotlivé cílové skupiny vycházejí z  průniku témat, jimiž se zabývá Ústav, s  tématy soudobých dějin 
aktuálně probíranými ve veřejném prostoru. Zohledňují také situace a potřeby dané cílové skupiny.

Cílové skupiny
Cílové skupiny jsou:

1. Základní a střední školy. Jak učitelé či učitelky, tak žáci či žákyně základních a středních škol jsou primární cílovou skupinou. Vycházíme 
z předpokladu dlouhodobé a systematické práce se školami. 

2. Vysoké školy. V prostředí vysokých škol se snažíme oslovit v první řadě studující učitelských oborů na pedagogických a filozofických 
fakultách (dějepis, historie, občanská výchova). 

3. Odborná veřejnost. Výstupy vzdělávání jsou určeny i nejrůznějším specifickým skupinám z akademického prostředí, občanského sekto-
ru, státních i samosprávných orgánů apod. 

4. Široká veřejnost. Vzdělávání určené široké občanské veřejnosti se snaží o využití veřejného prostoru, o propojení dílčích vzdělávacích 
aktivit do konkrétního komunitního rámce (spolupráce škol, muzeí, samospráv) a o využití moderních technologií. Formy oslovování 
jsou široké a sahají od výstav přes veřejné semináře, přednášky, diskuze až po kulturní akce. 

Počítáme s tím, že vzdělávání je velmi různorodá oblast, jejíž priority a formy se proměňují. Popis konkrétních metod, forem práce či výstupů 
je proto podrobně a v aktuální podobě zachycen na vzdělávacím portálu Ústavu www.dejepis21.cz.



64 Příloha č. 3 – Přehled zasedání Rady ÚSTR v roce 2017

Na 1. jednání dne 10. ledna 2017 poděkovala Rada Ústavu vedení ÚSTR za spuštění nových webových stránek a vyslechla si informace 
o stavu příprav stěhování a rekonstrukce budovy ÚSTR.

Na 2. jednání dne 16. února 2017 vyjádřila Rada Ústavu své připomínky k návrhu Výroční zprávy za rok 2016 a požádala o jejich za-
pracování. Členům Rady Ústavu byly rovněž předloženy rozpracované první tři body z navržené struktury plánované Mediální strategie. 
Na jednání také zazněly informace o systémových i personálních změnách v Oddělení ekonomiky.

Z důvodu probíhajícího stěhování ÚSTR a ABS do provizorních prostor schválila Rada Ústavu, ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. f ) 
zákona č. 181/2007 Sb., koncept návrhu Státního závěrečného účtu Ústavu pro studium totalitních režimů – kapitola 355 za rok 2016 
per rollam.

Na 3. jednání dne 20. března 2017 Rada Ústavu schválila Výroční zprávu za rok 2016, která byla následně předložena Senátu PČR. 

Na 4. jednání dne 20. dubna 2017 byli členové Rady Ústavu seznámeni se stavem výběrového řízení na dodavatele plánované rekon-
strukce. Rovněž byl projednán otevřený dopis odborových organizací k volbě prezidentské kandidátky do Rady Ústavu.

Na 5. jednání dne 17. května 2017 byla Rada Ústavu seznámena s výsledky účasti Ústavu na veletrhu Svět knihy 2017. Kromě toho 
požádali členové Rady Ústavu o seznámení s obrysy plánované konference k desátému výročí ÚSTR, která se má uskutečnit na půdě 
Senátu PČR. 

Na 6. jednání dne 22. června 2017 byla Radě Ústavu předložena revize Plánu činnosti na rok 2017 spolu s informacemi o jeho napl-
ňování a zdůvodněním navrhovaných změn. Rada Ústavu dále prostudovala analýzu prodeje knižních publikací. Členové Rady Ústavu si 
rovněž vyslechli návrh pravidel plánované velké evaluace, o jejichž písemné zpracování požádali do září 2017. 

Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. f ) zákona č. 181/2007 Sb. schválila Rada Ústavu během července 2017 podklady pro Návrh roz-
počtu kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů na rok 2018 per rollam. 

Na 7. jednání dne 20. září 2017 byla Rada Ústavu seznámena s dosavadním průběhem jednání o rozpočtu kapitoly 355 – Ústav pro 
studium totalitních režimů na rok 2018. Rada ÚSTR byla rovněž informována o průběhu rekonstrukce a požádala, aby jí vývoj v této věci 
byl prezentován na každém následujícím jednání. Členům Rady Ústavu byl dále předložen plán prací na nových webových stránkách 
ABS, které se po grafické stránce podobají webu ÚSTR. Na závěr byl Radě Ústavu předložen koncept evaluace, který byl inspirován pro-
cesem evaluace v AV ČR.

Na 8. jednání dne 18. října 2017 byl Radě Ústavu představen přehled akcí plánovaných k osmičkovým výročím v roce 2018. Rovněž byli 
členové Rady Ústavu seznámeni s nově spuštěnými webovými stránkami ABS a se stavem rozšiřování tzv. eBadatelny.

Na 9. jednání dne 13. listopadu 2017 schválili členové Rady ÚSTR nový Organizační řád Ústavu, kterým došlo k rozdělení stávajícího 
Oddělení výzkumu 1945–1989 na dvě části. Radě Ústavu byl dále předložen návrh Plánu činnosti na rok 2018 k připomínkám. 

Na 10. jednání dne 4. prosince 2017 schválila Rada Ústavu Plán činnosti na rok 2018 a předložené dokumenty týkající se evaluace 
vědecké činnosti ÚSTR s tím, že uložila řediteli Ústavu zahájit na základě těchto podkladů evaluaci v roce 2018.

Na 11. jednání dne 20. prosince 2017 se Rada ÚSTR sešla již v novém složení. Nejprve došlo k volbě nového předsedy a místopředse-
dy. Předsedou byl zvolen plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA; místopředsedou Mgr. Jiří Junek. Následně byla třem novým členům 
Rady Ústavu představena dosavadní činnost ÚSTR a ABS a výhled do dalšího roku.
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RADA ÚSTAVU PRO STUDIUM 
TOTALITNÍCH REŽIMŮ

RADA ÚSTAVU PRO STUDIUM 
TOTALITNÍCH REŽIMŮ

ŘEDITEL ÚSTAVUŘEDITEL ÚSTAVU

Interní auditorInterní auditor

NÁMĚSTEK ŘEDITELENÁMĚSTEK ŘEDITELE

Odbor výzkumu
a vzdělávání

Odbor výzkumu
a vzdělávání

Oddělení výzkumu
1938–1945

Oddělení výzkumu
1938–1945

Oddělení výzkumu
1945–1989 I.

Oddělení výzkumu
1945–1989 I.

Oddělení agendy zákona
o třetím odboji

Oddělení agendy zákona
o třetím odboji

Oddělení výzkumu
1945–1989 II.

Oddělení výzkumu
1945–1989 II.

Odbor produkčníOdbor produkční

Oddělení publikací
a nových médií

Oddělení publikací
a nových médií

Oddělení knihovny, výstav 
a konferencí

Oddělení knihovny, výstav 
a konferencí

Odbor provozu
a digitalizace
Odbor provozu
a digitalizace

Oddělení provozuOddělení provozu

Oddělení ekonomikyOddělení ekonomiky

Oddělení informatikyOddělení informatiky

Oddělení digitalizaceOddělení digitalizace

Kancelář ÚstavuKancelář Ústavu

Oddělení sekretariátůOddělení sekretariátů

Oddělení dalších agendOddělení dalších agend

Oddělení vzděláváníOddělení vzdělávání

Zaměstnanci přímo 
řízení ředitelem

Zaměstnanci přímo 
řízení ředitelem

Oddělení výzkumu 1945‐1989 bylo s účinností 
od 15. 11. 2017 rozděleno na dvě oddělení

Organizační schéma Archivu bezpečnostních složek, platné od 1. 2. 2005

Organizační schéma Ústavu pro studium totalitních režimů



66 Příloha č. 5 –  Opis podstatných částí rozsudku v rámci agendy dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 16. 9. 2013 podal žalobce žádost u Archivu bezpečnostních složek podle zákona o informacích (datovanou 15. září 2013), jíž poža-
doval poskytnout informace: 

(a) docházku konkrétní zaměstnankyně za období červen, červenec, srpen 2013, 
(b) výkaz práce této osoby za totéž období. 

Rozhodnutím Archivu bezpečnostních složek ze dne 30. září 2013 byla žádost odmítnuta podle ust. § 15 odst. 1 zákona o informacích 
(prvostupňové správní rozhodnutí). V odůvodnění je mj. uvedeno, že požadovaná informace je interního charakteru, týká se výlučně 
vnitřního předpisu upravujícího docházku zaměstnanců, s odkazem na ust. § 11 odst. 1 zákona o informacích. 

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o němž rozhodl žalovaný napadeným správním rozhodnutím. V odůvodnění uvedl, že 
se ztotožňuje s právním závěrem v prvostupňovém správním rozhodnutí, a doplnil, že toto poskytnutí informace by mohlo být v roz-
poru se zákonem č. 101/2000 Sb., s článkem 7 Listiny základních práv a svobod nebo ust. § 11 tehdy účinného občanského zákoníku 
(č. 40/1964 Sb.), když součástí docházky je mj. informace o tom, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou nebo kdy a v jaké míře navštěvuje 
lékaře. Informace jsou primárně určeny nadřízenému zaměstnanci, který kontroluje plnění pracovních povinností. 

Při hodnocení důvodnosti podané žaloby nelze souhlasit s právním názorem veřejné správy o tom, že požadovaná informace je osobní-
ho (soukromého) charakteru a mohla by natolik invazivně zasáhnout osobnost příslušného zaměstnance, že by bylo možné ji odmítnout. 
Nejprve je nutné uvést k právnímu důvodu podle ust. § 11 odst. 1 písm.  a) zákona o informacích, z něhož vycházel Archiv bezpečnost-
ních složek, že toto posouzení je podle názoru soudu nepřiléhavé, neboť požadovaná informace se netýká vymezeného okruhu infor-
mací podle tohoto ustanovení. Požadovaná informace zjevně není informací, která by vyžadovala vnitřní pokyn či personální předpis; 
informace o docházce do zaměstnání konkrétní osoby nesplňuje základní definiční znaky právní teorie o obecnosti příslušného vnitřního 
pokynu či předpisu, neboť se jedná o jednotlivou konkrétní informaci. 

Soud pak nemůže souhlasit ani s tím, že by poskytnutím této informace došlo k porušení práva na soukromí příslušného zaměstnan-
ce. Obdobnou právní problematikou se zabýval rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve svém rozsudku ze dne 22. 10. 2014, 
č. j. 8 As 55/2012-62. 

Skutečnost, že z této informace lze vyčíst, zda příslušná osoba čerpala dovolenou, je podle názoru soudu nevýznamná – taková infor-
mace ještě neobsahuje nic osobního či soukromého, navíc taková informace je v reálném světě běžně zjistitelná i např. dotazem u pří-
slušného zaměstnavatele, zda je taková osoba přítomna na pracovišti (např. i telefonicky přes příslušnou ústřednu). Informaci o návštěvě 
konkrétního lékaře pak podle názoru soudu, pokud je skutečně v systému docházky obsažena takto konkrétně (odůvodnění rozhodnutí 
je v tomto směru velmi obecné), není nutné poskytnout s tím, že se jedná o osobní informaci (kterou by hypoteticky mohla být informa-
ce, kdy a ke kterému lékaři taková osoba chodí); taková konkrétní informace se neposkytne a uvede se pouze, že příslušný zaměstnanec 
měl omluvenou překážku v práci podle zákoníku práce. Taková skutečnost však neodůvodní odepření poskytnutí informace v celém 
rozsahu a obecně, jako se tomu stalo v tomto případě. 

Soud při svém rozhodování pak rovněž neopomněl vzít v úvahu nález Ústavního soudu ze dne 17. října 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16, který 
však podle názoru soudu na tuto věc nedopadá ani svým obecnějším právním závěrem. 

V dané věci tak soud uzavírá, že podanou žalobu považuje za důvodnou, a proto napadené a prvostupňové rozhodnutí zrušil pro nezá-
konnost (ust. § 78 odst. 1 s.ř.s.), a zároveň vzhledem k tomu, že neshledal důvody pro neposkytnutí informace, nařídil povinnému sub-
jektu tyto informace poskytnout (ust. § 16 odst. 4 zákona o informacích). Pro úplnost soud uvádí, že pokud by součástí těchto informací 
(které nebyly soudu poskytnuty ve správním spise, proto jejich charakter nemůže soud posoudit) byly informace osobní či soukromé 
povahy (např. informace o návštěvě konkrétního lékaře nebo obdobná osobní informace), pak v tomto rozsahu by bylo nutné poskytnutí 
informace částečně odmítnout a procesně korektně o tom rozhodnout.



67Příloha č. 6 –  Podrobný přehled badatelských a dokumentačních 
projektů6

I.  Projekty zahájené v roce 2017

Název Vedoucí projektu Realizace

1 Analýza diskuze o dějinách v prostředí disentu P. Placák 2017–2018

2 Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989 T. Vilímek 2017–2021

3
Dokumentace a databáze československých občanů popravených  
v době nacionálního socialismu v Drážďanech

P. Plachá 2017–2018

4 Edice dokumentů k odbojové organizaci Petiční výbor Věrni zůstaneme S. Kokoška 2017–2019

5
Jugoslávská komunita v Československu 1969–1989. Příspěvek ke studiu  
imigrace a pobytu cizinců v období tzv. normalizace

O. Vojtěchovský 2017–2019

6 Komparace sociálních hnutí v roce 1968 u nás a v západní Evropě M. Valenta 2017–2019

7 Muzeum v diskuzi Č. Pýcha 2017–2018

8 Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava II J. Vajskebr 2017–2019

9 Nové sakrální stavby v období normalizace M. Sklenář 2017–2020

10 Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992 K. Pinerová 2017–2019

11 Státní zemědělské podniky a jejich role při prosazování kolektivizace venkova J. Urban 2017–2019

12 Udavačství jako sociální praxe v českých zemích 1938–1953 J. Mrňka 2017–2019

13 Varšavská smlouva: dezintegrace a rozpad (1985–1991)  M. Bílý 2017–2019

II.  Starší projekty

Název Vedoucí projektu Realizace

14 Dějepis pro 21. století – provoz V. Ripka 2016–2017

15 Film a dějiny totalitních režimů P. Kopal 2016–2018

16 Nucená práce v období nacistické okupace na území dnešní České republiky A. Adam 2016–2018

17

Rulers and Ruled in Poland and Czechoslovakia (1945–1968): Practical and 
Methodological Challenges in the Historicization of a Complex Relationship 
[Vládnoucí a ovládaní v Polsku a Československu (1945–1968): Praktické 
a metodologické výzvy při historizaci komplexu vztahů]

M. Blaive 2016–2018

18
Český exilový politický aktivismus a politická publicistika mimo Radu 
svobodného Československa v letech 1948–1968

J. Cholínský 2015–2017

19 Dějepis pro 21. století – vývoj nových forem J. Pinkas 2015–2017

6)   Projekty jsou řazeny chronologicky od nejnovějších po nejstarší. V rámci stejného roku zahájení jsou jednotlivé tabulky seřazeny abecedně dle názvů projektů.
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Název Vedoucí projektu Realizace

20 Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953 M. Bárta, J. Kalous 2015–2018

21
Dokumentace událostí moderních českých dějin (1939–1989) z perspektivy 
jednotlivých aktérů

J. Dvořák 2015–2017

22 Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny K. Činátl 2015–2017

23 Kurýři a převaděči v letech 1948–1955 L. Svoboda 2015–2018

24 Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava J. Vajskebr 2015–2017

25 Obrana národa. Edice dokumentů S. Kokoška 2015–2017

26 Opus Bonum P. Placák 2015–2017

27
Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, 
regionální komparace

M. Lóži 2015–2018

28 Útěk z Leopoldova J. Rokoský 2015–2018

29
Živé pochodně. Sebeupálení jako forma politického protestu v sovětském bloku 
(1968–1989)

P. Blažek 2015–2017

30 Čechoslováci v Gulagu A. Hradilek 2014–2017

31
Československá justice v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní perzekuci 
odpůrců režimu

J. Pažout 2014–2018

32 Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953 P. Mallota 2014–2017

33
StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých a východoněmeckých 
bezpečnostních orgánů v letech 1969–1989

T. Vilímek 2014–2017

34 Od eutanazie k vyhlazování Židů P. Zeman 2013–2017

35 Zánik agrární strany a pád československé demokracie P. Anev 2013–2018

36 Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa D. Svoboda 2012–2019

37 Underground v regionech L. Kudrna 2012–2018

38 Představitelé nacistického represivního aparátu Protektorátu Čechy a Morava P. Kreisinger 2011–2017

39 Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1939–1989) M. Doležalová 2009–2018

40 Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) P. Anev 2008–2017

41 Dokumentace popravených z politických důvodů (1948–1989) P. Mallota 2008–2017

II.  Starší projekty (pokračování)
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Vedoucí projektu: Petr Placák Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2017–2018

Popis 
Dohled nad dějinami a  snaha prosadit jeden výklad, který je pro všechny závazný, patří k  základním charakteristikám totalitních, autoritativních 
i různých národoveckých režimů – dobu normalizace nevyjímaje. Projekt má za cíl nastínit, jak se s monopolním nárokem komunistického režimu 
na  dějiny, který – snaže se sám sebe prezentovat jako režim „lidový“ – v  mnohém navázal na  národovecké koncepce 19. století, vyrovnávalo  
nezávislé intelektuální prostředí kolem opozičního hnutí Charta 77 na  jedné straně a  jak se do  této „nezávislé“ diskuze snažila vlomit sama moc 
a ovlivnit ji směrem ke kanonickému výkladu dějin, respektive odborně či lidsky znemožnit názorové oponenty na straně druhé.

Postup projektu v roce 2017
Vzhledem k tomu, že Petr Placák ještě nedokončil předchozí projekt, nemohl tento projekt v rozporu s původním plánem v průběhu roku 2017 začít. 
Plánovaný nový začátek projektu je v průběhu roku 2018.

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989

Vedoucí projektu: Tomáš Vilímek Další členové projektového týmu:  
Petr Dvořáček, Adam Havlík, Tomáš Malínek

Doba realizace: 2017–2021

Popis 
Dějiny státobezpečnostních složek v Československu po druhé světové válce lze rozdělit do několika období, pro zpracování dějin v rámci projektu 
Ústavu byly vybrány tři periody (1945–1953, 1953–1968, 1969–1989). Rok 1968, spojený s marnou snahou o reformy Bezpečnosti, ukončuje jednu 
etapu, posledním obdobím je pak éra normalizační StB. Dne 1. ledna 1969 vstoupila v platnost československá federace. Aparát Ministerstva vnitra 
a jemu podřízených složek tak procházel dvěma výraznými změnami – pod novým ministrem J. Pelnářem probíhala tzv. normalizace, která fakticky 
začala krátce po invazi pěti států Varšavské smlouvy, a současně vstoupila v platnost nová výrazná organizace spojená se vznikem tří ministerstev 
vnitra – federálního a dvou republikových. Také federalizace byla využita k „očistě“ a pod záminkou reorganizace docházelo k personálním přesunům, 
většinou ve funkcích vedoucích pracovníků. Rozsáhlé čistky vyvrcholily po nástupu nového ministra Radka Kasky v roce 1970 ve spojení s výměnou 
stranických legitimací a následným přísným hodnocením činnosti pracovníků v průběhu „krizového období“. Projekt navázal na předchozí výzkum 
a  za  kritérium rozdělení tématu bylo považováno organizační členění a  zaměření činnosti. Zaměřuje se na  rekonstrukci organizačního vývoje 
rozvědných a kontrarozvědných útvarů podřízených Ministerstvu vnitra, představení jejich zaměření, činností a personálního obsazení vedoucích 
funkcí jednotlivých operativních součástí, a to u centrálních i regionálních složek. Nahlíží taktéž do souvislostí akcí i personální struktury StB. Důležitou 
roli hraje snaha o  začlenění problematiky do  zahraničněpolitických i  vnitropolitických souvislostí, a  především vztah Bezpečnosti a  komunistické 
strany. Projekt postihuje vývoj v celém tehdejším Československu a pokusí se jej dát do souvislosti s krizí komunistického bloku. Je třeba mít stále 
na paměti, že vývoj v jednotlivých útvarech podřízených ministerstvu probíhal různě, lišil se také vývoj na Slovensku a v Čechách, jinak vnímali dění 
v centrále, jinak na okresech a v krajích.

Postup projektu v roce 2017
Tomáš Vilímek a Petr Dvořáček: Jako určení koordinátoři projektu a  jeho „seniorní“ badatelé především vypracovali plán rozsáhlých archivních 
rešerší, které postupně pramenně zpracovávají jednotlivá témata, a  to na všech úrovních velení Státní bezpečnosti, od centrální přes krajskou až 
po okresní. Takto vznikne fundament pro dosud systematicky málo probádanou etapu dějin Státní bezpečnosti.

Adam Havlík: Badatelská činnost Adama Havlíka v rámci projektu se v roce 2017 skládala především ze systematického sběru relevantních materiálů 
a jejich studia. Dokončil primární archivní výzkum vybraných fondů v Národním archivu (fondy Předsednictvo ÚV KSČ, Usnesení předsednictva vlády, 
Ideologická komise ÚV KSČ) a v Archivu bezpečnostních složek (fondy A2/7, A2/8, A2/9 a A2/10 – sekretariát MV a usnesení předsednictva vlády 
ČSSR). Ze zkoumaných fondů bylo pořízeno přes 8000 snímků archivních dokumentů. Na  základě sesbíraných pramenů byla vytvořena základní 
chronologická osa k vývoji státněbezpečnostních složek ve zkoumaném období. Studium a pořizování kopií archiválií z jednotlivých fondů probíhalo 
v souladu s plánem práce na rok 2017 a se závěry ze společných schůzí řešitelského týmu. 

Tomáš Malínek: Tomáš Malínek se podílel především na základním archivním výzkumu, který probíhal po celý rok 2017. Postupně zpracoval tyto 
archivní fondy: Sekretariát ÚV KSČ (NA ČR), Předsednictvo ÚV KSČ – výkonný výbor (NA ČR), Byro ÚV KSČ pro stranickou práci v českých zemích 
(NA ČR), Usnesení vlády ČSSR, ČSFR 1946–1992 (ABS) a Sekretariáty ministra vnitra A 2/3, A 2/4, A 2/5 (ABS). Z výše uvedených fondů pořídil digitální 
kopie všech dokumentů vztahujících se k předmětu výzkumu v  rámci projektu. Následně sestavil časovou osu, která na základě prostudovaných 
archiválií chronologicky zachycuje vývoj československých státobezpečnostních složek v letech 1969–1989. Archivní výzkum zahájený v roce 2017 
bude pokračovat i v roce následujícím. 



70 Dokumentace a databáze československých občanů popravených v době nacionálního  
socialismu v Drážďanech

Vedoucí projektu: Pavla Plachá Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2017–2018

Popis 
Dokumentace československých občanů popravených v Drážďanech v období nacionálního socialismu na základě rozhodnutí německých soudů 
je pilotním projektem postupné dokumentace všech popravených Čechoslováků. Realizátorem projektu je ÚSTR a  Gedenkstätte Münchner 
Platz Dresden. Téměř dvě třetiny osob (nejméně 855 z celkového počtu 1345), které byly v období nacismu v Drážďanech popraveny, pocházely 
z předmnichovského Československa. Projekt má detailně dokumentovat každý jednotlivý případ a zároveň postihnout obecná specifika Drážďan 
jako jednoho z center nacistické soudní perzekuce ve vztahu k našemu území. Cílem je komplexní zmapování všech v Drážďanech popravených 
Čechoslováků ve formě interní česko-německé databáze především na základě vytěžení primárních historických pramenů a vyhodnocení získaných 
dat. Výsledky výzkumu a kontextualizované biogramy popravených budou veřejnosti zpřístupněny formou webového portálu.

Postup projektu v roce 2017
Dne 9. 2. 2017 se pod hlavičkou ÚSTR a za účasti historiků z ČR, Německa, Polska a Rakouska konal workshop, na němž byly diskutovány především 
metodické problémy přípravy databáze obětí. Zpráva o  workshopu byla publikována v  časopisu Paměť a  dějiny 1/2017. V  roce 2017 probíhal 
systematický pramenný výzkum včetně detailních rešerší k 20 vybraným osobám, jejichž osud bude v rámci webového portálu představen podrobněji. 
V říjnu 2017 podal ÚSTR žádost o finanční podporu projektu z prostředků německé nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft.

Edice dokumentů k odbojové organizaci Petiční výbor Věrni zůstaneme 

Vedoucí projektu: Stanislav Kokoška Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2017–2019

Popis 
Projekt navázal na již vydané edice dokumentů, které se věnují zpřístupňování pramenů k dějinám českého odbojového hnutí v letech 2. světové války. 
Jeho cílem je rozšířit škálu pramenů k dějinám domácí odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ). Výzkum sleduje vliv této organizace 
na situaci v Protektorátu Čechy a Morava. Publikované dokumenty rovněž pomohou objasnit úlohu PVVZ v českém odbojovém hnutí. Řešení projektu 
se opírá o rozsáhlý archivní výzkum v České republice a Německu. Edice bude připravena v souladu s pravidly pro vydávání novodobých pramenů 
a bude sloužit především pro potřeby historického výzkumu. 

Postup projektu v roce 2017
V průběhu roku byl prováděn základní výzkum ve fondech Archivu Akademie věd České republiky, Archivu bezpečnostních složek, Národním archivu 
a Vojenském ústředním archivu s  tímto tematickým zaměřením: ilegální časopisy a  letáky vydávané Petičním výborem Věrni zůstaneme, zprávy 
o situaci v protektorátu zasílané představitelům zahraničního odboje a dokumenty nacistických bezpečnostních orgánů o činnosti PVVZ. Základní 
výzkum bude pokračovat i v roce 2018. 



71Jugoslávská komunita v Československu 1969–1989. Příspěvek ke studiu imigrace a pobytu cizinců 
v období tzv. normalizace

Vedoucí projektu: Ondřej Vojtěchovský Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2017–2019

Popis 
Cílem projektu je zmapovat a analyzovat fenomén pobytu jugoslávských občanů a vývoj jugoslávské komunity dlouhodobě usedlé v Československu 
v období tzv. normalizace. Smyslem výzkumu přitom není jen shromáždit poznatky o  této relativně malé části populace, ale v  širokém kontextu 
zkoumat plejádu politických a  společenských jevů, které poznamenaly československý politický režim a  společnost v  této vývojové fázi státního 
socialismu. Těmito jevy jsou dočasná či trvalá imigrace, postoj politické moci vůči dlouhodobě usedlým cizincům a podmínky jejich pobytu, stereotypy 
domácího obyvatelstva vůči cizincům a  přistěhovalcům, podoby akceptace či odmítnutí. Skrze analýzu těchto jevů výzkum směřuje k  poznání 
normalizace jako fáze diktatury komunistické strany v Československu a usiluje o distinkci, nakolik a v jakém ohledu se diktatura KSČ posunula oproti 
předchozímu období zakončenému násilným přerušením tzv. obrodného procesu. Na druhé straně však postihuje problémy, které přesahují epochu 
státního socialismu a se kterými se nijak překvapivě setkáváme i dnes. Jelikož postoje státní moci i společnosti vůči přistěhovalectví a cizincům jsou 
v současnosti velice aktuální, je na místě se ptát, jakou má česká společnost se soužitím s cizinci a imigranty historickou zkušenost. Zvláště palčivé jsou 
otázky po zdrojích dnešních negativních emocí a xenofobních nálad. Přestože lze oprávněně nalézat kořeny či alespoň paralely i ve starších obdobích, 
nabízí se relativně nedávné období normalizace jako zvláště vhodný rámec pro takto formulovaný výzkum.

Postup projektu v roce 2017
Projekt byl zahájen v lednu 2017. Proveden byl archivní výzkum stranických a vládních fondů v NA ČR a zahájen výzkum v ABS. Zároveň byly studovány 
fondy Archivu Jugoslávie a Archivu Ministerstva zahraničních věcí v Bělehradu. 

Publikace
•	 KLABJAN,	Borut	–	VOJTĚCHOVSKÝ,	Ondřej:	 Incorti	 comunisti.	 Solidarietà	 internazionale	e	 interessi	nazionali	 fra	Trieste	e	Praga	ai	 tempi	della	

guerra fredda, Qualestoria. Rivista di storia contemporanea, 1, Comunismi di frontiera. I partiti comunisti nell’area Alpe-Adria 1945–1955. A cura di 
Patrick Karlsen e Karlo Ruzicic-Kessler, XLV, N.ro 1, Giugno 2017, s. 101–121 (ISSN 0393-6082).

•	 VOJTĚCHOVSKÝ,	 Ondřej:	 Jugoslávští	 dělníci	 v  ČSSR	 1969–1989.	 Východiska	 bádání.	 Studia balcanica bohemo-slovaca, Brno 2018 (studie 
odevzdána do tisku).

•	 VOJTĚCHOVSKÝ,	Ondřej:	Mezinárodní	konference	v Tartu	ke stému	výročí	ruské	revoluce.	Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 130–132 (ISSN 1802-8241). 
•	 VOJTĚCHOVSKÝ,	Ondřej:	Recenze	knihy	Karakaš	Obradov,	Marica:	Novi mozaici nacija u „novim poredcima“. Migracije stanovništva na hrvatskom 

području tijekom Drugoga svjetskog rata i porača. Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2014. Securitas Imperii, 2017, 2, s. 269–275 (ISSN 1804-1612).
•	 VOJTĚCHOVSKÝ,	Ondřej:	Soudruzi,	nebo	vetřelci?	O životě	cizinců	v ČSR	na příkladu	jugoslávské	emigrace.	Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 24–32 (ISSN 

1802-8241). 

Účast na konferencích/seminářích
•	 Pula	(Chorvatsko),	září	2017:	na mezinárodní	konferenci	byly	prezentovány	průběžné	výsledky	projektu.
Probíhala též komunikace se zahraničními odborníky a příprava mezinárodního workshopu, který se uskuteční 27.–28. 2. 2018.

Komparace sociálních hnutí v roce 1968 u nás a v západní Evropě

Vedoucí projektu: Martin Valenta Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2017–2019

Popis 
Komparace sociálních hnutí v roce 1968 v Československu a v západní Evropě s primárním akcentem na západní Německo bude sledovat tři vrstvy:
1. Ideové kořeny (1962–1966): Počátkem 60. let se jak v  Československu, tak v  západním Německu začaly formovat předpoklady pro novou 

společenskou etapu. Porovnány budou ideové a  rovněž instituční kořeny československého „reformního komunismu“, např. výsledky 
společenských věd (Karel Kosík aj.), reformní komise KSČ, dobová „progresivní“ publicistika a vznikající zárodky západoněmeckého protestního 
hnutí: radikalizace studentského levicově zaměřeného spolku SDS, vznik a působnost seskupení Subverzivní akce, sílící společenské recepce 
neomarxistických teorií, analýza kritických periodik apod.

2. Rok 1968 (1967–1969): Porovnán bude průběh roku 1968 – úsilí o realizaci „socialismu s lidskou tváří“ v Československu a revoluční pokusy 
a bouře v západním Německu. Analyzovány budou také „prohry“ aktérů roku 1968, dané invazí vojsk zemí Varšavské smlouvy a nástupem 
tzv. normalizace na straně jedné a krachem revolučních iluzí na straně druhé (schválení „nouzových zákonů“, rozklad protestního hnutí, zrod 
levicového terorismu apod.).

3. Dopady hnutí 1968 (1970–1980): Třetí vrstva bude představovat jádro výzkumu. Porovnána budou sociální a politická hnutí navazující na „rok 
1968“, fenomén německých nových sociálních hnutí (včetně jejich pozdějšího politického zhmotnění ve straně Zelených) a československého 
disentu. Komparovány budou směrodatné cíle a hodnotové zaměření těchto entit, stejně jako jejich konfliktní vztahy s etablovaným systémem 
(např. události doprovázející vznik hnutí Charty 77 v porovnání s „německým podzimem“ 1977). 

Postup projektu v roce 2017
V prvním roce projektu probíhala konceptualizace výzkumu na základě doporučení hodnotitelů a analýza primárních pramenů a odborné literatury 
pro jeho první část. V  rámci německého vydání publikace Revoluce na  pořadu dne byly v  roce 2017 realizovány závazky české strany: překlad, 
doporučující posudky, vypořádání autorských práv. K tematice výzkumu pokračovaly semestrální přednášky pro FSV UK. Uspěla žádost o podporu 
mezinárodního projektu New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent (podpořeno ze strany European Cooperation in Science 
and Technology; podíl na přípravě žádosti). Proběhlo vystoupení na odborné konferenci.

Publikace
•	 Německý	překlad	publikace	Martina	Valenty	Revoluce na pořadu dne je v plánu na rok 2018.



72 Muzeum v diskuzi

Vedoucí projektu: Čeněk Pýcha Další členové projektového týmu: 
Jakub Jareš, Václav Sixta

Doba realizace: 2017–2018

Popis 
Projekt má ambici propojit muzejnictví se současnou historickou vědou. V diskuzích mezi historiky a muzejníky někdy zaznívá názor, že jedni nemohou 
druhým rozumět, protože pracují odlišnými metodami a s odlišnými prostředky. Chceme ukázat, že užší spolupráce je nejen možná, ale může být také 
oboustranně inspirativní a vést ke kvalitnějším expozicím i historiografickým textům. Projekt se hodlá při vědomí konstitutivní role sbírek a exponátů 
pro muzea i s ohledem na jejich společenskou funkci dívat na muzejní expozice z hlediska obsahů a konceptů, kterými vstupují do veřejného prostoru. 
Primárně nás bude zajímat, jaké příběhy, za jakým účelem a jakým způsobem expozice vypráví a nakolik je přitom ovlivněna a podmíněna paměťovou 
kulturou dané společnosti. Právě reflexe těchto „skrytých“ východisek výstavního vyprávění je polem, na němž se může propojovat muzejnická práce 
s „exponáty“ s historickou prací s „koncepty“. Soustředíme se přitom na analýzu narativů, s jejichž pomocí muzea a památníky svoje expozice vytvářejí. 
Zajímat nás především bude, nakolik silný je v konstrukci expozic (včetně regionálních) národní narativ, nakolik jej autoři expozic reflektují a případně 
modifikují. Další oblastí našeho zájmu bude schopnost muzeí interpretovat zvolená témata, což neznamená pouze překládat odbornou tematiku 
do výstavního jazyka, ale také schopnost rozvíjet myšlení návštěvníků, překračovat očekávatelné souvislosti a  ideálně také provokovat k opravdu 
hlubokému poznání, případně prožitku. Třetí oblastí, na kterou se zaměříme, je uvažování muzeí o sbírkách a exponátech.

Postup projektu v roce 2017
V prvním roce projektu se výzkumný tým soustředil na heuristiku v odborné části projektu a na prezentaci projektu, semináře a navazování kontaktů 
ve vzdělávací části. Směrem ke vzdělávacím cílům projektu byly uspořádány dvě historické dílny, kde se setkali učitelé, kurátoři, muzejní pedagogové 
a studenti VŠ. Proběhly dvě veřejné debaty, jejichž přepisy budou součástí plánovaného knižního výstupu projektu. Organizačně se řešitelé podíleli 
na mezinárodní konferenci ICOM v Brně a vystoupili také na semináři pro muzejní pedagogy pořádaném Muzeem hl. m. Prahy. Ve výzkumné části 
bádali především v muzeích (centrálních i  regionálních) a muzejních archivech. Důležité byly i debaty nad zahraniční literaturou, ze které řešitelé 
vybrali texty pro překlad do výstupu projektu. Na základě pramenů precizovali své výzkumné otázky a první verze textů prezentovali na zmiňované 
konferenci v Brně, vystoupili také na mezinárodní muzeologické konferenci ve Varšavě a na Sjezdu českých historiků v Olomouci. Řešitelé připravili 
několik textů, které vyšly především v denících a popularizačních periodikách (Lidové noviny, Paměť a dějiny, Dějiny a současnost).

Publikace
•	 JAREŠ,	Jakub:	Muzea	a památníky	po roce	1989:	čí	příběh	vyprávějí? Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 113–116 (ISSN 1802-8241).

Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava II

Vedoucí projektu: Jan Vajskebr Další členové projektového týmu: 
Jan Zumr 

Doba realizace: 2017–2019

Popis 
V rámci projektu bude systematicky zpracována struktura a personální obsazení funkcí vedoucích a zástupců vedoucích řídících a venkovních úřadoven 
Gestapa na území protektorátu. Projekt se zaměřuje na analýzu velitelského sboru Gestapa v Protektorátu Čechy a Morava. Součástí monografie budou 
encyklopedicky koncipované medailony všech velitelů a jejich zástupců (cca 120 mužů). Zkoumán bude mimo jiné původ, rodinné/sociální zázemí, 
náboženská příslušnost/výstupy z  církví, dosažené vzdělání, účast v  první světové válce, politická angažovanost, členství v  NSDAP, v  SS a  dalších 
nacionálně socialistických organizacích, kariéra před okupací v ČSR, činnost v protektorátu, působení mimo protektorát a nasazení na východní frontě 
i poválečné osudy (vyšetřování, soudní řízení v Československu, Německu, popř. v Rakousku a dalších zemích). Následně bude proveden rozbor údajů, 
které budou zaneseny do grafů a tabulek. Zjištěné výsledky nám umožní detailně rekonstruovat podobu velitelského sboru Gestapa v Protektorátu 
Čechy a Morava a porovnat výsledky s dobovými statistikami i bádáním cizojazyčných i  tuzemských odborníků. V  rámci projektu je systematicky 
sledována struktura a personální obsazení funkcí vedoucích a zástupců vedoucích řídících a venkovních úřadoven Gestapa na území protektorátu. 
Řešitelé navázali na rozsáhlý archivní výzkum v tuzemsku i zahraničí, nashromážděný materiál třídili a analyzovali, aby na základě jeho vyhodnocení 
mohl vzniknout stěžejní výstup – monografie s  pracovním názvem Velitelský sbor Gestapa v  Protektorátu Čechy a  Morava. Projekt bude doplněn 
studiemi věnovanými dílčím problémům, interaktivní mapou na internetu, konferencemi, semináři a přednáškami. 

Postup projektu v roce 2017
V prvním roce projektu se pozornost zaměřila na další archivní výzkum nejen v ČR, ale i v Německu a Rakousku. První monografie (řešitel Jan Vajskebr) 
je momentálně v lektorském čtení (Martin Veselý, Monika Sedláková) s předpokládaným termínem vydání na podzim 2018. 

Publikace
•	 VAJSKEBR,	Jan:	Pátrání	po ostatcích	československých	parašutistů;	rozhovor	s Jaroslavem	Čvančarou.	Paměť a dějiny, 2018, č. 1 (ISSN 1802-8241) 

(odevzdaný rukopis).

•	 VAJSKEBR,	Jan:	Velitelský	sbor	německého	potlačovacího	aparátu	v Protektorátu	Čechy	a Morava.	Securitas Imperii, 2018, č. 1 (ISSN 1804-1612) 
(odevzdaný rukopis).

•	 VAJSKEBR,	Jan:	Velitelský sbor německého potlačovacího aparátu v Protektorátu Čechy a Morava. ÚSTR – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018 
(odevzdaný rukopis).

•	 VAJSKEBR,	 Jan	–	KRČMÁŘ,	Dalibor:	Ohlas	 stalingradské	bitvy	v dobovém	protektorátním	mínění.	Paměť a dějiny, 2018, č. 1 (ISSN 1802-8241)
(odevzdaný rukopis).



73Nové sakrální stavby v období normalizace

Vedoucí projektu: Michal Sklenář Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2017–2020

Popis 
Projekt se zaměřuje na  realizované (stavebně dokončené) projekty nových sakrálních objektů římskokatolické církve v  českých zemích. V  centru 
pozornosti je konkrétní sociální praxe v  lokálních podmínkách míst, kde došlo k  výstavbě nových katolických kaplí a  kostelů v  komunistickém 
Československu. Úvodní studie zároveň zasadí dále popsané realizace jednak do širšího kontextu společenského a do kontextu českých církevních 
dějin (rok 1968 a změny v období tzv. normalizace ve vztahu k římskokatolické církvi), jednak do linie obecných církevních dějin (II. vatikánský koncil 
a jím iniciovaná reforma liturgie).

Postup projektu v roce 2017
V průběhu roku 2017 byla provedena převážná část rešerší a studia materiálů k lokalitě Most (kostel svatého Václava). Stavba se ostatním realizacím 
římskokatolických sakrálních staveb z let 1948–1989 vymyká geograficky i dobou vzniku, ke zbývajícím kaplím a kostelům nemá žádný přímý vztah, 
proto byla studována jako první. Projekt získal pevný rámec z  hlediska upřesnění badatelských otázek, zvolených metodologických východisek 
a metodických postupů.
Dne 22. září 2017 byla obhájena disertační práce a  ukončeno postgraduální studium na  Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V  současné době 
probíhají jednání o  vydání upravené disertace ve  formě monografie Ústavem pro studium totalitních režimů společně s  Centrem pro studium 
demokracie a kultury.

Publikace
•	 SKLENÁŘ,	Michal:	„Dávám	se	cele	k disposici	 k pastoraci	v pohraničí.“	Sonda	do snah	o poválečnou	obnovu	a personální	 situace	 litoměřické	

diecéze po druhé světové válce. Securitas Imperii, 2018, č. 32/1 (odevzdaný rukopis – rozsah: 61 normostran).

Účast na konferencích/seminářích
•	 Budapešť	(Maďarsko),	26.	9.	2017:	mezinárodní	workshop	Confrontation	–	Cooperation	–	Coordination.	Christian	Churches	in	the	Soviet	Bloc	–	

příspěvek The National Element of the Action against the Roman Catholic Church in Communist Czechoslovakia after 1948.

•	 Dominikánská	8	–	místo	vzdělání	a kultury	při	dominikánském	klášteře	svatého	Jiljí	v Praze	–	cyklus	večerů Obrazy kněze (spolupráce s  Václavem 
Sixtou):

1. Kněží v české paměti (16. 11. 2017)

2. Kněz ve filmu (30. 11. 2017)

3. Obraz kněze po koncilu (14. 12. 2017)

Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992 

Vedoucí projektu: Klára Pinerová Další členové projektového týmu:  
Kristýna Bušková, Michal Louč

Doba realizace: 2017–2019

Popis 
Projekt je financován z GA ČR. Ústředním výzkumným tématem předkládaného projektu je československé vězeňství v letech 1965–1992, jež bude 
nahlíženo z perspektivy adaptačních mechanismů, a to jak systémových, tak individuálních. Zvolený interdisciplinární přístup (kombinace historie, 
psychologie, sociologie a  orální historie) přinese popis mocenských vztahů mezi ovládajícími a  ovládanými, jejich vzájemných interakcí, strategií 
jednotlivých aktérů a jejich psychologických reakcí na ohrožení, rozbor vlivů, faktorů a podnětů ovlivňujících konečnou podobu represivní instituce. 
Zkoumání dané problematiky současně přesáhne k obecné otázce a definici úlohy vězeňského systému a represe v tehdejší společnosti. V tomto 
ohledu projekt rovněž postihne kontinuity a diskontinuity před rokem 1968 a po roce 1989.

Postup projektu v roce 2017
Během prvního roku projektu se tým řešitelů intenzivně zabýval rešeršní a heuristickou prací (Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek, knihovna 
Akademie Vězeňské služby ČR, knihovna Libri prohibiti a  Kabinet dokumentace a  historie Vězeňské služby ČR). Proběhla série metodologických 
seminářů s podporou mentorky Muriel Blaive. Byl sepsán metodologický nástin budoucí monografie, který je diskutován s odborníky z oboru historie 
a psychologie. Byla uskutečněna série rozhovorů s pamětníky a pokračovalo i vyhledávání dalších vhodných pamětníků. Představení projektu bylo 
součástí vystoupení na několika konferencích. Byla zahájena příprava tematického čísla časopisu Securitas Imperii se zaměřením na vězeňství ve střední 
Evropě v 70. a 80. letech 20. století.

Publikace
•	 PINEROVÁ,	Klára:	Zwischen	sozialistischer	Erziehung	und	wirtschaftlichem	Nutzen.	Gefangenenarbeit	in	der	Tschechoslowakei	und	in	der	SBZ/

DDR nach dem Zweiten Weltkrieg. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2018 (odevzdaný rukopis).



74 Státní zemědělské podniky a jejich role při prosazování kolektivizace venkova

Vedoucí projektu: Jiří Urban Další členové projektového týmu: 
Jakub Jareš, Václav Sixta

Doba realizace: 2017–2019

Popis 
Projekt se zabývá problematikou státních zemědělských podniků a  jejich rolí při prosazování kolektivizace venkova. Tomuto tématu byla dosud 
věnována jen naprosto minimální badatelská pozornost, ačkoli na potřebu komplexního primárního výzkumu úlohy strojních a traktorových stanic 
(STS) a  Československých státních statků (ČSSS) v  procesu kolektivizace poukazoval již koncem 70. let nestor agrárních dějin Samuel Cambel. 
Vzhledem k neutěšenému stavu výzkumu na tomto poli se projekt věnuje zkoumání role STS, ČSSS a hospodářských družstev. Při řešení projektu je 
primární výzkum zaměřen na konkrétní státní zemědělské podniky představující důležité reprezentanty strojních a traktorových stanic (STS Kukleny, 
ustavená údajně jako první v Československu), Československých státních statků (Gigant Smiřice, budovaný jako výkladní skříň údajných předností 
socialistické živočišné velkovýroby) a  hospodářských družstev (konkrétní reprezentant vzejde z  průzkumu ucelenosti archivních fondů družstev 
v regionu někdejšího Hradeckého kraje, do něhož místně přísluší také výše zmínění zástupci STS a ČSSS).

Postup projektu v roce 2017
V prvním roce projektu šlo hlavně o heuristiku a primární výzkum, neboť se jedná o bílé místo v dosavadní historiografii. Došlo rovněž k prohloubení 
spolupráce s Ewelinou Szpak z Muzea Historii Polski a Zsuzsannou Varga z Eötvös Loránd University, které se v minulosti problematikou státních statků 
zabývaly ve svých výzkumech.

Publikace
•	 	URBAN,	Jiří:	Demonstrace	v Dobrušce	jako	případová	studie	odporu	proti	kolektivizaci.	In:	PINKAS,	Jaroslav	(ed.):	Třetí odboj v didaktické perspektivě. 

ÚSTR – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017 (odevzdaný rukopis).

•	 URBAN,	Jiří:	Kolektivizace venkova v horním Polabí: od fenoménů k aktérům a jejich motivacím. ÚSTR – Karolinum, Praha 2016, 350 s. (ISBN 978-80-
246-3615-3; 978-80-87912-57-7).

•	 URBAN,	Jiří:	[doplnění	a autorizace	6	hesel].	In:	ANEV,	Petr	–	BÍLÝ,	Matěj:	Biografický slovník vedoucích představitelů KSČ 1921–1989. Academia – 
ÚSTR, Praha 2018 (odevzdaný rukopis).

Účast na konferencích/semináře
•	 Múzeum	Slovenského	národného	povstania	v Banskej	Bystrici,	Banská	Bystrica	(Slovensko),	26.–27.	4.	2017:	mezinárodní	konference	Slovensko 

a Európa v roku 1947 – příspěvek Závody Selských jízd a svévole Noskova Ministerstva vnitra

•	 Informační	středisko	Poslanecké	sněmovny,	Praha,	22.	6.	2017:	odborný	seminář	Nechanice 1947: Selská jízda, agrární strana a třetí republika

•	 ÚSTR,	Praha,	1.	12.	2017:	odborný	seminář	pro	učitele Odboj, odpor, disent – výuka sporných dějin, tematický blok Kolektivizace a rolnické nepokoje 
v Dobrušce (společně s Karinou Hoření)

Další výstupy
•	 Konec tradičního zemědělství v Krkonoších? Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí – spoluautor výstavy společně s Liborem Duškem, 

Tamarou Novákovou a Jiřím Loudou (instalace: Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí 19. 5.–30. 9. 2017)

•	 Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu – autor putovní verze výstavy na 28 panelech (instalace: farma Moulisových v Milínově od 26. 5. 
2017 – vernisáž 1. uvedení)

Udavačství jako sociální praxe v českých zemích 1938–1953

Vedoucí projektu: Jaromír Mrňka Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2017–2019

Popis 
Nacistická a  stalinistická diktatura představovaly systémy vládnutí, které udávání přiznávaly relativně vyšší důležitost. Odlišovaly se především 
v kvantitativní míře. Cílem projektu je rekonstruovat fenomén udavačství v moderní české společnosti. Projekt je zaměřen na analýzu mechanismů, 
v nichž udavačství představovalo specifický druh sociální komunikace mezi státem a společností. Důraz je kladen na analýzu udavačství jako výlučného 
jednání, přičemž je zkoumána jak individualita konkrétních aktérů, tak jejich sociální zasazení jako osobité sociální skupiny.

Postup projektu v roce 2017
V projektu se řešitel v průběhu roku 2017 zaměřoval především na upevňování metodologického ukotvení. Podnikl dvě zahraniční cesty do Bayerische 
Staatsbibliothek Mnichov, kde pracoval na  rešerších zahraniční literatury, např. ke  vztahu státněbezpečnostního aparátu k  informacím, modelům 
vyzvědačství a udavačství atd. V závěru roku řešitel zahájil první archivní sondy, ve kterých bude pokračovat v roce 2018, kdy se rozhodne o dalším 
směřování hlavní fáze archivního výzkumu.

Publikace
•	 MRŇKA,	Jaromír:	Recenze	knihy	Loewenstein,	Bedřich	–	Hlavačka,	Milan	–	Šístek,	František	a kol.:	Násilí. Jiná modernita. Historický ústav AV ČR, 

v.v.i., Praha 2017. Střed (odevzdaný rukopis).

•	 MRŇKA,	Jaromír:	Recenze	knihy	Zaremba,	Marcin:	Die große Angst. Polen 1944–1947, Leben im Ausnahmezustand. Ferdinand Schöningh, Paderborn 
2016. Střed, 2018 (odevzdaný rukopis).

Účast na konferencích/seminářích
•	 Olomouc,	13.–15.	9.	2017:	11.	sjezd	českých	historiků;	I.	blok:	Interakce mezi systémem a jednotlivcem, panel Nové výzvy výzkumu okupace a anexe: 

České země, nacionální socialismus, modernita – příspěvek Informace, státní bezpečnost a moderní byrokracie. Možnosti a meze výzkumu udavačství 
v českých zemích 1938–1953.



75Varšavská smlouva: dezintegrace a rozpad (1985–1991) 

Vedoucí projektu: Matěj Bílý Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2017–2019

Popis 
Projekt se zaměřuje na analýzu posledních let existence organizace Varšavské smlouvy v éře vlády generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova. 
Vycházet bude především z rozsáhlého výzkumu primárních dokumentů v českých i zahraničních archivech (Polsko, Německo, USA). Zaměří se na politické 
i vojenské struktury uvedené aliance, jejichž vývoj ve zkoumaném období zasadí do kontextu probíhajících přelomových událostí nejen poslední fáze 
studené války, ale především politických a mocenských změn v Sovětském svazu a v jeho zájmové sféře v Evropě. Hodlá tedy reflektovat rovněž politiku 
československého normalizačního vedení. Krom zmapování nezanedbatelných změn ve vnitřních strukturách Varšavské smlouvy samotné se výzkum 
bude orientovat především na otázku, jakou úlohu v procesu rozvolňování východního bloku sehrála tato organizace, která od roku 1955 představovala 
jeden z důležitých mocenských mechanismů v sovětské zájmové sféře. Též se pokusí objasnit, nakolik se jednotlivé členské státy, včetně ČSSR, pokoušely 
využívat aliančního multilaterálního rámce k prosazování svých partikulárních zájmů v politicky turbulentním období po roce 1985.

Postup projektu v roce 2017
Projekt postupuje podle schváleného harmonogramu. Byl realizován rozsáhlý výzkum dokumentace československé provenience v  Národním 
archivu a Archivu Ministerstva zahraničních věcí. Během dvou zahraničních pracovních cest byly prozkoumány i polské a východoněmecké materiály 
v Archiwum Akt Nowych (Varšava), resp. v Bundesarchivu (Berlín). Zahájeno bylo též shromažďování svědectví žijících pamětníků. Byla sepsána první 
odborná studie zabývající se vývojem politických struktur Varšavské smlouvy v letech 1985–1989, která se momentálně nachází v recenzním řízení.

Publikace
•	 BÍLÝ,	Matěj:	„Je	třeba	se	poučit.“	Vývoj	politických	struktur	organizace	Varšavské	smlouvy	v letech	1985–1989.	Soudobé dějiny, 2018 (odevzdaný rukopis).

Dějepis pro 21. století – provoz

Vedoucí projektu: Vojtěch Ripka Další členové projektového týmu: Kamil Činátl, Karina Hoření, 
Jaroslav Najbert, Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, Václav Sixta

Doba realizace: 2016–2017

Popis 
Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity Oddělení vzdělávání ÚSTR a souvisejícího projektu Dějepis v 21. století (dále také „D21“). Jedná se zejména 
o  semináře pro učitele, přednášky pro veřejnost, workshopy pro školy, spolupráci s  institucemi a  správu vzdělávacího webu D21. Tyto aktivity se 
zhodnocují především z dlouhodobé perspektivy a projekt zajišťuje jejich trvání a další udržitelnost.
Projekt obsahuje technické, organizační a prováděcí prvky v takové kombinaci, která zaručuje uvážlivou a efektivní činnost. Část aktivit má především 
podpůrný charakter. Vzhledem k tomu, že tyto aktivity podmiňují další dynamický rozvoj vzdělávací činnosti, jsou uvedeny samostatně:
1. Klíčová aktivita 1 (KA01): Vztahy se školami a vzdělávacími institucemi

Systematické vztahy se školami mají pouze příslušné fakulty vysokých škol věnující se přípravě nových učitelů (tzv. fakultní školy); i v takovém 
případě se ovšem tyto vztahy omezují především na reflexi provozu, nikoli na rozvoj inovativních metod. Model pilotujících učitelů umožňuje 
vykročit z provozu směrem k  inovacím, vedle reflexe stávajícího stavu výuky dějepisu chce rozvíjet i podněty k  jeho zlepšení. Od  roku 2015 
rozvíjený databázový adresář by mohl výrazně zefektivnit dosavadní praxi propagace a rovněž přispět k lépe cílenému obsahu seminářů.

2. Klíčová aktivita 2 (KA02): Rozvoj webového portálu D21
Portál staví na metodických principech, které zprostředkovává skrze metodiky založené na konkrétním materiálu a  také jejich přímou reflexí 
v metodických částech webu. Klíčovým tématem však není obsah výuky, ale její metoda. Zároveň portál integruje výstupy jiných aktivit projektu 
a směřuje k plynulému nahrazení obsahově zaměřené vzdělávací sekce www.ustrcr.cz. Web nebude poskytovat kompletní zpravodajský servis 
z oblasti didaktiky dějepisu (jak to dělají např. Modernidejiny.cz), ale bude spíše platformou pro rozvoj metodické diskuze a sdílení zkušeností. Má 
rovněž potenciál podpořit snahy o posílení vztahů se školami. Slouží zároveň jako platforma pro rozvoj dalších digitálních aplikací.

3. Klíčová aktivita 3 (KA03): Základní semináře pro učitele
Každý rok ÚSTR připraví několik desítek vzdělávacích seminářů pro učitele. Budou věnovány jak dlouhodobým tématům, tak i aktuálním tématům 
spojeným s právě připomínanými výročími. Podle možností mají být realizovány s partnery. 

Postup projektu v roce 2017
Prodloužený běh projektu se v roce 2017 zaměřil na podporu učitelů ve výuce moderních dějin. Do 25 proběhlých seminářů pro učitele byly zapojeny 
nejen vlastní vzdělávací materiály, ale též se spolupracovalo s množstvím organizací a jednotlivců. Zvláštní pozornost věnoval řešitelský tým didaktizaci 
materiálů ABS, která proběhla ve spolupráci s odborníky z Archivu. Společně s pracovníky ABS byly také vyvinuty dva programy pro školy, které se 
zařadily mezi semináře pro ZŠ a  SŠ (celkem 21 seminářů). Spolupráce se středními odbornými školami pak vyústila v  prezentaci Doporučení pro 
výuku moderních dějin na středních odborných školách, jež byla uveřejněna na webu dejepis21.cz. Nejkomplexnější a zároveň z hlediska návštěvnosti 
nejúspěšnější byla v oblasti přímé podpory učitelů letní škola zaměřená na práci s prostorem. Ta byla připravena s množstvím partnerů (Památník ticha 
Bubny, Paneláci.cz, Multikulturní centrum Praha). Letní školu spolupořádal ÚSTR s Centrem DOX a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání. 
Mimo odevzdání doplněné verze knihy Třetí odboj v didaktické perspektivě, do  jejíž přípravy bylo zapojeno několik historiků Ústavu, byla na stejné 
téma odevzdána také kapitola pro publikaci Rakouské akademie věd. Řešitelé pokračovali v pravidelné spolupráci s vysokými školami, především při 
přípravě studentů dějepisu a historie, s celkem 21 vyzvanými přednáškami. Nejvýraznějšími akcemi pro veřejnost byl kontinuální program ve dvou 
vzdělávacích tramvajích na Národní třídě v rámci akce Korzo Národní (celkem 10 hodin programu souhrnně pro zhruba 500 lidí) a diskuze o vztahu 
k architektuře socialismu v Československu (celkem 200 návštěvníků). Projekt byl v roce 2017 zakončen a v Plánu činnosti pro rok 2018 byl nahrazen 
novým projektem Dějiny 1938–1989: minulost jako vzdělávací a veřejný problém.

Publikace
•	 NAJBERT,	Jaroslav	–	PALATKA,	Stanislav:	Expedice Podyjí. ÚSTR – Správa národního parku Podyjí, Praha 2017, 112 s. (ISBN 978-80-87912-81-2; 

978-80-87643-03-7).
•	 PINKAS,	Jaroslav: Identita v dějepisné výuce. Kapitola do kolektivní monografie Nechtění spoluobčané (odevzdaný rukopis).
•	 PINKAS,	Jaroslav	–	VESELÁ,	Michaela:	Obraz únorových událostí ve filmu (odevzdaný rukopis).
•	 PÝCHA,	Čeněk:	Budujeme	pohraničí.	Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 84–92 (ISSN 1802-8241).



76 Film a dějiny totalitních režimů

Vedoucí projektu: Petr Kopal Další členové projektového týmu: 
Jaroslav Pinkas

Doba realizace: 2016–2018

Popis 
Podstatou moderního totalitarismu byla kromě represivních prostředků také pseudonáboženská imaginace, jež byla přitom v zásadě totožná s filmovou 
propagandou (politickou propagandou zprostředkovanou „nejdůležitějším uměním“). Prvořadým cílem projektu je výzkum této propagandy.

Konkrétně	se	projekt	zaměřuje	na tyto	základní	otázky:	Jak	filmová	tvorba	v rámci	obou	totalit	 fungovala?	Jaké	byly	 její	úkoly	a možnosti?	Jakým	
způsobem	 byla	 recipována?	 Zabývá	 se	 fungováním	 a  proměnami	 kulturní	 politiky	 v  letech	 1939–1989,	 výrobní	 a  distribuční	 praxí,	 cenzurou	
a strukturou (institucí, orgánů) kinematografie, jakož i televize (ČST zahájila vysílání v roce 1953).

Postup projektu v roce 2017
Projekt pokračoval podle plánu archivním výzkumem a přípravou knižních výstupů. Připravována je konference na téma válka a film (je naplánována 
na rok 2018). Garant projektu navíc během roku 2017 napsal (a zčásti i publikoval) větší množství tematických studií či kapitol, uspořádal dva filmové 
semináře pro veřejnost a aktivně se zúčastnil několika vědeckých konferencí. V roce 2017 byla zahájena příprava dokumentární série Film a dějiny 
(na rok 2018 jsou plánována příslušná jednání s Českou televizí a Národním filmovým archivem Praha).

Publikace
•	 KOPAL,	 Petr:	 Karel	 IV.	 ve  filmu.	 In:	 ŠEBEK,	 Jaroslav	–	 JEDLIČKOVÁ,	 Blanka	 a  kol.:	Karel IV. stále živý. Obraz státníka v  historii a  historické paměti. 

HÚ AV ČR, Praha 2017, s. 167–173, 226–231 (ISBN 978-80-7286-295-5).

•	 KOPAL,	Petr:	Český	historický	film	1972–76.	In:	KOL.	AUT.:	Československo v letech 1972–1976 (odevzdaný rukopis).

•	 KOPAL,	Petr:	Obrazy	euforie	i hrůzy.	Filmová	propaganda	v 50.	letech.	In:	KOPAL,	Petr	a kol.:	Film a dějiny 7. Propaganda. Casablanca – ÚSTR, Praha 
(odevzdaný rukopis).

•	 KOPAL,	Petr:	Protektorát	a propaganda.	In:	KOPAL,	Petr	a kol.:	Film a dějiny 7. Propaganda (odevzdaný rukopis).

•	 KOPAL,	Petr:	Zapalovač	kontra	zápalky.	Historická	miniatura	k filmu	Král	Šumavy	(Apendix).	In:	KOPAL,	Petr	a kol.:	Král Šumavy: komunistický thriller 
(odevzdaný rukopis).

•	 KOPAL,	Petr	a kol.:	Film a dějiny 7. Propaganda. Casablanca – ÚSTR, Praha (odevzdaný rukopis).

•	 KOPAL,	Petr	a kol.:	Král Šumavy: komunistický thriller. Academia – ÚSTR, Praha 2018 (úvodní díl řady České kino; odevzdaný rukopis).



77Nucená práce v období nacistické okupace na území dnešní České republiky

Vedoucí projektu: Alfons Adam Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2016–2018

Popis 
Cílem projektu je zpracovat přehled o nacistické nucené práci na území dnešní České republiky. Situace byla ovlivněna hlavně rozdělením země 
po  mnichovské dohodě. Nacističtí hospodářští plánovači připravili pro pohraniční území přičleněné k  německé říši rychlou výstavbu efektivního 
válečného průmyslu. Jako řešení nedostatku pracovních sil v pohraničí se jevilo nasazení cizinců. Na území říšské župy Sudety pracovalo na konci války 
240 000 civilních zahraničních dělníků, 70 000 válečných zajatců a 30 000 vězňů z koncentračních táborů. Situace v Protektorátu Čechy a Morava byla 
jiná než v pohraničí: nacističtí plánovači viděli české obyvatelstvo během druhé světové války především jako rezervoár pracovních sil pro nasazení 
v německé říši. Celkem bylo na práci v Říši dobrovolně naverbováno nebo nuceně dopraveno 400 000 převážně mladých lidí. Ve druhé polovině války 
byla velká část válečné produkce přesouvána z Německa na území protektorátu, jenž se stával v posledních válečných letech důležitým místem pro 
říšské válečné hospodářství.
Tento projekt si klade za cíl zaplnit velkou mezeru ve výzkumu válečného období na našem území, kdy se o nucené práci až dosud mluvilo téměř 
výhradně v souvislosti s nasazením občanů protektorátu v Říši. 

Postup projektu v roce 2017
V roce 2017 byl dokončen plánovaný výzkum v archivech v České republice, Polsku, Německu a Velké Británii a započalo zpracování hlavní regionální 
sondy (Chebsko, Mostecko a Těšínsko) pro rukopis studie.

Publikace
•	 ADAM,	Alfons:	Autenticita	jako	kapitál	historických	míst.	Zpráva	o konferenci:	Authentizität	als	Kapital	historischer	Orte,	Dachau	1.–3.	3.	2017.	

Paměť a dějiny, 2017, 2, s. 132–134 (ISSN 1802-8241).

•	 ADAM,	Alfons:	„Für	uns	arbeitet	ganz	Europa.“	Nazi	Forced	Labour	 in	the	Photo	Archive	of	 the	Sudetenländische	Treibstoffwerke	AG	Brüx.	 In:	
FRÜBIS, Hildegard – OBERLE, Clara – PUFELSKA, Agnieszka (eds.): Fotografien aus den Lagern des NS-Regimes. Beweissicherung und ästhetische 
Praxis. Wien 2018 (odevzdaný rukopis).

•	 ADAM,	Alfons:	Na polích	a v dolech.	Nacistické	nucené	práce	v Jáchymově	[Auf	Feldern	und	in	Gruben.	NS-Zwangsarbeit	in	St.	Joachimsthal].	In:	
Jáchymov ve 20. století. Místo paměti evropských dějin. ÚSTR, Praha 2017 (odevzdaný rukopis).

•	 ADAM,	Alfons:	Das	NS-Lagersystem	im	Teschener	Schlesien	–	ein	Überblick.	In:	KRŮL,	Martin	–	LUSEK,	Joanna	et	al.:	Čas – místa – lidé: systém 
nacistických táborů během druhé světové války [Czas – miejsca – ludzie: Nazistowski system obozowy w latach drugiej wojny światowej]. Muzeum 
Górnośląskie w Bytomiu – Muzeum Těšínska, Bytom – Český Těšín 2017, s. 84–93 (ISBN 978-83-65786-01-2; 978-80-86696-46-1).

•	 ADAM,	Alfons:	Pracovní	síly	k pronájmu.	Nasazení	polských	Židů	v Karviné	v roce	1943	[Arbeistkräfte	zu	vermieten.	Der	Einsatz	polnischer	Juden	
in	Karwin	im	Jahr	1943].	Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 48–56 (ISSN 1802-8241).

•	 ADAM,	 Alfons:	 Die	 Rolle	 der	 tschechischen	 Protektoratspolizei	 bei	 der	 Verfolgung	 von	 Juden,	 Roma	 und	Tschechen.	 In:	 RÁSKY,	 Béla	 (ed.):	
Collaboration in Eastern Europe during WWII and the Holocaust. Wien 2018 (odevzdaný rukopis).

•	 ADAM,	 Alfons:	 Täter	 ohne	 Opfer.	 Das	 NS-Lagersystem	 in	 der	 Tschechoslowakei	 vor	 Gericht	 1945–1947.	 In: Konzentrationslager. Studien zur 
Geschichte des NS-Terrors, 2018, Bd. 3 (odevzdaný rukopis).

Účast na konferencích/seminářích
•	 Glasgow	(Velká	Británie),	28.	6.–1.	7.	2017:	konference	Dark Tourism Sites Related to the Holocaust, the Nazi Past and World War II: Visitation and 

Practice Conference – příspěvek Places with “Big Economic Potential” – The (Re)discovery of Nazi Crimes Sites in the Czech Republic

•	 Vratislav	 (Polsko),	 27.–30.	 9.	 2017:	 konference	 Cycles of Commemoration. Forced Labour in Europe during World War II. International Forum – 
příspěvek Strangers in Bohemia. Remembering Nazi-Forced Labour on a European Scale

•	 Chicago	(USA),	11.	11.	2017:	výroční	sjezd	ASEEES	–	roundtable	spolu	s Matějem	Bílým	(ÚSTR),	Shawnem	Ericem	Clyborem	(Dwight-Englewood	
School) a  Kimberly Elman Zarecor (Iowa State University) – příspěvek Actors and Agendas: Contemporary Interpretations of Collaboration and 
Resistance in 20th Century Czechoslovakia



78 Rulers and Ruled in Poland and Czechoslovakia (1945–1968): Practical and Methodological Challenges 
in the Historicization of a Complex Relationship [Vládnoucí a ovládaní v Polsku a Československu (1945–
1968): Praktické a metodologické výzvy při historizaci komplexu vztahů]7

Vedoucí projektu: Muriel Blaive Další členové projektového týmu: Anna Muller Doba realizace: 2016–2018

Popis 
Projekt je zaměřen na analýzu toho, jak byly vztahy mezi společnostmi a komunistickými režimy ve střední Evropě prezentovány v minulosti a jak jsou 
prezentovány dnes. Jeho cílem je dále dekonstruovat, jak a v čem je tato stopa ve středoevropské historiografii slabší než v případě historie NDR nebo 
bývalého Sovětského svazu a jak to souvisí s historickými obrazy ve společnosti, respektive s teorií totalitarismu. Ambicí projektu je založit nový rámec 
pro orientaci v problému pro budoucí badatele v oblasti výzkumu (středo)evropského komunismu. 

Postup projektu v roce 2017
Druhý rok řešení grantu GA ČR byl stejně intenzivní jako první. Řešitelka uskutečnila plánovaný výzkum pro bibliografickou část projektu prostřednictvím 
tří	pobytů	v britské	knihovně	(25.	2.–11.	3.	2017,	23.	8.–4.	9.	2017	a 19.–27.	11.	2017)	a dvou	pobytů	v USA:	v New	York	Public	Library	(29.	4.–6.	5.	2017)	
a v Chicago Public Library (4.–12. 11. 2017).
Spolu s Annou Muller uspořádala druhou konferenci projektu: Historiography of Central European Communism Reconsidered: Patterns of Interpretation 
and Writing Strategies, která se konala v ÚSTR 21.–22. 9. 2017.
Největší část roku řešitelka strávila editováním kolektivní monografie Perceptions of Society in Communist Europe. Regime Archives and Popular Opinion, 
která má vyjít v říjnu 2018 (Bloomsbury, Londýn). 
V září roku 2017 byla řešitelka projektu v rámci nové akce COST (Evropská spolupráce ve vědě a technologii): New Exploratory Phase in Research on 
East European Cultures of Dissent, vedené Maciejem Merylem a Janem Mervartem, nominována na předsedkyni pracovní skupiny č. 1 (Culture Under 
Surveillance) a účastnila se úvodního setkání ve Varšavě v prosinci 2017.8

Publikace
•	 BLAIVE,	Muriel:	‘The	Cold	War?	I Have	it	at	Home	with	my	Family.’	Memories	of	the	1948–1989	Period	Beyond	the	Iron	Curtain.	In:	JARAUSCH,	

Konrad – OSTERMANN, Christian – ETGES, Andreas (eds.): The Cold War: Historiography, Memory, Representation. De Gruyter, Mouton 2017, 
s. 203–223 (ISBN 978-3-11-049522-5).

•	 BLAIVE,	Muriel:	The	Czech	Museum	of	Communism:	What	National	Narrative	For	the	Past?	In:	NORRIS,	Stephen	(ed.):	Museums of Communism: 
New Memory Sites in Central and Eastern Europe. Indiana University Press, Bloomington 2018 (odevzdaný rukopis).

•	 BLAIVE,	Muriel:	Introduction.	In:	BLAIVE,	Muriel	(ed.):	Perceptions of Society in Communist Europe. Regime Archives and Popular Opinion. Bloomsbury 
Academic, London 2018 (ISBN 13: 978-1350051713) (odevzdaný rukopis).

•	 BLAIVE,	Muriel:	Nostalgia	and	 the	Collective	Memory	of	Communism	 in	 the	Czech	Republic.	Lessons	 from	an	Oral	History	Study	of	 the	Last	
Pioneers. In: SLAVKOVIČ, Mirjana – DORDEVIČ, Marija (eds.): Nostalgia on the Move. The	Museum	of	Yugoslavia,	Belgrade	2017,	s.	62–74	(ISBN	
978-86-84811-43-3) (odevzdaný rukopis).

•	 BLAIVE,	Muriel	(ed.):	Perceptions of Society in Communist Europe. Regime Archives and Popular Opinion. Bloomsbury Academic, London 2018, 256 s. 
(ISBN 13: 978-1350051713) (odevzdaný rukopis).

•	 BLAIVE,	Muriel:	Perceptions	of	Society	in	Secret	Police	Archives:	How	a Czechoslovak	‘1956’	Was	Thwarted.	In:	BLAIVE,	Muriel	(ed.):	Perceptions of Society 
in Communist Europe. Regime Archives and Popular Opinion. Bloomsbury Academic, London 2018 (ISBN 13: 978-1350051713) (odevzdaný rukopis).

•	 BLAIVE,	Muriel:	Recenze	knihy	Christian,	Michel:	Camarades ou apparatchiks? Les communistes en RDA et en Tchécoslovaquie, 1945–1989. PUF, Paris 
2016. Critique internationale, October–December 2017, No. 77, s. 189–193 (ISSN 1290-7839).

•	 BLAIVE,	Muriel:	Recenze	knihy	Vaněk,	Miroslav	–	Mücke,	Pavel:	Velvet Revolutions. An Oral History of Czech Society. Oxford University Press, Oxford 
2016. History: Review of New Books, January 2018, Vol. 46, No. 1, s. 10–11 (ISSN 0361-2759).

Účast na konferencích/seminářích
•	 New	York	University,	Praha,	23.–24.	2.	2017:	konference	From Josef K to Lustration: Bureaucracy in Central Europe – příspěvek The Czechoslovak Secret 

Police in Action: A Useless Bureaucracy or an Incredibly Efficient One?
•	 Columbia	University,	New	York	(USA),	2.–5.	5.	2017:	konference	Association for the Study of Nationalities Annual Congress – příspěvek Psychological 

Warfare: Making Sense of the Communist Past in the Czech Republic, panel: History, Memory, and Conscience (s  Laure Neumayer, Marci Shore, 
Thomasem Ortem a Barbarou Falk)

•	 ÚSTR,	 Praha,	 21.–22.	 9.	 2017:	 konference	 Historiography of Central European Communism Reconsidered: Patterns of Interpretation and Writing 
Strategies – příspěvek Totalitarianism: The Blackhole in Czechoslovak Historiography of Communism 

•	 ÚSTR,	Praha,	6.	10.	2017:	třetí	workshop	výzkumné	sítě	The	Criminalisation	of	Dictatorial	Pasts	in	Europe	and	Latin	America	in	Global	Perspective
•	 Eötvös	Loránd	University,	Budapešť	(Maďarsko),	11.–14.	10.	2017:	konference	5. MGV-Kongress. Regionen von Mitteleuropa – příspěvek Komarno: 

A Town at the Slovak-Hungarian Border
•	 ASEEES	Annual	Convention,	Chicago	(USA),	9.–12.	11.	2017:	konference	Refugees, Czech National Identity, Communism, and Post-Communism; 

panel How Does Central European 20th Century History Inform Present Predicaments? Czech Avatars in History, Philosophy and Politics (s Peterem 
Buggem, Thomasem Ortem, Shawnem Clyborem a Marci Shore)

•	 ASEEES	 Annual	 Convention,	 Chicago	 (USA),	 9.–12.	 11.	 2017:	 předsedkyně	 panelu	 Harnessing Traditions in the New Socialist Czechoslovakia 
(se Cynthií Paces, Thomasem Ortem, Ellen Paul a Cate Giustino)

•	 Polska	Akademia	Nauk,	Varšava	(Polsko),	11.–12.	12.	2017:	COST	úvodní	setkání	k projektu	New Exploratory Phase in Research on East European 
Cultures of Dissent (s Maciejem Merylem)

7)   Projekt je řešen v rámci grantu GA ČR. Jeho hlavním jazykem je angličtina.
8)  Pokračování projektu v roce 2017 bylo ze strany GA ČR povoleno pouze podmínečně, a to především z důvodu změny spoluřešitele projektu a institucionálního partnera 

projektu. Spoluřešitelkou projektu se místo Dr. Nicolase Maslowského stala nově dr. Anna Muller, a současně přestala být FHS UK partnerem projektu, nově se nositelem 
projektu stal pouze ÚSTR.



79Český exilový politický aktivismus a politická publicistika mimo Radu svobodného Československa  
v letech 1948–1968

Vedoucí projektu: Jan Cholínský Další členové projektového týmu: František Stárek Doba realizace: 2015–2017

Popis 
Projekt je zaměřen na  výzkum politických a  publicistických aktivit českých exulantů a  exilových skupin v  letech 1948–1968. Primárně se bude 
zabývat činností nejvýznamnějších skupin (Český národní výbor, Sdružení českých demokratických federalistů, České křesťansko-demokratické hnutí, 
Sdružení československých exulantů v Chicagu) stojících v období 1948–1968 v opozici vůči Radě svobodného Československa, resp. vůči strategii 
tzv. gradualismu, a nejdůležitějšími představiteli a periodiky tohoto exilového okruhu. Sekundárně zmapuje souvislosti exilového vývoje s událostmi 
předcházejícími nastolení komunistické diktatury v  Československu v  únoru 1948, paralelní vývoj a  situaci ve  slovenském exilu a  kontext aktivit 
exulantů s mezinárodněpolitickou situací. V teoretické rovině budou v rámci projektu vymezeny základní metodologické zásady výzkumu exilové 
problematiky včetně zdůvodnění užívaných pojmů.

Postup projektu v roce 2017
V roce 2017 garant projektu publikoval rozsáhlou sborníkovou studii (vydavatel ÚPN Bratislava) v celkovém rozsahu 79 tiskových stran, připravil k vydání 
a odevzdal (tj. s  již provedenou redakcí po připomínkách recenzentů) další 2 sborníkové odborné studie (vydavatelé ÚPN Bratislava, Ministerstvo 
obrany ČR) v celkovém rozsahu 85 normostran, odevzdal (červenec 2017) první díl dvoudílné antologie české exilové publicistiky s poznámkovým 
aparátem (v celkovém rozsahu 1235 normostran a 832 poznámek) včetně úvodní odborné studie v rozsahu cca 60 normostran a k odevzdání připravil 
také druhý díl ve stejném rozsahu. 

Publikace
•	 CHOLÍNSKÝ,	 Jan:	 Antologie české exilové publicistiky 1948–1968. I. díl. „Prchalovci“, národní demokraté a  spol. (odevzdaný rukopis prvního dílu 

antologie).

•	 CHOLÍNSKÝ,	 Jan:	Exilová	periodika	 středopravicového	 tábora	1948–1968	–	 federalistická,	národně-liberální	a národně-katolická	orientace.	 In:	
ŽÁČEK,	Pavel	a kol.:	Vyjádření úcty a vděčnosti. 3. sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany České republiky, Praha (odevzdaný 
rukopis, plánované vydání v r. 2018).

•	 CHOLÍNSKÝ,	Jan:	Národní	demokrat	Rudolf	Kopecký	v boji	za svobodu	vlasti.	Poslední	mladočech	a první	žurnalista	středopravicového	politického	
tábora v exilu. In: JAŠEK, Peter (ed.): Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 
1945–1989. Ústav pamäti národa, Bratislava 2017, s. 147–216 (ISBN 978-80-89335-80-0).

•	 CHOLÍNSKÝ,	Jan:	Pokusy	českého	exilu	o politické	sjednocení	a kontakty	se	Světovým	kongresem	Slováků.	In:	JAŠEK,	Peter	(ed.):	Svetový kongres 
Slovákov. Ústav pamäti národa v Bratislave – Slovenský historický ústav v Ríme, Bratislava 2018, s. 226–263 (odevzdaný rukopis, plánované vydání 
v 1. pol. r. 2018).
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Vedoucí projektu: Jaroslav Pinkas Další členové projektového týmu: 
Kamil Činátl, Karina Hoření, Jaroslav Najbert, Čeněk Pýcha,  
Vojtěch Ripka, Václav Sixta

Doba realizace: 2015–2017

Popis 
Projekt byl realizován formou několika klíčových aktivit, které spojuje společný cíl – ovlivnění postojů učitelů, vývoj nových metod výuky a  jejich 
implementace do školní praxe. Jednotlivé aktivity se různorodým způsobem zaměřují na kultivaci historické kultury a rozvoj souvisejících dovedností. 
Primární cílovou skupinu představují učitelé dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů a žáci, sekundárně se projekt zaměřuje na dějiny 
ve veřejném prostoru a šířeji pojaté občanské vzdělávání.
1. Klíčová aktivita 1 (KA01): Komunitní vzdělávání

Komunitní vzdělávání se zaměřilo na propojení školního vzdělávání o soudobých dějinách s občanským vzděláváním. Klade důraz na komunitní 
rozměr školní výuky, tedy zacílení zájmu (aktivit škol) na lokální historii s cílem reflektovat místní témata a problémy. Pracovníci ÚSTR vytvořili 
spolu se spolupracujícími pedagogy pilotní projekty, v  nichž aplikovali obecné metodologické inspirace a  doporučení na  konkrétní místní 
podmínky. Výstupy těchto „pilotů“ pak byly prezentovány širší školní veřejnosti.
V  rámci projektu byly plánovány jednorázové přednášky pro žáky, semináře pro pilotující učitele a  semináře pro veřejnost, v  nichž byly 
prezentovány výsledky pilotujících škol, filmová a divadelní představení, workshopy a další aktivity.
Vedle škol budou do  projektu přizvány místní vzdělávací a  kulturní instituce (muzea, knihovny, památníky atp.), které budou moci spolu se 
školami vytvářet projekty reagující na místní poptávku. Za pilotní aktivitu považujeme projekt Železná opona realizovaný ve spolupráci s národním 
parkem Podyjí.

2. Klíčová aktivita 2 (KA02): Rozvoj digitálních technologií ve výuce soudobých dějin
Aktivita se zaměřovala na zpřístupňování různých forem digitálních technologií využitelných pro výuku soudobých dějin. V první fázi proběhla 
adaptace vlastních i stávajících volně dostupných produktů. Hlavním předmětem zájmu byly počítačové hry a simulace. 
V rámci této aktivity proběhla didaktická reflexe těchto technologií a následně jejich popularizace směrem ke školní veřejnosti. Některé stávající 
programy byly adaptovány pro použití na interaktivních tabulích. Digitální technologie umožnily zefektivnit i práci na dalších klíčových aktivitách 
projektu. Zejména komunitní vzdělávání (KA01) může do jisté míry stavět na digitálním prostředí, a usnadnit tak prezentaci výstupů.

3. Klíčová aktivita 3 (KA03): Rozvoj programu Národní identity ve škole a ostatních e-learningových kurzů
Program Národní identity ve  škole se zaměřuje na  podporu pluralitního myšlení učitelů ZŠ a  SŠ všech aprobací, podporu ideálů tolerance 
a demokracie. Jádro aktivity spočívá v rozvoji stávajícího kurzu Národní identity ve škole formou dalších pilotáží na školách a jeho inovací. Plánujeme 
i další, rozsahem spíše drobnější e-learningové kurzy. Na programu spolupracuje řada vzdělávacích a výzkumných institucí. Pro prosazení aktivity 
je zásadní součinnost s vedením ÚSTR (vyjednávání o participaci státní správy a samosprávy).

4. Klíčová aktivita 4 (KA04): Semináře pro učitele ve spolupráci s NIDV
Na základě dvoustranné smlouvy proběhly ve školicích střediscích NIDV metodicky orientované semináře o výuce soudobých dějin. Cílovou 
skupinou jsou především učitelé na středních odborných školách a učilištích. V rámci této aktivity se také konalo několik sociologických šetření 
formou focus groups zaměřených na poměry výuky dějepisu na SOŠ a SOU a na identifikaci jejich potřeb.

5. Klíčová aktivita 5 (KA05): Dějepisné sešity: historická dílna
Klíčovým výstupem této aktivity je dějepisný sešit určený pro devátý ročník ZŠ. Jedná se o tematicky sevřený soubor pramenů, jež byly didakticky 
upraveny a zaměřují se na konkrétní dějepisné téma v návaznosti na kurikulum. Projekt se soustředil na vývoj a testování specifického žánru didaktiky 
dějepisu. Sešity zohledňují didaktické trendy v pojetí učebnicového textu, jež se rozšířily v zahraničí. Základní inovace spočívá v důrazu na analytickou 
část (tedy na didakticky upravené prameny). Projekt předpokládá vytvoření širší skupiny institucí a odborníků, kteří by na projektu participovali.

Postup projektu v roce 2017
Prodloužený projekt byl v roce 2017 zaměřen na dokončení a prezentaci výsledků na domácí půdě. Zahraniční prezentace se pak týkala zejména 
projektu Inovace výuky dějepisu, který byl v Plánu činnosti prostřednictvím výsledků zařazen do výhledu projektu Dějepis pro 21. století – vývoj nových 
forem, zde je však uveden samostatně.
Byla odevzdána metodika k  projektové výuce v  prostoru kolem železné opony v  Podyjí. V  tematickém čísle revue Paměť a  dějiny zaměřeném 
na menšiny v komunistickém Československu byly prezentovány dílčí výsledky práce hned několika projektů. 
Pokračovala rovněž propagace vzdělávacího portálu Socialism Realised, který byl využit k  odbornému semináři o  výuce o  disentu, několikrát 
prezentován v médiích a podrobně představen na dvou zahraničních konferencích o didaktice historie (Jyväskylä University a Kalifornská univerzita 
v Berkeley). Další rozvoj portálu bude v roce 2018 a 2019 podpořen získaným mezinárodním grantem Erasmus+. Na mezinárodním poli zintenzivnila 
spolupráce s asociací Euroclio, se kterou byl podán společný grant zaměřený na vývoj portálu Historiana. 
Popularizační činnost zahrnuje zejména vlastní texty v časopisech Public History Weekly, Cinepur a blok článků pojatý jako příloha časopisu Dějiny 
a současnost, ale též vystoupení v masových médiích (ČT, ČRo, LN, HN, Echo 24 a další). Oddělení vzdělávání bylo zastoupeno také na 11. sjezdu 
českých historiků (celkem dva vlastní panely, 6 vystoupení, 2 postery), na  konferenci COHA či na  tradiční brněnské konferenci obecné didaktiky. 
Odevzdání publikace Dějepisné sešity II bylo vzhledem k širší spolupráci s Národním muzeem na didaktizaci sbírky Muzea dělnického hnutí podpořené 
grantem MK ČR NAKI posunuto do roku 2019. Projekt byl v roce 2017 zakončen a v Plánu činnosti pro rok 2018 byl nahrazen novým projektem Dějiny 
1938–1989: minulost jako vzdělávací a veřejný problém.

Publikace
•	 ČINÁTL,	Kamil:	Různé	války	v učebnicích	dějepisu.	Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 122–124 (ISSN 1802-8241). 
•	 HOŘENÍ,	Karina:	Recenze	knihy	Koeltzch,	Ines:	Praha rozdělená i sdílená. Česko-židovsko-německé vztahy 1918–1938. Nakladatelství Lidové noviny, 

Praha 2016. Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 137–138 (ISSN 1802-8241).
•	 HOŘENÍ,	Karina:	„To	bylo,	jako	byste	přišli	do ráje.“	Vyprávění	Romů	o komunismu.	Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 15–23 (ISSN 1802-8241).
•	 HOŘENÍ,	Karina	–	RIPKA,	Vojtěch:	Anti-Communist	Resistance	in	Didactical	Perspective.	In:	SCHRIFFL,	David	(ed.):	Violent Resistance. From the Baltics 

to Central and South Eastern Europe 1945–1956. Österreichische Akademie der Wissenschaften Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 
(odevzdaný rukopis).

•	 PINKAS,	Jaroslav:	Dějepis	a národní	identita.	Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 116–119 (ISSN 1802-8241).
•	 PINKAS,	Jaroslav	–	CERMAN,	Ivo	–	SEMOTÁNOVÁ,	Soňa	–	MACHALA,	Jan:	Antisemitismus 1945–1989. Státní politika proti Židům v Československu 

[on-line	metodika:	http://antisemitismus4589.dejepis21.cz/].	ÚSTR,	Praha	2017	(ISBN	978-80-87912-43-0).
•	 PINKAS,	Jaroslav	–	VESELÁ,	Michaela:	Obraz únorových událostí ve filmu (odevzdaný rukopis).
•	 PÝCHA,	Čeněk:	Budujeme	pohraničí.	Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 84–92 (ISSN 1802-8241).
•	 RIPKA,	Vojtěch:	Socialism	Realised	–	There	and	Back	Again.	Public History Weekly (odevzdaný rukopis).
•	 RIPKA,	Vojtěch:	Teaching and Learning History 2017 (odevzdaný rukopis).
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Vedoucí projektu:  
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Další členové projektového týmu: 
Jerguš Sivoš (ÚPN), Libor Svoboda

Doba realizace: 2015–2018

Popis 
Dějiny StB v Československu po druhé světové válce lze rozdělit do několika období (1945–1953, 1953–1968, 1968–1969, 1970–1989). Rok 1945 byl 
dobou vzniku nového politického, bezpečnostního a správního aparátu. V červnu (na Slovensku již v únoru) 1945 vznikla Státní bezpečnost, útvar, 
který byl spojen především s mocensko-politickými ambicemi KSČ. V období let 1945–1948 byly státněbezpečnostní a zpravodajské složky oddělené, 
StB tedy existovala a modifikovala se v souvislosti s proměnami vztahů uvnitř tehdejší Národní fronty. Další výrazný mezník tvoří sloučení Ministerstva 
vnitra s Ministerstvem národní bezpečnosti v roce 1953 a vznik jednotlivých operativních správ StB (tímto datem své práce uvozují např. Dvořáková, 
Koudelka, Žáček). Rok 1968, spojený s marnou snahou o reformy Bezpečnosti, ukončuje další etapu, posledním obdobím je pak éra normalizační StB.
Období poválečného vývoje StB není doposud komplexně zpracováno. Badatelský zájem se soustředí především na některé dílčí úseky (politické 
procesy, nezákonnosti); také pokusy o souhrnné zpracování této periody (Pacner, Dvořáková, Kaplan, Frolík) se zaměřovaly především na dílčí úseky 
vývoje (především organizační strukturu). Tyto práce ovšem ukázaly na  základní problémy spojené se zpracováním tématu – časté organizační 
změny, řady plánů, které se neuskutečnily, na  jedné straně nedostatek archivních materiálů, na straně druhé množství dílčích údajů dosud řádně 
nevyhodnocených. Z hlediska vývoje se jedná o zdaleka nejkomplikovanější období existence StB.
Státněbezpečnostní a  zpravodajská složka zůstala zachována i  po  vzniku Sboru národní bezpečnosti v  červnu 1945. Pro další vývoj sledované 
problematiky jsou právě tyto dvě složky zásadní. Komunisté, kteří je chtěli ovládnout, v  nich zpočátku nedokázali získat většinu, snažili se proto 
udržovat rozdělení těchto složek, aby znesnadnili jejich kontrolu a podřídili je kontrole vlastní. Teprve na základě zákona o SNB z července 1947 
se obě složky sloučily v  jeden celek s mimořádnými pravomocemi; v  té době již však byly pod dohledem komunistické strany. Jejich pozice pak 
markantně vynikla v únoru 1948 a posléze při konstrukci politických procesů, kdy postavení StB ve společnosti posilovalo až do podoby samostatné 
mocenskopolitické složky. Tento vývoj vyvrcholil zřízením Ministerstva národní bezpečnosti v květnu 1950.
Projekt je tedy časově vymezen obdobím mezi počátkem roku 1945 a zářím 1953 s důležitými kontextuálními přesahy. Má ambici postihnout vývoj 
v celém tehdejším Československu. Soustředí se samozřejmě na rekonstrukci organizačního vývoje rozvědných a kontrarozvědných útvarů podřízených 
Ministerstvu vnitra (resp. Ministerstvu národní bezpečnosti), představení jejich zaměření, činností a personálního obsazení vedoucích funkcí jednotlivých 
součástí (náčelníků odborů, správ), a  to u  centrálních i  regionálních složek. Nahlédne taktéž do  souvislostí akcí a  provokací konstruovaných StB 
v předmětném období. Nelze se vyhnout ani otázkám, proč k popisovaným událostem došlo, kdo se na nich podílel, čím byly ovlivněny apod.

Postup projektu v roce 2017
V roce 2017 pokračoval systematický badatelský výzkum zaměřený na různé aspekty struktury, personálního obsazení a činnosti jednotlivých složek 
Státní bezpečnosti ve vymezeném časovém období. Šlo zejména o fondy ABS, Národního archivu atd. či zahraničních archivů (Archiv Ústavu pamäti 
národa ad.). Získané poznatky budou využity při mapování organizační struktury a popisu personálního obsazení a činnosti státobezpečnostních 
složek. Pokračovala příprava textů závěrečné monografie projektu. 
K tématu bylo publikováno několik studií, zpracovávané tematiky se týkaly i přednášky pro veřejnost a mediální výstupy. V roce 2018 budou pokračovat 
práce na finalizaci textů pro výslednou monografii tak, aby v roce 2019 mohlo proběhnout závěrečné ediční zpracování rukopisu, jenž bude poté odevzdán 
do  tisku. K vydání byla připravena a odevzdána kolektivní monografie Rok 1945 a obnova Československa. Problematikou bezpečnostního aparátu se 
zabývaly také příspěvky a vystoupení na konferencích (konference Československo v letech 1972–1977; konference 100 let od založení organizace sovětské 
tajné služby Čeka (1917–2017), konference Rok 1968 a ochrana státní hranice). Zpracovávané tematiky se týkala i mediální vystoupení apod.

Publikace
•	 BÁRTA,	Milan:	Akce	AMFORA.	Hledání	řeckých	agentů	v Československu	v letech	1981–1986.	Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2017, č. 15, 

s. 221–237 (ISSN 2336-1387).
•	 BÁRTA,	Milan:	K činnosti	Lidových	milicí	v únoru	1948. Paměť a dějiny, 2017, č. 4, s. 55–62 (ISSN 1802-8241).
•	 BÁRTA,	 Milan:	 Nástin	 struktury	 organizací	 KSČ	 v  bezpečnostním	 aparátu	 v  letech	 1945–1968.	 Securitas Imperii, 2017, č. 2, s. 70–95 (ISSN 

1804-1612).
•	 BÁRTA,	Milan:	Pokus o únos Roberta Valucha z Rakouska (odevzdaný rukopis).
•	 BÁRTA,	Milan	–	KALOUS,	Jan	–	POVOLNÝ,	Daniel	–	SIVOŠ,	Jerguš	–	ŽÁČEK,	Pavel:	Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti 

v letech 1953–1989. Academia – ÚSTR, Praha 2017, 584 s. (ISBN 978-80-200-2690-3; 978-80-87912-76-8).
•	 HAVLÍK,	Adam:	Zmizelá Praha 1945 očima Josefa Sudka (odevzdaný rukopis).
•	 KALOUS,	Jan:	Heslo	Státní	bezpečnost.	In:	Encyklopedie českých právních dějin (odevzdaný rukopis).
•	 KALOUS,	 Jan:	 Hlavní	 správa	 kontrarozvědky	 SNB	 v  roce	 1989.	 In:	 JAŠEK,	 Peter:	 1989. Rok zmeny. ÚPN, Bratislava 2017, s. 350–364 (ISBN 

978-80-89335-78-7).
•	 KALOUS,	Jan:	Konference	Čeka	100	let. Securitas Imperii, 2017, č. 2, s. 252–256 (ISSN 1804-1612).
•	 KALOUS,	Jan:	Popisky	fotografií:	Pohřeb	Jana	Masaryka.	Paměť a dějiny, 2017, č. 4, s. 115–123 (ISSN 1802-8241). 
•	 KALOUS,	 Jan:	 Recenze	 knih	1)	 Jurman,	Olin:	Dvojitý agent. Utajená zákulisí špionáže. Brána, Praha 2016; 2) Jurman, Olin: Dvojitý agent. Zrada 

a pomsta. Brána, Praha 2017; 3) Jurman, Olin: Dvojitý agent. Až do hořkého konce. Brána, Praha 2017; 4) Jurman, Olin: Ve službách Ministerstva vnitra. 
Chránil jsem tři prezidenty. Brána, Praha 2016. Securitas Imperii, 2017, č. 2, s. 276–286 (ISSN 1804-1612).

•	 KALOUS,	Jan:	Recenze	knih	1)	Zátopkovi,	Dana	a Emil:	Náš život pod pěti kruhy. Academia, Praha 2016; 2) Kozohorský, Richard: Zatracenej Zátopek. 
Nakladatelství	XYZ,	Praha	2016;	3)	Broadbent,	Rick: Vytrvalost. Pozoruhodný život a doba Emila Zátopka. Slovart, Praha 2016. Securitas Imperii, 2017, 
č. 1, s. 328–333 (ISSN 1804-1612).

•	 KALOUS,	Jan:	Recenze	knihy	Padevět,	Jiří:	Krvavé léto 1945. Poválečné násilí v českých zemích. Academia, Praha 2016. Securitas Imperii, 2017, č. 1, 
s. 325–327 (ISSN 1804-1612).

•	 KALOUS,	Jan:	Recenze	knihy	Pejčoch,	Ivo	–	Tomek,	Prokop:	Okupace 1968 a její oběti. MO ČR – VHÚ Praha, Praha 2018. Historie a vojenství, 2017, 
č. 4, s. 148 (ISSN 0018-2583).

•	 KALOUS,	Jan:	Recenze	knihy	Žáček,	Pavel:	Vlasovci v boji za Prahu. Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.–9. května 1945. 
Academia, Praha 2017 (odevzdaný rukopis). 

•	 KALOUS,	Jan:	Za Augustinem	Bubníkem.	Paměť a dějiny, 2017, č. 2, s. 121–123 (ISSN 1802-8241).
•	 MALÍNEK,	Tomáš:	30.	výročí	první	návštěvy	Helmuta	Kohla	v Československu.	Paměť a dějiny, 2017, č. 4, s. 3–19 (ISSN 1802-8241).
•	 SVOBODA,	Libor:	Tajní spolupracovníci StB na území bývalého Českobudějovického kraje v polovině padesátých let minulého století (odevzdaný rukopis).
•	 SVOBODA,	Libor:	Zběhové od PS v letech 1985–1989 (odevzdaný rukopis).



82 Dokumentace událostí moderních českých dějin (1939–1989) z perspektivy jednotlivých aktérů

Vedoucí projektu: Jan Dvořák Další členové projektového týmu: 
Jakub Daníček, Jan Horník, Adam Hradilek 

Doba realizace: 2015–2017

Popis 
Projekt byl zaměřen na sběr a zpracování dokumentů, fotografií či rukopisných vzpomínek z domácích archivů a výpovědí přímých svědků důležitých 
událostí moderních československých dějin souvisejících s  úkoly ÚSTR. Navazuje na  dosavadní projekt ÚSTR Paměť a  dějiny totalitních režimů 
(2008–2014), v jehož rámci se podařilo zachytit stovky unikátních výpovědí pamětníků a šířeji zpracovat dosud opomíjená témata. Jedním z nich je 
téma perzekuce československých občanů v SSSR, ze kterého se stal samostatný výzkumný projekt. Z tohoto důvodu i vzhledem k restrukturalizaci 
Odboru výzkumu a  vzdělávání vznikla potřeba redefinovat dosavadní činnost na  poli dokumentace osobních výpovědí pamětníků a  domácích 
archivů. Projekt je dokumentační a má tři základní roviny:
1. Připomínka – zachycení biografických interview s pamětníky totalitních režimů
- vedení rozhovorů s  pamětníky důležitých událostí moderních československých dějin, primárně s  účastníky protikomunistického odboje, 

ale i s dalšími svědky a aktéry
- pořizování nahrávek v HD kvalitě
- sebrané dokumenty a fotografie se stanou součástí digitálního archivu otevřeného historikům, studentům, dokumentaristům i široké veřejnosti; 

v rámci ÚSTR budou sloužit jako zdroj při přípravě odborných textů, výstav, seminářů, didaktických pomůcek, publikací apod. 
Součástí připomínkového segmentu projektu budou veřejné besedy a semináře s pamětníky (ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla atd.).
2. Výzkum
V rámci projektu budou dále kriticky zkoumána a zpracována předem definovaná témata: Účastníci odboje a odporu proti komunismu, Nežidovští 
svědkové holocaustu a Skrytá církev. Mezi další předpokládané tematické skupiny (z důvodu výzvy ke spolupráci a řešení grantu) patří československá 
emigrace do Austrálie (The University of Western Australia) a Izraele (Post Bellum, o.p.s., České centrum Tel Aviv).
3. Audio/video servis ÚSTR, správa digitálního archivu
Vzhledem ke zkušenostem a technickému zabezpečení týmu budou řešitelé projektu poskytovat kolegům servis a poradenství ve věci zaznamenávání, 
archivace a zpracování nahrávek pořízených v rámci dalších projektů Ústavu. V součinnosti s Oddělením IT a Oddělením vzdělávání bude vybudována 
digitální databáze objektů – interní archiv nahrávek, klipů a sebraných dokumentů z domácích archivů s možností přístupu pro externí uživatele. 
Součástí databáze budou i nahrávky věnované Ústavu jednotlivci a institucemi (např. Českou televizí – desítky rozhovorů s pamětníky undergroundu, 
které ČT nemusí uchovávat).

Postup projektu v roce 2017
V roce 2017 bylo v rámci dokumentačního projektu natočeno celkem 41 rozhovorů s pamětníky z předem definovaných skupin – účastníci odboje 
a  odporu proti komunismu, Židé původem z  Československa žijící v  Izraeli (ve  spolupráci s  Post Bellum a  Českým centrem v  Izraeli), zahraniční 
účastníci protestů proti okupaci Československa v roce 1968. Rozhovory a další sebrané doprovodné materiály (fotografie, dokumenty) byly následně 
zpracovány dle stanovených metod archivace (medailonky, přepisy, popis metadat atd.). 

Dílčí výsledky projektu byly prezentovány veřejnosti v rámci odborných čtvrtečních seminářů ÚSTR (25. 5. 2017 – Protikomunistický odboj pohledem 
pamětníků), workshopů pro zahraniční studenty, seminářů pro učitele i dalších popularizačních projektů (např. Z místa, kde žijeme – projekt organizace 
Člověk v tísni), prostřednictvím odevzdaných rukopisů článků a rozhovorů.

Průběžně byl rovněž prováděn servis a poradenství ve věci zaznamenávání, archivace a zpracování nahrávek pořízených v  rámci dalších projektů 
a připravovaných výstav ÚSTR – zejména konverze videí a audionahrávek. 

Během dosavadní fáze (2016–2017) řešení grantu NAKI (projekt Integrace softwarových nástrojů pro zlepšení přístupu ke  zdrojům dokumentujícím 
paměťovou kulturu národa) došlo ke zpracování (střih, konverze) 350 video a audio nahrávek (cca 1000 hodin), dokumentů, fotografií a doprovodných 
textů (životopisných medailonků, doslovných přepisů) pro připravovaný integrovaný on-line archiv a  jejich postoupení v  příslušném formátu 
spoluřešitelům projektu – katedře kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni a Ústavu formální a aplikované lingvistiky Univerzity Karlovy.

Publikace
•	 HRADILEK,	Adam:	Charta	byla	velká	věc!	S Dickem	Verkijkem	o černoších	v ČSSR,	okupaci,	Janu	Patočkovi	a výsleších	na StB.	Paměť a dějiny, 2017, 

roč. 11, č. 1, s. 119–123 (ISSN 1802-8241). 

•	 HRADILEK,	Adam	–	SEREĎAK,	Alla:	Inspirovalo	mě	Pražské	jaro.	Rozhovor	se	Zorjanem	Popaďjukem. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 3, s. 76–83 
(ISSN 1802-8241).



83Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny

Vedoucí projektu: Kamil Činátl Další členové projektového týmu: 
Kamil Činátl, Michal Frankl, Karina Hoření, Jaroslav Najbert, 
Andrea Průchová, Čeněk Pýcha, Vojtěch Ripka, Václav Sixta,  
Matěj Spurný, Terezie Vávrová

Doba realizace: 2015–2017

Popis 
Projekt Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace s prameny byl podpořen TA ČR a jeho realizace byla zahájena v lednu 2016. V prvním čtvrtletí 
se konsolidovaly formy organizace, komunikace a spolupráce v širokém konsorciu partnerů (ČVUT, Fraus, MFF UK, PedF UK, USD AVČR, ŽMP). Širší 
tým byl rozdělen do tří částí (historicko-didaktický tým, mediálně-teoretický tým a programátorský tým) a vzájemná komunikace byla podpořena 
na stránkách projektu v rámci aplikací Google.

Postup projektu v roce 2017
Projekt Omega TA ČR Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace s prameny navázal v roce 2017 na výsledky testování z podzimu 2016. Ty byly 
vyhodnoceny a zapracovány do optimalizovaných a nových verzí cvičení pro práci s historickými fotografiemi. V červnu a září 2017 proběhla druhá, 
rozsahem menší vlna testování, která navržené úpravy potvrdila. Zároveň týmy projektu vyvíjely nový typ cvičení pro práci s textem. Dva prototypy 
se staly součástí testování v červnu a září. 

Publikace
•	 NAJBERT,	Jaroslav	(ed.):	Promýšlet dějepis v 21. století. Digitální aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz	[on-line	metodika:	https://historylab.cz/

metodika/].	ÚSTR,	Praha	2017	(ISBN	978-80-87912-85-0).	
•	 PINKAS,	Jaroslav:	Hodnoty	a hodnocení	v dějepise.	Historie – otázky – problémy, 2017, č. 2, s. 56–70 (ISSN 2336-6672).

Účast na konferencích
•	 San	Sebastian	 (Španělsko),	2.–7.	4.	2017:	 konference	24th Euroclio Annual Conference and Professional Training and Development Course 2017: 

Intersections – Čeněk Pýcha, Jaroslav Najbert
•	 Ravenna	(Itálie),	5.–9.	6.	2017:	konference	4th IFPH Annual Conference – Čeněk Pýcha, Andrea Průchová
•	 Jyväskylä	(Finsko),	7.–8.	6.	2017:	konference	Meaning, Thinking and Learning in History – Karina Hoření, Vojtěch Ripka
•	 Olomouc,	13.–16.	9.	2017:	konference	11. sjezd českých historiků – Kamil Činátl, Čeněk Pýcha
•	 Mohuč	(Spolková	republika	Německo),	23.–25.	11.	2017:	konference	Akteure und Institutionen visueller Medien im [deutsch-]tschechischen Kontext 

– Karina Hoření

Spolupráce v rámci konsorcia projektu bude pokračovat i po konci projektu Omega v prosinci 2017. Partneři se vzájemně dohodli na dalším vývoji 
digitální aplikace a podali společný projekt do výzvy Éta TA ČR.

Kurýři a převaděči v letech 1948–1955

Vedoucí projektu: Libor Svoboda Další členové projektového týmu: 
Juraj Kalina, Martin Tichý

Doba realizace: 2015–2018

Popis 
Pro potřeby projektu jsou kurýry myšleny osoby rekrutované z příslušníků poúnorového exilu, které v letech 1948–1956 tajně přecházely, většinou 
ve službách amerických, britských a francouzských tajných služeb, československé státní hranice a plnily zde zpravodajské úkoly různého charakteru. 
Kurýři zjišťovali počty a  rozmístění vojenských a  policejních posádek, stav komunikací, shromažďovali informace o  letištích a  průmyslu, zprávy 
o náladách obyvatelstva a perzekuci ze strany komunistického režimu, organizovali převody osob, zakládali a organizovali rozsáhlé špionážní sítě, 
budovali mrtvé a živé schránky. Někteří měli za úkol připravovat diverzní a sabotážní skupiny, které měly začít fungovat v okamžiku vypuknutí třetí 
světové války. Na naše území je vysílaly centrály a jimi řízené zpravodajské skupiny podléhající tajným službám USA, Velké Británie a Francie a sídlící 
v západních okupačních zónách Německa a Rakouska. 
S kurýry úzce souvisely aktivity převaděčů, což vede k časté záměně pojmů kurýr a převaděč (také z toho důvodu, že mnozí kurýři pracovali rovněž 
jako převaděči). Převaděč byl osobou, která aktivně pomáhala jiným lidem při ilegálních přechodech státních hranic. Mnozí převaděči byli napojeni 
na zahraniční centrály a zajišťovali mimo jiné i přechody kurýrů přes hranice a jejich přepravu do československého vnitrozemí a současně jim vytvářeli 
zázemí (ubytování, strava apod.). Po roce 1948 vznikla řada často velice rozsáhlých převaděčských skupin. 
Kvůli politickým změnám i  změnám v ostraze československé státní hranice se začala činnost kurýrů a převaděčů již kolem roku 1953 postupně 
utlumovat. Definitivně končí kolem roku 1955. Z výše uvedených důvodů je projekt časově zaměřen na období po únoru 1948 do roku 1955, kdy éra 
kurýrů a převaděčů fakticky skončila. Samozřejmě je ale nutné počítat s důležitými kontextuálními přesahy.
Projekt má ambici postihnout dění na  celé hranici bývalého Československa s  Rakouskem a  SRN. V  prvé řadě se zaměří na  vytvoření databáze 
převaděčů, kurýrů a jejich řídících orgánů, na rekonstrukci vybraných převaděčských skupin a organizací, rekonstrukci organizačního vývoje centrál, 
které kurýry vysílaly, postižení rozdílů mezi službou pro jednotlivé zpravodajské organizace, nábor a výcvik kurýrů, přechody státní hranice a na sociální 
status kurýrů. Pozornost bude věnována i činnosti StB a dalších bezpečnostních složek v boji proti kurýrům a převaděčům

Postup projektu v roce 2017
Práce byla zaměřena na archivní výzkum v ABS (Praha i Kanice) a v Národním archivu. V obou případech jsou excerpované archivní soubory shodné 
s předchozím výzkumem, výjimkou je ABS – pracoviště Struha, kde se jedná ještě o fondy 302, 310, 304 a 305, a dále pak Vojenský historický archiv, kde 
šlo o fondy MNO. V regionálních archivech (SOkA České Budějovice, SOkA Prachatice, SOkA Český Krumlov a SOA Třeboň) byly dále zkoumány hlavně 
archivní soubory referátů národní bezpečnosti, KV KSČ a okresních soudů a prokuratur v letech 1945–1955. 

Publikace
•	 SVOBODA,	 Libor:	 [příspěvek	 k  tématu	projektu].	 In:	 KOPAL,	 Petr	 (ed.):	Král Šumavy: komunistický thriller. Academia – Casablanca, Praha 2018 

(odevzdaný rukopis). 
•	 SVOBODA,	Libor:	Zběhové od PS v letech 1985–1989 (odevzdaný rukopis).

Součástí projektu byla i aktivní účast na výstavě Případ Světlana, která od září 2017 probíhá ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Libor Svoboda dále zpracoval části publikace věnované přechodům hranic v letech 1945–1948. Studium a pořízení fotodokumentace k projektu bylo 
soustředěno na materiály ve fondu 311 (Monitoring zahraničního rozhlasu) a příslušné texty z dobových periodik Československý voják, Pohraničník 
a  Stráž vlasti, jejichž následná analýza umožní postihnout, jakým způsobem bylo téma v  průběhu desetiletí prezentováno čtenářům příslušných 
časopisů, oficiálních tiskových platforem ČSLA a PS, respektive vojsk MV.



84 Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava

Vedoucí projektu: Jan Vajskebr Další členové projektového týmu: 
Jan Zumr

Doba realizace: 2015–2017

Popis 
V  rámci projektu byla systematicky zpracovávána struktura a  personální obsazení nacistických bezpečnostních složek na  území protektorátu, tak 
aby projekt mohl vstoupit do své 2. fáze, jejímž cílem je vznik dvou monografií s pracovními názvy Velitelský sbor německého potlačovacího aparátu 
v Protektorátu Čechy a Morava a Velitelský sbor Gestapa v Protektorátu Čechy a Morava.

Postup projektu v roce 2017
Byl prováděn archivní výzkum v  České republice (NA, ABS, MZA), Německu (Bundesarchiv Berlin, IfZ München) a  Rakousku (ÖSTA, WStLA). 
K druhému tématu (řešitel Jan Zumr) vyšla studie o Heinzi Pannwitzovi v  revue Paměť a dějiny, další studie o Karlu Raschkovi byla odevzdána 
do  stejného periodika. Vedle ústředního projektu byla rovněž připravena dvě vydání časopisu Paměť a  dějiny (02/2017 a  01/2018) věnovaná 
období 1938–1945 (garant Jan Vajskebr).

Publikace
•	 KREISINGER,	Pavel	–	ZUMR,	Jan:	Heinz	Pannwitz	(1911–1975).	Kdo	byl	hlavní	vyšetřovatel	atentátu	na Reinharda	Heydricha?	Paměť a dějiny, 2017, 

roč. 11, č. 2, s. 81–91 (ISSN 1802-8241).
•	 ZUMR,	Jan:	Karl Raschka (odevzdaný rukopis).  

Obrana národa. Edice dokumentů

Vedoucí projektu: Stanislav Kokoška Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2015–2017

Popis 
Jedním ze závažných problémů, se kterými se potýká zpracování českých a  československých dějin v  letech druhé světové války, je skutečnost, 
že pouze malá část pramenů byla publikována tiskem pro potřeby historického výzkumu. Základním cílem projektu je příprava edice dokumentů 
k dějinám ilegální organizace Obrana národa, která bude pokrývat období od zřízení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 do jara 1942, kdy 
Gestapo završilo likvidaci této významné skupiny vojenského odboje. Výzkum se soustředí především na tyto tematické okruhy:

1. vytváření struktury ilegální podzemní armády a plány její činnosti;
2. spolupráce vedení Obrany národa s československým exilovým ústředím v Paříži a Londýně;
3. politické představy hlavních činitelů vojenského odboje;
4. spolupráce Obrany národa s dalšími ilegálními odbojovými organizacemi;
5. postupná likvidace struktur vojenského odboje Gestapem.

Řešení projektu se bude opírat o  rozsáhlý archivní výzkum. Výsledkem bude rukopis edice cca 150 nejdůležitějších dokumentů vztahujících se 
k uvedenému tématu. Dokumenty budou připraveny k publikaci v jazyce originálu a doplněny regesty a příslušným poznámkovým aparátem včetně 
komentovaného osobního rejstříku. Některé údaje z dokumentů budou zpracovány formou přehledů, resp. tabulek, a zařazeny do příloh. Součástí 
edice bude archeografický a historický úvod, který shrne dějiny odbojové organizace Obrana národa a zařadí je do širšího historického kontextu. 

Postup projektu v roce 2017
V roce 2017 byl dokončen a odevzdán rukopis edice dokumentů k Obraně národa. Proběhlo recenzní řízení, připomínky byly zapracovány na přelomu roku.

Publikace
•	 KOKOŠKA,	 Stanislav	 (ed.):	 Obrana národa v  dokumentech. 1939–1942	 [elektronická	 edice	 dokumentů].	 ÚSTR,	 Praha	 2017,	 256	 s.	

(ISBN 978-80-87912-92-8).

Opus Bonum

Vedoucí projektu: Petr Placák Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2015–2017

Popis 
Laická katolická organizace Opus Bonum (OB) byla založena československými exulanty v roce 1972 v tehdejším západním Německu s cílem uchovat 
a  dále rozvíjet českou a  slovenskou křesťanskou kulturu v  podmínkách exilu. Původní záměr zakladatelů organizace, péče o  duchovní dědictví, 
přednášky a  konference, které za  tím účelem OB pořádalo v  severobavorském Frankenu, záhy přerostl v  jedinečnou ideovou a  přitom korektní 
konfrontaci nejrůznějších názorových proudů uvnitř československého exilu včetně exkomunistů. Projekt si klade za  cíl zmapovat ideové rozdíly 
a názory, které se střetávaly nad jednotlivými tématy sympozií pořádaných OB, z čeho tyto názorové rozdíly vycházely a o co se opíraly, a pokusit se 
zasadit frankenská střetávání do celkového kontextu československé kultury minulého století. 

Postup projektu v roce 2017
Práce na projektu pokročily k finalizaci rukopisu, který se oproti předpokladům výrazně rozrostl a bude dokončen počátkem roku 2018. 

Publikace
PLACÁK,	Petr:	Rok	1978	jako	bod	obratu.	Paměť a dějiny (odevzdaný rukopis).



85Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, regionální komparace

Vedoucí projektu: Marián Lóži Další členové projektového týmu: 
Matěj Bílý, Jakub Šlouf

Doba realizace: 2015–2018

Popis 
Projekt analyzuje budování a  počáteční fázi stabilizace panství Komunistické strany Československa v  českých zemích v  letech 1945–1956 
v regionální perspektivě. Tuto problematiku zkoumá komparativní metodou ve vybraných čtyřech stranických krajích a osmi stranických okresech. 
První část projektu se soustředí na  vývoj lokálních stranických elit, které tvořily páteř středních a  nižších pater stranické struktury. Druhá bude 
sledovat mechanismy samotného výkonu panství – tedy způsoby, jakými v konkrétních regionálních podmínkách docházelo k vyjednávání zájmů 
jednotlivých společenských skupin na platformách stranických grémií. Prostřednictvím vybraných průřezových témat bude sledována komunikace 
mezi stranickým ústředím, kraji, okresy a členskou základnou, reálná distribuce kompetencí mezi těmito stupni stranické struktury a vliv regionálních 
komunit na praktické výsledky tohoto mnohostranného vyjednávání zájmů.

Postup projektu v roce 2017
V roce 2017 řešitelé projektu dokončili archivní výzkum. Prošli a vyfotili množství pramenů z plánovaného výběru z Národního archivu, ze tří archivů 
oblastních (Praha, Plzeň, Olomouc) a dvou okresních (Jeseník, Prostějov). 

Publikace
•	 BÍLÝ,	Matěj:	„Jestli	 jsi	 to	myslel	 upřímně,	 tak	 půjdeš	 dělat	 to,	 co	 strana	 potřebuje.“	 Stabilizace	 regionálních	 elit	 KSČ	 v  letech	 1953–1956	

ve vybraných krajích a okresech. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 4, s. 39–54 (ISSN 1802-8241).

•	 LÓŽI,	Marián:	 Fóra,	 aktéři	 a  konfliktní	 témata	 vnitrostranické	 komunikace	 na  regionální	 úrovni	 v  období	 tzv.	 hledání	 nepřátel	 uvnitř	 KSČ	
(podzim 1950 až jaro 1951). Securitas Imperii, 2018 (odevzdaný rukopis).

•	 ŠLOUF,	Jakub:	Okradená	strana.	Protesty	členské	základny	KSČ	proti	měnové	reformě	v roce	1953.	Securitas Imperii, 2018, č. 32/1 (odevzdaný 
rukopis v recenzním řízení).

Účast na konferencích/seminářích
•	 Olomouc,	15.	9.	2017:	11.	sjezd	českých	historiků	–	řešitelé	vystoupili	v rámci	panelu Vývoj regionálních stranických elit a forem komunikace 

uvnitř KSČ v letech 1945–1956

•	 ÚSTR,	7.	12.	2017:	řešitelé	uspořádali	workshop	Regionální elity KSČ ve 30. až 50. letech

Útěk z Leopoldova

Vedoucí projektu: Jaroslav Rokoský Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2015–2018

Popis 
Projekt na základě archivního výzkumu mapuje útěk odbojářů z nejobávanější věznice v ČSR. Nejprve se zaměří na hlavní aktéry, jejich konkrétní odbojovou 
činnost, následně na soudní procesy, v nichž byli odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody, a posléze na jejich cestu do nejstřeženější věznice v zemi. 
Na sklonku 40. let a v 50. letech byly v Leopoldově soustředěny stovky politických vězňů, odpůrců režimu, kteří se nechtěli smířit s totalitou. V pestrém 
společenství vězňů tu přežívali v tristních vězeňských podmínkách. Poté se pozornost zaměří na přípravu útěku a samotný útěk, k němuž došlo 2. ledna 
1952. Sledována bude reakce vězeňských a bezpečnostních složek, průběh útěku a rozličné osudy odbojářů. Výstupem budou dvě odborné studie, jež 
budou prezentovány v odborných periodikách, a monografie Útěk z Leopoldova. Rukopis bude dokončen a odevzdán v roce 2018.

Postup projektu v roce 2017
Projekt nebyl ukončen, protože pramenná základna k  vězeňství v  50. letech v  Československu je značně torzovitá, pokud se vůbec zachovala 
v zakladatelském období komunistického režimu. Archivní fondy, které máme k dispozici, jsou většinou nezpracované a obtížně přístupné. Odbornou 
literaturu k leopoldovské věznici, o niž by bylo možné se opřít, rovněž postrádáme. Ověřovat a dohledávat je zapotřebí nespočet údajů, jež se týkají 
samotného chodu věznice v různých časových úsecích, stejně tak je třeba kriticky posuzovat cenná svědectví pamětníků. Projekt byl prodloužen.

Publikace
•	 ROKOSKÝ,	 Jaroslav:	 Čtyřiadvacet	 až	 do  smrti?	 Příběh	 odbojové	 skupiny	 Josefa	 Heřmanského.	 Paměť a  dějiny, 2017, roč. 11, č. 1, s. 94–107  

(ISSN 1802-8241). 



86 Živé pochodně. Sebeupálení jako forma politického protestu v sovětském bloku (1968–1989)

Vedoucí projektu: Petr Blažek Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2015–2017

Popis 
Hlavní náplní projektu byl historický výzkum případů sebeupálení v sovětském bloku, které se objevily na konci 60. let v reakci na srpnovou okupaci 
Československa a nastupující „normalizaci“.

Živé pochodně, jak se někteří protestující sami nazvali ve svých posledních dopisech, přebíraly šokující formu radikálního politického protestu z jiného 
kulturního okruhu (první velká vlna politicky motivovaných případů sebeupálení byla v roce 1963 zaznamenána mezi buddhisty v Jižním Vietnamu, 
odtud se záhy rozšířila do jiných prostředí, do současnosti jde odhadem o několik tisíc případů). Jde celkem o více než třicet případů sebeupálení, které 
byly zaznamenány nejen v Československu, ale také v řadě dalších států (některé z protestujících přímo inspiroval čin Jana Palacha). 

Výzkum se zaměřil na  komparaci především zvolené strategie, ohlasů ve  společnostech, postupu režimu a  proměny paměťové kultury. Projekt 
představuje dokončení dlouholetého výzkumu řešitele, v jehož rámci byly poprvé využity také nově zpřístupněné dokumenty z dobového vyšetřování.

Hlavním výstupem bude monografie, v níž budou případy sebeupálení v sovětském bloku představeny v kontextu ostatních vln této formy radikálního 
politického protestu ve světě. 

Postup projektu v roce 2017
Řešitel se podle plánu zabýval archivním výzkumem v domácích i zahraničních archivech. Na podzim 2017 podnikl rozsáhlou dokumentační cestu 
na Ukrajinu, kde studoval pět politicky motivovaných případů sebeupálení v letech 1966–1978. Řešitel se především soustředil na přípravu monografie. 
Věnoval se také popularizačním výstupům v médiích a na školách. Podílel se též na přípravě historické expozice Památníku Jana Palacha ve Všetatech.

Publikace
•	 BLAŽEK,	 Petr:	 „K  havárii	 jaderné	 elektrárny.“	 Černobylská	 katastrofa	 a  opoziční	 hnutí	 v  Československu.	 In:	 POPÁROVÁ,	 Alžbeta	 –	 NEUPAUER,	

František	–	MELICHEROVÁ,	Terézia:	Černobyľ 1986. Minulosť, dôsledky, východiská. Ústav pamäti národa, Bratislava 2016 (vyšlo 2017), s. 341–364 (ISBN 
978-80-89335-77-0).

Čechoslováci v Gulagu

Vedoucí projektu: Adam Hradilek Další členové projektového týmu:  
Lukáš Babka, Mečislav Borák, Štěpán Černoušek,  
Jan Dvořák, Zdeněk Vališ

Doba realizace: 2014–2017

Popis 
Hlavním cílem projektu je zpracování tématu represí vůči československým občanům v  SSSR na  základě rozhovorů s  pamětníky, dokumentů 
z ukrajinských a ruských archivů NKVD/KGB a českých archivů. Projekt navazuje na téma zpracovávané v rámci projektu Paměť a dějiny totalitních 
režimů, během něhož bylo zaznamenáno přes 40 rozhovorů s  přímými pamětníky, kteří mají osobní zkušenost s  pobytem v  táborech Gulagu, 
a doplňuje ho o další desítky rozhovorů s příbuznými perzekvovaných osob. Zároveň se podařilo shromáždit okolo 150 osobních výpovědí pamětníků 
Gulagu z českých i zahraničních archivů. Výpovědi pamětníků tvoří základ dosavadního výzkumu, ve kterém jde o zmapování jednotlivých osudů 
obětí represí. Od toho se bude odvíjet komplexnější rozbor charakteru a rozsahu represí. Řešitelé projektu provádějí výzkum v zahraničních archivech, 
v nichž jsou uloženy materiály NKVD k perzekvovaným československým občanům (ukrajinské státní archivy, archivy ukrajinské bezpečnostní služby 
SBU, archiv gruzínského ministerstva vnitra, ruské státní archivy). V roce 2012 objevili v ukrajinských archivech fondy obsahující tisíce spisů vedených 
k československým občanům perzekvovaným v SSSR v  letech 1939–1945 a zahájili jejich systematický výzkum. Jedním z cílů projektu je výzkum 
prohloubit, získané materiály zpracovat formou odborných textů a zpřístupnit je veřejnosti i dalším badatelům. 

Postup projektu v roce 2017
V  roce 2017 pokračovala snaha zmapovat téma represí československých občanů v  SSSR na  základě rozhovorů s  pamětníky, domácích archivů, 
dokumentů z ukrajinských a ruských archivů NKVD/KGB a českých archivů. V průběhu roku byla po dlouhém jednání s Archivem SBU na Ukrajině 
zahájena systematická digitalizace fondu Židovské spisy, který je uložen ve Lvově a obsahuje mj. spisy uprchlíků židovského původu z Československa, 
kteří byli v průběhu 2. světové války postiženi sovětskými represemi. Mezi výstupy projektu patřily rovněž tematické přednášky pro české i zahraniční 
publikum. Řešitelé projektu též vyřizují žádosti o dohledání příbuzných v databázi válečných zajatců, kterou ÚSTR získal v polovině roku z Ruské 
federace, a pomáhají příbuzným se získáváním osobních spisů zajatců.

Koncem roku byl odvysílán třídílný dokumentární cyklus Čechoslováci v Gulagu, který vznikl v koprodukci České televize a ÚSTR. 

Publikace
•	 BORÁK,	Mečislav:	Velký teror na Ukrajině 1937–1938. Český rozměr. ÚSTR, Praha 2017, 912 s. (ISBN 978-80-87912-89-8).

•	 DVOŘÁK,	Jan:	Zavlékání	československých	občanů	z dnešního	území	České	republiky	do SSSR	po roce	1945.	 In:	Sborník z konference Cena 
vítězství. Odvlečení občanů ze Slovenska a okolních států do SSSR, konané v listopadu 2016 v Košicích (odevzdaný rukopis).

•	 DVOŘÁK,	Jan	–	FORMÁNEK,	Jaroslav	–	HRADILEK,	Adam:	Čechoslováci v Gulagu. Česká televize – ÚSTR, Praha 2017, 224 s. (ISBN 978-80-7404-
235-5; 978-80-87912-78-2).

•	 DVOŘÁK,	Jan	–	HRADILEK,	Adam:	Židé v Gulagu. ÚSTR, Praha 2017, 296 s. (ISBN 978-80-87912-93-5).

•	 HRADILEK,	Adam:	Charta	byla	velká	věc!	S Dickem	Verkijkem	o černoších	v ČSSR,	okupaci,	Janu	Patočkovi	a výsleších	na StB.	Paměť a dějiny, 
2017, č. 1, s. 119–123 (ISSN 1802-8241).

•	 HRADILEK,	 Adam	–	 SEREĎAK,	 Alla:	 Inspirovalo	mě	 Pražské	 jaro.	 Rozhovor	 se	 Zorjanem	Popaďjukem.	Paměť a  dějiny, 2017, č. 3, s. 76–83  
(ISSN 1802-8241).



87Československá justice v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu

Vedoucí projektu: Jaroslav Pažout Další členové projektového týmu:  
Tomáš Bursík (ABS),  
Alena Šimánková, Adam Zítek (oba Národní archiv)

Doba realizace: 2014–2018

Popis 
Projekt si klade za cíl komplexní zpracování personálního složení, organizace a fungování nejvyšších orgánů justice, konkrétně soudnictví a prokuratury, 
přičemž bude sledována i jejich role v trestněprávní perzekuci odpůrců režimu v Československu. 

Projekt je založen na náročném primárním výzkumu. Během prvního roku byla připravena studie obsahující shrnutí cílů projektu, analýzu pramenné 
základny, která je k dispozici, a představení předpokládaných výsledků projektu s některými předběžnými tezemi. Do konce projektu budou vydány 
ještě tři publikace, a to edice vybraných dokumentů k organizaci a chodu nejvyšších orgánů prokuratury a soudnictví, přehled funkcionářů nejvyšších 
orgánů prokuratury v letech 1948–1989 a publikace mapující na případových studiích podoby trestněprávní perzekuce v Československu v letech 
1948–1989.

V průběhu řešení projektu se počítá s publikováním dalších dílčích studií, jejichž autory budou členové řešitelského týmu i další oslovené osoby. 
Součástí projektu bude též průzkum a vytvoření prvotních soupisů některých částí fondů Národního archivu, které mají vztah ke sledovanému tématu 
tak, aby mohly být efektivně používány v průběhu práce na projektu a aby mohly být využity i jinými badateli.

Postup projektu v roce 2017
V roce 2017 byla dokončena digitální databáze lexikonu nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989, na jejímž 
základě je připravována publikace, jež bude odevzdána do tisku během jara 2018. Adam Zítek připravil inventární seznam Metodické a organizační 
pokyny generálních prokuratur (Generální prokuratura, Generální prokuratura ČSSR, Generální prokuratura ČSR, Generální prokuratura SSR). Prozatímní 
inventární seznam. Národní archiv, Praha 2017. K finalizaci projektu dojde v roce 2018, kdy bude odevzdána kolektivní monografie Proměny politicky 
motivované trestněprávní perzekuce v  Československu v  letech 1948–1989 a  publikace o  nejvyšších orgánech československé prokuratury a  jejich 
působení proti odpůrcům režimu v letech 1948–1989.

Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953

Vedoucí projektu: Petr Mallota Další členové projektového týmu:  
Martin Jindra

Doba realizace: 2014–2017

Popis 
Projekt na  základě archivního výzkumu dokumentuje v  plné šíři existenci „protistátních“ letáků a  obdobných ilegálních tiskovin, jež vznikly 
v  Československu jako výraz odporu proti totalitní moci v  letech 1948–1953. Analyzuje tyto materiály z  hlediska formy a  obsahu a  srovnává je 
s obdobnými materiály z let nacistické okupace ČSR a s protikomunistickými materiály z jiných sovětských satelitů. Posuzuje jejich význam a dopad 
(kvantifikuje jejich výskyt s  pomocí hlášení stanic SNB, v  archivech zaznamenaných tajných zpráv, výpovědí svědků a  přímých aktérů, rozhovorů 
s pamětníky apod.). Uvádí je do historických souvislostí a charakterizuje jejich autory a šiřitele (regionální hledisko, motivace, třídní původ, náboženství 
atd.). Finálním výstupem bude edice dokumentů (letáků).

Postup projektu v roce 2017
V roce 2017 pokračoval archivní výzkum doprovázený rešeršemi. Hlavní výstup projektu byl posunut – edice dokumentů (letáků) bude publikována 
v roce 2018. 

Publikace
•	 MALLOTA,	Petr:	Ilegální	oddíl	Blesk.	Protirežimní	činnost	studentů	karlínské	obchodní	akademie	na přelomu	let	1948	a 1949.	Paměť a dějiny, 2017, 

roč. 11, č. 2, s. 103–116 (ISSN 1802-8241).

StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých a východoněmeckých bezpečnostních orgánů v letech 
1969–1989

Vedoucí projektu: Tomáš Vilímek Další členové projektového týmu:  
Petr Dvořáček

Doba realizace: 2014–2017

Popis 
Cílem projektu je přiblížit vzájemnou spolupráci československé a východoněmecké politické policie v letech 1969–1989. Výstupem bude syntéza 
pojednávající o rozsahu, zaměření a vlastních výsledcích této spolupráce.

Postup projektu v roce 2017
V  průběhu řešení projektu byla provedena rozsáhlá archivní rešerše v  ABS a  BStU. Získané materiály byly z  větší části analyzovány a  převedeny 
do  pracovní chronologie vzájemné spolupráce StB a  Stasi, která bude využívána při dokončení závěrečné monografie. Německé prameny byly 
navíc digitalizovány a mohou tak posloužit potenciálním zájemcům o tuto problematiku. Vytvořil se rovněž předpoklad pro přípravu digitální edice 
klíčových dokumentů součinnosti StB a Stasi, kterou bude možné následně umístit na webové stránky Ústavu pro studium totalitních režimů.

V roce 2017 pokračovala analýza a digitalizace získaných materiálů a v červnu se konal seminář k problematice vztahů federálního Ministerstva vnitra 
a východoněmeckého Ministerium für Staatssicherheit. Projekt bude prodloužen o rok.



88 Od eutanazie k vyhlazování Židů

Vedoucí projektu: Pavel Zeman Další členové projektového týmu:  
Jitka Balcarová, Michal Šimůnek (externisté)

Doba realizace: 2013–2017

Popis 
Cílem projektu bylo na příkladu vybraných skupin pachatelů německé národnosti pocházejících z jižních a severních Čech (regiony Český Krumlov, 
Teplice, Ústí nad Labem) ukázat vývoj genocidních programů třetí říše. Na  případu naverbování dvou skupin českých Němců do  programu tzv. 
organizované nacistické „eutanazie“ (1940–1941) měl projekt rámcově představit byrokratické fungování berlínské centrály pro „eutanazii“, zapojení 
konkrétních osob do chodu jednotlivých vybraných vyhlazovacích středisek „eutanazie“ v Německu a Rakousku (Sonnenstein, Hadamar, Hartheim) 
i  jejich „úřední činnost“ pro centrálu „eutanazie“ v Berlíně. V základní rovině měla být také podchycena tzv. akce 14f13 s primárním přihlédnutím 
k  osudům českých vězňů nacistických koncentračních táborů (zabíjení vybraných vězňů nacistických koncentračních táborů ve  vybraných 
vyhlazovacích centrech „eutanazie“ v letech 1941–1944). Ve druhé fázi se měl projekt zaměřit na převedení personálu „eutanazie“ a jeho „organizačně-
-technického zázemí“ (včetně vražedné technologie v  podobě usmrcování obětí kysličníkem uhelnatým v  hermeticky uzavřeném prostoru) 
do okupovaného Polska na přelomu let 1941 a 1942 v rámci akce Reinhard a jeho zapojení do masového vyhlazování židovského obyvatelstva v letech 
1942–1943 ve vyhlazovacích táborech této akce v Belzeci, Sobiboru a Treblince. V závěrečné části projektu měla být pozornost věnována osudům 
těchto pachatelů v letech 1943–1945 v severní Itálii (kam byli přesunuti za účelem pronásledování italských Židů a k boji proti italským a jugoslávským 
partyzánům) i jejich poválečným osudům s důrazem na jejich odsouzení v rámci soudních procesů s dozorci z vyhlazovacích táborů v okupovaném 
Polsku v Sobiboru a v Treblince, které proběhly v bývalé SRN v letech 1965–1966. Nedílnou součástí projektu mělo být rámcové zpracování plánování 
a realizace programu nacistické „eutanazie“ na území bývalé říšské župy Sudety a Protektorátu Čechy a Morava a rámcové podchycení počtu jejích 
obětí. Výstupem projektu měla být odborná monografie.

Postup projektu v roce 2017
V roce 2017 bylo ukončeno působení Pavla Zemana v ÚSTR, aniž by byl rukopis chystané publikace dokončen. 

Zánik agrární strany a pád československé demokracie

Vedoucí projektu: Petr Anev Další členové projektového týmu: Doba realizace: 2013–2018

Popis 
Cílem projektu je předložit monografii, která popíše okolnosti zániku agrární strany, a to v širších politických souvislostech. Bez objasnění zániku této 
strany totiž není možné pochopit pád československé demokracie. Navzdory tomu se tématu konce agrárníků ve srovnání s jinými příliš pozornosti 
nevěnovalo, dosud je proto jen málo zmapované. Působení agrárníků před jejich zánikem bývá vykládáno diametrálně odlišně, a  to i v odborné 
literatuře. Na jedné straně jsou označováni za nejsilnější demokratickou stranu první republiky, oporu předmnichovského Československa, na druhé 
straně se ovšem tvrdí, že se po smrti Antonína Švehly roku 1933 odchýlili od jeho linie, od demokracie blíže k fašismu, a že se orientovali na nacistické 
Německo. To je zásadní rozpor, se kterým se chce publikace vypořádat. Představí proto výklad agrární politiky agrárníky samotnými, ale vedle toho 
i ostatními – socialisty, lidovci či komunisty. Osvětlí, kdo a jak agrárníky ve kterém období hodnotil, a ukáže, kde mají dnešní protichůdné výklady 
agrárníků kořeny.

Plánovaná publikace se hodlá nejvíce věnovat událostem roku 1945, kdy bylo obnovení agrární strany znemožněno Národní frontou. Pro správné 
pochopení souvislostí se ale musí zabývat i některými dalšími významnými momenty ve vývoji Československa, v nichž agrárníci figurují. Mezi ně patří 
prezidentská volba roku 1935, kde se proti agrárníkům prosadil Edvard Beneš, jejich snaha o změnu československé zahraniční politiky, Mnichov 1938, 
charakter režimu druhé republiky, který agrárníci podporovali, zánik republiky 15. března 1939, dění v zahraničním exilu za druhé světové války, odlišné 
koncepce Beneše a Hodži, odboj a kolaborace doma a charakter režimu Národní fronty. Sledování agrárníků ve vymezeném období nabídne zajímavé 
srovnání jednotlivých epoch našich dějin – demokratické první republiky a následujících období, kdy se v našich zemích v různé míře uplatňovala 
totalita na úkor demokracie.

Postup projektu v roce 2017
V roce 2017 byla zahájena práce na kolektivní monografii o dějinách Ministerstva zemědělství v letech 1938–1989. Řešitel projektu pro ni zpracovává 
období 1938–1948, jeho část knihy bude mít zhruba 60 normostran. Shromáždil k tématu část pramenů a literatury a sepsal první verze tří medailonů 
ministrů zemědělství, které jsou součástí jeho textu. Získané poznatky zároveň zapracovával do  rukopisu monografie Zánik agrární strany a  pád 
československé demokracie, celkově má zatím hotových 346 normostran rukopisu.



89Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa

Vedoucí projektu: David Svoboda Další členové projektového týmu:  
Jaromír Kalus, Tomáš Řepa

Doba realizace: 2012–2019

Popis 
Projekt se zabývá ukrajinským protisovětským odbojem za  druhé světové války a  za  války studené. Věnuje se dějinám ukrajinského integrálního 
nacionalismu, nacházejícího vyjádření v  radikálních akcích jeho stoupenců v  letech 1939–1950. V rámci původního střednědobého záměru ÚSTR 
komparativně pokrýt antikomunistická ozbrojená hnutí ve střední a východní Evropě v závěrečném období druhé světové války a v rané fázi studené 
války je dlouhodobým výzkumným záměrem řešitele analýza protikomunistické rezistence v ukrajinských etnických teritoriích, realizované Organizací 
ukrajinských nacionalistů (OUN) a  její ozbrojenou složkou Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA) v  letech 1943–1950. Tato rezistence má svůj 
původ v letech druhé světové války, kdy se OUN vymezovala vůči vojenské přítomnosti dvou okupačních mocností na ukrajinských územích, Německa 
a Sovětského svazu. Okrajově se působnost tohoto hnutí dotkla i poválečného Československa, když docházelo k průniku ozbrojených jednotek UPA 
na jeho území; podrobně popsána bude i tato kapitola československých poválečných dějin.

Ačkoli jsme v posledních letech v českém prostředí svědky snah o střízlivý a neideologický pohled na tuto po léta zkreslovanou problematiku (věhlasná 
akce B a kampaň proti tzv. banderovcům), chybí doposud přesné porozumění okolnostem, v jejichž kontextu se zmíněné „vpády“ příslušníků UPA 
na naše území odehrávaly. Tyto okolnosti, na něž chce projekt klást ve výzkumu důraz, vyrůstaly ze strategických úvah, myšlenkových sporů a složitě 
uvažovaných perspektiv uvnitř ukrajinského nacionalistického tábora, který musel od počátku reagovat na měnící se mezinárodní situaci. Problematika 
poválečných „vpádů“ přemosťuje válečné období a dlouhou éru soupeření dvou supervelmocí – USA a SSSR – za studené války.

Postup projektu v roce 2017
Po celý rok 2017 probíhala intenzivní práce na monografii, která bude hlavním výstupem projektu. Rukopis byl v září dokončen; má 1300 normostran 
bez úvodu a  seznamu pramenů a  literatury. Čeká na  druhý recenzní posudek. Kromě toho vyšel příspěvek ve  sborníku z  konference pořádané 
slovenským ÚPN a příspěvek v kolektivní monografii Historického ústavu AV ČR věnované problému násilí a moderně ve středovýchodní Evropě. Vyšla 
též kolektivní monografie Ruská agrese proti Ukrajině, na níž se řešitel lektorsky podílel, rozhovor pro časopis Babylon a článek tamtéž. V lednu 2017 
se David Svoboda zúčastnil konference Fórum Evropa – Ukrajina, konané v polském Řešově, v polemickém panelu vymezujícím polsko-ukrajinskou 
historickou paměť, v březnu přednášel na Lvovské národní univerzitě Ivana Franka o procesu české postkomunistické transformace a historické paměti.

Underground v regionech

Vedoucí projektu: Ladislav Kudrna Další členové projektového týmu:  
František Stárek, Martin Valenta

Doba realizace: 2012–2018

Popis 
Projekt se zaměřuje na  základní výzkum regionálních undergroundových aktivit v  normalizačním Československu. Hlavním výstupem bude 
monografie Underground v regionech 1975–1989.

Postup projektu v roce 2017
Byl dokončen základní výzkum archivních materiálů (přírůstků) z provenience Státní bezpečnosti v Kanicích.  

Publikace
•	 KUDRNA,	Ladislav:	Recenze	knihy	Švehla,	Marek:	Magor a jeho doba. Torst, Praha 2017. Paměť a dějiny, 2017, č. 4, s. 139–140 (ISSN 1802-8241).

•	 KUDRNA,	Ladislav	–	STÁREK,	František:	„Kapela“. Pozadí akce, která stvořila Chartu 77. Academia – ÚSTR, Praha 2017, 412 s. (ISBN 978-80-200-2757-
3; 978-80-87912-75-1).

•	 KUDRNA,	Ladislav	–	STÁREK,	František:	(Proto)underground	v politice	komunistické	strany.	Vybraná	reflexe	z let	1965–1980.	Moderní dějiny, 2017, 
roč. 25, č. 2, s. 239–264 (ISSN 1210-6860).

•	 VALENTA,	Martin:	Konečně	Rockfest!	Proměny	mechanismů	kontroly	amatérské	rockové	hudby	v 80.	letech	20.	století.	Securitas Imperii, 2017, č. 1, 
s. 278–300 (ISSN 1804-1612).

•	 VALENTA,	Martin:	Podzemní symfonie Plastic People. ÚSTR – Argo, Praha 2018 (odevzdaný rukopis).

Účast na konferencích/seminářích
•	 Knihovna	Václava	Havla,	17.	10.	2017:	Šedesátá léta 20. století aneb (nejen) podhoubí pro vznik českého undergroundu – organizace mezinárodní 

konference



90 Představitelé nacistického represivního aparátu Protektorátu Čechy a Morava

Vedoucí projektu: Pavel Kreisinger Další členové projektového týmu:  
Václav Adamec, Vladimír Černý, Lenka Geidt (Šteflová),  
Jaroslav Nečas, Jiří Padevět, Jiří Plachý

Doba realizace: 2011–2017

Popis 
Cílem projektu bylo zpracovat přehled a charakteristiky vedoucích představitelů nacistického okupačního aparátu v Protektorátu Čechy a Morava. 
Zejména se mělo jednat o  příslušníky tajné státní policie (Gestapo), částečně též o  příslušníky bezpečnostní služby (SD) a  zpravodajské služby 
Wehrmachtu (tzv. Abwehr). Mělo jít o pokus o zařazení jejich působení do dobového kontextu především v souvislosti s potíráním domácí rezistence. 
Součástí projektu měla být rovněž reflexe osudů vedoucích představitelů nacistického okupačního aparátu v protektorátu po skončení druhé světové 
války a případné využití komunistickými bezpečnostními složkami.

Výsledky tohoto badatelského projektu měly být průběžně prezentovány v podobě odborných článků, studií a komentovaných dokumentů, a to jak 
v časopisech ÚSTR (revue Paměť a dějiny, sborník Securitas Imperii), tak zejména v českých recenzovaných neimpaktovaných časopisech. Dlouhodobým 
záměrem bylo zakončit tento badatelský projekt vydáním rozsáhlé edice dokumentů, kde měla být činnost vybraných osob vylíčena v širším kontextu.

Postup projektu v roce 2017
V roce 2017 hlavní řešitel ukončil svou činnost v ÚSTR, aniž by dokončil rukopis hlavního výsledku. Slíbil odevzdání rukopisu v průběhu roku 2018.

Publikace
•	 KREISINGER,	Pavel:	Odhalení	pamětní	desky	brigádního	generála	in	memoriam	Václava	Morávka	(1904–1942)	v Olomouci.	Paměť a dějiny, 2017, 

č. 1, s. 136–137 (ISSN 1802-8241).

•	 KREISINGER,	Pavel	–	ZUMR,	Jan:	Heinz	Pannwitz	(1911–1975).	Kdo	byl	hlavní	vyšetřovatel	atentátu	na Reinharda	Heydricha?	Paměť a dějiny, 2017, 
č. 2, s. 81–92 (ISSN 1802-8241). .



91Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1938–1989)

Vedoucí projektu: Markéta Doležalová Další členové projektového týmu:  
Martin Jindra, Stanislava Vodičková

Doba realizace: 2009–2018

Popis 
V roce 2009 byl zahájen jeden z dílčích projektů, který je součástí mapování odboje a perzekuce českých občanů za druhé světové války a následně 
v období komunismu. Projekt je zaměřen na postupnou dokumentaci duchovních z řad křesťanských církví, především na duchovní katolické církve, 
Českobratrské církve evangelické, Jednoty bratrské, Jednoty českobratrské, Církve československé (husitské) a pravoslavné církve.

Samotný projekt se dělí na dvě samostatné, na sebe navazující části, které zpracovávají období nacismu a období komunismu a jejichž výsledky budou 
v závěru projektu komparovány.

V první části bude věnována zvláštní pozornost nezpracovanému tématu českých duchovních (včetně českých Němců) uvězněných, popravených 
a zavražděných v koncentračních táborech i  těch, kteří se z  těchto vězeňských zařízení vrátili. Proběhne mapování jednotlivých míst, vězeňských 
zařízení a popravišť, kterými prošli. Po rozpracování rozsudků budou také sledovány jejich motivy a prostředky odporu i proměny v tvrdosti trestů 
udílených během nacistické vlády. Součástí projektu bude vytvoření přehledu o zapojení duchovních do různých forem národního odboje: exilové 
vlády, zahraniční armády, rozvědné služby apod.

Druhá část projektu plynule navazuje na předchozí, neboť účastníci křesťanského odboje a perzekvovaní v období Protektorátu Čechy a Morava se 
ve většině stali i nepřáteli hegemonistického režimu levicového typu a opět končili ve věznicích. Záměrem celého projektu je nejen zaznamenat osudy 
těchto lidí a církví v době totalitních režimů, ale také vnést do povědomí společnosti méně známá témata, jako je např. boj křesťanů proti germanizaci 
a pokřivení českých dějin v době nacismu, způsoby obrany proti ideologickému působení při výchově dětí a mládeže v letech komunistického režimu 
či soustavnost pronásledování katolické církve během celého období komunistické vlády v Československu.

Výsledky výzkumu budou průběžně prezentovány na webových stránkách ÚSTR, dále v podobě článků a studií v časopise Paměť a dějiny a ve sborníku 
Securitas Imperii a formou výstav. Záměrem je zakončit tento dlouhodobý projekt monografií s životopisnými medailony jednotlivých duchovních 
křesťanských církví, kteří prošli koncentračním táborem Dachau.

Postup projektu v roce 2017
Projekt bude v roce 2018 ukončen monografií o katolických duchovních, kteří prošli koncentračním táborem Dachau.

Publikace
•	 DOLEŽALOVÁ,	Markéta:	 Jan	 Evangelista	Urban	–	 jeho	 cesta	20.	 stoletím	 se	 zvláštním	 zřetelem	k perzekuci	 StB.	 In:	DOLEŽALOVÁ,	Markéta	–	

PAVLÍKOVÁ,	Lenka	–	SZŐCZOVÁ,	Lucia	(eds.):	„Tu stojím, inak nemôžem…“ Reformácia od počiatkov do súčasnosti. Štátny archív v Bratislave – ÚSTR, 
Bratislava – Praha 2017, s. 316–332 (ISBN 978-80-87912-94-2).

•	 DOLEŽALOVÁ,	Markéta:	KBSE,	podzemní	církev	a úsilí	o svobodu	vyznání	[úvodní	studie].	In:	DOLEŽALOVÁ,	Markéta	(ed.):	Velehrad vás volá! ÚSTR, 
Praha 2017, s. 15–28 (ISBN 978-80-87912-83-6).

•	 DOLEŽALOVÁ,	Markéta:	Kde	se	vzala	všechna	ta	mládež	na Velehradě?	Pastorace	mládeže	nejen	v době	normalizace.	In:	DOLEŽALOVÁ,	Markéta	
(ed.): Velehrad vás volá! ÚSTR, Praha 2017, s. 343–356 (ISBN 978-80-87912-83-6).

•	 DOLEŽALOVÁ,	Markéta	(ed.):	Velehrad vás volá! ÚSTR, Praha 2017, 408 s. (ISBN 978-80-87912-83-6).

•	 JINDRA,	 Martin:	 Bohoslovecká	 výchova	 v  Církvi	 československé	 (husitské)	 se	 zaměřením	 na  léta	 1939–1945.	 Theologická revue, 2017, č. 4,  
s. 462–499 (ISSN 1211-7617).

•	 JINDRA,	Martin:	Cesta	k zákazu	Církve	československé	 (husitské)	na Slovensku	v  roce	1939.	 In:	DOLEŽALOVÁ,	Markéta	–	PAVLÍKOVÁ,	Lenka	–	
SZŐCZOVÁ,	Lucia	(eds.):	„Tu stojím, inak nemôžem…“ Reformácia od počiatkov do súčasnosti. Štátny archív v Bratislave – ÚSTR, Bratislava – Praha 
2017, s. 275–292 (ISBN 978-80-87912-94-2).

•	 JINDRA,	Martin:	 Poválečná	obnova	Církve	 československé	 (husitské)	na  Slovensku.	 In:	Skryté působení církví na  Slovensku v  letech 1948–1989. 
Sborník z konference, konané v Bratislavě 4. 11. 2015 (odevzdaný rukopis).

•	 JINDRA,	Martin:	Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. ÚSTR – CČSH, Praha 2017, 
704 s. (ISBN 978-80-87912-80-5; 978-80-7000-141-7).

•	 JINDRA,	Martin:	Samorost Erwin Kukuczka a samizdatová edice Louč (odevzdaný rukopis).

•	 JINDRA,	Martin:	„Střežte	mi	církev.“	Neúspěšná	válečná	volba	nového	patriarchy	Církve	československé	(husitské).	Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, 
č. 2, s. 18–28 (ISSN 1802-8241).

•	 VODIČKOVÁ,	 Stanislava:	 Ekumenismus	 v  koncentračním	 táboře	Dachau.	 In:	 DOLEŽALOVÁ,	Markéta	 –	 PAVLÍKOVÁ,	 Lenka	 –	 SZŐCZOVÁ,	 Lucia	
(eds.): „Tu stojím, inak nemôžem…“ Reformácia od počiatkov do súčasnosti. Štátny archív v Bratislave – ÚSTR, Bratislava – Praha 2017, s. 305–315 
(ISBN 978-80-87912-94-2).

•	 VODIČKOVÁ	Stanislava:	Příprava	a vyhodnocení	akce	Velehrad	z pohledu	státních	orgánů.	In:	DOLEŽALOVÁ,	Markéta	(ed.):	Velehrad vás volá! ÚSTR, 
Praha 2017, s. 60–73 (ISBN 978-80-87912-83-6).

•	 VODIČKOVÁ	Stanislava:	Svědek	Boží	blízkosti.	Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 1, s. 111–115 (ISSN 1802-8241).

•	 VODIČKOVÁ,	 Stanislava	 (ed.):	 Vatikánský rozhlas 1. Ohlasy perzekuce katolické církve v  Československu 1950–1958. ÚSTR, Praha 2016, 736 s. 
(ISBN 978-80-87912-71-3).

Účast na konferencích
•	 České	 Budějovice,	 17.–18.	 5.	 2017:	 konference	 Československo v  letech 1972–1977 – příspěvek: JINDRA, Martin: Samorost Erwin Kukuczka 

a samizdatová edice Louč 

•	 Puglia	(Itálie),	24.	7.	2017:	mezinárodní	konference I nuovi martiri del XX° secolo	–	příspěvek:	VODIČKOVÁ,	Stanislava:	Primate di Boemia e Praga 
Arcivescovo Cardinale Josef Beran del primate della Boemia e l’Arcivescovo di Praga cardinale Josef Beran

•	 Slovenský	 státní	 archiv,	 Bratislava,	 6.–9.	 11.	 2017:	mezinárodní	 konference	 „Tu stojím, inak nemôžem…“ k  500. výročí reformace – autorský podíl 
M. Doležalové na přípravě, koordinace českého panelu; příspěvek: JINDRA, Martin: Cesta k zákazu Církve československé (husitské) na Slovensku v roce 1939
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Vedoucí projektu: Petr Anev Další členové projektového týmu:  
Milan Bárta, Matěj Bílý, Jan Kalous, Pavel Kreisinger,  
Jaroslav Rokoský, Jiří Urban, Rudolf Vévoda, Roman Vondra 

Doba realizace: 2008–2017

Popis 
Komunistická strana Československa sehrála v moderních dějinách naší země mimořádně významnou úlohu. Hlubší poznání dějin KSČ není možné 
bez dostatku informací o  jejích vedoucích představitelích. Za  tímto účelem vzniká v ÚSTR publikace, která umožní rychle získat přehled o životě 
a politické kariéře vybraných komunistických politiků. Cílem je vytvořit biografický slovník, který se zařadí mezi základní příručky využitelné ke studiu 
dějin KSČ a českých a slovenských moderních dějin. Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) zachytí podle jednotných kritérií osudy 
významných činitelů komunistické strany. Díky přiřazení seznamu základních pramenů a literatury ke každému biografickému heslu může publikace 
posloužit také jako základní východisko k hlubšímu studiu témat spojených s personáliemi komunistické strany. Kromě životopisných medailonů 
bude kniha obsahovat také úvodní studii nastiňující problematiku vzniku a proměn KSČ a KSS a zejména jejich volených orgánů v širším kontextu 
dějin Československa. V  heslové části publikace budou zpracovány osudy funkcionářů KSČ a  KSS, kteří byli v  letech 1921–1989 členy vybraných 
řídících stranických orgánů nebo jinak zásadním způsobem ovlivňovali činnost KSČ. Biografická hesla budou vycházet nejen z relevantní odborné 
literatury, nýbrž také z původního výzkumu archivních pramenů. Na přípravě jednotlivých hesel pracují kromě vybraných badatelů ÚSTR také externí 
spolupracovníci z českých a slovenských historiografických institucí..

Postup projektu v roce 2017
V roce 2017 byly zapracovány připomínky recenzentů slovníku u všech zbývajících hesel – celkem 168. Na základě recenzního řízení bylo novými 
autory zásadně přepracováno 28 hesel. Na slovníku nyní pracuje 48 autorů a zahrnuje 326 hesel. Na jaře 2017 na slovníku začala pracovat také jazyková 
redaktorka. Koordinátoři projektu Petr Anev a Matěj Bílý ve spolupráci s ní pokračovali ve sjednocování textů. Jazykovou redakcí prošlo 144 hesel 
a začalo se pracovat i na úvodní studii. Paralelně s tím koordinátoři zasílali texty k autorizaci jednotlivým spolupracovníkům projektu. Do konce roku 
hesla schválilo 25 členů autorského kolektivu.

Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989

Vedoucí projektu: Petr Mallota Další členové projektového týmu:  
Markéta Doležalová 

Doba realizace: 2008–2017

Popis 
Projekt si klade za cíl zmapovat osudy osob popravených v Československu v  letech 1948–1989 z politických důvodů. V předchozím období byla 
zpracovávána biografická hesla, členové projektového týmu publikovali články a  studie a  podíleli se na  přípravě výstav. K  jednotlivým případům 
rovněž shromáždili vybrané dokumenty v elektronické podobě. Finálním výstupem projektu je biografický slovník. 

Postup projektu v roce 2017
V roce 2017 obdržel autorský kolektiv zbývající recenzní posudky. Na jejich základě jednotliví autoři doplňovali či přepracovávali své texty, aby byl 
rukopis (2500 normostran) připraven v roce 2018 k publikování.

Publikace
•	 MALLOTA,	Petr: Květoslav Prokeš a jeho role v protikomunistickém odboji (odevzdaný rukopis).

•	 MALLOTA,	 Petr:	 Okolnosti střetu příslušníků Pohraniční stráže s  kurýrem Josefem Maškem aneb Zapomenutý příběh ze Šumavy padesátých let 
(odevzdaný rukopis). 

•	 MALLOTA,	Petr:	Zapomenutý příběh o několika dějstvích: kovář Tomáš Rumíšek a „javornická“ vražda z března roku 1949 (odevzdaný rukopis).



93Příloha č. 7 – Přehled publikací vydaných v roce 2017 

Periodické publikace
1.–4. Paměť a dějiny 1–4/2017 – historická revue – vydáno v řádných termínech
5.–6. Securitas Imperii I–II/2017 – odborný časopis – vydáno v řádných termínech

Revue pro studium totalitních režimů
2017/01, ročník XI, doporučená cena 75 Kč

Lex Schwarzenberg –  
historicko-právní pohled

Prohlášení, které se již nekonalo…
K osudům protagonistů deklarací  
české šlechty po roce 1945

Akce „Pavouk“
Evidování židovského obyvatelstva 
Státní bezpečností za normalizace
 01 02

Revue pro studium totalitních režimů
2017/02, ročník XI, doporučená cena 75 Kč

Revue pro studium totalitních režimů
2017/02, ročník XI, doporučená cena 75 Kč

Múzy v Ravensbrücku
Umělecké aktivity  
českých vězeňkyň

Heinz Pannwitz
Muž, který vyšetřoval  
atentát na Heydricha

Ilegální Oddíl Blesk
Protikomunistická činnost 
středoškoláků
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94 Neperiodické publikace

7.–8. BLAŽEK, Petr: Akce „Sever“. Státní bezpečnost a  krize Polské lidové 
republiky 1980–1984 I. a II. ÚSTR, Praha 2017, 500 s. a 316 s. (ISBN 978-80-
87912-58-4 I. díl; 978-80-87912-73-7 II. díl).

edice dokumentů
Projekt: mimo projekty
Anotace: Hlavním tématem kritické edice archivních dokumentů je jedna z největ-
ších celostátních akcí bezpečnostního aparátu komunistického režimu v Českoslo-
vensku. V jejím rámci vybrané složky Ministerstva vnitra od května 1981 do června 
1984 sledovaly krizovou situaci v sousedním Polsku, monitorovaly činnost Nezávis-
lého odborového svazu Solidarita a polských opozičních skupin a názory polských 
i domácích občanů, organizovaly také řadu operací na podporu „marxisticko-lenin-
ských sil“ v Polsku, včetně výjezdů značného množství tajných spolupracovníků StB 
do sousedního státu. Základem edice jsou přepisy dokumentů uložených v Archivu 
bezpečnostních složek ve fondu A 36 (X. správa SNB).

9. ČINÁTL, Kamil – MERVART, Jan – NAJBERT, Jaroslav (eds.): Podoby čes-
koslovenské normalizace. Dějiny v  diskuzi. ÚSTR – Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 2017, 348 s. (ISBN 978-80-87912-84-3; 978-80-7422-533-8).

kolektivní monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: Publikace má za cíl zmapování diskuze o dějinách československé spo-
lečnosti v 70. a 80. letech. Nezaměřuje se na primární historický výzkum, ale spíše 
na  shrnutí bádání a  jeho zpřístupnění širší čtenářské obci. Práce se pokouší pře-
hledným a přístupným způsobem zachytit, jak se měnily historiografické výklady 
období normalizace. Zohledňuje různorodé generační, metodologické, dobové do-
mácí i zahraniční perspektivy. Vedle historiografie se antologie zaměřuje i na další 
sociální a kulturní vědy. Cílem práce není kritické hodnocení jednotlivých přístupů 
ani určení „správného“ výkladu, ale zachycení diskuze o normalizaci z interdiscipli-
nární perspektivy. Diskuze o normalizaci je sledována v sociálních kontextech, které 
ilustrují význam historického vědění pro současnou společnost (školní dějepis, stát-
ní politika paměti, umění, občanský aktivismus, muzejní praxe, popkulturní trendy 
aj.). Výběr z textů je doplněn třemi autorskými studiemi, které se zaměřují na popis 
diskuzí či polemik o normalizaci a zasazují je do širších středoevropských souvislostí.
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Hlavním tématem publikace je jedna z největších celostátních akcí bezpečnostního aparátu  
komunistického režimu v Československu. V rámci akce s krycím názvem „Sever“ vybrané 
složky ministerstva vnitra od června 1981 do června 1984 sledovaly krizovou situaci v sousední 
Polské lidové republice, monitorovaly činnost Nezávislého samosprávného odborového svazu  
Solidarita a polských opozičních skupin, názory polských i domácích občanů a organizovaly 
řadu operací na podporu „marxisticko-leninských sil v Polsku“, včetně výjezdů značného 
množství tajných spolupracovníků StB do sousedního státu. V druhém díle je vedle rozsáhlé ob-
razové přílohy publikováno celkem 68 dokumentů vzniklých v období od vyhlášení výjimečné-
ho stavu v Polsku 13. prosince 1981 až do ukončení akce „Sever“ v červnu 1984.

ISBN 978-80-87912-73-7

státní bezpečnost a krize  
Polské lidové republiky 1980 –1984

DÍL 2
Petr Blažek (ed.)

AKCE SEVER_2 DIL OPRAVA.indd   1 9/25/17   10:48 AM



9510. ČVANČARA, Jaroslav: Pravomil Raichl. Život na  hranici smrti. ÚSTR 
– Toužimský & Moravec, Praha 2017, 600 s. (ISBN 978-80-87912-82-9; 
978-80-7264-185-7).

monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: Pravomil Raichl se narodil v roce 1921 a byl vychován v duchu masary-
kovských tradic. Mravní postoje (někdy snad až horkokrevného) Pravomila Raichla 
mohou být pro mentalitu mladého člověka žijícího v současnosti, řídícího se převáž-
ně pragmatickou filozofií úspěchu, velmi vzdálené, až nepochopitelné. Jeho příběh 
je však nedílnou součástí moderní české historie a rozhodně je poučný. Jen těžko 
lze totiž v našich dějinách najít důslednějšího odpůrce obou totalitních režimů, než 
jakým byl Raichl – jeden z nejopravdovějších českých vlastenců, voják, jenž je až 
do dnešních dnů některými obdivován, jinými zatracován.

11. DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.): Velehrad vás volá! ÚSTR, Praha 2017, 408 s. 
(ISBN 978-80-87912-83-6).

kolektivní monografie
Projekt: konference Velehrad vás volá
Anotace: Sborník ze stejnojmenné konference, která se na Velehradě konala v květ-
nu 2015. Konference byla věnována probouzení opozičního hnutí v katolické církvi 
v českých zemích v druhé polovině 80. let 20. století. Toto reformní hnutí je nahlí-
ženo v širším středoevropském kontextu. Kniha obsahuje studie z Polska, Slovenska 
i Maďarska. 
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12. DOLEŽALOVÁ, Markéta – PAVLÍKOVÁ, Lenka – SZŐCZOVÁ, 
Lucia (eds.): „Tu stojím, inak nemôžem…“ Reformácia od počiatkov 
do súčasnosti. Štátny archív v Bratislave – ÚSTR, Bratislava – Praha 
2017, 424 s. (ISBN 978-80-87912-94-2).

kolektivní monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: Ústav pro studium totalitních režimů společně se Slovenským státním 
archivem v  Bratislavě vydal publikaci připomínající 500. výročí počátku luterské 
reformace. Po  obsahové stránce jde o  badatelský počin, který spojil řadu dalších 
vysokoškolských, historických, teologických i archivních pracovišť českých a přede-
vším slovenských. Přináší nečernobílý pohled na  titulní téma z  různých hledisek 
prezentovaných více než dvaceti autory. Historický a archivářský přístup k jeho zpra-
cování rozšiřují též specialisté na archeologii a heraldiku. Časový rozptyl příspěvků 
je rovněž značný: publikace zahrnuje studie věnované méně známým, avšak stále 
aktuálním traktátům Martina Luthera z první čtvrtiny 16. století, dále se věnuje vli-
vu reformace na uherskou společnost ve století 17., protireformaci a podstatným 
momentům ze života reformovaných církví v  období probuzení slovenského ná-
rodního živlu ve století 19., kdy docházelo k četným konfliktním situacím s maďar-
ským vedením církví. Emancipace reformovaných komunit v Horních Uhrách a pocit 
sounáležitosti s českým živlem podstatnou měrou přispěly koncem první světové 
války ke vzniku a rozvoji společného státu, samostatné Československé republiky. 
Nezanedbatelnou součást publikace představují studie věnované perzekuci církví 
ve 20. století, v období nástupu totalitních režimů. Zde se především uplatnili autoři 
z ÚSTR. Obtížným momentům společné národní i církevní historie v období rozbití 
a okupace české a moravské části ČSR se věnuje příspěvek Martina Jindry Cesta k zá-
kazu Církve československé (husitské) na Slovensku v roce 1939. Stanislava Vodičková se 
zabývá spontánně vzniklým mezináboženským dialogem a spoluprací duchovních 
vězněných v nelidských podmínkách nacistického koncentračního tábora Dachau 
(Ekumenismus v koncentračním táboře Dachau).

13. DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: 
Čechoslováci v Gulagu. ÚSTR – Česká televize, Praha 2017, 224 s. 
(ISBN 978-80-87912-78-2; 978-80-7404-235-5).

kolektivní monografie
Projekt: Čechoslováci v Gulagu
Anotace: Kniha se věnuje téměř neznámé historii represí vůči občanům Českoslo-
venska a Čechům žijícím na území Sovětského svazu ve 20. až 50. letech minulého 
století. Na tragických životních osudech dvanácti Čechoslováků a jejich rodinných 
příslušníků a přátel demonstruje zvůli sovětské totalitní moci, která nemilosrdně lik-
vidovala či k otrocké práci bezohledně využívala i domnělé odpůrce režimu. Deseti-
tisíce nevinných a často náhodně vybraných lidí se tak octly v soukolí nenasytného 
molochu v podobě provázané sítě trestně pracovních táborů – neblaze proslulého 
systému zvaného Gulag.
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Publikace přináší 21 rozhovorů s československými
uprchlíky židovského původu, kteří se v letech

1939—1941 ocitli v sovětských pracovních či zajatec-
kých táborech. Reprezentují osudy okolo dvou tisíc
Židů původem z Československa, kteří se útěkem na
východ sice vyhnuli útlaku ze strany německých
a maďarských okupantů či slovenských fašistů, ale
většina z nich byla Sověty za nelegální překročení
hranice, špionáž a další vykonstruované trestné činy
odsouzena k mnohaletým trestům nucené práce v tá-
borech Gulagu. Specifickou skupinu pak tvořili Židé,
kteří buď zběhli, či padli do sovětského zajetí jako čle-
nové pracovních jednotek maďarské armády. Publi-
kace mapuje čtyři vlny útěků — z protektorátu, z na-
cistického tábora v Nisku, z Podkarpatské Rusi a ze
zmíněných pracovních jednotek. Každá kapitola je
uvedena popisem okolností vzniku uprchlické vlny
a jejích specifik. Na tento úvod pak navazuje soubor
rozhovorů s pamětníky, které autoři publikace sami
zaznamenali nebo získali z archivů po celém světě.
Rozhovory doplňují nedávno odtajněné a zpřístup-
něné dokumenty a fotografie z archivů NKVD, které
se autorům podařilo dohledat zejména v ukrajin-
ských archivech.

… na jedné straně miliony sovětských otroků očekávaly, že je
nacistická armá da osvobodí, a na druhé straně vkládaly
 miliony dosud nespálených obětí  ně mec kých koncentráků
 poslední naději do Ru dé  armády.

Gustaw Herling-Grudziński: Jiný svět
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Jan Dvořák 
Adam Hradilek

Sovětské pracovní a zajatecké
tábory za druhé světové války
ve vzpomínkách židovských
uprchlíků z Československa

Židé
v Gulagu

TD-ObalkaZVG-150318_obalka-ZVG-TD  16/03/18  08:03  Stránka 1

14. DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Židé v Gulagu. Sovětské pracovní a za-
jatecké tábory za druhé světové války ve vzpomínkách židovských uprch-
líků z Československa. ÚSTR, Praha 2017, 296 s. (ISBN 978-80-87912-93-5).

kolektivní monografie
Projekt: Čechoslováci v Gulagu
Anotace: Publikace přináší 21 rozhovorů s československými uprchlíky židovského 
původu, kteří se v letech 1939–1941 ocitli v sovětských pracovních či zajateckých 
táborech. Reprezentují osudy okolo dvou tisíc Židů původem z Československa, kte-
ří se útěkem na východ sice vyhnuli útlaku ze strany nacistických a maďarských oku-
pantů či slovenských fašistů, ale většina z nich byla Sověty za nelegální překročení 
hranice, špionáž a další vykonstruované trestné činy odsouzena k mnohaletým tres-
tům nucené práce v táborech Gulagu. Specifickou skupinu pak tvořili Židé, kteří buď 
zběhli, či padli do  sovětského zajetí jako členové pracovních jednotek maďarské 
armády. Publikace mapuje čtyři vlny útěků – z protektorátu, z nacistického tábora 
v Nisku, z Podkarpatské Rusi a ze zmíněných pracovních jednotek maďarské armády. 
Každá kapitola je uvedena popisem okolností vzniku uprchlické vlny a jejích speci-
fik. Na tento úvod vždy navazuje soubor rozhovorů s pamětníky, které autoři publi-
kace sami zaznamenali nebo sebrali z archivů po celém světě. Rozhovory doplňují 
nedávno odtajněné a zpřístupněné dokumenty a fotografie z archivů NKVD, které se 
autorům podařilo dohledat zejména v ukrajinských archivech.

15. FRISCHEROVÁ, Helena: Dny mého života. Vzpomínky na Gulag. ÚSTR – 
Academia, Praha 2017, 280 s. (ISBN 978-80-87912-72-0; 978-80-200-2722-1).

Projekt: mimo projekt
Anotace: Helena Frischerová (1906–1984) pocházela z Prostějova, který na začátku 
třicátých let opustila, aby svého manžela doprovodila na jeho cestě za prací do So-
větského svazu. Tam, v hlavním městě Moskvě, o padesát let později zemřela, aniž 
by se kdy podívala zpátky do rodného Československa. Ve svých vzpomínkách se 
věnuje letům 1937–1947, jež strávila jako jedna z obětí Velkého teroru v táborech 
sovětského Gulagu. Její memoárová próza rusky poprvé vyšla v Moskvě už v roce 
1989, úplné knižní vydání se objevilo v roce 2014. Popisuje nejen každodenní krutou 
táborovou realitu, ale i projevy přátelství a solidarity mezi vězni a pokusy vést kul-
turní život i za ostnatým drátem. Naléhavým stylem, který odkazuje k dokumentární 
literatuře dvacátých let, čtenáře do tohoto vzdáleného světa nemilosrdně vtahuje.
Autorčin osud se stal předobrazem jednoho klasického díla české literatury 20. sto-
letí. Moskevský pobyt manželů Frischerových v  době sílících čistek zachytil jejich 
přítel Jiří Weil ve svém varovném románu Moskva-hranice (1937) a v osudech jeho 
hlavních postav – Ri Gustavovny a  inženýra Roberta. Na  rozdíl od manžela, který 
byl 16. ledna 1938 popraven, Helena Frischerová věznění přežila a podala o  tom 
svědectví. Svou jemnou memoárovou prózou se zařadila mezi klasiky tzv. lágrové 
literatury. Z ruštiny přeložila Radka Rubilina.
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Kniha je první souhrnnou syntézou dějin Církve českosloven-
ské (husitské) v období druhé republiky a nacistické okupace. 
Primárně se zaměřuje na perzekuci a rezistenci tohoto po řím-
skokatolické církvi druhého nejpočetnějšího církevního spole-
čenství v Protektorátu Čechy a Morava. Za více než deset let se 
autorovi podařilo shromáždit širokou škálu archivních prame-
nů a vytvořit z nich obraz zápasu církve s okupační a protekto-
rátní správou po březnu 1939, který se odrážel v jejím fungová-
ní a vnitřní struktuře. Jednotlivé kapitoly zachycují restriktivní 
zásahy, stěžejní oblasti církevního života a události, s nimiž se 
musela CČS(H) v letech 1938–1945 vyrovnávat. Čtenáři se tak 
mohou seznámit s momenty, kdy byla výrazněji ohrožena sa-
motná existence církve. Detailně je popsán celý proces nucené 
změny jejího názvu. Monografie též mapuje zapojení věřících 
v domácím i zahraničním odboji, celou škálu sociálních aktivit 
nebo vztah CČS(H) k pronásledovaným Židům. Nesoustřeďu-
je se však pouze na území protektorátu, nýbrž ukazuje, že se 
změny na evropském kontinentu bolestně dotýkaly také života 
věřících na Slovensku nebo třeba na Těšínsku.

Posláním křesťanské církve není zůstávat izolovaným a od 
lidského života odděleným společenstvím. Kněz nemá právo 
vyznávat Boha, pokud nebere vážně bolest svých bližních. Čte-
náři v knize najdou údaje o počtech usmrcených a vězněných 
duchovních CČS(H) v letech 1939–1945. Jejich jména se tak po 
více než 70 letech vracejí do povědomí veřejnosti.

Martin Jindra

Sáhnout si do ran 
tohoto světa

Perzekuce a rezistence
Církve československé (husitské) 

v letech 1938–1945
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Łukasz Kamiński 
Petr Blažek  Grzegorz Majewski

Příběh Polsko-československé 
solidarity

HRANICÍM NAVZDORY

Tato kniha popisuje utváření fenoménu Polsko-československé solidarity, 
a to na širším a hlubším pozadí polsko-československých vztahů po druhé 
světové válce, jak oficiálních, tak neoficiálních. Polsko-československá 
solidarita totiž nevznikla „na zelené louce“, ale otevřeně se hlásila k dlouhé 
historii snah a pokusů o navázání reálné a upřímné spolupráce. (…) Do roku 
1990 byla Polsko-československá solidarita neformální organizací, neměli 
jsme registrované členy, legitimace apod. Většina z nás, ne-li všichni, byla 
zapojena také do jiných forem opozičních či nezávislých aktivit: do vydávání 
časopisů, v  kulturním undergroundu či jiném prostředí. Tak tomu bylo 
v Polsku i v Československu. Díky již zmíněnému otevřenému charakteru PČS 
byli mezi námi příslušníci Solidarity i Bojující solidarity, hnutí Svoboda a mír, 
ale i  členové Polské socialistické strany, katolických pastoračních center 
nebo anarchisté. Tato členská beztvarost může být pro systematického 
historika rozčilující, je však třeba zdůraznit jedno: nikdy to neznamenalo, 
že by naše organizace byla nějakou vznešenou, ale abstraktní formou 
spolupráce. Držet se při zemi, soustředit se na konkrétní aktivity a nápady 
a jistý pragmatismus byly její základní postuláty. Vcelku rychle, jak se množily 
nápady a myšlenky na přeshraniční kooperaci různých skupin, jsme se ujali 
skromné role prostředníka a pomocníka v navazování kontaktů, aniž bychom 
aspirovali na nějakou vůdcovskou roli či si nedej bože uzurpovali monopol 
na koordinaci přeshraničních kontaktů. Díky tomu jsme při rozvíjení politiky 
spolupráce nehájili a nehájíme žádné vlastní zájmy ani politické barvy. Toto 
pravidlo ctíme dodnes.

Z předmluvy Mirosława Jasińského

ISBN 978-80-87912-60-7
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Ladislav Hejdánek
(* 10. května 1927),

filosof, kritický žák Jana Patočky
a jeden z prvních mluvčích Charty 77.

Na konci padesátých let vytvořil spolu s dal-
šími mysliteli z evangelických kruhů reform-
ní evangelické hnutí Nová orientace, které 
usilovalo o občanskou interpretaci evange-
lia v rámci tehdejších společenských, cír-
kevních i politických poměrů. V šedesátých 
letech se účastnil dialogu křesťanů s mar-
xisty, především s Karlem Kosíkem a Mila-
nem Machovcem. Byl členem redakční rady 
kulturního časopisu Tvář (společně napří-
klad s Václavem Havlem). Za normalizace 
pracoval jako noční vrátný, topič a sklad-
ník. Významně se podílel na vystoupení 
Charty 77. Byl to on, kdo Václavu Havlovi 
doporučil, aby se Charta 77 opřela o me-
zinárodní pakty o lidských a občanských 
právech. V letech 1977–1979 se stal dvakrát 
mluvčím Charty. V roce 1980 zahájil veřej-
ně známé pondělní bytové semináře pro 
zájemce o filosofii, kam přijížděli významní 
zahraniční hosté, mezi jinými Paul Ricoeur 
nebo Jacques Derrida. V roce 1992 byl jme-
nován profesorem filosofie na filosofické 
fakultě v Praze. V současnosti žije v Písku.

K  Hejdánkově naturelu nepatří ochota 
zařadit se do nějakého zavedeného filoso-
fického proudu, ochota citovat a nechat se 
citovat. Charakterizuje ho naopak až ur-
putná snaha sestoupit k samým základům 
filosofie, k filosofické „abecedě“, prověřit 
tradované myšlenkové koncepce, nebát se 
některé odmítnout jako mylné a proklesťo-
vat myšlení nové cesty. Zaměřuje se přede-
vším na téma pravdy. Zásadním způsobem 
ho oslovil prvorepublikový filosof Emanuel 
Rádl, který tvrdil, že pravda není, ale má být; 
a také, že pravdu nemáme, ale pravda má nás.

ČEŠI
A EVROPA

Ladislav HejdánekEvropa a úkol Čechů v ní, reflexe 
naší nedávné minulosti, národ a na-
cionalismus. To jsou některá z dů-
ležitých témat, kterými se zabýval 
filosof Ladislav Hejdánek. Jeho 
texty jsme do přítomné publikace 
vybrali ke stému výročí založení 
Československa. Nejde o všechny 
texty na daná témata, zařadili jsme 
ty z nich, které mají podle nás nej-
větší potenciál oslovovat i  dnes. 
Témata v nich obsažená jsou čím 
dál naléhavější a Hejdánkův pohled 
je čím dál výjimečnější.
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16. HRON, Jan (ed.) – HEJDÁNEK, Ladislav: Češi a Evropa. ÚSTR, Praha 2017, 
124 s. (ISBN 978-80-87912-95-9).

Projekt: mimo projekty
Anotace: Výbor známých i méně známých textů filozofa Ladislava Hejdánka na té-
mata spojená s českou identitou. Výbor neobsahuje jenom texty o Češích. V osm-
desátých letech a ještě výrazněji po roce 1989 se Hejdánek ve svém „společenském“ 
přemýšlení orientuje víc na Evropu než na Čechy. Lze to vysvětlit po osobní linii: 
hořkým okamžikem se stal pro Hejdánka rozpad Československa, čímž pro něj česká 
státnost „definitivně vzala za své“. Důležitější je ale fakt, že jedině v rámci Evropy má 
naše další existence smysl. Hejdánek tu parafrázuje slavnou Masarykovu větu: „Čes-
ká otázka je buď otázka evropská – anebo to není žádná otázka.“

17. JINDRA, Martin: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezisten-
ce Církve československé (husitské) v  letech 1938–1945. ÚSTR – Církev 
československá husitská, Praha 2017, 704 s. (ISBN 978-80-87912-80-5; 
978-80-7000-141-7).

monografie
Projekt: Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1938–1989)
Anotace: Monografie o Církvi československé (husitské) se věnuje doposud málo 
probádanému období let 1938–1945. Kniha je strukturována do tří částí (1. mono-
grafická část, 2. biografické medailony zahynulých duchovních a 3. biografické me-
dailony vězněných duchovních). Hlavní monografická část knihy se chronologicky 
soustředí na stěžejní momenty existence Církve československé (husitské) spojené 
s její perzekucí a odbojovou činností jejích duchovních a věřících. Monografie, při 
jejímž psaní autor čerpal zejména z četných archivních pramenů, je bohatě obra-
zově vypravena. 

18. KAMIŃSKI, Łukasz – BLAŽEK, Petr – MAJEWSKI, Grzegorz: Hranicím na-
vzdory. Příběh Polsko-československé solidarity. ÚSTR, Praha 2017, 320 s. 
(ISBN 978-80-87912-60-7).

kolektivní monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: Tato kniha popisuje utváření fenoménu Polsko-československé solidarity, 
a to na širším a hlubším pozadí polsko-československých vztahů po druhé světové 
válce, jak oficiálních, tak neoficiálních.
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KATALOG 
PUBLIKACÍ
ÚSTAVU PRO STUDIUM  
TOTALITNÍCH REŽIMŮ

Ústav pro studium totalitních režimů 
Siwiecova 2, 130 00 Praha 3

https://www.ustrcr.cz/publikace2/
info@ustrcr.cz
tel: 221 008 211 

Publikace můžete zakoupit  
na www.kosmas.cz i v běžných knihkupectvích.

Rok vydání: 2017
Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov ???

21. KOL. AUT.: Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní 
bezpečnosti v  letech 1953–1989. Academia – ÚSTR, Praha 2017, 584 s. 
(ISBN 978-80-200-2690-3; 978-80-87912-76-8).

biografický slovník
Autoři: Milan Bárta, Jan Kalous, Daniel Povolný, Jerguš Sivoš, Pavel Žáček (eds.)
Projekt: Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953
Anotace: Publikace formou hesel seznamuje s činností náčelníků správ StB. Součás-
tí publikace je i úvodní studie o vývoji jednotlivých správ StB.
Publikace vyšla v koedici s nakladatelstvím Academia.

20. KOKOŠKA, Stanislav (ed.): Obrana národa v dokumentech. 1939–1942.
ÚSTR, Praha 2017, 256 s. (ISBN 978-80-87912-92-8).

elektronická edice dokumentů
Projekt: Obrana národa. Edice dokumentů
Anotace: Publikace obsahuje klíčové dokumenty k nejdůležitější odbojové skupině 
působící na území Protektorátu Čechy a Morava. 

19. Katalog publikací Ústavu pro studium totalitních režimů 2008–2017 

katalog
Projekt: mimo projekty
Anotace: Aktualizovaný katalog publikací pro prezentaci činnosti Ústavu přede-
vším na veletrhu Svět knihy.



100 22. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Jaro ’68 a  nástup normalizace. 
Československo v  letech 1968–1971. Jihočeské muzeum v  Českých Budě-
jovicích – ÚSTR, České Budějovice – Praha 2017, 480 s. (ISBN 978-80-87311-
87-5; 978-80-87912-99-7).

kolektivní monografie
Projekt: konference Československo v letech 1968–1971
Anotace: Kolektivní monografie je komplexně zaměřená na dějiny Československa 
od  roku 1968 do počátku 70. let minulého století. Tematicky pokrývá celou řadu 
oblastí života tehdejší československé společnosti (církev, bezpečnostní aparát, kul-
tura atd.).
Publikace vyšla v koedici s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích.

23. KOL. AUT.: Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje. ÚSTR, Pra-
ha 2017, 94 s. (ISBN 978-80-87912-77-5).

katalog k výstavě
Projekt: výstava Případ Světlana
Anotace: Katalog výstavy pořádané ÚSTR a Valašským muzeem v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm. Věnuje se největší skupině tzv. třetího odboje, která se 
jmenovala Světlana a působila na rozsáhlém území východní Moravy, zejména Va-
lašska. Je zajímavá silnou návazností na druhý odboj a velkým počtem zatčených 
a odsouzených. 

24. KOL. AUT.: We’re Still at War. ÚSTR – Post Bellum – Argo – Karolinum, 
Praha 2017, 184 s. (ISBN 978-80-87912-63-8; 978-80-905250-4-7; 978-80-
257-2090-5; 978-80-246-3728-0).

komiks
Projekt: Paměť národa
Anotace: Překlad komiksu Ještě jsme ve válce do angličtiny.

Případ Světlana 

9 788087 912775

Proměny obrazu třetího odboje

Pripad_Svetlana_katalog_obalka.def.indd   1 18.09.17   10:49

ISBN 978-80-87912-99-7

a nástup normalizace
Československo v letech 1968–1971
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Monografie Jaro ’68 a nástup normalizace. Československo 

v letech 1968–1971 je rozčleněna do čtyř oddílů: Kultura, věda 

a sport, Regiony, Církev a bezpečnost a Politika a ekonomika. 

Jednotlivé příspěvky mapují dané období z různých úhlů pohledu. 

Podstatnou část tvoří témata z regionů. Nechybí ale ani studie 

obecnější povahy. Zajímavé jsou slovenské pohledy a pak také 

názor zvenčí – to od polského historika. A právě toto propojení 

regionů, národního celku a mezinárodního rozměru tvoří 

jedinečnost této publikace. Pozorný čtenář pak bude obohacen 

o „malé“ lokální dějiny, které jsou malé pouze zdánlivě.

Publikace navazuje na tři předchozí počiny: Osm let po válce. 

Rok 1953 v Československu; Československo v letech 1954–1962; 

Předjaří. Československo 1963–1967. Doufáme, že si kniha najde 

své čtenáře, kteří na jejím základě budou historii promýšlet 

a současně se dozví i něco nového, co je obohatí.
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Pozadí akce, 
která stvořila 

Chartu 77

„ KAPELA“

Ladislav Kudrna
František Stárek Čuňas

H I S T O R I E

Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D., (1975) 
vystudoval FF UK, autor devíti monogra-
fií, desítek studií a článků, působí jako 
historik v Ústavu pro studium totalitních 
režimů, kde mapuje dějiny undergroundu. 

Bc. František Stárek Čuňas (1952), šéfre-
daktor samizdatového časopisu Vokno, za 
komunismu odsouzen k pěti letům odně-
tí svobody. Jako badatel Ústavu pro stu-
dium totalitních režimů odkrývá historii 
undergroundu.

v řadě historie mimo jiné vyšlo:

Milan Kuna
Antonín Dvořák. Reflexe osobnosti a díla.
Lexikon osob

Wenzel Jaksch
Ztracené vesnice, opuštění lidé...
Reportáže z českého pohraničí

Jakub Drábik
Fašista. Příběh sira Oswalda Mosleyho

Tomáš Černušák a kol.
Papežství a české země v tisíciletých 
dějinách

Miloš Pojar
T. G. Masaryk a židovství

Petr Hlaváček (ed.)
Západ, nebo Východ?
České reflexe Evropy 1918–1948

připravujeme:

Eugen Strouhal, Břetislav Vachala, Hana 
Vymazalová
Lékařství starých Egypťanů II.
Vnitřní lékařství

Martin Wein
Slovanský Jeruzalém. Dějiny Čechů a Židů

Na počátku procesu s undergroundem stála celostátní akce „Kape-
la“, která si za „snadný“ cíl zvolila „vlasatce“, respektive „závadové“ 
bigbeatové skupiny. Zápas komunistického režimu s  nechtěnou 
hudbou začal ale již o deset let dříve, v září 1964. Brutální zásah 
v Rudolfově na konci března 1974 navždy proměnil podzemní 
společenství. Počínaje srpnem téhož roku se stranické špičky sys-
tematicky zabývaly hudební produkcí, aby rok poté, v říjnu, volaly 
po likvidaci „druhé“ kultury. Na obojí reagoval plukovník Vladimír 
Stárek, náčelník X. správy. V listopadu 1975 vydal pokyn k zahá-
jení celostátní akce „Kapela“. Její spuštění mělo ukončit existenci 
„ideologicky závadných“ skupin a zamezit vzniku podobných těles. 
Ikona podzemí, The Plastic People of the Universe, byla vybrána za 
exemplární případ, na němž režim hodlal demonstrovat svoji sílu. 
Nechtěným výsledkem se stala nejen Charta 77. O deset let poz-
ději byl normalizační režim konfrontován s „explozí“ rockových, 
undergroundových, punkových a alternativních kapel. Na základě 
doposud neznámých archivních materiálů vyvstává před čtenářem 
zcela nový pohled na zásadní události našich novodobých dějin.
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Ladislav
Kudrna

František
Stárek Čuňas
Pozadí akce,

která stvořila 
Chartu 77

27. NAJBERT, Jaroslav – PALATKA, Stanislav: Expedice Podyjí. Devět mlýnů 
a Podmolí: náměty na badatelské aktivity pro žáky základních a středních 
škol. ÚSTR – Správa národního parku Podyjí, Praha – Znojmo 2017, 112 s. 
(ISBN 978-80-87912-81-2; 978-80-87643-03-7).

učebnice
Projekt: Dějepis v 21. století
Anotace: Metodická publikace určená učitelům základních a středních škol, obsahu-
jící náměty pro badatelské projektové vyučování v regionu národního parku Podyjí. 
Koedice se Správou národního parku Podyjí.

26. LOZOVIUKOVÁ, Kateřina – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Život na  českoslo-
venských hranicích a  jejich překračování v  letech 1945–1989. Technická 
univerzita v Liberci – ÚSTR, Liberec – Praha 2017, 320 s. (ISBN 978-80-7494-
328-7; 978-80-87912-68-3).

kolektivní monografie
Projekt: konference Život na československých hranicích
Anotace: Československé státní hranice a jejich ostraha sehrávaly ve druhé polo-
vině 20. století významnou roli ve vývoji pohraničních regionů. Zásadní politické, 
sociální i národnostní změny v prvních poválečných letech se nejvýrazněji projevily 
právě tady. Původní německy mluvící obyvatelstvo bylo až na  výjimky vysídleno 
a  nahrazeno obyvatelstvem slovanského původu. Tzv. železná opona, jež záhy 
po skončení druhé světové války rozdělila Evropu, a nový režim na státních hrani-
cích determinovaly život všech obyvatel Československa. Vytvoření rozsáhlých zaká-
zaných a hraničních pásem znamenalo další selekci lidí a jejich nucené vysídlování. 
Lidé žijící v  pohraničí byli konfrontováni s  faktem, že z  přirozených mezistátních 
hranic se rychle staly hranice nepřátelské.

25. KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František: „Kapela“. Pozadí akce, která 
stvořila Chartu 77. ÚSTR – Academia, Praha 2017, 412 s. (ISBN 978-80-
87912-75-1; 978-80-200-2757-3).

monografie
Projekt: Underground v regionech
Anotace: Rok 1975 se ukázal přelomovým jak pro podzemní hnutí, tak pro roztříště-
nou opozici. Na základě úkolů stranického vedení neměla Státní bezpečnost připustit 
sjednocení disentu na společné platformě. Vznikem X. správy federálního Ministerstva 
vnitra měl boj proti vnitřnímu nepříteli vstoupit do aktivnější, razantnější fáze. Jako 
„snadný“ cíl byli vybráni „vlasatci“, respektive „závadové“ bigbeatové skupiny. Na po-
čátku procesu s českým undergroundem stála celostátní akce „Kapela“. Za exemplární 
případ, na němž režim hodlal demonstrovat svoji sílu, byla vybrána ikona podzemí The 
Plastic People of the Universe. Důsledkem byl vznik Charty 77. Autoři se v knize zaměřili 
nejen na samotný průběh, vyhodnocení akce „Kapela“, ale i na její širší pozadí. Pokusili 
se odpovědět na otázku, jak došlo k tomu, že se před bezpečnostním aparátem „náh-
le“ objevilo početné a viditelně nepřátelsky naladěné podzemní společenství, které se 
navíc zdálo výborně organizované. Monografie pokrývá období od počátku šedesá-
tých let do konce let osmdesátých. Na základě doposud neznámých archivních ma-
teriálů je předložen zcela nový pohled na zásadní události našich novodobých dějin. 
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V Z D Ě L Á V A C Í  P O M Ů C K Y V Z D Ě L Á V A C Í  P O M Ů C K Y

Socialism Realised
Online výukové prostředí zpřístupňuje zahraničním uživatelům materiály o dějinách komunismu 
v Evropě. Na příkladu Československa popisuje specifika života ve východním bloku. Místo dlouhých 
textů jsme připravili ukázky, které jsou srozumitelné a mluví převážně o zkušenostech, pocitech 
a problémech lidí. Tyto zkušenosti nejsou a nemusí být vždy jednotné. Doplňují ale pohled na obdo
bí studené války a ukazují společnost ve východním bloku jako komplexní a různorodou kulturu.

http://www.socialismrealised.eu/

Jaroslav Najbert (ed.):
Promýšlet dějepis v 21. století.
Digitální aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz
HistoryLab.cz nabízí učitelům a žákům pracovní prostředí, které je navrženo tak, aby podněcovalo 
zájem žáků o historické prameny. Digitální prostředí rozvíjí dovednosti, jež podporují historickou 
gramotnost a kritické myšlení. Projekt se pokouší účinně využít potenciál digitálních technologií pro 
konstruktivisticky zaměřenou výuku. Žáci si mohou vyzkoušet kladení otázek a projdou procesem 
postupného porozumění historickým pramenům. HistoryLab se nabízí jako základ pro analytickou 
část moderní učebnice dějepisu a je otevřen pro další použití v muzejních expozicích nebo pro 
vzdělávání v archivech.

https://historylab.cz/metodika/
ISBN 978-80-87912-85-0

28. NAJBERT, Jaroslav (ed.): Promýšlet dějepis v 21. století. Digitální 
aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz. ÚSTR, Praha 2017  
(ISBN 978-80-87912-85-0). 

on-line metodika: https://historylab.cz/metodika/
Projekt: Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny His-
toryLab.cz
Anotace: Elektronická publikace, která vznikla v rámci projektu Inovace výuky děje-
pisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny (TD03000063) podpořeného TA ČR. 
Publikace vzešla ze spolupráce historiků, didaktiků dějepisu, pedagogů, mediálních 
teoretiků, tvůrců učebnic a programátorů, kteří v letech 2015–2017 hledali a dílem 
nacházeli cesty k inovaci učebnice jako základní učební pomůcky na českých ško-
lách. Cílem bylo vytvořit na základě současných vzdělávacích trendů novou digi-
tální aplikaci pro práci s  historickými fotografiemi a  dobovými dokumenty, které 
historikové tradičně označují termínem „prameny“. Výsledkem je vzdělávací apli-
kace HistoryLab.cz. Tato metodika obsahuje odborné zázemí ke vzniku a využívání 
této aplikace.    

29. PINEROVÁ, Klára: Do konce života. Političtí vězni padesátých let – trau-
ma, adaptace, identita. ÚSTR – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, 
404 s. (ISBN 978-80-87912-87-4; 978-80-7422-590-1).

monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: Kniha se zabývá analýzou společnosti, která se vytvořila za vězeňskými 
zdmi, a problémy politických vězňů po jejich propuštění. Především se koncentruje 
na sociologicko-psychologickou rovinu spojenou s vyšetřováním, uvězněním a ná-
slednou reintegrací do  společnosti. Nejvíce si všímá, jak byla identita politických 
vězňů postupně proměňována, a to od jejich zatčení, pobytu ve vězení až po pro-
puštění. Zaměřuje se na to, jaké faktory a vlivy působily na tuto proměnu, jak vězni 
prožívali největší změnu ve svém životě a jak ji integrovali do svého života a do sou-
časného narativu. Kniha se také zaměřuje na  mocenské struktury, adaptaci věz-
ňů na vězeňská pravidla a jejich fungování v praxi, chování vězeňského personálu 
k vězňům a vyšetřovatelů k zadrženým ve vazbě, boj o hegemonii mezi jednotlivými 
skupinami, vztahy vězňů s personálem a vytvoření vězeňské subkultury se specific-
kým vězeňským kódem. Výsledným zjištěním je, že zkušenost ve  vězení politické 
vězně, jejich identitu a narativ výrazně poznamenala až do současnosti.

30. PINKAS, Jaroslav – CERMAN, Ivo – SEMOTÁNOVÁ, Soňa – MACHALA, Jan: 
Antisemitismus 1945–1989. Státní politika proti Židům v Československu. 
ÚSTR, Praha 2017 (ISBN 978-80-87912-43-0). 

on-line metodika: http://antisemitismus4589.dejepis21.cz/
Projekt: Dějepis pro 21. století – vývoj nových forem
Anotace: Rozsáhlý soubor metodických materiálů k  tématu poválečného antise-
mitismu v Československu. Metodické materiály jsou založeny na bohatém výběru 
pramenů písemných, obrazových, ale i audiovizuálních. 
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Byla vražda Anny Kvašové, spáchaná v lednu 1952, 
promyšleným činem nebo excesem pachatele? Urych-
lila kolektivizaci na Kutnohorsku, jak se všeobecně 
tvrdilo? Došlo v roce 1958 k nalezení spravedlnosti, 
nebo snad měl tehdy vedený proces blíže k  institu-
cionalizované mstě komunistického režimu? Před-
stavuje násilná smrt tehdy neznámé funkcionářky 
stín protikomunistického odboje, či naopak v  da-
ném kontextu nastoluje „mašínovské“ otázky? Jak 
je možné, že proces s takzvanou skupinou Landstoff 
a spol. se stal ukázkovým příkladem „třídně“ pojí-
mané spravedlnosti v době, kdy doba „třídní justice“ 
měla být podle mnohých již překonanou minulostí? 
A proč zapomínáme na to, že kolektivizace, prosa-
zovaná násilím a prostřednictvím perzekucí, vedla 
k nespočtu lidských tragédií, ve výsledku pak k zpře-
trhání tradičních vazeb v  sociální struktuře české 
vesnice, a že represe s ní spojené se staly legitimním 
zdrojem odporu a odboje vůči komunistickému reži-
mu. Na tyto a další otázky se snaží odpovědět autor 
této knihy.
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Josef 
Mautner-Brixi

Útěk z koncentračního
tábora Natzweiler

JIŘÍ PLACHÝ
(ed.)

Josef Mautner-Brixi (1899—1965)
narukoval po maturitě v roce 1917

do rakousko-uherské armády a vojá-
kem zůstal dal ších 32 let. Okupace
 českých zemí jej zastihla jako od bor-
níka na tankové vojsko na Minister-
 stvu národní obrany v Praze. Dne
1. září 1939 byl nacisty zatčen a jako
rukojmí poslán do koncentračního
tábora. Pro šel Dachau, Buchenwal-
dem a na jaře 1942 byl převezen
do Natzwei leru. Odtud se mu dne
4. srpna 1942 podařilo uprchnout
a přes Francii a Iberský poloostrov se
za dramatických okolností dostal
do Londýna. Působil na exilovém
MNO a od května 1944 připravoval
repatriace čs. občanů, naposledy jako
přednosta repatriační mise pro
Střední východ. Po návratu do
 osvobozené vlasti byl krátce zařazen
na hlavním štábu v Praze a od května
1946 velel 21. tankové brigádě
v Žatci. Ačkoliv po válce z přesvěd-
čení vstoupil do KSČ, byl již v září
1948 odeslán na nucenou dovolenou
a k 1. dubnu 1949 byl z armády pro-
puštěn.

Z kmenového lágru koncentrač-
 ního tábora Natzweiler v Al sas ku
se během celé války podařil
jenom  jediný útěk. Dne 4. srpna
1942 se pětice vězňů převlékla
do uniforem SS a v osobním
automobilu projela řetězem strá -
ží na svobodu. Nacistům se po-
dařilo chytit jen jednoho,  zby lí
čtyři se dostali přes okupova-
nou a jižní Francii na území
 kontro lované Spojenci. Jedním
z nich byl i český důstojník
JOSEF MAUTNER-BRIXI. Ten
po svém příjezdu do Londýna
 napsal  obsáhlou zprávu o pomě-
rech v nacistických koncentrač-
ních  táborech, která se stala
 důležitým svědectvím při  pří -
pravě poválečného stíhání
 nacistických válečných zločinců.

Dne 4. srpna 1942 jsme to znovu zkusili. Zase jsme se
s Cichoszem přidružili ke Kommandu Struthof, ale už
se na nás dívali podezřívavě. Dokonce i Edvald Moc-
 kat, který nás jinak velmi podporoval v „ulejvání“.
Ho nem jsme zašli do prádelny, natáhli si pod vězeň-
ské úbory připravené uniformy SS a rychle šli do
 gará že. Marně jsme však čekali celé dopoledne, pro-
tože útěk nebyl možný pro příliš velký pohyb SS -
-Mannů na nádvoří. Přímo v zoufalé náladě jsme se
v poled ne vraceli nahoru do ubytovacího tábora
k obědu. Věděli jsme přece, že stačí maličkost, aby
byl náš záměr prozrazený, a co by nás čekalo, to by -
lo jasné — hned by nás popravili. V poledne jsme se
na chvilku sešli a bylo dohodnuto, že odpoledne pro-
vedeme útěk, ať již to dopadne tak či onak. Sám
jsem nepočítal s kladným výsledkem. Pokládal jsem
smrt za jistou, ale raději jsem chtěl jako voják zemřít
čestně kulkou v hla vě za útěku než dále snášet pe-
kelná muka v tomto táboře smrti.
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31. PLACHÝ, Jiří (ed.) – MAUTNER-BRIXI, Josef: Útěk z koncentračního tábo-
ra Natzweiler. ÚSTR, Praha 2017, 135 s. (ISBN 978-80-87912-91-1).

edice dokumentů
Projekt: mimo projekty
Anotace: Josef Mautner-Brixi byl předválečným důstojníkem československé armá-
dy z povolání (nar. 1899). Dne 1. září 1939 byl zatčen Gestapem jako rukojmí. Krátce 
byl vězněn v Praze na Pankráci, pak byl převezen do koncentračního tábora Dachau, 
odtud koncem září 1939 do Buchenwaldu a na jaře 1942 do KT Natzweiler-Struthof 
v Alsasku. Zde plánoval spolu s polským vězněm Józefem Cichoczem nejprve po-
vstání a později útěk, který s dalšími třemi spoluvězni realizovali 4. srpna 1942 tak, 
že převlečení do uniforem SS projeli v odcizeném voze řetězem stráží. Podařilo se 
jim přejít hranice do okupované části Francie a po třech týdnech od útěku nako-
nec i demarkační čáru dělící obsazenou a neobsazenou část Francie. Během útěku 
byl chycen pouze jeden z nich (byl v Natzweileru veřejně popraven) a  jednalo se 
o  jediný zdařilý útěk z  tohoto kmenového koncentračního tábora v  jeho historii. 
Z jižní Francie se Mautner s padělanými doklady dostal již po jejím obsazení nacisty, 
12. listopadu 1942, zřejmě posledním vlakem, který odjel, do Španělska, s pomocí 
Britů pak do Lisabonu a odtud do Velké Británie. Dne 25. listopadu 1942 se hlásil 
v Londýně na československém Ministerstvu národní obrany. Následně byl pověřen 
ministrem Ingrem, aby o svých osudech od roku 1939 sepsal podrobnou zprávu, 
kterou Mautner dokončil 18. ledna 1943. Zpráva byla jedním z prvních svědectví 
o poměrech v nacistických koncentračních táborech. Má sílu autentické výpovědi 
a  je psána s  velkým smyslem pro detail. Základem publikace je text této zprávy, 
která je uložena v Národním archivu v Praze. Text byl editorem opoznámkován (cca 
200 poznámek pod čarou) a opatřen dvěma úvodními studiemi. První z nich je vě-
nována životním osudům Josefa Mautnera-Brixiho, druhá dějinám koncentračního 
tábora Natzweiler, který u nás patří k těm méně známým, byť v něm byla vězněna 
řada našich občanů. Autorem první studie je editor, autorkou druhé studie je Pavla 
Plachá (ÚSTR). Text je dále opatřen ediční poznámkou, seznamem pramenů a litera-
tury a v neposlední řadě českým a cizojazyčným resumé. Editorovi se podařilo získat 
kontakt na rodinu v roce 1965 zesnulého Josefa Mautnera-Brixiho, takže k dispozici 
je také řada unikátních fotografií. Zatímco na Západě vyšlo několik prací, v nichž 
je útěku pětice vězňů z Natzweileru věnována značná pozornost (včetně několika 
vydání vzpomínek jeho účastníků), u nás jde o příběh prakticky neznámý a bude 
v knižní podobě publikován vůbec poprvé.

32. TICHÝ, Martin: Smrt bez spravedlnosti. Mrtví Ratajského lesa. ÚSTR, Pra-
ha 2017, 440 s. (ISBN 978-80-87912-90-4). 

monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: V lednu roku 1952 byla v Ratajské oboře zastřelena Anna Kvašová, žena, 
matka a, jak bylo od ledna onoho roku po desetiletí až příliš zdůrazňováno, funkcio- 
nářka KSČ. Její tragická smrt patří k oněm známějším příběhům 50. let 20. století 
(připomeňme zde novelu Aleše Palána Ratajský les, vydanou v roce 2016); známěj-
ším, nikoliv ale dostatečně odborně zpracovaným. Vždyť například StB nedokázala 
přes velmi rozsáhlé vyšetřování po šest let najít viníky událostí. Soud, k němuž došlo 
v roce 1958, pak vzbuzuje příliš mnoho otázek; například nad způsobem, jakým byla 
v dané věci hledána spravedlnost. V konkrétních souvislostech je možné se tázat: 
Kým vlastně byla Anna Kvašová, proč její smrt vzbudila a dodnes budí takové emo-
ce, kdo se na ní podílel; v neposlední řadě je možné si položit otázku, kdo všechno 
byl obětí těchto událostí, jichž komunistický režim dokázal nejen propagandisticky 
využít.	A  známe	vůbec	 tyto	oběti?	Příběh	Ratajského	 lesa	není	 smysluplně	 inter-
pretovatelný bez znalosti dobového kontextu a proměny české společnosti, k níž 
docházelo po druhé světové válce, zejména pak po roce 1948.



104 33. TOMEK, Prokop (ed.) – TIGRID, Pavel: Volá Londýn. Ze zákulisí čes-
koslovenského vysílání z  Londýna. ÚSTR, Praha 2017, 224 s. (ISBN 
978-80-87912-79-9). 

edice dokumentů
Projekt: mimo projekty
Anotace: Soubor textů Pavla Tigrida otištěných v  časopise Vývoj v  letech 1947 
a 1948, doplněný o úvod a ediční poznámku. 

Pavel Tigrid (1917—2003) vyrůstal
v demokratické Československé

republice, odkud v březnu 1939 unikl
před nacismem do londýnského exilu.
V Londýně rozvinul své schopnosti
novináře, spisovatele, dramatika, re-
daktora, ale i rozhlasového hlasatele.
Po boku britských přátel pronikl do
tajů rozhlasové práce v propracované
organizaci BBC. Všechny zkušenosti
bohatě využil nejprve jako novinář
v poválečném Československu,
v době druhého, dlouholetého exilu
se pak stal tvůrcem programového
schématu rozhlasové stanice Svo-
bodná Evropa a v polovině padesá-
tých let založil Svědectví, časopis
s přesahem k domovu. Po listopadu
1989 se vrátil do vlasti, kde se snažil
jako poradce prezidenta Václava
Havla nebo jako ministr kultury
 podpořit transformaci země k demo-
kracii

Té noci sešli se takřka všichni političtí činitelé, roz hla-
soví pracovníci, důstojníci naší armády a letectva
v domě našeho dneš ní ho velvyslan ce ve Washing-
 tonu, dr. Juraje slávika, jednoho z nej pilnějších a nej-
stálejších pra cov níků BBC. Jiří vidí jasně před sebou
tuto společnost lidí, kteří nevěděli, zda se mají rado-
vat, nebo zda si mají zoufat. Většina jich byla sesku-
pena kolem rádia, zapojeného na Prahu, a Pra ha
dosud té noci čekala na pomoc. Praha dosud čekala
na spojenecké letectvo. Praha dosud volala po zbra-
 ních, dobrovolnících, lécích. kolem půlnoci přišla
zpráva, že prý hoří Pražský hrad. Těch poplašných
zpráv bylo v těch dnech mezi   čecho slo váky plno. Jiří
nikdy nezapomene na tuto noc. nezapomene ani na
toho letce, který pokládal za nejstrašnější chvíli
svého života to, že v době tak kritické pro vlast a její
hlavní město musel nečinně sedět v londýně. a na-
jednou ten člověk sedl ke klavíru a zanotoval ná-
rodní hymnu a všichni vstali, zpívali a všich ni měli
plné oči slz.

První exil ve Velké Británii
v letech druhé světové války byl
pro Pavla Tigrida obdo bím
tvůrčího a osob ního zrá ní. Jeho
dnes již zapome nutý  repor  táž ní
a auto   biografický text
Volá londýn. Ze Zá ku lisí
čs. Vysílání Z lon  dýna
je příležitostí sezná mit se
s málo známým úsekem  života
této mimo řádné osob nosti
československých dějin. 

Text je doplněn ukáz kami
z Tig ridovy tvorby pro roz hla -
sové vysílání z londýna a řa dou
informací o jeho rozsáhlé
kulturní činnosti v tehdejším
československém exilu. 

kniha vychází ke stému  výročí
Tigridova narození.

Pavel 
Tigrid
Volá Londýn. Ze zákulisí
československého vysílání
z Londýna

ISBN 978-80-87912-79-9
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Projekt Autoři Název

Čechoslováci v Gulagu Černoušek Štěpán
Editorská příprava česko-ukrajinské edice archivních dokumentů SBU 
a ABS:	BORÁK,	Mečislav:	Česká operace a její následky. Edice dokumentů 
vyjde v roce 2018

Čechoslováci v Gulagu Dvořák Jan

Rukopis studie: Zavlékání československých občanů z dnešního území 
České republiky do SSSR po roce 1945. Vyjde ve sborníku z konference Cena 
vítězství. Odvlečení občanů ze Slovenska a okolních států do SSSR, konané 
v listopadu 2016 v Košicích 

Čechoslováci v Gulagu
Dvořák Jan, Hradilek 
Adam

Rukopis monografie: Českoslovenští Židé v sovětských pracovních táborech 
během 2. světové války

Český exilový politický aktivismus a politická 
publicistika mimo Radu svobodného 
Československa v letech 1948–1968

Cholínský Jan

Rukopis studie: Pokusy českého exilu o politické sjednocení a kontakty 
se Světovým kongresem Slováků. In: JAŠEK, Peter (ed.): Svetový kongres 
Slovákov. Ústav pamäti národa v Bratislave v spolupráci so Slovenským 
historickým ústavom v Ríme (vyjde v Bratislavě v roce 2018)

Dějepis pro 21. století – provoz Pinkas Jaroslav
Rukopis studie: Identita v dějepisné výuce. Kapitola do kolektivní 
monografie Nechtění spoluobčané (výstup ze semináře Česko-slovenské 
vztahy v Liberci z roku 2016)

Dějepis pro 21. století – provoz
Pinkas Jaroslav, 
Veselá Michaela

Rukopis studie: Obraz únorových událostí ve filmu

Dějepis pro 21. století – vývoj nových forem
Hoření Karina, Ripka 
Vojtěch

Rukopis kapitoly do kolektivní monografie: Anti-Communist Resistance 
in Didactical Perspective. In: SCHRIFFL, David (ed.): Violent Resistance. 
From the Baltics to Central and South Eastern Europe 1945–1956 (vydává 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und 
Zeitgeschichtsforschung)

Dějepis pro 21. století – vývoj nových forem Ripka Vojtěch
Rukopis studie: Socialism Realised – There and Back Again (Public History 
Weekly)

Dějepis pro 21. století – vývoj nových forem Ripka Vojtěch Rukopis studie: Teaching and Learning History 2017

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Bárta Milan Rukopis studie: Pokus o únos Roberta Valucha z Rakouska (text z konference)

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Havlík Adam
Rukopis kapitoly do kolektivní monografie: Zmizelá Praha 1945 očima 
Josefa Sudka

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Kalous Jan
Rukopis encyklopedického hesla: Encyklopedie českých právních dějin 
(heslo Státní bezpečnost) 

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Kalous Jan
Rukopis recenze knihy: Žáček, Pavel: Vlasovci v boji za Prahu. Pomoc 1. ruské 
divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.–9. května 1945. Academia, 
Praha 2017

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Svoboda Libor
Rukopis studie: Tajní spolupracovníci StB na území bývalého 
Českobudějovického kraje v polovině padesátých let minulého století

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Svoboda Libor Rukopis studie: Zběhové od PS v letech 1985–1989

Dokumentace popravených z politických 
důvodů 1948–1989

Mallota Petr Rukopis studie: Květoslav Prokeš a jeho role v protikomunistickém odboji 

Dokumentace popravených z politických 
důvodů 1948–1989

Mallota Petr
Rukopis studie: Okolnosti střetu příslušníků Pohraniční stráže s kurýrem 
Josefem Maškem aneb Zapomenutý příběh ze Šumavy padesátých let 

Dokumentace popravených z politických 
důvodů 1948–1989

Mallota Petr
Rukopis studie: Zapomenutý příběh o několika dějstvích: kovář Tomáš 
Rumíšek a „javornická“ vražda z března roku 1949
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Projekt Autoři Název

Film a dějiny totalitních režimů Kopal Petr Editace kolektivní monografie: Film a dějiny 7. Propaganda 

Film a dějiny totalitních režimů Kopal Petr Editace rukopisu kolektivní monografie: Král Šumavy: komunistický thriller 

Film a dějiny totalitních režimů Kopal Petr
Rukopis kapitoly do kolektivní monografie: Český historický film 1972–76. 
In: Československo v letech 1972–1976

Film a dějiny totalitních režimů Kopal Petr
Rukopis kapitoly do kolektivní monografie: Obrazy euforie i hrůzy. Filmová 
propaganda v 50. letech. In: KOPAL, Petr a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda 

Film a dějiny totalitních režimů Kopal Petr
Rukopis kapitoly do kolektivní monografie: Protektorát a propaganda. 
In: KOPAL, Petr a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda 

Film a dějiny totalitních režimů Kopal Petr
Rukopis studie: Zapalovač kontra zápalky. Historická miniatura k filmu Král 
Šumavy (Apendix). In: KOPAL, Petr a kol.: Král Šumavy: komunistický thriller 

Mimoprojektová činnost Adam Alfons

Rukopis studie: Die Rolle der tschechischen Protektoratspolizei bei der 
Verfolgung von Juden, Roma und Tschechen. Studie vyjde ve sborníku 
z konference: Collaboration in Eastern Europe during WWII and 
the Holocaust, Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien

Mimoprojektová činnost Pinerová Klára

Rukopis studie: Socialist Youth Union at the Faculty of Arts of Charles 
University in Prague in the Years 1970–1975. Byla recenzním řízením přijata 
do sborníku z konference: The Student Milieu in the Soviet Bloc Countries 
1945–1989

Mimoprojektová činnost Pinkas Jaroslav
Kolektivní monografie: PINKAS, Jaroslav (ed.): Třetí odboj v didaktické 
perspektivě. ÚSTR – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017 (v tisku)

Mimoprojektová činnost Plachá Pavla
Rukopis studie: Ve vzduchu viselo víc. Příběh pomoci vězňům z transportu 
smrti ve světle historických pramenů (vyjde v revue Paměť a dějiny)

Mimoprojektová činnost Svoboda Libor Rukopis kapitoly do kolektivní monografie: Přestavba z historického hlediska

Mimoprojektová činnost Šlouf Jakub
Rukopis studie: Plzeňská revolta 1. června 1953. Antikomunistické povstání, 
dělnická sociální bouře, či souzvuk několika rozdílných kultur protestu? (vyjde 
v německém časopise Bohemia) 

Mimoprojektová činnost Urban Jiří
Rukopis přepracovaných medailonů do publikace: Biografický slovník 
vedoucích představitelů KSČ

Mimoprojektová činnost Vilímek Tomáš
Rukopis studie: Od „pomýlených“ k „zarytým odpůrcům“ režimu – 
k problematice trestněprávní represe v Československu v letech 1969 až 1975 
(studie vyjde jako kapitola v odborné knize věnované justici v 50. letech)

Mimoprojektová činnost Zumr Jan
Rukopis studie: Činnost SS v Rakousku mezi lety 1934 a 1938 na případě 
dolnorakouské 9. SS-Standarte

Nacistický bezpečnostní aparát a SS 
v Protektorátu Čechy a Morava 

Vajskebr Jan
Rozhovor: Pátrání po ostatcích československých parašutistů; rozhovor 
s Jaroslavem Čvančarou. Paměť a dějiny, 2018, č. 1 (ISSN 1802-8241) 
(odevzdaný rukopis)

Nacistický bezpečnostní aparát a SS 
v Protektorátu Čechy a Morava

Vajskebr Jan 
Rukopis monografie: Velitelský sbor německého potlačovacího aparátu 
v Protektorátu Čechy a Morava (vyjde v roce 2018 v koedici ÚSTR – 
Nakladatelství Lidové noviny)

Nacistický bezpečnostní aparát a SS 
v Protektorátu Čechy a Morava 

Vajskebr Jan
Studie: Velitelský sbor německého potlačovacího aparátu v Protektorátu 
Čechy a Morava. Securitas Imperii, 2018, č. 1 (ISSN 1804-1612)  
(odevzdaný rukopis)

Nacistický bezpečnostní aparát a SS 
v Protektorátu Čechy a Morava 

Vajskebr Jan
Studie:	VAJSKEBR,	Jan	–	KRČMÁŘ,	Dalibor:	Ohlas	stalingradské	bitvy	
v dobovém protektorátním mínění. Paměť a dějiny, 2018, č. 1  
(ISSN 1802-8241) (odevzdaný rukopis)

Nacistický bezpečnostní aparát a SS 
v Protektorátu Čechy a Morava 

Zumr Jan Rukopis studie: Karl Raschka (vyjde v revue Paměť a dějiny)
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Projekt Autoři Název

Nové sakrální stavby v období normalizace Sklenář Michal
Rukopis studie: „Dávám se cele k disposici k pastoraci v pohraničí.“ Sonda 
do snah o poválečnou obnovu a personální situace litoměřické diecéze 
po druhé světové válce (určeno pro Securitas Imperii) 

Nucená práce Adam Alfons
Rukopis studie: Auf Feldern und in Gruben. NS-Zwangsarbeit in 
St. Joachimsthal (pro kolektivní monografii z konference Jáchymov 
ve 20. století – místo paměti evropských dějin) 

Nucená práce Adam Alfons

Rukopis studie: „Für uns arbeitet ganz Europa“. Nazi Forced Labour in the 
Photo Archive of the Sudetenländische Treibstoffwerke AG Brüx. In: FRÜBIS, 
Hildegard – OBERLE, Clara – PUFELSKA, Agnieszka (eds.): Fotografien 
aus den Lagern des NS-Regimes. Beweissicherung und ästhetische Praxis. 
Wien 2017.

Nucená práce Adam Alfons
Rukopis studie: Täter ohne Opfer. Das NS-Lagersystem vor Gericht in der 
Tschechischen Republik 1945–1947. In: Konzentrationslager. Studien zur 
Geschichte des NS-Terrors

Odboj a perzekuce křesťanů v období 
nacismu a komunismu (1938–1989)

Jindra Martin
Rukopis studie: Poválečná obnova Církve československé (husitské) 
na Slovensku (vyjde ve sborníku z konference Skryté působení církví 
na Slovensku v letech 1948–1989, konané v Bratislavě 4. 11. 2015)

Odboj a perzekuce křesťanů v období 
nacismu a komunismu (1938–1989)

Jindra Martin Rukopis studie: Samorost Erwin Kukuczka a samizdatová edice Louč 

Opus Bonum Placák Petr Rukopis studie: Rok 1978 jako bod obratu (vyjde v revue Paměť a dějiny) 

Proměny vězeňství v českých zemích v letech 
1965–1992. Systémové a individuální 
adaptace	–	GA	ČR	17-26073Y

Pinerová Klára

Rukopis studie: Zwischen sozialistischer Erziehung und wirtschaftlichem 
Nutzen. Gefangenenarbeit in der Tschechoslowakei und in der SBZ/
DDR nach dem Zweiten Weltkrieg (vyjde v časopise Zeitschrift für 
Ostmitteleuropa-Forschung)

Představitelé nacistického represivního 
aparátu Protektorátu Čechy a Morava

Kreisinger Pavel
Rukopis monografie: Představitelé Gestapa na území Protektorátu Čechy 
a Morava 

Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ 
v Československu 1945–1956, regionální 
komparace

Lóži Marián
Rukopis studie: Fóra, aktéři a konfliktní témata vnitrostranické komunikace 
na regionální úrovni v období tzv. hledání nepřátel uvnitř KSČ (podzim 1950 
až jaro 1951) (určeno pro Securitas Imperii)

Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ 
v Československu 1945–1956, regionální 
komparace

Šlouf Jakub
Rukopis studie: Okradená strana. Protesty členské základny KSČ proti měnové 
reformě v roce 1953 (vyjde v recenzovaném časopise)

Rulers and Ruled in Poland and 
Czechoslovakia (1945–1968): Practical 
and Methodological Challenges in the 
Historicization of a Complex Relationship

Blaive Muriel

Rukopis kapitoly v kolektivní monografii: The Czech Museum of 
Communism:	What	National	Narrative	for	the	Past?	In:	NORRIS,	Stephen	
(ed.): Museums of Communism: New Memory Sites in Central and Eastern 
Europe. Indiana University Press, Bloomington 2018 (připraveno k vydání)

Rulers and Ruled in Poland and 
Czechoslovakia (1945–1968): Practical 
and Methodological Challenges in the 
Historicization of a Complex Relationship

Blaive Muriel
Rukopis kolektivní monografie – editace, autorka úvodu a kapitoly: BLAIVE, 
Muriel (ed.): Perceptions of Society in Communist Europe. Regime Archives 
and Popular Opinion. Bloomsbury Academic, London 2018

Udavačství jako sociální praxe Mrňka Jaromír
Recenze knihy: Zaremba, Marcin: Die große Angst. Polen 1944–1947, Leben 
im Ausnahmezustand. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2016 (vyjde 
v časopise Střed)

Udavačství jako sociální praxe Mrňka Jaromír
Rukopis recenze knihy: Loewenstein, Bedřich – Hlavačka, Milan – Šístek, 
František a kol.: Násilí. Jiná modernita. Historický ústav AV ČR, v.v.i., 
Praha 2017 (vyjde v časopise Střed) 

Underground v regionech Valenta Martin
Rukopis monografie: Podzemní symfonie Plastic People (vyjde v roce 2018 
ve spolupráci ÚSTR – Argo) 

Varšavská smlouva 1985–1991 Bílý Matěj
Rukopis studie: „Je třeba se poučit.“ Vývoj politických struktur organizace 
Varšavské smlouvy v letech 1985–1989 (vyjde v časopise Soudobé dějiny) 
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Projekt Autoři Název

Čechoslováci v Gulagu
Dvořák Jan, 
Formánek Jaroslav, 
Hradilek Adam 

Monografie: Čechoslováci v Gulagu. ÚSTR – Česká televize, Praha 2017, 
224 s. (ISBN 978-80-87912-78-2 ÚSTR; ISBN 978-80-7404-235-5 Česká 
televize)

Čechoslováci v Gulagu Hradilek Adam
Rozhovor	se	Zorjanem	Popaďjukem:	HRADILEK,	Adam	–	SEREĎAK,	
Alla: Inspirovalo mě Pražské jaro. Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 76–83 
(ISSN 1802-8241)

Čechoslováci v Gulagu Hradilek Adam
Rozhovor	s Dickem	Verkijkem:	Charta	byla	velká	věc!	S Dickem	
Verkijkem o černoších v ČSSR, okupaci, Janu Patočkovi a výsleších 
na StB. Paměť a dějiny, 2017, č. 1, s. 119–123 (ISSN 1802-8241)

Český exilový politický aktivismus a politická 
publicistika mimo Radu svobodného 
Československa v letech 1948–1968

Cholínský Jan

Studie: Národní demokrat Rudolf Kopecký v boji za svobodu vlasti – 
poslední mladočech a první žurnalista středopravicového politického 
tábora v českém exilu. In: JAŠEK, Peter (ed.): Politický exil z krajín 
strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy 
na Východe a Západe, 1945–1989. Ústav pamäti národa, Bratislava 
2017, s. 147–216 (ISBN 978-80-89335-80-0)

Dějepis pro 21. století – provoz Najbert Jaroslav

Metodika: NAJBERT, Jaroslav – PALATKA, Stanislav: Expedice Podyjí. 
Devět mlýnů a Podmolí: náměty pro badatelské aktivity pro žáky 
základních a středních škol. ÚSTR – Správa národního parku Podyjí, 
Praha 2017, 112 s. (ISBN 978-80-87912-81-2 ÚSTR; ISBN 978-80-
87643-03-7 SNP Podyjí)

Dějepis pro 21. století – provoz Najbert Jaroslav
NAJBERT, Jaroslav (ed.): Promýšlet dějepis v 21. století. Digitální 
aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz	[on-line	metodika:	https://
historylab.cz/metodika/].	ÚSTR,	Praha	2017	(ISBN	978-80-87912-85-0)

Dějepis pro 21. století – provoz Pýcha Čeněk
Edice	dokumentů:	PÝCHA,	Čeněk:	Budujeme	pohraničí.	
Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 84–92 (ISSN 1802-8241)

Dějepis pro 21. století – vývoj nových forem Činátl Kamil
Recenze výstavy Different Wars: Různé války v učebnicích dějepisu. 
Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 122–124 (ISSN 1802-8241) 

Dějepis pro 21. století – vývoj nových forem Hoření Karina
Recenze knihy: Koeltzch, Ines: Praha rozdělená i sdílená. Česko-židovsko- 
-německé vztahy 1918–1938. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016. 
Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 137–138 (ISSN 1802-8241)

Dějepis pro 21. století – vývoj nových forem Hoření Karina
Studie: „To bylo, jako byste přišli do ráje.“ Vyprávění Romů 
o komunismu. Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 15–23 (ISSN 1802-8241)

Dějepis pro 21. století – vývoj nových forem Pinkas Jaroslav
Studie: Dějepis a národní identita. Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 116–119 
(ISSN 1802-8241) 

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Bárta Milan
Studie: Akce AMFORA. Hledání řeckých agentů v Československu 
v letech 1981–1986. Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2017, 
č. 15, s. 221–237 (ISSN 2336-1387)

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Bárta Milan
Studie: K činnosti Lidových milicí v únoru 1948. Paměť a dějiny, 2017, 
č. 4, s. 55–62 (ISSN 1802-8241)

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Bárta Milan
Studie: Nástin struktury organizací KSČ v bezpečnostním aparátu 
v letech 1945–1968. Securitas Imperii, 2017, č. 2, s. 70–95  
(ISSN 1804-1612)

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Bárta Milan,  
Kalous Jan

Publikace:	BÁRTA,	Milan	–	KALOUS,	Jan	–	POVOLNÝ,	Daniel	–	SIVOŠ,	
Jerguš	–	ŽÁČEK,	Pavel:	Biografický slovník náčelníků operativních správ 
Státní bezpečnosti v letech 1953–1989. Academia – ÚSTR, Praha 2017, 
584 s. (ISBN 978-80-200-2690-3 Academia; ISBN 978-80-87912-76-8 
ÚSTR)

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Kalous Jan
Popisky fotografií: Pohřeb Jana Masaryka. Paměť a dějiny, 2017, č. 4, 
s. 115–123 (ISSN 1802-8241)
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Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Kalous Jan

Recenze knih: 1) Jurman, Olin: Dvojitý agent. Utajená zákulisí špionáže. 
Brána, Praha 2016; 2) Jurman, Olin: Dvojitý agent. Zrada a pomsta. 
Brána, Praha 2017; 3) Jurman, Olin: Dvojitý agent. Až do hořkého konce. 
Brána, Praha 2017; 4) Jurman, Olin: Ve službách Ministerstva vnitra. 
Chránil jsem tři prezidenty. Brána, Praha 2016. Securitas Imperii, 2017, 
č. 2, s. 276–286 (ISSN 1804-1612)

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Kalous Jan

Recenze knih: 1) Zátopkovi, Dana a Emil: Náš život pod pěti kruhy. 
Academia, Praha 2016; 2) Kozohorský, Richard: Zatracenej Zátopek. 
Nakladatelství	XYZ,	Praha	2016;	3)	Broadbent,	Rick:	Vytrvalost. 
Pozoruhodný život a doba Emila Zátopka. Slovart, Praha 2016. Securitas 
Imperii, 2017, č. 1, s. 328–333 (ISSN 1804-1612)

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Kalous Jan
Recenze knihy: Padevět, Jiří: Krvavé léto 1945. Poválečné násilí v českých 
zemích. Academia, Praha 2016. Securitas Imperii, 2017, č. 1, s. 325–327 
(ISSN 1804-1612)

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945-1953

Kalous Jan
Recenze knihy Pejčoch, Ivo – Tomek, Prokop: Okupace 1968 a její oběti. 
MO ČR – VHÚ Praha, Praha 2018. Historie a vojenství, 2017, č. 4, s. 148 
(ISSN 0018-2583)

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Kalous Jan
Studie: Hlavní správa kontrarozvědky SNB v roce 1989. In: 
JAŠEK, Peter: 1989. Rok zmeny. ÚPN, Bratislava 2017, s. 350–364 
(ISBN 978-80-89335-78-7)

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Kalous Jan
Studie: Za Augustinem Bubníkem. Paměť a dějiny, 2017, č. 2, s. 121–123 
(ISSN 1802-8241)

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Kalous Jan
Zpráva o konferenci: Konference Čeka 100 let. Securitas Imperii, 2017, 
č. 2, s. 252–256 (ISSN 1804-1612)

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 
1945–1953

Malínek Tomáš
Studie: 30. výročí první návštěvy Helmuta Kohla v Československu. 
Paměť a dějiny, 2017, č. 4, s. 3–19 (ISSN 1802-8241)

Film a dějiny totalitních režimů Kopal Petr
Studie:	Karel	IV.	ve filmu.	In:	ŠEBEK,	Jaroslav	–	JEDLIČKOVÁ,	Blanka	
a kol.: Karel IV. stále živý. Obraz státníka v historii a historické paměti. 
HÚ AV ČR, Praha 2017, s. 167–173, 226–231 (ISBN 978-80-7286-295-5)

Jugoslávská komunita v Československu Vojtěchovský Ondřej

Studie:	KLABJAN,	Borut	–	VOJTĚCHOVSKÝ,	Ondřej:	Incorti	
comunisti.	Solidarietà	internazionale	e	interessi	nazionali	fra	Trieste	
e Praga ai tempi della guerra fredda, Qualestoria. Rivista di storia 
contemporanea, 1, Comunismi di frontiera. I partiti comunisti nell’area 
Alpe-Adria 1945–1955. A cura di Patrick Karlsen e Karlo Ruzicic-Kessler, 
Anno XLV, N.ro 1, Giugno 2017, s. 101–121 (ISSN: 0393-6082) (článek 
v italském recenzovaném časopise; spoluautorství s Borutem 
Klabjanem z EUI ve Florencii)

Jugoslávská komunita v Československu Vojtěchovský Ondřej
Studie:	Soudruzi,	nebo	vetřelci?	O životě	cizinců	v ČSR	na příkladu	
jugoslávské emigrace. Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 24–32 
(ISSN 1802-8241) 

Jugoslávská komunita v Československu Vojtěchovský Ondřej

Recenze knihy: Karakaš Obradov, Marica: Novi mozaici nacija u „novim 
poredcima“. Migracije stanovništva na hrvatskom području tijekom 
Drugoga svjetskog rata i porača. Hrvatski institut za povijest, Zagreb 
2014. Securitas Imperii, 2017, 2, s. 269–275 (ISSN 1804-1612)

Jugoslávská komunita v Československu Vojtěchovský Ondřej
Zpráva o konferenci: Mezinárodní konference v Tartu ke stému výročí 
ruské revoluce. Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 130–132 (ISSN 1802-8241)

Mimoprojektová činnost Bílý Matěj
Kapitola v odborné knize: Československo v roce 1956. In: GLUZA, 
Zbigniew a kol. (eds.): 1956. Iluze tání. Ośrodek Karta, Varšava, 2017, 
s. 3–71 (ISBN 978-83-64476-99-0)

Mimoprojektová činnost Bílý Matěj
Recenze knihy: Kubát, Michal – Mejstřík, Martin – Kocian, Jiří: 
Populismus v časech krize. Karolinum, Praha 2016. Paměť a dějiny, 
2017, č. 3, s. 135–137 (ISSN 1802-8241) 
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Mimoprojektová činnost Bílý Matěj

Recenze knihy: Vyhlídal, Milan: Činnost československých instruktorů 
v egyptských ozbrojených silách. Účast na egyptském vojenském školství 
v letech 1956–1977. Carter Reproplus, Praha 2016. Securitas Imperii, 
2017, č. 2, s. 265–268 (ISSN 1804-1612)

Mimoprojektová činnost Blažek Petr
Edice dokumentů: Akce „Sever“. Státní bezpečnost a krize Polské lidové 
republiky 1980–1984. Edice dokumentů, I. díl. ÚSTR, Praha 2017, 500 s. 
(ISBN 978-80-87912-58-4)

Mimoprojektová činnost Blažek Petr
Edice dokumentů: Akce „Sever“. Státní bezpečnost a krize Polské lidové 
republiky 1980–1984. Edice dokumentů, II. díl. ÚSTR, Praha 2017, 316 s.  
(ISBN 978-80-87912-73-7)

Mimoprojektová činnost Blažek Petr

Edice dokumentů: Akce „Podpis“. Jan Lopatka v dokumentech 
a fotografiích Správy sledování StB v letech 1976–1987. In: 
ONUFEROVÁ,	Edita	–	POKORNÁ,	Terezie	(eds.):	Jan Lopatka 1949–1993. 
Revolver Revue, Praha 2017, s. 109–142 (ISBN 978-80-87037-86-7)

Mimoprojektová činnost Blažek Petr

Ediční práce na překladu monografie do češtiny: KAMIŃSKI, 
Łukasz – BLAŽEK, Petr – MAJEWSKI, Grzegorz: Hranicím navzdory. 
Příběh Polsko-československé solidarity. ÚSTR, Praha 2017, 320 s. 
(ISBN 978-80-87912-60-7)

Mimoprojektová činnost Blažek Petr
Nekrolog: Odešla statečná Polka s československým srdcem. 
Paměť a dějiny, 2017, č. 2, s. 123–124 (ISSN 1802-8241)

Mimoprojektová činnost Blažek Petr

Předmluva ke knize: Pocta muži, který se nikdy nevzdával. In: 
ČVANČARA, Jaroslav: Pravomil Raichl. Život na hranici smrti. ÚSTR – 
Toužimský & Moravec, Praha 2017, 600 s. (ISBN 978-80-87912-82-9 
ÚSTR; ISBN 978-80-7264-185-7 T&M)

Mimoprojektová činnost Cholínský Jan
Studie: České undergroundové hnutí optikou historiografie – mýty 
a realita. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Reflexe undergroundu. ÚSTR, 
Praha 2016, s. 34–75 (ISBN 978-80-87912-55-3)

Mimoprojektová činnost Kalous Jan

Studie: Závod míru 1986 – komunistický sportovní symbol ve stínu 
Černobylu.	In:	POPAROVÁ,	Alžbeta	–	NEUPAUER,	František	–	
MELICHEROVÁ,	Terézia:	Černobyľ 1986 – minulosť, dôsledky, východiská. 
ÚPN, Bratislava 2016, s. 367–380 (ISBN  978-80-89335-77-0)

Mimoprojektová činnost Kokoška Stanislav
Studie:	„Zastavte	práci!“	Stávkové	hnutí	v Protektorátu	Čechy	a Morava	
v roce 1939. Paměť a dějiny, 2017, č. 2, s. 23–31 (ISSN 1802-8241) 

Mimoprojektová činnost Mrňka Jaromír
Recenze knihy: Bílek, Jan – Kuklík, Jan – Maršoun, Erik – Němeček, 
Jan: Druhý exil Edvarda Beneše. HÚ AVČR, Praha 2016. Paměť a dějiny, 
2017, č. 1, s. 140 (ISSN 1802-8241)

Mimoprojektová činnost Mrňka Jaromír
Studie:	Praha	v nulté	hodině:	konec,	nebo	nový	začátek?	
Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 33–41 (ISSN 1802-8241)

Mimoprojektová činnost Mrňka Jaromír

Studie: „V naší zemi bude konec války psán krví.“ Kolektivní násilí roku 
1945 v českých zemích jako politika, kultura a sociální praxe. Střed / 
Centre. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, 
2016	[vyšlo	2017],	č.	2,	s.	66–91	(ISSN	1803-9243)	

Mimoprojektová činnost Pinkas Jaroslav
Studie: Hodnoty a hodnocení v dějepise. Historie – otázky – problémy, 
2017, č. 2, s. 56–70 (ISSN 2336-6672) 

Mimoprojektová činnost Placák Petr
Studie: Lex Schwarzenberg aneb Spiknutí proti české kultuře. 
Paměť a dějiny, 2017, č. 1, s. 116–118 (ISSN 1802-8241) 

Mimoprojektová činnost Plachá Pavla
Úvodní	studie	k edici	dokumentů:	PLACHÝ,	Jiří	(ed.)	–	MAUTNER- 
-BRIXI, Josef: Útěk z koncentračního tábora Natzweiler. ÚSTR, Praha 
2017, s. 41–55 (ISBN 978-80-87912-91-1)

Mimoprojektová činnost Tichý Martin
Monografie: Smrt bez spravedlnosti. Mrtví Ratajského lesa. ÚSTR, 
Praha 2017, 440 s. (ISBN  978-80-87912-90-4)
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Mimoprojektová činnost Vajskebr Jan

Studie: VAJSKEBR, Jan – MAJEWSKI, Piotr: Sytuacja w Generalnym 
Gubernatorstwie w świetle niemieckich statystyk policyjnych: próba 
analizy ilościowej. Przegląd Historyczny. T. CVII, 2016, Z. 4, s. 581–618 
(ISSN 0033-2186)

Muzeum v diskuzi Jareš Jakub
Studie:	Muzea	a památníky	po roce	1989:	čí	příběh	vyprávějí?	
Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 113–116 (ISSN 1802-8241) 

Nucená práce Adam Alfons

Studie: Das NS-Lagersystem im Teschener Schlesien – ein Überblick. 
In:	KRŮL,	Martin	–	LUSEK,	Joanna	et	al.:	Čas – místa – lidé: Systém 
nacistických táborů během druhé světové války [Czas – miejsca – ludzie: 
Nazistowski system obozowy w latach drugiej wojny światowej]. 
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – Muzeum Těšínska, Bytom – Český 
Těšín 2017, s. 84–93 (ISBN 978-83-65786-01-2 Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu; ISBN 978-80-86696-46-1 Muzeum Těšínska)

Nucená práce Adam Alfons
Studie: Pracovní síly k pronájmu. Nasazení polských Židů v Karviné 
v roce 1943. Paměť a dějiny, 2017, č. 2, s. 48–56 (ISSN 1802-8241) 

Nucená práce Adam Alfons
Zpráva o konferenci: Autenticita jako kapitál historických míst. Zpráva 
o konferenci Authentizität als Kapital historischer Orte, Dachau  
1.–3. 3. 2017. Paměť a dějiny, 2017, 2, s. 132–134 (ISSN 1802-8241) 

Obrana národa. Edice dokumentů Kokoška Stanislav
Elektronická edice dokumentů: Obrana národa v dokumentech. ÚSTR, 
Praha 2017, 256 s. (ISBN 978-80-87912-92-8).

Odboj a perzekuce křesťanů v období 
nacismu a komunismu (1938–1989)

Doležalová Markéta

Studie: Jan Evangelista Urban – jeho cesta 20. stoletím se zvláštním 
zřetelem	k perzekuci	StB.	In:	DOLEŽALOVÁ,	Markéta	–	PAVLÍKOVÁ,	
Lenka	–	SZŐCZOVÁ,	Lucia	(eds.): „Tu stojím, inak nemôžem…“ 
Reformácia od počiatkov do súčasnosti. Štátny archív v Bratislave – 
ÚSTR, Bratislava – Praha 2017, s. 316–332 (ISBN 978-80-87912-94-2)

Odboj a perzekuce křesťanů v období 
nacismu a komunismu (1938–1989)

Jindra Martin

Monografie: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence 
Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. ÚSTR – Církev 
československá husitská, Praha 2017, 704 s. (ISBN 978-80-87912-80-5 
ÚSTR; ISBN 978-80-7000-141-7 CČSH)

Odboj a perzekuce křesťanů v období 
nacismu a komunismu (1938–1989)

Jindra Martin
Studie: Bohoslovecká výchova v Církvi československé (husitské) 
se zaměřením na léta 1939–1945. Theologická revue, 2017, č. 4, 
s. 462–499 (ISSN 1211-7617)

Odboj a perzekuce křesťanů v období 
nacismu a komunismu (1938–1989)

Jindra Martin

Studie: Cesta k zákazu Církve československé (husitské) na Slovensku 
v roce	1939.	In:	DOLEŽALOVÁ,	Markéta	–	PAVLÍKOVÁ,	Lenka	–	
SZŐCZOVÁ,	Lucia	(eds.):	„Tu stojím, inak nemôžem…“ Reformácia 
od počiatkov do súčasnosti. Štátny archív v Bratislave – ÚSTR, Bratislava 
– Praha 2017, s. 275–292 (ISBN 978-80-87912-94-2)

Odboj a perzekuce křesťanů v období 
nacismu a komunismu (1938–1989)

Jindra Martin
Studie: „Střežte mi církev.“ Úmrtí ThDr. Gustava Adolfa Procházky 
a neúspěšná válečná volba nového patriarchy Církve československé 
(husitské). Paměť a dějiny, 2017, č. 2, s. 18–28 (ISSN 1802-8241)

Odboj a perzekuce křesťanů v období 
nacismu a komunismu (1938–1989)

Vodičková Stanislava
Nekrolog: Svědek Boží blízkosti. Paměť a dějiny, 2017, č. 1, s. 111–115 
(ISSN 1802-8241) 

Odboj a perzekuce křesťanů v období 
nacismu a komunismu (1938–1989)

Vodičková Stanislava

Studie: Ekumenismus v koncentračním táboře Dachau. In: 
DOLEŽALOVÁ,	Markéta	–	PAVLÍKOVÁ,	Lenka	–	SZŐCZOVÁ,	Lucia	(eds.):	
„Tu stojím, inak nemôžem…“ Reformácia od počiatkov do súčasnosti. 
Štátny archív v Bratislave – ÚSTR, Bratislava – Praha 2017, s. 305–315 
(ISBN 978-80-87912-94-2)

Protikomunistické letáky a tiskoviny Mallota Petr
Studie: Ilegální oddíl Blesk. Protirežimní činnost studentů karlínské 
obchodní akademie na přelomu let 1948 a 1949. Paměť a dějiny, 2017, 
č. 2, s. 103–116 (ISSN 1802-8241) 

Představitelé nacistického represivního 
aparátu Protektorátu Čechy a Morava

Kreisinger Pavel 
Zpráva o akci: Odhalení pamětní desky brigádního generála in 
memoriam Václava Morávka (1904–1942) v Olomouci. Paměť a dějiny, 
2017, č. 1, s. 136–137 (ISSN 1802-8241) 
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Představitelé nacistického represivního 
aparátu Protektorátu Čechy a Morava

Kreisinger Pavel, 
Zumr Jan 

Studie: Heinz Pannwitz (1911–1975). Kdo byl hlavní vyšetřovatel 
atentátu	na Reinharda	Heydricha?	Paměť a dějiny, 2017, č. 2, s. 81–92 
(ISSN 1802-8241)

Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ 
v Československu 1945–1956, regionální 
komparace

Bílý Matěj

Studie: „Jestli jsi to myslel upřímně, tak půjdeš dělat to, co strana 
potřebuje.“ Stabilizace regionálních elit KSČ v letech 1953–1956 
ve vybraných krajích a okresech. Paměť a dějiny, 2017, č. 4, s. 39–54 
(ISSN 1802-8241) 

Rulers and Ruled in Poland and 
Czechoslovakia (1945–1968): Practical 
and Methodological Challenges in the 
Historicization of a Complex Relationship

Blaive Muriel

Recenze knihy: Christian, Michel: Camarades ou apparatchiks? Les 
communistes en RDA et en Tchécoslovaquie, 1945–1989. PUF, Paris 
2016. Critique internationale, October–December 2017, No. 77, 
s. 189–193 (ISSN 1290-7839)

Rulers and Ruled in Poland and 
Czechoslovakia (1945–1968): Practical 
and Methodological Challenges in the 
Historicization of a Complex Relationship

Blaive Muriel

Recenze knihy: Vaněk, Miroslav – Mücke, Pavel: Velvet Revolutions. 
An Oral History of Czech Society. Oxford University Press, Oxford 2016. 
History: Review of New Books, January 2018, Vol. 46, No. 1, s. 10–11 
(ISSN 0361-2759)

Rulers and Ruled in Poland and 
Czechoslovakia (1945–1968): Practical 
and Methodological Challenges in the 
Historicization of a Complex Relationship

Blaive Muriel

Studie:	‘The	Cold	War?	I Have	it	at	Home	with	my	Family.’	Memories	
of the 1948–1989 Period Beyond the Iron Curtain. In: JARAUSCH, 
Konrad – OSTERMANN, Christian – ETGES, Andreas (eds.): The Cold 
War: Historiography, Memory, Representation. De Gruyter, Mouton 
2017, s. 203–223 (ISBN 978-3-11-049617-8) 

Rulers and Ruled in Poland and 
Czechoslovakia (1945–1968): Practical 
and Methodological Challenges in the 
Historicization of a Complex Relationship

Blaive Muriel

Studie: Nostalgia and the Collective Memory of Communism in 
the Czech Republic. Lessons from an Oral History Study of the Last 
Pioneers. In: SLAVKOVIČ, Mirjana – DORDEVIČ, Marija (eds.): Nostalgia 
on the Move, Belgrade.	The	Museum	of	Yugoslavia,	Belgrade,	2017,	
s. 62–74 (ISBN 978-86-84811-43-3)

Underground v regionech
Kudrna Ladislav, 
Stárek František

Monografie: „Kapela“. Pozadí akce, která stvořila Chartu 77. Academia 
– ÚSTR, Praha 2017, 412 s. (ISBN 978-80-200-2757-3 Academia; ISBN 
978-80-87912-75-1 ÚSTR)

Underground v regionech
Kudrna Ladislav, 
Stárek František

Studie: (Proto)underground v politice komunistické strany. Vybraná 
reflexe z let 1965–1980. Moderní dějiny, 2017, č. 2, s. 239–264 
(ISSN 1210-6860)

Underground v regionech Kudrna Ladislav
Recenze knihy: ŠVEHLA, Marek: Magor a jeho doba. Torst, Praha 2017. 
Paměť a dějiny, 2017, č. 4, s. 139–140 (ISSN 1802-8241)

Underground v regionech Valenta Martin
Studie:	Konečně	Rockfest!	Proměny	mechanismů	kontroly	amatérské	
rockové hudby v 80. letech 20. století. Securitas Imperii, 2017, č. 1, 
s. 278–300 (ISSN 1804-1612)

Útěk z Leopoldova Rokoský Jaroslav
Studie:	Čtyřiadvacet	až	do smrti?	Příběh	odbojové	skupiny	Josefa	
Heřmanského. Paměť a dějiny, 2017, č. 1, s. 94–107 (ISSN 1802-8241) 

Živé pochodně. Sebeupálení jako forma 
politického protestu v sovětském bloku 
1968–1989

Blažek Petr

Studie: „K havárii jaderné elektrárny.“ Černobylská katastrofa 
a opoziční	hnutí	v Československu.	In:	POPÁROVÁ,	Alžbeta	–	
NEUPAUER,	František	–	MELICHEROVÁ,	Terézia:	Černobyľ 1986. 
Minulosť, dôsledky, východiská. Ústav pamäti národa, Bratislava 2016 
(vyšlo 2017), s. 341–364 (ISBN 978-80-89335-77-0)



113Příloha č. 9 –  Přehled konferencí, seminářů, sympozií a kurzů konaných 
v roce 2017

Konference

Datum Název Obsah Místo konání Garant Ústavu Spolupořadatelé

23.–24. 2. 2017 From Josef 
K to Lustration: 
Bureaucracy in Central 
Europe

Mezinárodní konference reflektovala 
souvislost středoevropské byrokracie 
s produkcí vědění či režimními 
změnami, ale také téma kulturní 
byrokracie či image byrokracie 
a byrokratů 

Richtrův 
dům, Praha

Muriel Blaive New	York	University	
Prague

17.–18. 5. 2017 Československo 
v letech 1972–1977

Pátý ročník konference mapující dění 
v Československu v daném období 
v celé jeho šíři (ekonomické, politické, 
církevní, sportovní či kulturní)

SOkA České 
Budějovice

Libor 
Svoboda

Státní okresní archiv 
v Českých Budějovicích,  
Jihočeské muzeum  
v Českých Budějovicích

23. 5. 2017 Fašismus, 
modernismus, 
populismus

Hlavním bodem konference bylo 
vystoupení oxfordského profesora 
Rogera Griffina, na které navázaly další 
příspěvky rozvíjející téma fašismu, 
modernismu a populismu

Filozofická 
fakulta UK, 
Praha

Ondřej 
Matějka

Nakladatelství 
Karolinum,  
Ústav politologie FF UK, 
v.v.i.,  
Friedrich Ebert Stiftung

6. 6. 2017 Lex Schwarzenberg 
a pozemkové změny 
v Československu 
po roce 1945

Konference připomněla zvláštní 
vyvlastňovací zákon Lex 
Schwarzenberg v dobových 
souvislostech

Právnická 
fakulta UK, 
Praha

Zdeněk 
Hazdra

Právnická fakulta UK

16. 6. 2017 Konference 
u příležitosti 10. výročí 
přijetí zákona o vzniku 
ÚSTR a ABS

Mezinárodní konference 
inspirovaná desátým výročím 
přijetí zákona o Ústavu pro studium 
totalitních režimů a Archivu 
bezpečnostních složek 

Senát 
Parlamentu 
ČR, Praha

Zdeněk 
Hazdra

Senát Parlamentu ČR, 
Archiv bezpečnostních 
složek

16.–18. 8. 2017 Člověk a moc – 
politický vývoj 
a jeho dopad 
na nálady a chování 
obyvatelstva

Konference z cyklu Česko-slovenské 
vztahy

Technická 
univerzita 
v Liberci

Jaroslav 
Pažout

Technická univerzita 
v Liberci

21.–22. 9. 2017 Historiography of 
Central European 
Communism 
Reconsidered: 
Patterns of 
Interpretation and 
Writing Strategies

Druhá ze tří konferencí v rámci 
projektu Rulers and Ruled in Poland and 
Czechoslovakia (1945–1968): Practical 
and Methodological Challenges in the 
Historicization of a Complex Relationship 

ÚSTR Muriel Blaive

17. 10. 2017 Šedesátá léta 
20. století aneb 
(nejen) podhoubí 
pro vznik českého 
undergroundu

Konference o vzniku českého 
undergroundu

Knihovna 
Václava 
Havla, Praha

Ladislav 
Kudrna

Knihovna Václava 
Havla

2.–3. 11. 2017 100 let od založení 
organizace sovětské 
tajné služby Čeka 
(1917–2017)

Mezinárodní konference věnovaná 
stému výročí založení organizace 
sovětské tajné služby Čeka (Všeruská 
mimořádná komise pro boj proti 
kontrarevoluci a sabotáži)

Velkopře-
vorský palác, 
Senát Parla-
mentu ČR

Blanka 
Mouralová

Výbor pro zahraniční 
věci, obranu 
a bezpečnost Senátu 
Parlamentu ČR

7.–9. 11. 2017 Za obzory revoluce 
v Rusku

Mezinárodní konference ke stému 
výročí událostí v Rusku se zaměřila 
na jednotlivé vrstvy recepce, 
komemorace a performance 
revolučních myšlenek, obrazů a praxí 
v prostoru střední a východní Evropy

Filozofická 
fakulta UK, 
Praha

Jaromír 
Mrňka

Spolek studentů 
historie FF UK, FF 
UK, Institut pro 
studium strategických 
regionů UK, Filosofický 
ústav AV ČR, v.v.i.
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Datum Název Obsah Garant 
Ústavu

Místo 
konání Spolupořadatelé

9. 2. 2017 Projekt databáze 
a dokumentace 
československých obětí 
nacistického justičního aparátu 
(workshop)

Workshop poskytl platformu pro 
plánovaný projekt databáze, prostor 
byl věnován i diskuzi o metodických 
otázkách 

Pavla 
Plachá 

ÚSTR

Veřejné přednášky a historické semináře

Datum Název Obsah Místo konání Účastníci 

5. 1. 2017 Odhalení pomníku 
na místě prvního 
zatýkání chartistů 
a následný doprovodný 
program s přednáškou 
v Běhal Fejér Institutu

Slavnostní odhalení pomníku v místě, kde byli při 
snaze o doručení textu Charty 77 po automobilové 
honičce zadrženi Václav Havel, Ludvík Vaculík 
a Pavel Landovský. Po odhalení dočasného 
pomníku následoval v nedalekém Běhal Fejér 
Institutu doprovodný program s přednáškou Libora 
Svobody (ÚSTR) o sledování chartistů

Gymnazijní ulice, 
Praha 6 a Běhal 
Fejér Institut

Zdeněk Hazdra, 
Libor Svoboda

12. 1. 2017 Československo 
a Varšavská smlouva

Přednáška historika Matěje Bílého (ÚSTR) měla 
osvětlit, jaký byl vztah Československa vůči 
Varšavské smlouvě a jak tato Moskvou ovládaná 
aliance ovlivňovala procesy odehrávající se v tzv. 
východním bloku 

ÚSTR Matěj Bílý

26. 1. 2017 Křesťansko-konzervativní 
politika a publicistika 
v českém zahraničním 
protikomunistickém 
odboji 1948–1968 

Přednáška Jana Cholínského (ÚSTR) se 
zaměřila na politickou a publicistickou činnost 
významných československých křesťanských 
demokratů v zahraničí v období 1948–1968 
v rámci protikomunistického odboje a v kontextu 
studené války

ÚSTR Jan Cholínský

30. 3. 2017 Prezentace knihy  
Otroci třetí říše

Prezentace knihy Alfonse Adama (ÚSTR) Otroci 
třetí říše, kterou vydalo nakladatelství GplusG 
v roce 2016. Knihu představil její autor, jenž se 
dlouhodobě věnuje tématu nucených prací. Akce 
se konala ve spolupráci s Parlamentní knihovnou

Informační 
středisko 
Poslanecké 
sněmovny, Praha

Alfons Adam

10. 4. 2017 Prezentace knih  
Film a dějiny 5  
a Film a dějiny 6

Prezentace 5. (Perestrojka/Přestavba) 
a 6. (Postkomunismus. Proměny českého historického 
filmu po roce 1989) dílu kolektivní monografie 
Film a dějiny za účasti editorů a redaktorů této 
knižní řady 

Kino MAT, Praha Petr Kopal,  
Luboš Ptáček, 
Václav Žák

18. 4. 2017 Slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže 
EUSTORY	

Slavnostní vyhlášení vítězů X. ročníku mezinárodní 
dějepisné	soutěže	EUSTORY	pro	studenty	středních	
škol se tentokrát konalo na radnici Prahy 3 za účasti 
zástupců občanského sdružení Pant, Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., a ÚSTR

Radnice Prahy 3 Zdeněk Hazdra, 
Ondřej Malý,  
Petr Pánek,  
Pavel Ryjáček 

20. 4. 2017 Teorie a praxe politiky 
dějin: paměť o židovské 
komunitě ve střední 
Evropě

Druhé setkání z cyklu Teorie a praxe politiky dějin, 
tentokrát na téma paměti o židovské komunitě. 
Jako hosté přijeli zakladatel Muzea dějin polských 
Židů Dariusz Stola a polský novinář Dawid Wildstein, 
který představil projekt Město dvou povstání

Polský institut, 
Praha

Michal Frankl, 
Ondřej Matějka, 
Dariusz Stola, 
Dawid Wildstein

27. 4. 2017 Promítání filmu 
Jan Patočka: darovat smrt

Promítání dokumentárního filmu o Janu Patočkovi, 
po kterém následovala beseda s režisérem filmu 
Borisem Jankovcem a ředitelem Archivu Jana 
Patočky Ivanem Chvatíkem. Večer moderoval 
historik Petr Blažek (ÚSTR)

Kino MAT, Praha Petr Blažek,  
Ivan Chvatík,  
Boris Jankovec
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Datum Název Obsah Místo konání Účastníci 

26. 5. 2017 Protikomunistický odboj 
pohledem pamětníků

Představení projektu ÚSTR, jehož cílem je zmapovat 
vzpomínky účastníků protikomunistického 
odboje a odporu. Hostem večera, který proběhl 
ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, byl bývalý 
politický vězeň Jaroslav Machovský

Knihovna Václava 
Havla, Praha

Jan Dvořák,  
Jan Horník,  
Jaroslav Machovský

30. 5. 2017 Zběhové od Pohraniční 
stráže v letech 
1951–1989 

Seminář organizovaný ve spolupráci s Parlamentní 
knihovnou se zaměřil na útěky vojáků Pohraniční 
stráže (PS) do ciziny od vzniku PS po rok 1989. 
Historika Libora Svobodu (ÚSTR) doplnil s filmovými 
ukázkami historik Petr Kopal (ÚSTR)

Informační 
středisko 
Poslanecké 
sněmovny, Praha

Petr Kopal,  
Libor Svoboda 

14. 6. 2017 30 let od soudního 
procesu s Jazzovou sekcí

Večer věnovaný poslednímu velkému politickému 
procesu v komunistickém Československu 
(ve spolupráci s Parlamentní knihovnou)

Informační 
středisko 
Poslanecké 
sněmovny, Praha

Michal Louč, 
Ondřej Matějka, 
Václav Sixta

22. 6. 2017 Nechanice 1947: Selská 
jízda, agrární strana 
a třetí republika

Seminář, na kterém se podílela Parlamentní 
knihovna, se věnoval tzv. nechanické aféře v létě 
1947. Hostem semináře byla pamětnice Růžena 
Jampílková, dcera někdejšího praporečníka 
Bradáčova sboru Selských jízd

Informační 
středisko 
Poslanecké 
sněmovny, Praha

Růžena Jampílková, 
Jaroslav Rokoský, 
Jiří Urban 

21. 8. 2017 15 let lágrů a vyhnanství 
za protesty proti invazi 
1968

Beseda s ukrajinským disidentem Zorjanem 
Popaďjukem, který za svou činnost a protesty proti 
invazi do ČSR v roce 1968 strávil celkem 15 let 
v lágrech a vyhnanství

Knihovna Václava 
Havla, Praha

Adam Hradilek, 
Zorjan Popaďjuk

31. 8. 2017 Architektura paměti. 
Socialistická výstavba 
a současné vzpomínání

Diskuzní večer věnovaný socialistické architektuře 
a paměti na ni v současném veřejném prostoru byl 
veřejnou součástí letní školy pro učitele

Centrum 
současného umění 
DOX, Praha

Richard Biegel, 
Kamil Činátl,  
Karina Hoření,  
Petr Klíma,  
Čeněk Pýcha, 
Barbora Vacková 

21. 9. 2017 Socialistické 
Československo 
a německá sociální 
demokracie: jsou „dobří“ 
Němci	i na Západě?

Přednáška historika Tomáše Malínka (ÚSTR) 
o vztahu KSČ a SPD. Akce se konala ve spolupráci 
s Parlamentní knihovnou

Informační 
středisko 
Poslanecké 
sněmovny, Praha

Tomáš Malínek

26. 9. 2017 Muzea v diskuzi: národ 
v muzeu

Diskuze o roli národních muzeí v 21. století, kterou 
na půdě Filozofické fakulty UK pořádalo Oddělení 
vzdělávání ÚSTR

Filozofická fakulta 
UK, Praha

Michal Frankl,  
Hana Havlůjová, 
Adam Hudek, 
Jakub Jareš,  
Michal Stehlík 

17. 10. 2017 Prezentace knihy  
Akce „Sever“

Diskuzní večer ve spolupráci s Polským institutem 
u příležitosti vydání knihy Akce „Sever“. Státní 
bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980–1984. 
Knihu uvedli její editor Petr Blažek (ÚSTR) a bývalý 
ředitel polského Instytutu Pamięci Narodowej 
Łukasz Kamiński

Polský institut, 
Praha

Petr Blažek,  
Łukasz Kamiński, 
Eduard Stehlík

24. 10. 2017 Prezentace Encyklopedie 
českých právních dějin

Ve spolupráci s Parlamentní knihovnou a Evropskou 
společností pro právní dějiny jsme uspořádali 
prezentaci VIII. a IX. svazku Encyklopedie českých 
právních dějin. Knihu uvedli historik Tomáš Bursík 
(ABS), autor projektu Karel Schelle a Petr Pithart. 
Večer moderoval ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra 

Informační 
středisko 
Poslanecké 
sněmovny, Praha

Tomáš Bursík, 
Zdeněk Hazdra, 
Petr Pithart,  
Karel Schelle 

30. 10. 2017 Prezentace Biografického 
slovníku náčelníků 
operativních správ Státní 
bezpečnosti

Biografický slovník za přítomnosti jeho autorů 
pokřtil disident a bývalý ministr obrany ČR 
Alexandr Vondra

Literární kavárna 
knihkupectví 
Academia, Praha

Milan Bárta,  
Jan Kalous,  
Ondřej Matějka, 
Daniel Povolný, 
Pavel Žáček 
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Datum Název Obsah Místo konání Účastníci 

14. 11. 2017 Prezentace knihy 
„Kapela“. Pozadí akce, 
která stvořila Chartu 77

Knihu, kterou vydaly ÚSTR a nakladatelství 
Academia, uvedli její autoři – Ladislav Kudrna 
a František Stárek 

Literární kavárna 
knihkupectví 
Academia, Praha

Ladislav Kudrna, 
František Stárek 

16. 11. 2017 Kněží v české paměti Diskuzní večer uspořádaný ve spolupráci 
s platformou Dominikánská 8, na kterém vystoupil 
historik a didaktik dějepisu Kamil Činátl (ÚSTR)

Dominikánská 8, 
Praha

Kamil Činátl

23. 11. 2017 Prezentace knihy 
Čechoslováci v Gulagu

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla jsme 
představili publikaci Čechoslováci v Gulagu, 
která vyšla jako doprovodná publikace 
ke stejnojmennému dokumentárnímu cyklu 
vysílanému Českou televizí. Knihu představili 
její autoři Jan Dvořák, Jaroslav Formánek 
a Adam Hradilek (všichni ÚSTR)

Knihovna Václava 
Havla, Praha

Jan Dvořák, 
Jaroslav Formánek, 
Adam Hradilek

29. 11. 2017 Prezentace knihy Dny 
mého života

Prezentace vzpomínkové knihy Heleny Frischerové 
Dny mého života spojená s diskuzí. Knihu vydaly 
nakladatelství Academia a ÚSTR

Knihovna Václava 
Havla, Praha

Lukáš Babka,  
Alena Machoninová, 
Marie Štípková

30. 11. 2017 Kolektivní násilí v českých 
zemích 1944–1946

Přednáška historika Jaromíra Mrňky (ÚSTR) 
se zaměřila na akty kolektivního násilí, které 
se vyskytovaly v prostoru českých zemí 
v posledních letech druhé světové války a těsně 
po jejím skončení. Akce se konala ve spolupráci 
s Parlamentní knihovnou

Informační 
středisko 
Poslanecké 
sněmovny, Praha

Jaromír Mrňka

7. 12. 2017 Československé ženy 
v koncentračním táboře 
Ravensbrück

Historička Pavla Plachá (ÚSTR) prezentovala 
na semináři uspořádaném ve spolupráci 
s Parlamentní knihovnou výsledky svého 
dlouholetého výzkumu zaměřeného na osudy žen, 
které prošly KL Ravensbrück

Informační 
středisko 
Poslanecké 
sněmovny, Praha

Pavla Plachá

19. 12. 2017 Prezentace knihy 
Sáhnout si do ran 
tohoto světa. Perzekuce 
a rezistence Církve 
československé (husitské) 
v letech 1938–1945 

Prezentace knihy historika Martina Jindry (ÚSTR), 
kterou na konci roku 2017 vydal ÚSTR. Součástí 
prezentace byla i prohlídka Husova sboru, 
odkud ve dnech povstání v květnu 1945 vysílal 
Český rozhlas

Husův sbor 
na Vinohradech, 
Praha

Martin Jindra

Semináře a workshopy pro učitele

Datum Název Obsah Místo konání Přednášející 

13. 1. 2017
Historická dílna:  
dějiny hravě

Historická dílna na téma Dějiny a ironie pro 
učitele dějepisu a společenských věd pořádaná 
ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK

Filozofická fakulta 
UK, Praha

Oddělení 
vzdělávání

1. 2. 2017
Historická dílna:  
dějiny hravě

Historická dílna se zaměřila na využití fotografie 
ve výuce dějepisu

SPŠ stavební Plzeň Kamil Činátl

2. 3. 2017 Vzdělávání a totalita Seminář pro pedagogy i širší veřejnost ve spolupráci 
se Skautským institutem v Brně

Skautský institut 
Brno

Čeněk Pýcha

3. 3. 2017 Historická dílna:  
dějiny hravě

Historická dílna s podtitulem Havel, Charta 77 
a obrazy disentu ve výuce se uskutečnila 
ve spolupráci s Centrem současného umění DOX

Centrum 
současného umění 
DOX, Praha

Čeněk Pýcha,  
Jiří Raiterman, 
Vojtěch Ripka, 
Václav Sixta

16. 3. 2017 Engaging Students with 
History

Seminář vedený v angličtině o využívání 
historických pramenů ve výuce. Představen byl 
i vzdělávací portál Socialism Realised

Pedagogická 
fakulta UK, Praha

Jaroslav Najbert
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Datum Název Obsah Místo konání Přednášející 

24. 3. 2017 Obrazy války Seminář pro učitele v Liberci ve spolupráci s NIDV NIDV Liberec Jaroslav Pinkas

31. 3. 2017 Historická dílna:  
dějiny hravě

Historická dílna pro učitele dějepisu 
a společenských věd na téma Využití fotografie 
ve výuce dějepisu

ÚSTR Oddělení 
vzdělávání

28. 4. 2017 Seminář pro učitele Seminář pro učitele spolupracující s Oddělením 
vzdělávání ÚSTR

ÚSTR Jaroslav Pinkas, 
Vojtěch Ripka, 
Peter Sokol

5. 5. 2017 Odkud	to	vlastně	víme?	
Archiv ve výuce dějepisu

Seminář ve spolupráci s Archivem bezpečnostních 
složek o využití různých typů archivů ve výuce 
a o spolupráci mezi školami a archivy

ÚSTR Oddělení 
vzdělávání,  
Xenie Penížková, 
Dalibor Státník

12. 5. 2017 Lidice jako místo paměti Přednáška pro učitele ZŠ a SŠ v Památníku Lidice 
ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Památník Lidice Jaroslav Pinkas

26. 5. 2017 Dějepis a výchova 
k občanství – podivné 
sousedství

Tématem kurzu byl vzájemný vztah předmětů 
dějepis, výchova k občanství a průřezového tématu 
výchova demokratického občana a jejich možná 
propojení a vzájemné obohacení ve školní praxi

Filozofická 
fakulta UK, Praha

Oddělení 
vzdělávání

2. 6. 2017 Historická dílna: 1968 Historická dílna nabídla nové možnosti výuky 
o událostech roku 1968

ÚSTR Oddělení 
vzdělávání

16. 6. 2017 Historická dílna:  
dějiny hravě

Historická dílna na téma digitální obrazy historie 
proběhla ve spolupráci s Centrem současného umění 
DOX s využitím aktuální výstavy Big Bang Data

Centrum 
současného umění 
DOX, Praha

Kamil Činátl,  
Michal Kučerák, 
Čeněk Pýcha,  
Jiří Raiterman, 
Václav Sixta

31. 8.–1. 9. 
2017

Paměť, město, krajina. 
Prostor ve výuce 
o minulosti

Dvoudenní letní škola pro učitele dějepisu 
a společenskovědních předmětů proběhla 
ve spolupráci s Centrem současného umění DOX 
a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání. Kromě 
přednášek nabídla také workshopy na místech 
v Praze 7 či v Lapidáriu Národního muzea

Centrum 
současného umění 
DOX, Praha

Oddělení vzdělávání,  
Michal Kučerák, 
Michal Kurz,  
Jan	Pfeiffer,	 
Jiří Raiterman, 
Pavel Štingl,  
Terezie Vávrová

20. 10. 2017 Hodnocení v soudobých 
dějinách

Seminář pro učitele dějepisu se zaměřil 
na prezentaci moderních didaktických trendů 
v oblasti evaluování výuky

Skautský institut 
Praha

Jaroslav Najbert, 
Jaroslav Pinkas, 
Peter Sokol

25. 10. 2017 Historická dílna:  
dějiny hravě

Organizátoři Historické dílny pro učitele dějepisu 
s podtitulem Obrazy T.G.M. využili výstavu  
T.G.M. Mýty a skutečnost v lánském muzeu

Muzeum  
T. G. Masaryka 
v Lánech

Kamil Činátl,  
Čeněk Pýcha 

2. 11. 2017 Odboj a odpor proti 
komunistickému režimu: 
Případ Světlana

Seminář pro učitele ve spolupráci s Valašským muzeem 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm představil učitelům 
dějepisu aktuální výstavu Případ Světlana

Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm

Jaroslav Pinkas

3. 11. 2017 Archiv a historický 
pramen ve výuce

Seminář ve spolupráci s ABS představil mimo jiné 
práci s prameny v digitálním prostředí HistoryLab

ÚSTR Oddělení 
vzdělávání,  
Jitka Bílková, 
Mikuláš Čtvrtník

10. 11. 2017 Historická dílna:  
dějiny hravě

Historická dílna byla tentokrát situovaná do prostor 
bývalé věznice v Uherském Hradišti. Tématem dílny 
byla možnost využití vězeňského prostoru pro vznik 
muzea komunismu

Expozice Věznice 
Uherské Hradiště

Václav Sixta, 
Michaela Veselá

1. 12. 2017 Odboj, odpor, disent – 
výuka sporných dějin

Seminář pro učitele dějepisu a společenských věd 
o tom, jak vyučovat dějiny, o kterých se ve veřejném 
prostoru vedou diskuze

ÚSTR Oddělení 
vzdělávání

8. 12. 2017 Historická dílna:  
dějiny hravě

Historická dílna s podtitulem Mezi dějinami a současností. 
90. léta ve výuce dějepisu se tentokrát zaměřila na výuku 
nejnovějších dějin na českých školách

Filozofická fakulta 
UK

Oddělení 
vzdělávání
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Vystoupení pracovníků ÚSTR na konferencích a seminářích

Projekt Autoři Název Komentář 

Antisemitismus 
a anticiganismus v Česku – EVZ 
32.5.1C08.0033.0

Hoření Karina, 
Ripka Vojtěch

13. 1. 2017 zahajovací workshop 
Eliminating Antisemitism and 
Antigypsyism 

Představena metodologie projektu Research for 
Action 

Antisemitismus 
a anticiganismus v Česku – EVZ 
32.5.1C08.0033.0

Hoření Karina, 
Ripka Vojtěch

22. 5. 2017 zasedání rady EVZ  

Antisemitismus 
a anticiganismus v Česku – EVZ 
32.5.1C08.0033.0

Hoření Karina 27. 5. 2017 Board meeting 
projektu: Eliminace antisemitismu 
a anticiganismu EVZ 

Příprava zasedání, organizace panelové diskuze 
a příprava zprávy z výzkumu; 20 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Hoření Karina 24. 10. 2017 projektový den 
s Gymnáziem Jeronýmova

 

Dějepis pro 21. století – provoz Hoření Karina 19. 12. 2017 závěrečný seminář 
projektu Gymnázia Jeronýmova

 

Dějepis pro 21. století – provoz Hoření Karina, 
Ripka Vojtěch

5.–8. 6. 2017 prezentace projektu 
HistoryLab.cz na semináři o portálu 
Socialism Realised 

Konference Teaching and Learning History 
v Jyväskylä

Dějepis pro 21. století – provoz Hoření Karina, 
Ripka Vojtěch

12. 10. 2017 schůze odborné 
rady projektu EVZ

Projekt EVZ

Dějepis pro 21. století – provoz Najbert Jaroslav 15. 2. 2017 příspěvek 
Marginalizované vzpomínky 
jako školní historický pramen

COHA, Brno (15.–16. 2. 2017)

Dějepis pro 21. století – provoz Najbert Jaroslav 14. 12. 2017 přednáška Můžeme se 
(ve škole) vůbec kdy vyrovnat 
s minulostí? Současné přístupy 
k aktualizaci minulosti ve výuce

Didaktická konference (K) čemu učit ve škole: 
vybrané problémy kurikula v oborovědidaktických 
souvislostech, PedF MU, Brno (spolu s Hanou 
Havlůjovou)

Dějepis pro 21. století – provoz Pinkas Jaroslav 23. 4. 2017 Film jako didaktický 
pramen – přednáška pro studenty 
FF UHK v Hradci Králové

40 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Pinkas Jaroslav 23. 4. 2017 Využití ikonografie 
ve výuce dějepisu – přednáška pro 
studenty FF UHK v Hradci Králové 

40 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Pinkas Jaroslav 30. 10. 2017 Využití počítačových 
simulací ve výuce dějepisu – 
přednáška pro studenty PedF UK

30 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Pinkas Jaroslav 10. 11. 2017 přednáška Možnosti 
a limity intervence vědy do veřejného 
prostoru

Vystoupení v diskuzním panelu na konferenci 
Město ve víru modernity: ideologie a moc v krajině 
průmyslového města 20. století

Dějepis pro 21. století – provoz Pinkas Jaroslav 14. 11. 2017 Film ve výuce dějepisu – 
přednáška pro studenty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitře 
na Slovensku 

100 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Pinkas Jaroslav 21. 11. 2017 Didaktika soudobých 
dějin – přednáška pro studenty 
FF UK

30 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Pýcha Čeněk, 
Maha Jiří

19. 10. 2017 prezentace projektu 
HistoryLab

Konference Fresh Eye
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Projekt Autoři Název Komentář 

Dějepis pro 21. století – provoz Pýcha Čeněk, 
Maha Jiří

23. 10. 2017 prezentace aktivit 
Oddělení vzdělávání ÚSTR 
studentům FF UK Jinonické 
informační pondělky

30 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Ripka Vojtěch 22. 2. 2017 Problémy výuky 
soudobých dějin očima výzkumů – 
přednáška pro studenty HU FF MU

40 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Ripka Vojtěch 24. 2. 2017 Praxe výuky soudobých 
dějin očima dat – přednáška pro 
studenty HU FF MU

10 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Ripka Vojtěch 8. 3. 2017 Iron Curtain in 
Czechoslovakia – přednáška 
na CETCES FHS UK

40 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Ripka Vojtěch 13.–16. 9. 2017 Socialism Realised 
– československé dějiny pro 
mezinárodní publikum (poster) 

Sjezd českých historiků

Dějepis pro 21. století – provoz Ripka Vojtěch 21. 9. 2017 příspěvek Teaching 
Czech Dissent Internationally? 

Mezinárodní	seminář	s NYU	Prague,	Richtrův	dům;	
15 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Ripka Vojtěch 4. 10. 2017 přednáška Železná 
opona: téma historického výzkumu

Letní škola historie FF MU; 45 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Ripka Vojtěch 21. 11. 2017 Images of History: 
Reflecting on the Power of Images 
and Contemporary History – 
přednáška pro studenty Anglo- 
-American University

10 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Seelinger Ilana 18. 1. 2017 historický seminář pro 
zahraniční studenty Prague College

15 účastníků

Dějepis pro 21. století – provoz Sixta Václav 14. 11. 2017 odborný seminář  

Dějepis pro 21. století – provoz Sixta Václav 18. 12. 2017 Dějepis a občanské 
vzdělávání – přednáška pro 
studenty PedF UK

Dějepis pro 21. století – provoz Veselá Michaela Příprava podkladů k seminářům  

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Hoření Karina 11. 5. 2017 vystoupení na panelové 
diskuzi školení Euroclio v ČR 

30 účastníků

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Hoření Karina 20. 4. 2017 přednáška o lustracích 
pro zahraniční studenty FF UK

15 účastníků

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Hoření Karina 29. 5. 2017 přednáška o historii 
komunismu pro americké studenty 

15 účastníků

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Hoření Karina 23. 11. 2017 prezentace projektu 
HistoryLab 

Konference Akteure und Institutionen visueller 
Medien im [deutsch-]tschechischen Kontext, Mohuč

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Hoření Karina 30. 11. 2017 vystoupení na zasedání 
poradního orgánu Evropské komise 
pro vzdělávání

EVZ

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Hoření Karina, 
Pinkas Jaroslav

29. 5. 2017 prezentace projektu 
Socialism Realised v rámci semináře 
o public history

Masarykova demokratická akademie; 15 účastníků

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Hoření Karina, 
Ripka Vojtěch

17. 3. 2017 Anticommunist 
Resistance in Didactical Perspective 
– prezentace 

Konference Violent Resistance: From the Baltics to 
the South Eastern Europe 1945–1956, pořádaná 
Rakouskou akademií věd
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Projekt Autoři Název Komentář 

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Hoření Karina, 
Ripka Vojtěch

25. 4. 2017 konference Úspěch 
pro každého žáka, facilitace 
na konferenci, zahrnuje též 
organizaci a zpracování výstupů

 

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Najbert Jaroslav, 
Pýcha Čeněk

4. 4. 2017 workshop The Challenges 
of Educating with Digital 
Technologies and Primary Sources

24. konference Euroclio Intersections: How 
Can History Education Change Today? konaná 
v San Sebastianu ve Španělsku 2.–7. 4. 2017

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Najbert Jaroslav, 
Pýcha Čeněk, 
Seelinger Ilana

16. 3. 2017 Engaging Students With 
History: Challenges of Teaching with 
Primary Sources in Contemporary 
History Education – seminář pro 
studenty PedF UK

30 účastníků

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Pinkas Jaroslav 6. 5. 2017 příspěvek Jak nakládat 
s hodnotami ve výuce dějepisu? 

Didaktická konference Barbarstvo ducha 8: Obetovali 
najvzácnejšie, konaná v Bratislavě

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Pinkas Jaroslav 11. 5. 2017 Média ve výuce dějepisu 
– přednáška pro studenty učitelství 
dějepisu na PedF UK

25 účastníků

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Pinkas Jaroslav 31. 5. 2017 příspěvek Konstrukce 
socialistického člověka v poúnorovém 
Československu

Účast v panelové diskuzi v rámci semináře 
na ÚSD AV ČR spolu s J. Růžičkou, V. Sommerem, 
D. Nečasovou a M. Spurným

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Pinkas Jaroslav 17. 6. 2017 příspěvek Muž na radnici: 
příklad překonání havárie

Konference Československo 1972–1977, konaná 
v Českých Budějovicích

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Pinkas Jaroslav 19. 6. 2017 Filmový dokument 
jako historický pramen – přednáška 
pro studenty TU Liberec 

22 účastníků

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Pýcha Čeněk, 
Ripka Vojtěch

11.–12. 12. 2017 příspěvek 
Historický pramen jako výzva 
pro současný dějepis

Vystoupení na mezinárodní konferenci Současné 
problémy výuky dějepisu, konané v Bratislavě

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Ripka Vojtěch 6. 5. 2017 Socialism Realised, 
Teaching History in the 21st Century

University of California in Berkeley

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Kalous Jan 24. 2. 2017 příspěvek Politické 
procesy v Československu po únoru 
1948 – jejich příprava a charakter 

Konference Zločiny komunismu, konaná v Senátu 
Parlamentu ČR 

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Kalous Jan 17.–18. 5. 2017 příspěvek Případ 
Lubomíra Adamici aneb skutečné 
„Mimikry“ 

Konference Československo v letech 1972–1977

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Kalous Jan 2.–3. 11. 2017 příspěvek 
Československý bezpečnostní aparát 
a sovětští zpravodajci 1945–1949

Konference 100 let od založení organizace sovětské 
tajné služby Čeka

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Kalous Jan 14.–15. 11. 2017 příspěvek Události 
roku 1968 a jejich dopad na život 
velitele Pohraniční stráže Karla 
Peprného 

Konference Rok 1968 a ochrana státní hranice, Brno

Dokumentace popravených 
z politických důvodů 
1948–1989

Mallota Petr 30. 3. 2017 příspěvek Popravení 
z politických důvodů v komunistickém 
Československu

Vědecký seminář ÚSTR

Dokumentace popravených 
z politických důvodů 
1948–1989

Mallota Petr 10. 5. 2017 příspěvek Popravení 
z politických důvodů v komunistickém 
Československu

Druhý ročník konference doktorandů FF ZČU v Plzni

Film a dějiny totalitních režimů Kopal Petr 17. 5. 2017 referát Historický film 
v 1. polovině 70. let 20. století 

Konference Československo v letech 1972–1977, 
konaná ve dnech 17.–18. 5. 2017 v Českých 
Budějovicích
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Projekt Autoři Název Komentář 

Film a dějiny totalitních režimů Kopal Petr 17. 10. 2017 referát 
o československé nové vlně 

Konference o vzniku českého undergroundu, 
konaná v Knihovně Václava Havla v Praze

Hnutí 1968 v Československu 
a západním Německu: 
komparativní analýza

Valenta Martin Září–prosinec 2017 semestrální kurz 
pro FSV UK Rok 1968 v západním 
Německu a v Evropě (včetně 
československé tematiky) 

 

Hnutí 1968 v Československu 
a západním Německu: 
komparativní analýza

Valenta Martin Spolupráce na přípravách 
mezinárodní konference k roku 
1968 (realizuje ÚSD AV a ÚSTR, 
plánovaný termín v květnu 2018)

Jugoslávská komunita 
v Československu 

Vojtěchovský 
Ondřej

8.–9. 3. 2017 příspěvek Jugoslávství/
jugoslavismus v období socialistické 
Jugoslávie 

Workshop Čechoslovakismus, pořádaný v Bratislavě

Jugoslávská komunita 
v Československu 

Vojtěchovský 
Ondřej

3.–6. 6. 2017 účast na konferenci 
The Annual Tartu Conference on 
Russian and East European Studies 
v Tartu, Estonsko

 

Kolektivizace venkova v Polabí 
– prosazování, odpor, rezidua

Urban Jiří 26.–27. 4. 2017 příspěvek Závody 
Selských jízd a svévole Noskova 
Ministerstva vnitra

Mezinárodní konference Slovensko a Európa v roku 
1947, konaná v Banské Bystrici

Mimoprojektová činnost Adam Alfons 11. 11. 2017 příspěvek v rámci 
roundtable Actors and Agendas: 
Contemporary Interpretations of 
Collaboration and Resistance in 
20th Century Czechoslovakia

Konference 49th Annual ASEEES Convention, konaná 
v Chicagu (USA)

Mimoprojektová činnost Bárta Milan 18. 11. 2017 příspěvek Pražské jaro 
v dějinách 20. století

Konference NIDV Tenkrát v roce 1968

Mimoprojektová činnost Bílý Matěj 11. 11. 2017 příspěvek v rámci 
roundtable Actors and Agendas: 
Contemporary Interpretations of 
Collaboration and Resistance in 
20th Century Czechoslovakia

Konference 49th Annual ASEEES Convention, konaná 
v Chicagu (USA)

Mimoprojektová činnost Bílý Matěj 18. 11. 2017 Byl rok 1956 
v Československu revolucí?

Videopříspěvek do diskuze pořádané polskou 
institucí Ośrodek Karta o událostech roku 1956 
ve východním bloku

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 2. 2. 2017 přednáška Ohlasy na vznik 
Charty 77 v zahraničí

Konference Charta 77 a její současný odkaz, konaná 
v Senátu Parlamentu ČR

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 21. 2. 2017 přednáška Mechanismus 
a souvislosti kampaně proti 
signatářům Charty 77. Počátky 
„normalizace“

FF UK, KDV

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 28. 2. 2017 přednáška 
Mechanismus a souvislosti kampaně 
proti signatářům Charty 77. 
Československo 1976/1977

FF UK, KDV

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 7. 3. 2017 přednáška Mechanismus 
a souvislosti kampaně proti 
signatářům Charty 77. Procesy 
s kulturním undergroundem 1976

FF UK, KDV

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 21. 3. 2017 přednáška Mechanismus 
a souvislosti kampaně proti 
signatářům Charty 77. Reakce vedení 
KSČ na vznik Charty 77

FF UK, KDV
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Mimoprojektová činnost Blažek Petr 28. 3. 2017 přednáška Mechanismus 
a souvislosti kampaně proti 
signatářům Charty 77. Vyšetřování 
vzniku Charty 77

FF UK, KDV

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 14. 3. 2017 přednáška Mechanismus 
a souvislosti kampaně proti 
signatářům Charty 77. Vznik 
Charty 77

FF UK, KDV

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 4. 4. 2017 přednáška Mechanismus 
a souvislosti kampaně proti 
signatářům Charty 77. Vznik 
Charty 77

FF UK, KDV

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 11. 4. 2017 přednáška Mechanismus 
a souvislosti kampaně proti 
signatářům Charty 77

FF UK, KDV

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 18. 4. 2017 přednáška Mechanismus 
a souvislosti kampaně proti 
signatářům Charty 77

FF UK, KDV

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 25. 4. 2017 přednáška Mechanismus 
a souvislosti kampaně proti 
signatářům Charty 77

FF UK, KDV

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 2. 5. 2017 přednáška Mechanismus 
a souvislosti kampaně proti 
signatářům Charty 77

FF UK, KDV

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 9. 5. 2017 přednáška Mechanismus 
a souvislosti kampaně proti 
signatářům Charty 77

FF UK, KDV

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 16. 5. 2017 přednáška Mechanismus 
a souvislosti kampaně proti 
signatářům Charty 77

FF UK, KDV

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 2. 10. 2017 přednáška Okolnosti 
vzniku zákona o ÚSTR a ABS 
v roce 2007 

Seminář Senátu Parlamentu ČR 10 let ÚSTR

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 17. 10. 2017 přednáška o návštěvě 
Allena Ginsberga v Praze 
v roce 1965 

Konference Šedesátá léta 20. století aneb (nejen) 
podhoubí pro vznik českého undergroundu

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 30. 11. 2017 přednáška 
Zpřístupňování archivních 
dokumentů StB a jejich využití 
k historickému bádání 

Konference Kvalitativní metody ve výzkumu III., 
organizovaná AV ČR – ČZU v Praze

Mimoprojektová činnost Hoření Karina 21. 11. 2017 seminář Národnostní 
vztahy na Liberecku

Seminář v rámci projektu MŠMT ve spolupráci 
s ÚSTR, Gymnázium Jeronýmova

Mimoprojektová činnost Hoření Karina, 
Ripka Vojtěch

16. 2. 2017 EVZ – 1. setkání rady 
EVZ, prezentace projektu, facilitace 
diskuze

18 účastníků

Mimoprojektová činnost Kalous Jan 2. 10. 2017 příspěvek Role ÚSTR 
a ABS 

Seminář Senátu Parlamentu ČR 10 let ÚSTR

Mimoprojektová činnost Kudrna Ladislav 24. 5. 2017 čtyřhodinová přednáška 
Trendy v historiografii a nauka 
o pramenech 20. století. Účast 
československých občanů v nejdelším 
konfliktu 20. století

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
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Mimoprojektová činnost Kudrna Ladislav 13. 11. 2017 přednáška Druhá 
světová válka a československý 
zahraniční odboj 

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mimoprojektová činnost Kudrna Ladislav 20. 11. 2017 přednáška 
Československo v 70. a 80. letech 
20. století

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mimoprojektová činnost Lóži Marián 23. 2. 2017 příspěvek 
Implementation and Results 
of Stalinist Legitimization 
Practices. The Communist Party of 
Czechoslovakia at the Regional Level 
(1948–1952)

Konference From Josef K to Lustration Bureaucracy 
in Central Europe,	konaná	v NYU	 
v Praze 23.–24. 2. 2017

Mimoprojektová činnost Louč Michal 26. 5. 2017 příspěvek Dějepis 
a výchova k občanství 

Seminář ÚSTR

Mimoprojektová činnost Louč Michal 14. 6. 2017 účast na diskuzi 30 let 
od soudního procesu s Jazzovou sekcí

 ÚSTR

Mimoprojektová činnost Mrňka Jaromír 18. 4. 2017 seminář Legitimita násilí 
jako politicky, sociálně a kulturně 
podmíněný jev 

Seminář pro posluchače předmětu Základní 
interpretační problémy sociálních dějin na FF UK

Mimoprojektová činnost Mrňka Jaromír 24. 4. 2017 přednáška Historický 
výzkum kolektivního násilí v českých 
zemích 1938–1946

Přednáška pro posluchače FF UK

Mimoprojektová činnost Mrňka Jaromír 7.–9. 11. 2017 konference Za obzory 
revoluce v Rusku. Narativy, prostory, 
koncepce. 100 let od události / 
Beyond the Revolution in Russia. 
Narratives – Spaces – Concepts. 
A 100 Years since the Event

Konceptuální ukotvení, CfP, programová 
dramaturgie a organizační práce na třídenní 
mezinárodní konferenci

Mimoprojektová činnost Placák Petr 23.–25. 10. 2015 příspěvek Ideové 
rozdíly v československé opozici doby 
normalizace

Mezinárodní konference Den Charty 77, 
organizovaná Poznaňskou univerzitou

Mimoprojektová činnost Placák Petr 24. 10. 2017 přednáška Necháme to 
koňovi. Tigridovo S(s)vědectví a Právo 
na dějiny

Konference ke 100. výročí narození Pavla Tigrida 
Tigridovo svědectví 20. století

Mimoprojektová činnost Plachá Pavla 9. 2. 2017 mezinárodní workshop 
k projektu databáze a dokumentace 
československých obětí 
nacistického justičního aparátu

Za účasti zástupců vědeckých a paměťových 
institucí i jednotlivých badatelů z Česka, Německa, 
Rakouska a Polska

Mimoprojektová činnost Pýcha Čeněk 18. 4. 2017 představení projektu 
HistoryLab

Vystoupení v rámci cyklu přednášek Fresh Eye

Mimoprojektová činnost Ripka Vojtěch 29. 3. 2017 přednáška Socialism 
Realised

New	York	University	in	Prague

Mimoprojektová činnost Ripka Vojtěch 18. 11. 2017 Education at the ÚSTR: 
Principles and Examples

Doprovodný program konference International 
Coalition of Sites of Conscience

Mimoprojektová činnost Rokoský Jaroslav 25. 5. 2017 příspěvek Amnestia 
v roku 1960

Diskuzní večer Ústavu pamäti národa v Bratislavě

Mimoprojektová činnost Seelinger Ilana 18. 1. 2017 seminář pro zahraniční 
studenty z Prague College

Prague College Seminar; 5 účastníků

Mimoprojektová činnost Šlouf Jakub 25. 1. 2017 seminář Dějiny KSČ 
„zdola“ v době stalinismu

Seminář ÚSD AV ČR
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Mimoprojektová činnost Šlouf Jakub 20. 10. 2017 příspěvek 
Czechoslovakian Revolt against the 
Currency Reform in 1953 

Konference Together for the Future of Europe – 
Anticommunist Fights for Freedom, 1956, pořádaná 
maďarským předsednictvím Visegrádské skupiny 
2017/2018

Mimoprojektová činnost Šlouf Jakub 25. 10. 2017 příspěvek Proměny 
průmyslového dělnictva v českých 
zemích (1939–1945) 

Seminář ÚSD AV ČR

Mimoprojektová činnost Šlouf Jakub 29. 11. 2017 přednáška Únor 1948 Fakulta designu a umění L. Sutnara Západočeské 
univerzity v Plzni

Mimoprojektová činnost Tichý Martin Leden 2017 přednáška Proměna 
společnosti. Mnichovské trauma 
a počátky druhé republiky

V rámci cyklu přednášek na U3V UJEP

Mimoprojektová činnost Tichý Martin Únor 2017 přednáška Proměna 
společnosti. Garance velmocí 
a politika v době druhé republiky 

V rámci cyklu přednášek na U3V UJEP

Mimoprojektová činnost Tichý Martin Březen 2017 přednáška Proměna 
společnosti. Události z března 1939

V rámci cyklu přednášek na U3V UJEP

Mimoprojektová činnost Tichý Martin Duben 2017 přednáška  
Okupace ČSR 

V rámci cyklu přednášek na U3V UJEP

Mimoprojektová činnost Tichý Martin Květen 2017 přednáška  
Prvé dny protektorátu 

V rámci cyklu přednášek na U3V UJEP

Mimoprojektová činnost Tichý Martin Červen 2017 přednáška  
Proměna společnosti ve 20. století

V rámci cyklu přednášek na U3V UJEP

Mimoprojektová činnost Tichý Martin Přednáška Útěky z vězeňských 
zařízení v ČSR

Mimořádná přednáška na U3V UJEP

Mimoprojektová činnost Tichý Martin Přednášky Vybrané kapitoly z dějin 
hudby 19. a 20. století

KH FF UJEP v Ústí nad Labem

Mimoprojektová činnost Urban Jiří 10. 10. 2017 přednáška  
Proces vyrovnávání se 
s komunistickou minulostí, česká 
zkušenost: restituce, rehabilitace, 
lustrace a zákon 198/1993 Sb., 
o protiprávnosti komunistického 
režimu a o odporu proti němu

Přednáška pro studenty modulu Soudobých dějin 
na ÚHV FF UPce

Mimoprojektová činnost Urban Jiří 17. 10. 2017 přednáška  
Proces vyrovnávání se 
s komunistickou minulostí, česká 
zkušenost: restituce a odškodňování, 
nalézání trestní odpovědnosti, 
zpřístupňování archiválií

Přednáška pro studenty modulu Soudobých dějin 
na ÚHV FF UPce

Mimoprojektová činnost Urban Jiří 24. 10. 2017 přednáška  
Vyrovnávání se s komunistickou 
minulostí: slovenská, polská 
a německá cesta

Přednáška pro studenty modulu Soudobých dějin 
na ÚHV FF UPce

Mimoprojektová činnost Urban Jiří 31. 10. 2017 přednáška  
Vyšetřování zločinů minulosti: praxe, 
úspěchy, neúspěchy

Přednáška pro studenty modulu Soudobých dějin 
na ÚHV FF UPce 

Mimoprojektová činnost Urban Jiří Listopad 2017 přednáška 
Bezpečnostní aparát komunistického 
Československa

Přednáška pro studenty modulu Soudobých dějin 
na ÚHV FF UPce



125Vystoupení pracovníků ÚSTR na konferencích a seminářích

Projekt Autoři Název Komentář 

Mimoprojektová činnost Urban Jiří Listopad 2017 Fenomén spolupráce 
se Státní bezpečností, specifika 
a úskalí výzkumu

Přednáška pro studenty modulu Soudobých dějin 
na ÚHV FF UPce

Mimoprojektová činnost Urban Jiří 12. 12. 2017 přednáška 
Protikomunistický odboj, odpor, 
opozice

Přednáška pro studenty modulu Soudobých dějin 
na ÚHV FF UPce

Mimoprojektová činnost Vojtěchovský 
Ondřej

2.–3. 11. 2017 předsedání panelu 3B 
Regional Case Studies 

Mezinárodní konference 100 let od založení 
organizace sovětské tajné služby Čeka  
(podíl na přípravě konference) 

Mimoprojektová činnost Vojtěchovský 
Ondřej

7.–9. 11. 2017 moderování 
přednášky jednoho z hlavních 
řečníků, prof. Jožeho Pirjevce

Konference Za obzory revoluce v Rusku. Narativy, 
prostory, koncepce. 100 let od události / Beyond the 
Revolution in Russia. Narratives – Spaces – Concepts. 
A 100 Years since the Event 

Muzeum v diskuzi Jareš Jakub 14. 3. 2017 workshop  
Curatorial Dreaming 

Konference Museums and Their Publics at Sites of 
Conflicted History v muzeu POLIN, Varšava

Muzeum v diskuzi Sixta Václav 14. 3. 2017 příspěvek  
Museums and Their Publics at 
Sites of Conflicted History – Short 
Presentation: Virtual Museums and 
Their Publics

Konference Museums and Their Publics at Sites of 
Conflicted History v muzeu POLIN, Varšava

Muzeum v diskuzi Sixta Václav 6. 6. 2017 příspěvek Virtuální muzea Konference mezinárodní asociace Public History

Muzeum v diskuzi Jareš Jakub, 
Pýcha Čeněk, 
Sixta Václav

26. 9. 2017 Muzea v diskuzi: 
národ v muzeu

Příprava a moderace

Muzeum v diskuzi Jareš Jakub 11. 10. 2017 vystoupení v bloku 
Autoritäre Traditionen und 
Neuanfänge 

Konference Geschichtspolitik und neuer 
Nationalismus im gegenwärtigen Europa, konaná 
10.–11. 10. 2017 v Postupimi

Muzeum v diskuzi Jareš Jakub 23. 11. 2017 příspěvek Soudobé 
dějiny v českých muzeích: zpráva 
o výzkumu

Konference ICOM, konaná 22.–23. 11. 2017 v Brně

Muzeum v diskuzi Jareš Jakub, 
Pýcha Čeněk, 
Sixta Václav

23. 11. 2017 příspěvek  
Odvaha k zodpovědnosti

Konference ICOM, konaná 22.–23. 11. 2017 v Brně

Muzeum v diskuzi Pýcha Čeněk 23. 11. 2017 příspěvek  
Fotografie ve vystavování 
traumatických dějin 20. století

Konference ICOM, konaná 22.–23. 11. 2017 v Brně

Muzeum v diskuzi Sixta Václav 23. 11. 2017 příspěvek  
Případ Pantheon

Konference ICOM, konaná 22.–23. 11. 2017 v Brně

Odboj a perzekuce 
křesťanů v období nacismu 
a komunismu (1938–1989)

Doležalová 
Markéta

7.–8. 11. 2017 příspěvek J. E. Urban, 
jeho cesta dvacátým stoletím se 
zřetelem k perzekuci Gestapem a StB

Konference k 500. výročí reformace „Tu stojím, inak 
nemôžem…“, konaná v Bratislavě

Odboj a perzekuce 
křesťanů v období nacismu 
a komunismu (1938–1989)

Jindra Martin 17.–18. 5. 2017 příspěvek  
Samorost Erwin Kukuczka 
a samizdatová edice Louč

Konference Československo v letech 1972–1977

Odboj a perzekuce 
křesťanů v období nacismu 
a komunismu (1938–1989)

Jindra Martin 7.–8. 11. 2017 příspěvek  
Cesta k zákazu Církve československé 
(husitské) na Slovensku v roce 1939

Konference k 500. výročí reformace „Tu stojím, inak 
nemôžem…“, konaná v Bratislavě

Odboj a perzekuce 
křesťanů v období nacismu 
a komunismu (1938–1989)

Vodičková 
Stanislava

7.–8. 11. 2017 příspěvek 
Ekumenismus v koncentračním 
táboře Dachau

Konference k 500. výročí reformace „Tu stojím, inak 
nemôžem…“, konaná v Bratislavě
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Odboj a perzekuce 
křesťanů v období nacismu 
a komunismu (1938–1989)

Vodičková 
Stanislava

29.–30. 11. 2017 příspěvek 
Propaganda komunistyczna 
i skrzywiony odbiór działalności 
Kościoła katolickiego we 
współczesnym społeczeństwie 
czeskim 

IPN Vratislav, Polsko

Proměny vězeňství v českých 
zemích v letech 1965–1992. 
Systémové a individuální 
adaptace	–	GA	ČR	17-	26073Y

Bušková 
Kristýna

2017 metodologické semináře – 
teorie attachmentu

Ve spolupráci s Muriel Blaive

Proměny vězeňství v českých 
zemích v letech 1965–1992. 
Systémové a individuální 
adaptace	–	GA	ČR	17-	26073Y

Louč Michal 20. 1. 2017 příspěvek  
The Political Prisoners.cz Project: The 
Oral Histories and Places of Memory 
of the Former Czechoslovak Political 
Prisoners

Konference Exploring Experiences of Repression 
in the Soviet Union and Communist Eastern Europe, 
organizovaná britskou Leeds Beckett University

Proměny vězeňství v českých 
zemích v letech 1965–1992. 
Systémové a individuální 
adaptace	–	GA	ČR	17-	26073Y

Louč Michal 15.–16. 2. 2017 příspěvek  
Orální historie a Jazzová sekce

V. mezinárodní konference České asociace orální 
historie (COHA) Mnoho tváří orální historie: Od teorie 
a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci, 
Brno

Proměny vězeňství v českých 
zemích v letech 1965–1992. 
Systémové a individuální 
adaptace	–	GA	ČR	17-	26073Y

Pinerová Klára Seminář pro studenty Universität 
Regensburg Verfolgung – Unrecht – 
Wiedergutmachung: Opferverbände 
in den (post)-sozialistischen Ländern 
seit 1945

Spoluorganizace semináře 

Proměny vězeňství v českých 
zemích v letech 1965–1992. 
Systémové a individuální 
adaptace	–	GA	ČR	17-	26073Y

Pinerová Klára Přednáška pro studenty VŠ 
Transitional Justice and Controversy 
about the Third Resistance

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
a Universität Regensburg

Převzetí, upevnění a proměny 
panství KSČ v Československu 
1945–1956, regionální 
komparace

Bílý Matěj 7. 12. 2017 workshop Regionální 
elity KSČ ve 30. až 50. letech

Podíl na přípravě workshopu a moderování diskuze

Převzetí, upevnění a proměny 
panství KSČ v Československu 
1945–1956, regionální 
komparace

Lóži Marián 7. 12. 2017 příspěvek  
Nástin regionálních elit KSČ 
v letech 1948–1953 na krajské 
a okresní úrovni

Workshop Regionální elity KSČ ve 30. až 50. letech 
na ÚSTR

Převzetí, upevnění a proměny 
panství KSČ v Československu 
1945–1956, regionální 
komparace

Šlouf Jakub  7. 12. 2017 přednáška  
Regionální elity KSČ  
ve 30. až 50. letech

Seminář Regionální elity KSČ ve 30. až 50. letech

StB a Stasi, vztahy a spolupráce 
československých 
a východoněmeckých 
bezpečnostních orgánů 
v letech 1969 až 1989

Vilímek Tomáš 2.–3. 11. 2017 předsedání 
panelu 3A O případech konkrétní 
spolupráce bezpečnostních orgánů

Mezinárodní konference 100 let od založení 
organizace sovětské tajné služby Čeka (1917–2017)

Udavačství jako sociální praxe Mrňka Jaromír 23. 5. 2017 přednáška  
Představy vyloučení a kolektivní 
násilí. Radikalismus – fašismus 
– extremismus a politika násilí 
moderního státu v dlouhých 
40. letech 20. století 

Konference Fašismus – modernismus – populismus 
(FF UK)

Udavačství jako sociální praxe Mrňka Jaromír 26.–28. 6. 2017 přednáška 
A Stubborn Periphery. Everyday 
Life of KSČ Dictatorship and Czech 
Borderlands 1945–1960

Universität Bremen (na pozvání prof. dr. Martiny 
Winkler)
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Projekt Autoři Název Komentář 

Udavačství jako sociální praxe Mrňka Jaromír 19. 10. 2017 přednáška Možnosti 
a meze výzkumu kolektivního násilí

Interní seminář

Underground v regionech Kudrna Ladislav 17. 10. 2017 příspěvek  
Komunistická strana versus big beat

Konference Šedesátá léta 20. století aneb (nejen) 
podhoubí pro vznik českého undergroundu

Underground v regionech Kudrna Ladislav, 
Stárek František

17. 5. 2017 příspěvek Reflexe zásahu 
v Rudolfově 30. března 1974

Konference Československo v letech 1972–1977

Underground v regionech Stárek František 7. 3. 2017 přednáška o alternativní 
kultuře Vokno a androš

FF UK, Praha

Underground v regionech Stárek František 20. 3. 2017 přednáška Plastic People Katedra muzikologie, FF UP Olomouc

Underground v regionech Stárek František 29. 3. 2017 přednáška  
Samizdat proti totalitě 

VOŠMV, Praha (přednášku doprovodila beseda 
k tématu)

Underground v regionech Stárek František 25. 4. 2017 přednáška  
Samizdat v českých zemích

Projekt Technik v současné společnosti, Fakulta 
dopravní ČVUT, Praha (přednášku doprovodila 
beseda k tématu)

Underground v regionech Stárek František 17. 10. 2017 přednáška  
Dva světy. Rozdělení rokenrolu 
na komerci a protounderground

Knihovna Václava Havla v Praze

Underground v regionech Stárek František, 
Valenta Martin

20. 6. 2017 přednáška  
Music in Socialism

Mezinárodní letní škola UK a ÚSTR

Underground v regionech Valenta Martin 17. 10. 2017 příspěvek  
Pojem underground v hudebním tisku 
konce 60. let

Konference Šedesátá léta 20. století aneb (nejen) 
podhoubí pro vznik českého undergroundu, Knihovna 
Václava Havla

Živé pochodně. Sebeupálení 
jako forma politického protestu 
v sovětském bloku 1968–1989

Blažek Petr 26.–27. 10. 2017 účast na konferenci Konference o Pavlu Tigridovi, Okresní archiv 
v Semilech

Živé pochodně. Sebeupálení 
jako forma politického protestu 
v sovětském bloku 1968–1989

Blažek Petr 28. 11. 2017 účast na semináři Mezinárodní seminář o dějinách Polsko- 
-československé solidarity, Vratislav 

Vystoupení pracovníků ÚSTR na přednáškách a seminářích

Projekt Autoři Název

Čechoslováci v Gulagu Černoušek 
Štěpán

15. 2. 2017 prezentace projektu 
Čechoslováci v Gulagu a Gulag Online 

Ośrodek Pamięć i Przyszłość ve Vratislavi

Čechoslováci v Gulagu Černoušek 
Štěpán

16. 3. 2017 prezentace projektu 
Čechoslováci v Gulagu a Gulag Online 

Městská knihovna v Orlové

Čechoslováci v Gulagu Černoušek 
Štěpán

21. 3. 2017 přednáška pro studenty 
(v AJ)

CERGE institut

Čechoslováci v Gulagu Černoušek 
Štěpán

9. 11. 2017 přednáška pro veřejnost 
100 let od VŘSR

Klub Fiducia v Ostravě

Čechoslováci v Gulagu Černoušek 
Štěpán

27. 11. 2017 přednáška a debata 
k filmu The Soviet Story

Gymnázium v Rakovníku

Čechoslováci v Gulagu Černoušek 
Štěpán

13. 12. 2017 přednáška pro studenty 
gymnázia Gulag a orálně historické 
projekty

ÚSTR
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Projekt Autoři Název

Čechoslováci v Gulagu Černoušek 
Štěpán

Přednáška pro studenty gymnázia 
100 let od VŘSR

Gymnázium v Ostravě-Hrabůvce

Čechoslováci v Gulagu Dvořák Jan Prezentace a zahájení výstavy Židé 
v Gulagu (produkce ÚSTR)

Pořadatelé: velvyslanectví ČR v Lotyšsku + Židovská 
obec v Rize

Čechoslováci v Gulagu Dvořák Jan, 
Hradilek Adam

23. 11. 2017 prezentace a křest 
knihy Čechoslováci v Gulagu 

Knihovna Václava Havla

Dějepis pro 21. století – provoz Činátl Kamil 20. 4. 2017 přednáška pro studenty 
gymnázia Jak vzpomínáme? 

Gymnázium Jana Nerudy, ÚSTR

Dějepis pro 21. století – provoz Činátl Kamil 15. 6. 2017 diskuze nad knihou 
Haralda Welzera a kol. Můj děda 
nebyl nácek

Čtenářský klub Městské knihovny v Písku

Dějepis pro 21. století – provoz Činátl Kamil 23. 11. 2017 diskuze nad knihou 
Iva Možného Proč tak snadno…

Městská knihovna v Písku

Dějepis pro 21. století – provoz Činátl Kamil, 
Hoření Karina, 
Pýcha Čeněk

31. 8. 2017 přednáška  
Architektura paměti

 

Dějepis pro 21. století – provoz Činátl Kamil, 
Sixta Václav

16. 11. 2017 přednáška  
Kněží v české kulturní paměti

Spoluúčast Michala Sklenáře z Oddělení výzkumu 
1945–1989

Dějepis pro 21. století – provoz Hoření Karina 5. 10. 2017 seminář v ABS

Dějepis pro 21. století – provoz Hoření Karina 31. 10. 2017 komentovaná 
procházka Nevím, co budeme zítra jíst 
(s metodologickým komentářem)

Program pro účastníky konference  
Democracy on the Brink

Dějepis pro 21. století – provoz Hoření Karina 3. 11. 2017 seminář v ABS

Dějepis pro 21. století – provoz Hoření Karina 13. 11. 2017 přednáška pro stážisty 
v ABS

Člověk v tísni

Dějepis pro 21. století – provoz Hoření Karina 4. 12. 2017 seminář v ABS  

Dějepis pro 21. století – provoz Hoření Karina 5. 12. 2017 seminář v ABS  

Dějepis pro 21. století – provoz Hoření Karina, 
Pýcha Čeněk, 
Ripka Vojtěch, 
Sixta Václav

17. 11. 2017 bloky Díky, že můžeme 12 pětadvacetiminutových bloků 
po cca 30 účastnících v rámci projektu  
Korzo Národní, tramvaj vzdělávání

Dějepis pro 21. století – provoz Najbert Jaroslav 9. 2. 2017 projektový den – 
konzultace při zpracovávání 
projektu

Memoria Polička

Dějepis pro 21. století – provoz Najbert Jaroslav 10. 2. 2017 projektový den – 
konzultace při zpracovávání 
projektu

Memoria Polička

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Najbert Jaroslav 5. 5. 2017 nácvik prezentací Memoria Polička

Dějepis pro 21. století – provoz Pinkas Jaroslav 5. 1. 2017 přednáška pro žáky ZŠ 
Pražské jaro 

ZŠ Janderova z Jindřichova Hradce (v budově ÚSTR)

Dějepis pro 21. století – provoz Pinkas Jaroslav 7. 12. 2017 přednáška  
pro studenty gymnázia  
Kurýři v 50. letech 20. století

Gymnázium Písnická v Praze 4 (v rámci projektu 
JSNS Příběhy bezpráví)

Dějepis pro 21. století – provoz Pinkas Jaroslav, 
Sixta Václav

30. 11. 2017 přednáška  
Kněží ve filmu

Spoluúčast Michala Sklenáře z Oddělení výzkumu 
1938–1945

Dějepis pro 21. století – provoz Pýcha Čeněk 29. 11. 2017 přednáška Normalizace Internát Třebešín
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Projekt Autoři Název

Dějepis pro 21. století – provoz Pýcha Čeněk, 
Sixta Václav

2. 3. 2017 seminář Vzdělávání 
a totalita

Seminář pro Skautský institut v Brně

Dějepis pro 21. století – provoz Ripka Vojtěch 12. 12. 2017 seminář pro studenty 
gymnázia Železná opona 
v Československu

Anglické gymnázium Pardubice

Dějepis pro 21. století – provoz Sixta Václav 5. 10. 2017 edukační program v ABS

Dějepis pro 21. století – provoz Sixta Václav 12. 10. 2017 edukační program 
v ABS

Dějepis pro 21. století – provoz Sixta Václav 27. 11. 2017 edukační program 
v ABS

Dějepis pro 21. století – provoz Sixta Václav 29. 11. 2017 edukační program 
v ABS

Dějepis pro 21. století – provoz Sixta Václav 14. 12. 2017 přednáška  
Kněz po koncilu

Spolupráce s Michalem Sklenářem z Oddělení 
výzkumu 1938–1945

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem

Sixta Václav 23. 6. 2017 pilotní realizace 
vzdělávacího programu ABS pro 
školy Odkud to vlastně víme? 

 

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Kalous Jan 31. 1. 2017 přednáška 
Archivy a výzkum dějin 20. století 

Kutná Hora

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Kalous Jan 2017 přednáška pro žáky ZŠ  
Politické procesy v ČSR v 50. letech

ZŠ Radotín

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Malínek Tomáš 21. 9. 2017 přednáška Socialistické 
Československo a německá sociální 
demokracie: jsou „dobří“ Němci 
i na Západě?

Informační středisko Poslanecké sněmovny PČR 
ve spolupráci s Parlamentní knihovnou

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Svoboda Libor 8. 6. 2017 přednáška pro veřejnost 
Světlana

 

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Svoboda Libor, 
Černoušek 
Štěpán

9. 11. 2017 diskuzní večer  
Ruské gulagy, historie ruských  
tajných služeb

Antikvariát a klub Fiducia, Ostrava

Dokumentace popravených 
z politických důvodů 
1948–1989

Mallota Petr 21. 9. 2017 přednáška 
Květoslav Prokeš a jeho role 
v protikomunistickém odboji

Přednáška na počest plukovníka in memoriam 
Květoslava Prokeše u příležitosti udělení čestného 
občanství města Zábřeh a u příležitosti 120. výročí 
jeho narození – Zábřeh na Moravě, kino Retro

Dokumentace událostí 
moderních českých dějin 
(1939–1989) z perspektivy 
jednotlivých aktérů

Černoušek 
Štěpán

21. 8. 2017 kompletní zajištění 
návštěvy Zorjana Popaďjuka v Praze

Dokumentace událostí 
moderních českých dějin 
(1939–1989) z perspektivy 
jednotlivých aktérů

Dvořák Jan, 
Horník Jan

25. 5. 2017 seminář 
Protikomunistický odboj pohledem 
pamětníků

Knihovna Václava Havla

Film a dějiny totalitních režimů Kopal Petr Leden 2017 přednáška 
Českoslovenští prezidenti v hrané 
filmové a televizní tvorbě 

 

Film a dějiny totalitních režimů Kopal Petr 10. 4. 2017 přednáška a prezentace 
aktuálních výstupů projektu  
Film a dějiny

Kino MAT
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Projekt Autoři Název

Film a dějiny totalitních režimů Kopal Petr 30. 5. 2017 přednáška (filmová část) 
na semináři Zběhové od Pohraniční 
stráže v letech 1951–1989

 

Kolektivizace venkova v Polabí 
– prosazování, odpor, rezidua

Urban Jiří 19. 5. 2017 přednáška a beseda 
pro veřejnost Kolektivizace venkova 
na Vrchlabsku

Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí – 
v rámci Zemědělské muzejní noci

Kolektivizace venkova v Polabí 
– prosazování, odpor, rezidua

Urban Jiří 22. 6. 2017 přednáška a beseda 
v rámci semináře Nechanice 1947: 
Selská jízda, agrární strana a třetí 
republika

Informační středisko Poslanecké sněmovny PČR, 
Praha

Kolektivizace venkova v Polabí 
– prosazování, odpor, rezidua

Urban Jiří 16. 11. 2017 přednáška a beseda 
v rámci prezentace výstavy 
Rozkulačeno 

Muzeum regionu Boskovicka v Boskovicích

Kurýři a převaděči v letech 
1948–1955

Svoboda Libor 2017 přednáška Zběhové od PS Interní seminář

Mimoprojektová činnost Adam Alfons 27. 4. 2017 prezentace knihy  
Otroci třetí říše

Obecní knihovna Hradištko

Mimoprojektová činnost Bílý Matěj 12. 1. 2017 přednáška 
Československo a Varšavská smlouva

Interní seminář 

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 16. 3. 2017 prezentace knihy  
Kéž je to všecko ku prospěchu obce! 
Jan Patočka v dokumentech StB

Literární kavárna knihkupectví Academia, Praha

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 27. 4. 2017 promítání 
dokumentárního filmu o Janu 
Patočkovi spojené s besedou 

Kino MAT, Praha 

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 24. 5. 2017 Paměť a nepaměť – 
příběhy doby nesvobody

Beseda po promítání filmu Hřbitov Powązki, oddělení 
Ł a Inka – Polský institut v Praze, kino Ponrepo, 
Praha

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 6. a 7. 6. 2017  
Ztroskotanci a samozvanci 

Dvě besedy o Chartě 77 – Zlínské jaro, Městské 
divadlo ve Zlíně

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 15. 6. 2017 Život v pravdě Koncert a diskuze o osobnosti a díle Jana Patočky 
při příležitosti 110. výročí jeho narození a 40. výročí 
úmrtí – Městské divadlo v Turnově

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 3. 10. 2017 přednáška pro 
veřejnost Zapomenutý následovník? 
Sebeupálení Josefa Hlavatého v Plzni 
20. 1. 1969

Sál velkého klubu Magistrátu města Plzně, 
pořadatel Archiv města Plzeň

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 17. 10. 2017 diskuze nad knihou 
Akce „Sever“ 

Polský institut v Praze

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 16. 11. 2017 beseda na téma  
Proč nám už agenti StB nevadí? 

Skautský institut v Praze

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 16. 11. 2017 beseda o hře  
Přes železnou oponu

Kavárna Academia v Praze

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 11. 12. 2017 uvedení knihy  
Místa vzdoru

Balbínova poetická hospůdka

Mimoprojektová činnost Blažek Petr 13. 12. 2017 přednáška 
o kolektivizaci venkova v rámci 
projektu Jeden svět na školách

Gymnázium Jana Patočky v Praze
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Projekt Autoři Název

Mimoprojektová činnost Jindra Martin 4. 10. 2017 přednáška František Bílek 
a jeho přátelé z Církve československé 
(husitské)

Přednáška v Bílkově vile v Praze v rámci cyklu 
František Bílek a jeho přátelé

Mimoprojektová činnost Louč Michal 1. 11. 2017 dvě veřejné přednášky 
Jazzová sekce v souvislostech

Gymnázium V. B. Třebízského, Slaný

Mimoprojektová činnost Mrňka Jaromír 2017 přednáška pro veřejnost 
Kolektivní násilí v českých zemích 
1944–1946

Interní seminář

Mimoprojektová činnost Placák Petr 2017 přednáška  
Nezávislá kultura v době normalizace

Galerie výtvarného umění ve Zlíně

Mimoprojektová činnost Placák Petr 2017 přednáška  
Nezávislé iniciativy v 80. letech

Městská knihovna v Dobříši

Mimoprojektová činnost Placák Petr 2017 přednáška  
Nezávislá kultura za normalizace

Beseda o době normalizace se studenty Gymnázia 
J. Keplera, Praha

Mimoprojektová činnost Placák Petr 2017 úvodní slovo při prezentaci 
knihy „Kapela“

Interní prezentace

Mimoprojektová činnost Plachá Pavla 2017 přednáška pro veřejnost 
Československé ženy v Ravensbrücku

Interní přednáška

Mimoprojektová činnost Rokoský Jaroslav 22. 6. 2017 seminář Nechanice 1947. 
Selská jízda, agrární strana a třetí 
republika

ÚSTR a Informační středisko Poslanecké sněmovny 
PČR ve spolupráci s Parlamentní knihovnou

Mimoprojektová činnost Rokoský Jaroslav 18. 5. 2017 přednáška Rudolf Beran 
– rodák z Pracejovic 

Strakonice

Mimoprojektová činnost Sklenář Michal 11. 9. 2017 přednáška pro veřejnost 
Přehled postojů papežství k nacismu 
a komunismu 

Abraham klub v Ústí nad Orlicí

Mimoprojektová činnost Šlouf Jakub 11. 12. 2017 představení knihy 
Mohlo to být horší. Usmířené 
vzpomínání na komunistický kriminál

Kavárna Academia v Praze

Mimoprojektová činnost Šlouf Jakub 14. 12. 2017 přednáška 
Plzeňská revolta proti měnové 
reformě 1. června 1953 

Západočeská galerie v Plzni

Mimoprojektová činnost Valenta Martin 8. 6. 2017 den otevřených dveří 
ÚSTR a ABS

Aktivní účast – prezentace

Mimoprojektová činnost Zumr Jan 6. 12. 2017 přednáška Praha během 
druhé světové války 

Přednáška pro současné i bývalé příslušníky 
Bundeswehru v Goethe-Institutu

Nucená práce Adam Alfons 3. 1. 2017 vernisáž výstavy  
Ztracená paměť? 

Centrum Pant v Ostravě

Nucená práce Adam Alfons 2. 2. 2017 vernisáž výstavy  
Ztracená paměť? 

České centrum, Mnichov

Nucená práce Adam Alfons 6. 3. 2017 finisáž NS‐Zwangsarbeit 
in der Erinnerung in Böhmen und 
Bayern

České centrum Mnichov

Nucená práce Adam Alfons 30. 3. 2017 prezentace knihy  
Otroci třetí říše

Informační středisko Poslanecké sněmovny v Praze

Nucená práce Adam Alfons 16. 5. 2017 prezentace knihy  
Otroci třetí říše

Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno
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Projekt Autoři Název

Odboj a perzekuce 
křesťanů v období nacismu 
a komunismu (1938–1989)

Vodičková 
Stanislava

13. 5. 2017 přednáška pro veřejnost 
Otevřme cestu mladým k naději

V rámci arcidiecézní poutě

Odboj a perzekuce 
křesťanů v období nacismu 
a komunismu (1938–1989)

Vodičková 
Stanislava

2017 přednáška pro veřejnost 
Teolog Josef Beran

Plzeň

Odboj a perzekuce 
křesťanů v období nacismu 
a komunismu (1938–1989)

Vodičková 
Stanislava

2. 6. 2017 přednáška Plzeňský rodák 
arcibiskup pražský a primas český 
Josef kardinál Beran 

Přednáška z III. části cyklu Historie nejen literární – 
Knihovna kardinála Berana v Plzni

Opus Bonum Placák Petr 2017 přednáška pro veřejnost 
Anastáz Opasek a Opus Bonum

Knihovna Václava Havla v Praze

Proměny vězeňství v českých 
zemích v letech 1965–1992. 
Systémové a individuální 
adaptace	–	GA	ČR	17-26073Y

Pinerová Klára 2017 přednáška pro studenty 
gymnázia Návrat: život po propuštění

Národní muzeum, zámek Brandýs nad Labem

Proměny vězeňství v českých 
zemích v letech 1965–1992. 
Systémové a individuální 
adaptace	–	GA	ČR	17-26073Y

Pinerová Klára 2017 přednáška Reconciliation  
with the Communist Past in the 
Czech Republic

Člověk v tísni, Praha

Underground v regionech Kudrna Ladislav, 
Stárek František

13. 12. 2017 přednáška pro studenty 
o československém undergroundu 

Gymnázium v Brandýse nad Labem

Underground v regionech Stárek František 10. 1. 2017 přednáška Severní Čechy 
– máničky a baráky

Při příležitosti zahájení výstavy Underground a disent 
na Ústecku – Městská knihovna Děčín

Underground v regionech Stárek František 26. 1. 2017 přednáška Samizdat 
proti totalitě spojená s besedou

Gymnázium Na Slovanech, Plzeň

Underground v regionech Stárek František 14. 2. 2017 přednáška  
Cáry starých filmů s projekcí 
filmových ukázek

Městská knihovna Děčín

Underground v regionech Stárek František 29. 4. 2017 přednáška  
Cáry starých filmů s projekcí 
filmových ukázek a diskuzí

Klub Na baště, Stříbro

Underground v regionech Stárek František 22. 5. 2017 přednáška  
Severní Čechy – máničky a baráky

Při příležitosti zahájení výstavy Underground a disent 
na Ústecku – hotel Sudety, Chomutov

Underground v regionech Stárek František 2. 6. 2017 přednáška  
Cáry starých filmů s projekcí 
filmových ukázek a diskuzí

Klub Ponorka, Pardubice

Underground v regionech Stárek František 17. 6. 2017 přednáška Cáry starých 
filmů s projekcí filmových ukázek 
a diskuzí

Stasek, Vraclav

Underground v regionech Stárek František 14. 10. 2017 přednáška  
Cáry starých filmů s projekcí 
filmových ukázek a diskuzí

Klub Ponorka v Pardubicích

Underground v regionech Stárek František 19. 10. 2017 přednáška  
Král ironie (Charlie Soukup) 

Muzeum města Ústí nad Labem

Underground v regionech Stárek František 27. 10. 2017 projekce spojená 
s přednáškou Underground-films

Barák u Špičky, Václavice

Underground v regionech Stárek František 30. 10. 2017 přednáška Samizdat 
proti totalitě a následná beseda 
k tématu

Gymnázium Lochotín, Plzeň
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Projekt Autoři Název

Underground v regionech Stárek František 6. 11. 2017 přednáška  
Propaganda proti dlouhým vlasům

Klub Agora, Frýdek-Místek

Underground v regionech Stárek František 7. 11. 2017 přednáška Samizdat 
proti totalitě a beseda k tématu

Arcibiskupské gymnázium, Praha

Underground v regionech Stárek František 15. 11. 2017 přednáška Samizdat 
a Charta 77 a beseda k tématu

Akademie hotelnictví, Plzeň-Skvrňany

Underground v regionech Stárek František 22. 11. 2017 přednáška Samizdat 
proti totalitě a beseda k tématu

Gymnázium Turnov

Underground v regionech Stárek František 23. 11. 2017 přednáška Cáry starých 
filmů s projekcí filmových ukázek 
a diskuzí

Evangelický sbor v Jindřichově Hradci

Underground v regionech Stárek František 24. 11. 2017 přednáška Samizdat 
proti totalitě a beseda k tématu

Gymnázium Třeboň

Underground v regionech Stárek František 28. 11. 2017 přednáška Samizdat 
proti totalitě a beseda k tématu

Gymnázium Blovice

Živé pochodně. Sebeupálení 
jako forma politického protestu 
v sovětském bloku 1968–1989

Blažek Petr 19. 1. 2017 beseda Živé pochodně 
v sovětském bloku 

Knihkupectví Fryč, Liberec

Živé pochodně. Sebeupálení 
jako forma politického protestu 
v sovětském bloku 1968–1989

Blažek Petr 24. 1. 2017 přednáška ke 40. výročí 
Charty 77 Charta 77 – The Step out 
of Grey 

České centrum Tokio

Živé pochodně. Sebeupálení 
jako forma politického protestu 
v sovětském bloku 1968–1989

Blažek Petr 11. 4. 2017 diskuze na téma  
Košický Palach – Michal Levčík 

Kino Úsmev Košice

Živé pochodně. Sebeupálení 
jako forma politického protestu 
v sovětském bloku 1968–1989

Blažek Petr 8. 7. 2017 přednášky k filmům  
P. F. 77 a Charta 77

V rámci XXV. ročníku festivalu pro židovskou čtvrť 
v Boskovicích

Živé pochodně. Sebeupálení 
jako forma politického protestu 
v sovětském bloku 1968–1989

Blažek Petr 18.–19. 8. 2017 vzpomínkové 
setkání a beseda s účastníky 
schůzek československé a polské 
opozice na zelené hranici  
v 70. a 80. letech 20. století 

Jeseník a Borůvková hora

Živé pochodně. Sebeupálení 
jako forma politického protestu 
v sovětském bloku 1968–1989

Blažek Petr 27.–30. 9. 2017 beseda s Josefem 
Mašínem, besedy po promítání 
dokumentárních filmů Martina 
Vadase a Krystyny Krauze

Mezinárodní filmový festival Niepokorni Niezłomni 
Wyklęci, Gdyně, Polsko

Živé pochodně. Sebeupálení 
jako forma politického protestu 
v sovětském bloku 1968–1989

Blažek Petr 24. 10. 2017 beseda  
o Pavlu Tigridovi

Gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava

Živé pochodně. Sebeupálení 
jako forma politického protestu 
v sovětském bloku 1968–1989

Blažek Petr 29. 11. 2017 beseda o knize  
Akce „Sever“

Ostrava
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30. 3. 2017 Petr Mallota Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu

6. 4. 2017 Martin Tichý Anna	Kvašová	a případ	Landstoff	a spol.

27. 4. 2017 David Svoboda Ukrajinská povstalecká armáda

11. 5. 2017 Kamil Činátl Prameny ve výuce dějepisu: vývoj digitální aplikace HistoryLab

25. 5. 2017 Ondřej Vojtěchovský Jugoslávští dělníci v Československu v období normalizace

22. 6. 2017 Petr Dvořáček, Adam Havlík, Tomáš Malínek, 
Tomáš Vilímek

StB a Stasi

5. 10. 2017 Stanislava Vodičková Vatikánský rozhlas

19. 10. 2017 Jaromír Mrňka Možnosti a meze výzkumu kolektivního násilí

16. 11. 2017 Ladislav Ptáček Metody prezentace ve výstavách

30. 11. 2017 Pavla Plachá Československé ženy v Ravensbrücku – problémy, limity a možnosti 
zkoumání vězeňské společnosti

14. 12. 2017 Václav Sixta Žánr biografie v současné historické kultuře
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Výstavy

Datum a místo konání Název 
(první uvedení) Obsah Tvůrci /

garanti za ÚSTR Spolupořadatelé

9. 1.–3. 2. Soukromá 
sportovní ZŠ Litvínov

Zkouška odvahy 
(2008) 

Výstava mapuje osudy a odbojovou činnost 
čtyř skupin založených v období 1948–1949 
a zahrnujících ponejvíce skauty, sokoly 
a příslušníky režimem pronásledovaných 
rodin – živnostníky a zemědělce. Obsahově se 
výstava opírá o studium archivních materiálů 
dochovaných v Archivu bezpečnostních 
složek a ve IV. oddělení Národního archivu 
a o svědectví žijících pamětníků, převážně 
z litomyšlského regionu.

Ondřej Bratinka, 
Jan Vondryska

Post Bellum

26. 8.–30. 12. Muzeum 
Dobrovice

Praha objektivem 
tajné policie 
(2009)

Výstava představuje činnost Správy 
sledování StB. Kouzlem nechtěného se 
komunistické politické policii StB, respektive 
jejím příslušníkům, kteří byli zaměstnáni 
ve Správě sledování, podařilo zachytit kromě 
sledovaných osob také podobu Prahy 
v 70. a 80. letech 20. století.

Michal Hroza,  
Jan Vondryska 

19. 8.–13. 12. Olomouc Milovat dobro 
a odporovat zlu 
(2009)

Výstava na deseti panelech přibližuje životní 
mezníky kardinála Berana, zasazuje je 
do historických souvislostí a podtrhuje význam 
jeho osobnosti v odporu vůči totalitním 
režimům 20. století – nacismu a komunismu. 
Putovní výstava vznikla v prosinci 2009 jako 
jubilejní akce k 40. výročí úmrtí pražského 
arcibiskupa Josefa kardinála Berana. 

Stanislava 
Vodičková,  
Jan Vondryska

25. 10.–24. 11. Semily Hlasy svobody 
(2011)

Výstava Hlasy svobody přibližuje historii Rádia 
Svobodná Evropa (RFE) od zahájení činnosti 
ve Spojených státech přes počátky vysílání 
v Mnichově (1951) až po přestěhování 
redakce do Prahy v roce 1994.

Michal Hroza, 
Prokop Tomek 

SOkA Semily

13. 7.–30. 9. Bari (Itálie) Diktatura versus 
naděje – italská 
verze (2012)

Základním záměrem výstavy je jednak 
zmapování šíře perzekuce církve totalitním 
režimem v Československu a postižení 
mocenských nástrojů i konkrétních metod 
užívaných k likvidaci církevního, respektive 
duchovního života společnosti, a jednak 
prezentace způsobů, jak církev těmto 
tlakům čelila. 

Stanislava 
Vodičková,  
Jan Vondryska

Velvyslanectví ČR 
ve Vatikánu

15. 2.–20. 4. Brno – Kryt 10Z 
5.–11. 5. Štěpánov 
u Olomouce
22. 5.–30. 6. ZŠ Žďár nad 
Sázavou
1. 9.–15. 12. ZŠ Velká Bíteš

Ještě jsme ve válce 
(2012)

Výstava založená na komiksovém zpracování 
vzpomínek 12 pamětníků vychází ze 
stejnojmenné komiksové knihy.

Jan Vondryska Post Bellum

27. 2.–10. 3. Festival Mene 
Tekel 
13. 3.–3. 4. Klatovy – 
Jezuitská kolej 
25. 5.–30. 12. Svatá Hora 
u Příbrami

Diktatura versus 
naděje (2013)

Základním záměrem výstavy je jednak 
zmapování šíře perzekuce církve totalitním 
režimem v Československu a postižení 
mocenských nástrojů i konkrétních metod 
užívaných k likvidaci církevního, respektive 
duchovního života společnosti, a jednak 
prezentace způsobů, jak církev těmto 
tlakům čelila. 

Stanislava 
Vodičková,  
Jan Vondryska

Festival Mene Tekel, 
město Klatovy, 
Svatá Hora
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Datum a místo konání Název 
(první uvedení) Obsah Tvůrci /

garanti za ÚSTR Spolupořadatelé

7. 2.–15. 3. Židovské 
muzeum v Rize (Lotyšsko)
23. 3.–30. 4. Muzeum 
okupace v Tallinnu 
(Estonsko)
11.–30. 5. synagoga Turnov
1. 7.–15. 9. synagoga Jičín

Židé v Gulagu. 
Českoslovenští 
Židé v sovětských 
pracovních 
táborech v období 
2. světové války 
(2013)

Na začátku druhé světové války hledaly 
statisíce uprchlíků z nacisty okupovaných 
zemí Evropy útočiště v mnoha státech světa 
a setkávaly se s rozličnou mírou pochopení 
a otevřenosti ze strany místních vlád. Specifický 
přístup čekal uprchlíky v Sovětském svazu. 
Stovky tisíc běženců, kteří překročili hranice 
do Sovětského svazu, případně přebývali 
na území, jež bylo v průběhu války Sovětským 
svazem okupováno, se často staly oběťmi 
tamějšího represivního režimu.

Jan Dvořák,  
Adam Hradilek, 
Jan Vondryska

Ministerstvo 
zahraničních věcí, 
Židovské muzeum 
v Rize,  
Muzeum okupace 
v Tallinnu

12. 1.–28. 2. Galerie NPU 
České Budějovice 
2. 3.–15. 4. Ostrava – Pant 
20. 4.–3. 9. Brno – Kryt 10Z
25. 9.–19. 11. Jičín – 
Muzeum hry

Ve znamení tří 
deklarací 
(2014)

Výstavní projekt, jehož autory jsou historici 
z Ústavu pro studium totalitních režimů 
Dita Jelínková (Homolová) a Zdeněk Hazdra, 
přibližuje postoje a postavení šlechty 
v Československu v kontextu mnichovských 
událostí roku 1938 a následně okupace českých 
zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost 
je věnována představitelům šlechtických rodů, 
kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících 
podporu českému státu a národu. Stranou 
pozornosti nezůstávají ani otázky související 
s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím 
zapojením do protinacistického odboje 
a s následnými postihy na straně druhé.

Zdeněk Hazdra, 
Michal Hroza,  
Dita Jelínková 
(nyní Homolová), 
Jan Vondryska

Novoměstská 
radnice, 
MČ Praha 2, 
Post Bellum, o. p. s.,
NPU České 
Budějovice,
Pant Ostrava, 
Kryt 10Z Brno, 
Muzeum hry Jičín

16. 1.–25. 5. Svatá Hora 
u Příbrami
25.–27. 5. Jáchymovské 
peklo
1.–30. 11. Galerie města 
Pardubice

Velehrad vás volá 
(2015)

Výstava mapuje události, které předcházely 
velehradské pouti, situaci církevních 
organizací v 80. letech, významné osobnosti 
skryté církve a následně samotný průběh 
shromáždění a jeho důsledky.

Markéta 
Doležalová, 
Stanislava 
Vodičková,  
Jan Vondryska

NPÚ Pardubice

14. 12. 2016–2. 1. 2017 
České Budějovice 
4.–24. 5. Valdštejnská 
zahrada, Praha 
24. 5.–15. 6. Praha 
Modřany

Československý exil 
20. století (2016)

Výstava pokládá téma exilu za významný jev 
moderních československých a českých dějin, 
který ovlivnil osudy statisíců lidí a neměl 
by zůstat opomíjen v informačním chaosu 
současnosti.

Miroslav Krupička, 
Jan Vondryska

Spolek Český exil, 
Senát PČR

25. 5. 2016–10. 9. 2017 
Praha

Rozkulačeno!	
Půlstoletí perzekuce 
selského stavu 
(2016)

Výstava mimo jiné odráží skutečnost, 
že zatímco nacisté české zemědělství 
pragmaticky využívali, ale přitom ho 
ponechali v chodu a dohlíželi na jeho 
stálou produkci, komunisté byli mnohem 
revolučnější. Ideologie pro ně znamenala 
víc než fungující hospodářství. Výstava je 
multimediální – vedle vystavených předmětů, 
textů a fotografií návštěvník zhlédne i ukázky 
z dobových nahrávek a filmů, které uvedené 
problematice dodávají plastičnost.

Jaroslav Rokoský, 
Jan Vondryska

Národní 
zemědělské 
muzeum,  
Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR, 
Ministerstvo 
zemědělství ČR, 
Post Bellum 

24.–28. 1. Tirana (Albánie) 
24. 2. Bern (Švýcarsko) 
1. 3.–31. 4. Žďár nad 
Sázavou – Muzeum nové 
generace 
3.–31. 5. Ostrava – Pant 
9.–13. 10. Štrasburk 
(Francie) 
16.–26. 11. Jerevan 
(Arménie) 
2.–20. 12. Boskovice

Václav Havel. Politika 
a svědomí (2016)

Na dvaceti šesti panelech najde návštěvník 
slavné i méně známé myšlenky z Havlových 
textů či veřejných projevů. Citáty doprovázejí 
fotografie: čistě havlovské i aktualizační, 
které mají podtrhnout naléhavost výzev. 
Mnohé z nich promlouvají v současné době 
s překvapivou silou.

Jan Hron,  
Jan Vondryska

MZV ČR,  
Česká centra, 
Knihovna Václava 
Havla,  
Muzeum nové 
generace 
Žďár nad Sázavou, 
Pant Ostrava
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Datum a místo konání Název 
(první uvedení) Obsah Tvůrci /

garanti za ÚSTR Spolupořadatelé

6. 7. – 15. 9. Green Belt 
Center, Windhaag bei 
Freistadt (Rakousko)

Ještě jsme ve válce 
– německá verze 
(2017)

Výstava založená na komiksovém zpracování 
vzpomínek 12 pamětníků vychází 
ze stejnojmenné komiksové knihy.

Jan Vondryska Post Bellum,  
České centrum 
Vídeň,  
Green Belt Center

8.–28. 11. náměstí Václava 
Havla, Praha

Komunismus a jeho 
epocha (2017)

Výstava představuje na 25 tabulích přes 200 
dobových fotografií a dokumentů. Autorem 
je frankfurtský historik a publicista dr. Gerd 
Koenen. Výstava umístěná ve školách 
a na veřejných místech – například v předsálí 
radnic, vysokých škol, městských knihoven 
nebo kostelů – vyzývá k vypořádání se 
s komunismem a jeho diktaturami, které 
do značné míry určovaly běh 20. století 
a kterým se v rámci historického vzdělávání 
stále dostává příliš málo pozornosti.

Ondřej Matějka, 
Jan Vondryska

Stiftung für 
Aufarbeitung 
der SED Diktatur, 
Deutsches 
Historisches 
Museum,  
Národní divadlo

6. 4. 2017–28. 1. 2018 
Židovské muzeum v Praze

Labyrintem 
normalizace (2017)

Výstava ukazuje na konkrétních případech 
postupy Státní bezpečnosti proti židovským 
obcím, dilemata, jimž byli jejich členové 
vystaveni, ale i zapojení některých členů 
do disentu. Zachyceny jsou také represivní 
události jako ničení židovských hřbitovů, 
demolice synagog, zamezování výzkumu 
a dokumentace osudů Židů za druhé 
světové války stejně jako téměř úplná 
likvidace judaistiky. V rámci expozice 
jsou veřejně vůbec poprvé publikovány 
unikátní dokumenty a fotografie zachycující 
každodennost židovského života v průběhu 
tzv. normalizace.

Jan Vondryska Židovské muzeum 
v Praze

5.–27. 1. náměstí Václava 
Havla, Praha 
27. 1. –27. 3. Vítězné 
náměstí, Praha 
5. 6.–5. 7. Zlín 
6.–8. 7. Festival Pohoda, 
Trenčín (Slovensko)

Nemohli jsme 
mlčet. Lidé 
Charty 77 (2017)

Charta 77, pojmenovaná podle dokumentu 
Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977, 
představovala občanskou iniciativu kritizující 
komunistický režim za nedodržování lidských 
a občanských práv. K jejich dodržování 
se Československo zavázalo v Helsinkách 
podpisem Závěrečného aktu Konference 
o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 
1975. Text Prohlášení Charty 77 vznikl 
v prosinci 1976, publikován byl 6.–7. ledna 
1977 v několika západoevropských listech. 
Charta měla v západní Evropě značný 
ohlas, na její podporu vzniklo několik 
iniciativ. Sdružovala lidi odlišných povolání, 
politických postojů i náboženského vyznání. 
Postihy signatářů Charty 77 i dalších kritiků 
režimu vedly k vytvoření Výboru na obranu 
nespravedlivě stíhaných (VONS) v dubnu 
1978, který se snažil zveřejňovat osudy lidí 
stíhaných za své politické postoje. Do ledna 
1990 Chartu 77 podepsalo 1883 lidí, vydáno 
bylo celkem 572 dokumentů o nejrůznějších 
společenských problémech.

Milan Bárta, 
Ondřej Matějka, 
Jan Vondryska

ABS, Národní 
divadlo

11.–24. 4. Valdštejnský 
palác, Senát PČR 
3.–31. 10. Český Těšín

Nemohli jsme 
mlčet. Lidé 
Charty 77 – putovní 
verze (2017)

Viz výše Milan Bárta, 
Ondřej Matějka, 
Jan Vondryska

ABS, Národní 
divadlo



138 Výstavy

Datum a místo konání Název 
(první uvedení) Obsah Tvůrci /

garanti za ÚSTR Spolupořadatelé

26. 9. 2017–15. 4. 2018 
Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm

Případ Světlana. 
Proměny obrazu 
třetího odboje 
(2017)

Světlana je některými považována za největší 
odbojovou organizaci proti komunistickému 
režimu v bývalém Československu, jiní v ní 
vidí uměle vytvořenou organizaci někdejší 
tajné policie StB. Členy Světlany i některé 
příslušníky Státní bezpečnosti, kteří se podíleli 
na její likvidaci, spojovala válečná minulost 
v partyzánských jednotkách, mnozí z nich 
věřili v socialismus a doufali v lepší život 
po osvobození. Zklamání z poválečného 
vývoje a pocit nedostatečného ocenění 
jejich zásluh stály na počátku rozhodnutí 
budoucích velitelů Světlany zahájit odboj 
proti komunistickému režimu.

Zdeněk Homola, 
Luboš Kokeš,  
Jan Vondryska

ABS, Valašské 
muzeum v přírodě 
v Rožnově pod 
Radhoštěm, 
Národní technické 
muzeum v Praze, 
Muzeum Policie ČR

5.–11. 5. Štěpánov 
u Olomouce 
23. 5.–30. 6. farma 
Moulisových 
3. 7.–3. 9. Pivovar Chříč 
21. 9.–27. 10. Muzeum 
Letohrad 
6.–30. 11. Muzeum regionu 
Boskovicko

Rozkulačeno!	
Půlstoletí perzekuce 
selského stavu – 
putovní verze (2017)

Výstava mimo jiné odráží skutečnost, 
že zatímco nacisté české zemědělství 
pragmaticky využívali, ale přitom ho 
ponechali v chodu a dohlíželi na jeho 
stálou produkci, komunisté byli mnohem 
revolučnější. Ideologie pro ně znamenala 
víc než fungující hospodářství. Výstava je 
multimediální – vedle vystavených předmětů, 
textů a fotografií návštěvník zhlédne i ukázky 
z dobových nahrávek a filmů, které uvedené 
problematice dodávají plastičnost.

Jaroslav Rokoský, 
Jan Vondryska

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR, 
Muzeum Letohrad, 
Muzeum regionu 
Boskovicko

9. 9. 2017–31. 1. 2018 
Muzeum T. G. Masaryka 
v Lánech

T.G.M. Mýty 
a skutečnost (2017)

Unikátní výstava zachycuje, jak byl Tomáš 
Garrigue Masaryk vnímán v různých etapách 
novodobých dějin. Snaží se představit 
osobnost T. G. Masaryka jako konsenzuální 
ikonu české společnosti a poukázat 
na skutečnost, jak různé interpretace 
a dezinterpretace T. G. Masaryka v průběhu 
20. století ovlivnily a stále ovlivňují pohledy 
na jeho osobnost a jeho odkaz.

Michal Hroza Muzeum  
T. G. Masaryka 
v Lánech, 
Středočeský kraj



139Příloha č. 13 – Přehled exkurzí žáků a studentů českých škol v ÚSTR

5. ledna 2017 navštívili ÚSTR žáci ze ZŠ Janderova Jindřichův Hradec, aby vyslechli přednášku Jaroslava Pinkase Rok 1968 obrazem 
a slovem.

20. dubna 2017 se uskutečnila exkurze studentů Gymnázia Jana Nerudy v Praze, kterých se ujal lektor Kamil Činátl z Oddělení vzdělávání 
s přednáškou Jak vzpomínáme? 

30. června 2017 se v  ÚSTR konaly ve  třech turnusech exkurze studentů z  katedry dějin a  didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy. O využití nových médií ve výuce dějepisu studentům přednášel Jaroslav Pinkas z Oddělení vzdělávání.



140 Příloha č. 14 – Spolupráce ÚSTR na projektu Paměť národa

Statistiky portálu Paměť národa za rok 2017 
(údaje k 31. 12. 2017)

− Počet pamětníků v databázi: 7530 – roční nárůst o 1119 pamětníků 
− Počet publikovaných svědectví pamětníků: 4153 – roční nárůst o 702 
− Počet registrovaných badatelů: 6702 – 989 nových badatelů za rok 2017
− Počet fotografií v databázi: 56 036 – roční nárůst o 11 962, tj. 32 nových fotografií denně
− Počet klipů v databázi (audio i video): 19 534 – roční nárůst o 2301, tj. více než 6 nových klipů denně
− Počet dokumentačních projektů: 67 – roční nárůst o 14 nových projektů

Paměť národa, coby společný projekt ÚSTR, Českého rozhlasu a obecně prospěšné společnosti Post Bellum, i v devátém roce své exis-
tence fungovala jako živý projekt umožňující zpřístupnění tisíců audiovizuálních záznamů svědectví pamětníků. Z uvedených statistik 
vyplývá nárůst objemu uložených dat, oproti minulým rokům registrujeme i větší počet nově zaregistrovaných badatelů. 

Z počtu 702 nově publikovaných svědectví pamětníků za rok 2017 pochází více než polovina z audio dokumentačních projektů Post 
Bellum, přibližně 150 nových pamětníků bylo natočeno ve studiu televizní technikou, přes 80 nových příběhů vzniklo v rámci vzdělá-
vacího programu Post Bellum Příběhy našich sousedů. Čtyřicet tři pamětníků dodali kolegové ze slovenské pobočky Post Bellum, několik 
desítek pamětníků pak pochází z projektů tuzemských partnerů (Skautský institut, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, v.v.i. – zde byly zpracovány starší záznamy vzpomínek československých antifašistů německého původu). Během loňského 
roku na portálu Paměť národa také přibyla svědectví pamětníků natočená v rámci mezinárodních projektů:

20. století ve vzpomínkách příslušníků české menšiny v Srbsku
Cílem projektu bylo zaznamenat paměť lidí, kteří patří k české menšině v Srbsku.  Naši dokumentaristé vedli s pamětníky životopisné 
rozhovory s cílem zachytit v nich vnitřní vývoj této národnostní skupiny ve 20. století, ale i to, jak tato menšina ovlivňovala aktuální spo-
lečensko-politickou situaci v bývalé Jugoslávii a v Československu. Zachytili jsme 15 pamětníků, převážně z Vojvodiny, ale i z Bělehradu. 
Někteří stále mluví plynně česky, někteří už téměř vůbec. 

Romská paměť: vzpomínky Romů ve středoevropské perspektivě 
Po celý rok 2017 jsme také zaznamenávali vzpomínky romských pamětníků ze států Visegrádské čtyřky, společensky aktivních v pová-
lečné a/nebo současné době. Spolu se zahraničními partnery ze slovenského Regional Centre for Roma Issues, polské Foundation for 
European Studies a maďarské 1956 Institute Foundation se podařilo natočit 43 romských pamětníků. 

Putování po pohraničních stopách československých a polských disidentů
V roce 2017 jsme intenzivně připomínali setkávání československých a polských disidentů, kteří se v 70. a 80. letech scházeli na  tzv. 
cestách Československo-polského přátelství. Jejich setkávání byla primárně zpracována v rámci mobilní aplikace Paměť národa, dalším 
výstupem se stala výstava Milý příteli na Borůvkové hoře – v rámci setkání československých a polských disidentů po 30 letech. Vznikly 
nové nahrávky i tištěné brožurky, které jsme distribuovali v informačních centrech v Krkonoších a Jeseníkách. V listopadu pak proběh-
la ve Vratislavi na téma československého a polského disentu konference, kterou jsme zorganizovali s polským partnerem, organizací 
Ośrodek Pamięć i Przyszłość.

Paměť kubánského národa – nástroj pro transformaci kubánské společnosti ke skutečné svobodě
Dokumentaci kubánských odpůrců totality považujeme za jeden z nejvýznamnějších zahraničních projektů roku 2017. Kromě zástupců 
Paměti národa se na něm podílí Florida International University a je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci 
Programu transformační spolupráce. Natočili jsme 21 osobních příběhů a zkušeností disidentů vzdorujících totalitnímu režimu na Kubě 
(např. Santiaga Alvareze, Rosu Maríu Payá, Grace Piney a další) a zároveň jsme proškolili několik dokumentaristů přímo z Kuby a z Miami, 
aby mohli sami natáčet své pamětníky.



141Přehled vybraných prezentací projektu Paměť národa (konference, přednášky, workshopy, akce pro 
veřejnost)
− 3. dubna 2017 – konference Memory, Conflict and Reconciliation na půdě Florida International University v Miami, USA
− 3.–6. dubna 2017 – školení dokumentaristů projektu 20. století ve vzpomínkách příslušníků české menšiny v Srbsku, Bělehrad, Srbsko
− 27. dubna 2017 – konference Příběh války, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
− 20. května 2017 – Běh pro Paměť národa, Praha, obora Hvězda
− 25. května 2017 – Vyhlašování soutěže pro veřejnost Příběhy 20. století, Praha, dům U Kamenného zvonu
− 16.–18. června 2017 – exkurze Klubu přátel Paměti národa – Herlíkovice, Vrchlabí, Špindlerův Mlýn
− září–prosinec 2017 – dokumentární TV cyklus Příběhy 20. století věnovaný tématu normalizace, 16 dílů, vysíláno na ČT 2
− 21.–22. října – exkurze Klubu přátel Paměti národa – Javoříčko, Litovel, Loštice, Vranová Lhota
− 10.–11. listopadu 2017 – veřejná prezentace v rámci sbírky ke Dni válečných veteránů – Praha a další místa v ČR
− 15. listopadu 2017 – beseda o Paměti národa v rámci přednáškového cyklu Zvěsti staré a nové, Soběslav, Blatské muzeum
− 17. listopadu 2017 – veřejná prezentace Paměti národa v rámci festivalu Korzo Národní – Díky, že můžem, Praha, piazzetta Národ-

ního divadla
− 17. listopadu 2017 – osmý ročník udílení Cen Paměti národa, Praha, Národní divadlo (přímý přenos ČT, RTVS a Českého rozhlasu)
− 30. listopadu 2017 – workshop Let Me Tell You Story: 4 Stories from behind the Iron Curtain v rámci mezinárodního programu Evrop-

ské unie Erasmus+, Ostrava, Centrum Pant
− 1.–2. prosince 2017 – valná hromada dokumentaristů Paměti národa



142 Příloha č. 15 – Zahraniční návštěvy a exkurze v ÚSTR 2017

18. ledna 2017 vedla Ilana Seelinger z Oddělení vzdělávání ÚSTR historický seminář pro zahraniční studenty z Prague College.  

14. února 2017 se náměstek ředitele ÚSTR Ondřej Matějka setkal s  ředitelkou kanceláře předsedy Parlamentu Chorvatské republiky 
Petrou Mandić a radou chorvatského velvyslanectví v ČR Borisem Belanićem. Hovořili o české zkušenosti se zpřístupňováním archivů 
komunistických bezpečnostních složek.

20. dubna 2017 Karina Hoření z Oddělení vzdělávání ÚSTR přednášela zahraničním studentům Filozofické fakulty UK o lustracích.

22. května–5. června 2017 pobýval v  ÚSTR Flagg Taylor z  katedry politologie americké Skidmore College. V  Ústavu se věnoval 
výzkumu disentu.

23. května 2017 navštívili ÚSTR zástupci United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu a jednali o další spolupráci týkající 
se digitalizace archiválií.

29. května 2017 Karina Hoření z Oddělení vzdělávání ÚSTR a Jitka Bílková z Archivu bezpečnostních složek seznámily studující ze Seattle 
Pacific University v USA s historií komunismu.

8. června 2017 se	ředitel	ÚSTR	Zdeněk	Hazdra	setkal	s čínskými	vězni	svědomí	Enverem	Tohtim	a Annie	Yang.	

30. června 2017 uspořádal Čeněk Pýcha z Oddělení vzdělávání ÚSTR historickou přednášku pro skupinu zahraničních studujících z Ma-
sarykovy univerzity v Brně.

4. července 2017 navštívila	Archiv	bezpečnostních	složek	slavistka	Karen	von	Kunes	z americké	Yale	University,	nad	archivními	materiály	
diskutovali s Adamem Hradilkem z ÚSTR.

13. července 2017 přijal ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra ředitele Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice pana 
Chung-I Wanga a představil mu činnost Ústavu.

21. srpna 2017 ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra přivítal na půdě Ústavu ukrajinského disidenta Zorjana Popaďjuka, který byl v roce 1973 od-
souzen za protest proti srpnovému vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Setkání se zúčastnili také badatelé Adam Hradilek 
a Štěpán Černoušek. Týž den večer vystoupil pan Popaďjuk před zcela zaplněným sálem Knihovny Václava Havla.

22. srpna 2017 badatel Štěpán Černoušek prezentoval projekt zaměřený na výzkum táborů Gulag pracovnicím ukrajinských muzeí 
v rámci jejich studijního pobytu v ČR.

7. září 2017 diskutoval náměstek ředitele ÚSTR Ondřej Matějka s barmskými poslanci o české zkušenosti s reflexí komunistické minulosti. 

22. září 2017 zorganizovalo latinskoamerické oddělení Člověka v tísni návštěvu stážistů z Kuby v ÚSTR. S aktivitami Ústavu je seznámil 
historik Ondřej Vojtěchovský.

26.–27. září 2017 navštívil ÚSTR a ABS ředitel Muzea SNP v Banské Bystrici Stanislav Mičev, který řediteli ÚSTR Zdeňku Hazdrovi předal 
záznamy o československých občanech internovaných v táborech GUPVI. Tiskové konference se zúčastnil i Ondrej Krajňák ze slovenského 
Ústavu pamäti národa.

6. listopadu 2017 se Štěpán Černoušek setkal s Annou Slafer a Jacqueline V. Eyl z International Spy Museum ve Washingtonu, D.C. Obě 
dámy se zajímaly také o činnost Archivu bezpečnostních složek.

9. listopadu 2017 prezentoval Ondřej Matějka činnost ÚSTR občanským aktivistům z Egypta a poté s nimi debatoval o reflexi historie 
a problémech přechodu k demokratickému režimu.



14313. listopadu 2017 diskutovala Karina Hoření s občanskými aktivisty z Kuby o vnímání minulosti a o tom, jak o ní učit ve škole.

14. listopadu 2017 se ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra setkal s běloruským opozičním politikem Vincukem Viačorkou. Pan Viačorka převzal 
Cenu ÚSTR za svobodu, demokracii a lidská práva na slavnostním večeru v Senátu Parlamentu České republiky.

6. prosince 2017 se badatel ÚSTR Štěpán Černoušek zúčastnil setkání s Raisou Michajlovskou z běloruského dokumentačního centra, 
které se konalo u ředitelky Archivu bezpečnostních složek Světlany Ptáčníkové.

7. prosince 2017 Adam Hradilek a Karina Hoření představili skupině ukrajinských učitelů historie aktivity ÚSTR s důrazem na vzdělávací 
projekty.

15. prosince 2017 navštívil ÚSTR vedoucí IT projektů Mezinárodního Memorialu (Moskva, Rusko) Alexandr Miťkovskij. Návštěva se týkala 
spolupráce v oblasti databází obětí sovětského represivního režimu.



144 Příloha č. 16 – Zahraniční služební cesty – podrobný přehled

Zahraniční služební cesty 2017

Místo Termín Účastníci za ÚSTR Účel

Londýn,  
Velká Británie

6. 1. 2017 Alfons Adam Studium archivních materiálů v National Archives pro potřeby realizace projektu 
Nucená práce 

Berlín, 
Německo

11.–13. 1. 2017 Vojtěch Ripka Účast na úvodním semináři projektu Research in Action – Fighting Antigypsyism and 
Antisemitism in the Czech Republic

Berlín, 
Německo

11.–14. 1. 2017 Karina Hoření Účast na úvodním semináři projektu Research in Action – Fighting Antigypsyism 
and Antisemitism in the Czech Republic, metodologická konzultace k projektu 
s dr. Patrickem Siegelem 

Bratislava, 
Slovensko

17. 1. 2017 Zdeněk Hazdra, 
Ondřej Petržilka

Předání Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů panu Martinu Jancovi

Banská Bystrica, 
Slovensko

17.–18. 1. 2017 Adam Hradilek Studium archivních materiálů z fondu Univerzity Mateja Bela za účelem realizace 
projektu Čechoslováci v Gulagu a přípravy stejnojmenného dokumentárního cyklu

Leeds,  
Velká Británie

19.–21. 1. 2017 Michal Louč Účast na konferenci Exploring Experiences of Repressions in the Soviet Union and 
Communist Eastern Europe s příspěvkem The Oral Histories and Places of Memory of the 
Former Czechoslovak Political Prisoners

Tokio,  
Japonsko

21.–29. 1. 2017 Petr Blažek Přednáška ke 40. výročí vzniku Charty 77 na Velvyslanectví ČR v Tokiu, setkání 
s místními bohemisty

Rzeszów, 
Polsko

27.–29. 1. 2017 David Svoboda Účast na X. ročníku mezinárodního sympozia Forum Europa – Ukraina v rámci panelu 
Public Diplomacy and Historical Policy. How to Overcome the Legacy of Old Conflicts?

Drážďany, 
Německo

6. 2. 2017 Pavla Plachá Odborná konzultace a příprava mezinárodního workshopu k projektu Databáze 
a dokumentace popravených Čechoslováků – obětí nacistického justičního aparátu

Riga,  
Lotyšsko

6.–9. 2. 2017 Jan Dvořák Zahájení výstavy Židé v Gulagu a prezentace příspěvku k tématu, studium archivních 
materiálů v Národním archivu Lotyšska za účelem realizace projektu Čechoslováci 
v Gulagu

Bratislava, 
Slovensko

10.–12. 2. 2017 František Stárek Projekce dokumentárních filmů Divoký východ a Nad Tatrou sa blýska s doprovodnou 
přednáškou ke košickému undergroundu, pracovní schůzka se zástupci slovenské 
televize ohledně vysílání výše uvedených dokumentů na Slovensku, rozhovor 
s badateli z ÚPN 

Vratislav, Polsko 15.–16. 2. 2017 Štěpán Černoušek Prezentace webového portálu Gulag Online a projektu Středoevropská mapa Gulagu

Vídeň, 
Rakousko

15.–17. 2. 2017 Jan Zumr Studium archivních dokumentů za účelem realizace projektu Nacistický bezpečnostní 
aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava

Londýn,  
Velká Británie

25. 2.–11. 3. 
2017

Muriel Blaive Pracovní jednání s britskými kolegy, pracovní pobyt v British Library v rámci projektu 
Vládnoucí a ovládaní v Československu a Polsku (1945–1968): Praktické a metodologické 
výzvy při historizaci komplexu vztahů, podpořeného Grantovou agenturou 
České republiky 

Dachau, 
Německo

1.–3. 3. 2017 Alfons Adam Účast na mezinárodní konferenci Authentizität als Kapital historischer Orte  

Mnichov, 
Německo

6.–7. 3. 2017 Alfons Adam Účast na pódiové diskuzi NS-Zwangsarbeit in der Erinnerung in Böhmen und Bayern

Lvov, Ukrajina; 
Varšava, Polsko

11.–31. 3. 2017 David Svoboda Přednášková činnost (příspěvky National Identity and Post-communist Transformation 
in the Czech Republic a Searching for ´National Memory´: The Politics of History in the 
Czech Republic), studium archivních dokumentů
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Varšava,  
Polsko

12.–16. 3. 2017 Jakub Jareš,  
Václav Sixta

Účast na mezinárodní konferenci Museums and Their Publics at Sites of Conflicted 
History a participace na organizaci workshopu Curatorial Dreaming, odborná analýza 
navštívených muzeí (Muzeum Varšavského povstání a Muzeum historie polských 
Židů); příspěvek V. Sixty na konferenci Museums and Their Publics at Sites of Conflicted 
History s názvem Virtual Museums and Their Publics 

Vídeň, 
Rakousko

15.–18. 3. 2017 Vojtěch Ripka Prezentace metodiky pro učitele o antikomunistickém odboji v Československu 
na mezinárodní konferenci Violent Resistance: From the Baltics to the Central and 
South Eastern Europe 1945–1956, prezentace dvou případových studií včetně 
didaktického zpracování

Vídeň, 
Rakousko

15.–19. 3. 2017 Karina Hoření Prezentace metodiky pro učitele o antikomunistickém odboji v Československu 
na mezinárodní konferenci Violent Resistance: From the Baltics to the Central and South 
Eastern Europe 1945–1956, prezentace dvou případových studií včetně didaktického 
zpracování 

Cieszyn, Polsko 21.–22. 3. 2017 Alfons Adam Studium archivních dokumentů pro účely realizace projektu Nucená práce

Vídeň, 
Rakousko

22.–23. 3. 2017 Zdeněk Hazdra Účast v diskuzi s přednáškou věnovanou tématu výstavy Ve znamení tří deklarací. 
Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu 

Tallinn, 
Estonsko

22.–24. 3. 2017 Adam Hradilek Zahájení výstavy Židé v Gulagu, pracovní jednání s historiky, diplomaty i členy místní 
židovské komunity, jednání o spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Estonsku

Mnichov, 
Německo

23.–24. 3. 2017 Eliška Borovková, 
Kamil Činátl, 
Karina Hoření, 
Jakub Jareš,  
Jiří Maha,  
Čeněk Pýcha, 
Vojtěch Ripka, 
Václav Sixta, 
Michaela Veselá

Studium současných německých muzeí pro potřeby realizace projektu D21

Miami,  
USA

1.–6. 4. 2017 Michal Šmíd Prezentace projektu Paměť národa na konferenci Memory, Conflict and Reconciliation; 
příprava dokumentačního projektu Paměť kubánského národa – nástroj k transformaci 
kubánské společnosti na cestě ke skutečné svobodě a jednání se zástupci Florida 
International University o spolupráci; natáčení rozhovorů s oponenty současného 
kubánského režimu; předání znalostí a zkušeností v oboru dokumentaristiky 
pamětníků představitelům kubánské komunity

San Sebastian, 
Španělsko

2.–7. 4. 2017 Jaroslav Najbert, 
Čeněk Pýcha 

Účast na 24. výroční konferenci Euroclio Intersections: How Can History Education 
Change Today? Prezentace prototypu aplikace HistoryLab.cz v rámci workshopu 
The Challenges of Educating with Digital Technologies and Primary Sources

Bělehrad, 
Srbsko

3.–6. 4. 2017 Barbara 
Šabachová

Účast na workshopu k zaškolení nových dobrovolníků pro natáčení pamětníků z řad 
české menšiny v Srbsku, prezentace projektu Paměť národa

Berlín, 
Německo

6.–7. 4. 2017 Ondřej Matějka Účast na zasedání Vědecké rady spolkové nadace Stiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung

Lvov,  
Ukrajina

9.–12. 4. 2017 Štěpán Černoušek, 
Jan Dvořák,  
Adam Hradilek 

Zkouška techniky potřebné k digitalizaci archivních materiálů v Archivu SBU ve Lvově, 
jednání o spolupráci s pracovníky Muzea věznice na Lonckého 

Košice, 
Slovensko

10.–13. 4. 2017 Petr Blažek Účast na semináři o sebeupálení Michala Levčíka a na následné diskuzi, pořízení 
fotodokumentace míst spojených s životem Michala Levčíka

Banská Bystrica, 
Slovensko

25.–28. 4. 2017 Jiří Urban Účast na mezinárodní konferenci Slovensko a Európa v roku 1947 s příspěvkem Závody 
Selských jízd a svévole Noskova Ministerstva vnitra

Banská Bystrica, 
Slovensko

26.–27. 4. 2017 Zdeněk Hazdra, 
Ondřej Petržilka

Účast na tiskové konferenci věnované vyhodnocení výzkumného projektu Slováci 
v zajateckých táborech NKVD v letech 1939–1956, realizované Muzeem SNP v Banské Bystrici

New	York,	 
USA

29. 4.–8. 5. 2017 Muriel Blaive Studium odborné literatury, účast na mezinárodním kongresu Association for the Study 
of Nationalities s vystoupením v rámci panelu History, Memory and Conscience: From 
History to an Idealized ´Historical Truth´ in the Czech Republic
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Palo Alto, 
Berkeley, 
USA

2.–6. 5. 2017 Vojtěch Ripka Účast na konferenci Teaching History in the 21st Century s příspěvkem: Violent 
Resistance: From the Baltics to the Central and South Eastern Europe 1946–1956,  
vedení workshopu o práci s on-line pomůckou Socialism Realised, studium 
archivních dokumentů

Brusel,  
Belgie

4.–5. 5. 2017 Zdeněk Hazdra, 
Jakub Jareš

Účast na slavnostním otevření Domu evropské historie 

Bratislava, 
Slovensko

5.–6. 5. 2017 Jaroslav Pinkas Vystoupení na didaktické konferenci pro slovenské učitele dějepisu Obetovali 
najvzácnejšie s příspěvkem Etické parametry hodnocení v soudobých dějinách

Berlín, 
Německo

8.–13. 5. 2017 Jan Zumr Studium archivních dokumentů pro potřeby realizace projektu Nacistický bezpečnostní 
aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava

Bělehrad, 
Srbsko

14.–17. 5. 2017 Livia Vrzalová Účast na odborné konferenci pro knihovníky

Mnichov, 
Německo

19. 5. 2017 Ondřej Matějka Účast na zasedání kuratoria Collegia Carolina 

Drážďany, 
Německo

22. 5. 2017 Pavla Plachá Konzultace s projektovým partnerem v rámci realizace projektu Dokumentace 
a databáze československých občanů popravených v době nacionálního socialismu 
v Drážďanech

Berlín, 
Německo

29. 5.–2. 6. 2017 Alfons Adam Studium archivních materiálů za účelem realizace projektu Nucená práce

Vídeň, 
Rakousko

31. 5.–4. 6. 2017 Petr Placák Studium archivních materiálů za účelem realizace projektu Opus Bonum

Londýn,  
Velká Británie

31. 5.–12. 6. 2017 Petr Anev Studium archivních materiálů za účelem realizace projektu Zánik agrární strany a pád 
československé demokracie

Tartu, Estonsko; 
Riga, Lotyšsko

3.–9. 6. 2017 Ondřej 
Vojtěchovský 

Účast na mezinárodní konferenci Second Annual Tartu Conference on Russian and East 
European Studies. The Russian Revolution and Its Legacies: Taking Stock a Century Later 
s příspěvkem v rámci panelu The Legacy of the October Revolution: Different Countries, 
Different Stories

Ravenna,  
Itálie

5.–9. 6. 2017 Andrea Průchová, 
Čeněk Pýcha, 
Václav Sixta

Účast na 4. výroční konferenci IFPH s příspěvkem A. Průchové Remediation of Historical 
Photos of ´Occupations´ in the Czech Modern History, Č. Pýchy Reframing Family Albums 
in Public Exhibitions, V. Sixty Virtual Museums and Their Publics, organizace panelu 
Circulation of Photographic Albums and Corpuses in New Contexts of Public Space and 
Museum Exhibitions

Brusel,  
Belgie

6.–8. 6. 2017 Ondřej Matějka Účast na konferenci Violence in 20th Century European History: Commemorating, 
Documenting, Educating. European Remembrance Symposium of European Institutions 
Dealing with 20th Century History s příspěvkem na téma stavu dokumentace násilí 
ve 20. století v České republice

Jyväskylä, 
Finsko

6.–9. 6. 2017 Karina Hoření, 
Vojtěch Ripka

Prezentace činnosti Oddělení vzdělávání na konferenci Meaning, Thinking and Learning 
in History, organizace semináře o on-line vzdělávacím prostředí Socialism Realised, 
prezentace aplikace HistoryLab.cz

Freiburg, 
Německo

18.–23. 6. 2017 Alfons Adam Studium archivních dokumentů za účelem realizace projektu Nucená práce

Vídeň, 
Rakousko

20.–21. 6. 2017 Ondřej Matějka Jednání Stálé konference českých a rakouských historiků – jednání o chystané 
konferenci a připravované publikaci k česko-rakouským dějinám

Brémy, 
Německo

26.–28. 6. 2017 Jaromír Mrňka Studium odborné literatury, odborná přednáška v rámci Kolloquium der FSO,  
odborná konzultace s prof. dr. M. Winkler

Glasgow,  
Velká Británie

28. 6.–1. 7. 2017 Alfons Adam Účast na mezinárodní konferenci Dark Tourism Sites Related to the Holocaust, the Nazi 
Past and World War II: Visitation s příspěvkem Places with ´Big Economical Potential´ – 
The (Re)discovery of Nazi Crimes Sites in the Czech Republic
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Trenčín, 
Slovensko

4. 7. 2017 Jan Vondryska Deinstalace výstavy Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77 ve Zlíně a převoz výstavy a její 
instalace v Trenčíně

Windhaag, 
Rakousko

6.–7. 7. 2017 Michal Hroza Instalace a zahájení výstavy Noch sind wir im Krieg, jednání s partnerskými institucemi 
o další spolupráci

Noicàttaro,	
Itálie

20.–25. 7. 2017 Stanislava 
Vodičková

Instalace a zahájení výstavy Dittatura vs Speranza, účast na mezinárodní konferenci 
o nových mučednících 20. století, pracovní jednání s velvyslancem ČR JUDr. Pavlem 
Vošalíkem ohledně přípravy mezinárodní výstavy, která se uskuteční v roce 2018 
ve spolupráci ČR, Maďarska, Polska a SR (V4)

Mnichov, 
Německo

21.–27. 7. 2017 Jaromír Mrňka Studium archiválií, pracovní porada na GSOS

Bratislava, 
Slovensko

1. 8. 2017 Marie Bočková, 
Tereza Pavlíčková, 
Jan Synek

Studium archivních dokumentů pro potřeby zpracování hesel do projektu 
Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989

Londýn,  
Velká Británie

23. 8.–4. 9. 2017 Muriel Blaive Pracovní jednání s britskými kolegy, pracovní pobyt v British Library v rámci projektu 
Vládnoucí a ovládaní v Československu a Polsku (1945–1968): Praktické a metodologické 
výzvy při historizaci komplexu vztahů, podpořeného Grantovou agenturou 
České republiky 

Bratislava, 
Slovensko

28. 8. 2017 Jakub Jareš Účast na zasedání přípravného výboru mezinárodní konference Odvaha 
k odpovědnosti. Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století

Banská Bystrica, 
Slovensko

28.–30. 8. 2017 Zdeněk Hazdra, 
Jan Vajskebr

Účast na oslavách 73. výročí vypuknutí Slovenského národního povstání, jednání 
o připravované návštěvě pracovníků Muzea SNP v ÚSTR a ABS

Varšava,  
Polsko

4.–8. 9. 2017 Alfons Adam Účast na workshopu Victims of the Holocaust and Nazi Crimes: New Resources for 
Polish and East European Scholars

Bratislava, 
Slovensko

11.–14. 9. 2017 Jaroslav Pažout Studium archivních materiálů za účelem realizace projektu Československá justice 
v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu

Berlín, 
Německo

22.–24. 9. 2017 Adam Hradilek Pracovní jednání s partnery o budoucí spolupráci na novém společném projektu 

Varšava,  
Polsko

24. 9.–2. 10. 2017 Matěj Bílý Studium archivních dokumentů a odborné literatury za účelem realizace projektu 
Varšavská smlouva 1958–1991

Budapešť, 
Maďarsko

25.–27. 9. 2017 Stanislava 
Vodičková, 
Markéta 
Doležalová, 
Michal Sklenář

Účast na mezinárodním workshopu organizovaném Evropskou sítí paměti a solidarity 
za účelem diskuze o možnostech společných výzkumných aktivit, s příspěvkem 
M. Doležalové na téma křesťanů a lidskoprávních aktivit, s prezentací S. Vodičkové 
k projektu Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1939–1989) 
a příspěvkem M. Sklenáře na téma zdrojů a vývoje proticírkevní propagandy

Gdyně,  
Polsko

26. 9.–1. 10. 2017 Petr Blažek Účast na mezinárodním filmovém festivalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci včetně 
moderace besedy a diskuze o dokumentárním filmu Země bez hrdinů, země bez 
zločinců (o skupině bratrů Mašínů) a o filmu Bratříček Karel (o Karlu Krylovi)

Vratislav,  
Polsko

27.–30. 9. 2017 Alfons Adam Účast na mezinárodní konferenci Cycles of Commemoration. Forced Labor in 
Europe during World War II. International Forum s příspěvkem Strangers in Bohemia, 
Remembering Nazi-Forced Labour on a European Scale 

Gdaňsk,  
Polsko

28.–29. 9. 2017 Milan Bárta, 
Ondřej Matějka,  
Libor Svoboda 

Vystoupení v rámci diskuzního večera věnovaného 40. výročí Charty 77 
a československo-polským vztahům v 70. a 80. letech 20. století

Drážďany, 
Německo

2. 10. 2017 Pavla Plachá Odborná konzultace a příprava žádosti o finanční podporu projektu Dokumentace 
a databáze československých občanů popravených v období nacionálního socialismu

Lvov,  
Ukrajina

2.–6. 10. 2017 Štěpán Černoušek, 
Jan Dvořák,  
Milan Hájek, 
Adam Hradilek

Příprava a zahájení digitalizace fondu GDA SBU, zaškolení pracovníků Archivu SBU 
v práci se skenery  
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Murau, 
Rakousko

2.–7. 10. 2017 Zdeněk Hazdra Studium archivních dokumentů za účelem přípravy kolektivní monografie 
Lex Schwarzenberg a pozemkové změny v Československu po roce 1945

Berlín, 
Německo

10.–11. 10. 2017 Jakub Jareš Účast na mezinárodní konferenci O stavu politiky dějin v České republice s příspěvkem 
Geschichtspolitik und neuer Nationalismus im gegenwärtigen Europa

Budapešť, 
Maďarsko

12.–14. 10. 2017 Muriel Blaive Účast na mezinárodní konferenci MGV Kongress s příspěvkem Komárno: A Flagship 
of Symbolic Politics at the Slovak-Hungarian Border

Kyjev, Lvov, 
Ukrajina

15.–20. 10. 2017 Štěpán Černoušek, 
Jan Dvořák, Adam 
Hradilek

Pracovní jednání o vydání společného sborníku (SBU a ÚSTR), digitalizace Archivu SBU, 
pracovní jednání ohledně připomínky roku 1968 a masové vraždy Čechů v Žitomíru, 
účast na tiskové konferenci ve Lvově 

Berlín, 
Německo

15.–23. 10. 2017 Matěj Bílý Studium archivních dokumentů za účelem realizace projektu  
Varšavská smlouva 1958–1991

Bělehrad, 
Srbsko

15.–26. 10. 2017 Ondřej 
Vojtěchovský

Studium archiválií, pracovní jednání se srbskými kolegy

Budapešť, 
Maďarsko

19.–24. 10. 2017 Jakub Šlouf Účast na mezinárodní konferenci Together for the Future of Europe – Anti-communist 
Fights for Freedom 1956 s příspěvkem Czechoslovakian Revolt against the Currency Reform 
in 1953, uctění památky 61. výročí maďarské revoluce 1956 

Poznaň, Polsko 23.–25. 10. 2017 Petr Placák Účast na mezinárodní konferenci Den Charty 77 s příspěvkem o Chartě 77

Kyjev, Kaniv, 
Ukrajina

4.–9. 11. 2017 Petr Blažek Studium archiválií, pracovní jednání ohledně přednášky, jež se uskuteční v roce 2018

Chicago, USA 4.–12. 11. 2017 Muriel Blaive Účast na mezinárodní konferenci 49th Annual ASEEES Convention 

Chicago,  
USA

5.–13. 11. 2017 Matěj Bílý Účast na mezinárodní konferenci 49th Annual ASEEES Convention s příspěvkem 
k tématu výzkumu regionálních dějin KSČ a lokálních stranických elit 
ve 40. a 50. letech, studium odborné literatury

Bratislava, 
Slovensko

6.–9. 11. 2017 Markéta 
Doležalová,  
Martin Jindra, 
Stanislava 
Vodičková 

Účast na mezinárodní konferenci k 500. výročí reformace „Tu stojím, inak nemôžem…“, 
koordinace české části konference, přednesení příspěvků na téma perzekuce církví 
ve 20. století

Chicago, USA 9.–13. 11. 2017 Alfons Adam Účast na mezinárodní konferenci 49th Annual ASEEES Convention

Mnichov, 
Německo

12.–17. 11. 2017 Jaromír Mrňka Studium odborné literatury

Nitra, 
Slovensko

13.–14. 11. 2017 Jaroslav Pinkas Organizace dvou seminářů na téma využití filmu ve výuce dějepisu 

Berlín, 
Německo

13.–18. 11. 2017 Jan Zumr Studium archivních dokumentů za účelem realizace projektu Nacistický bezpečnostní 
aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava

Londýn,  
Velká Británie

19.–27. 11. 2017 Muriel Blaive Pracovní pobyt v British Library v rámci projektu Vládnoucí a ovládaní v Československu 
a Polsku (1945–1968): Praktické a metodologické výzvy při historizaci komplexu vztahů, 
podpořeného Grantovou agenturou České republiky 

Lvov,  
Ukrajina

22.–25. 11. 2017 Štěpán Černoušek, 
Milan Hájek

Kontrola digitalizace fondu Jevreji v Archivu SBU, kontrola a kalibrace technického 
vybavení pracoviště 

Mohuč, 
Německo

22.–26. 11. 2017 Karina Hoření Účast na mezinárodní konferenci Akteure und Institutionen visueller Medien im 
[deutsch-]tschechischen Kontext s prezentací projektu HistoryLab.cz 

Tel Aviv,  
Izrael

24.–30. 11. 2017 Jan Horník Natáčení rozhovorů s pamětníky – bývalými československými občany –  
na téma holocaust a emigrace a vznik Státu Izrael

Košice, 
Slovensko

26.–27. 11. 2017 Zdeněk Hazdra, 
Ondřej Petržilka

Předání Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů panu Tiboru Kováčovi

Vratislav, Polsko 27.–29. 11. 2017 Petr Blažek Účast na mezinárodní konferenci O dějinách Polsko-československé solidarity
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Mnichov, 
Německo

27. 11.–1. 12. 2017 Jan Zumr Studium archivních dokumentů za účelem realizace projektu Nacistický bezpečnostní 
aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava

Mnichov, 
Německo

28.–29. 11. 2017 Blanka Mouralová Účast na zasedání Vědecké rady Sudetoněmeckého muzea, neformální jednání 
s řešiteli muzejní expozice, jednání o možnosti vzniku nové evropské instituce v ČR

Vratislav,  
Polsko

28.–29. 11. 2017 Barbara 
Šabachová

Závěrečná konference k projektu Putování po pohraničních stopách československých 
a polských disidentů

Budapešť, 
Maďarsko

28.–30. 11. 2017 Karina Hoření Účast na zasedání expertní skupiny Evropské komise za účelem prezentace výsledků 
výzkumu o efektivnosti školních programů k prevenci xenofobie 

Vratislav,  
Polsko

28. 11.–1. 12. 2017 Markéta 
Doležalová, 
Stanislava 
Vodičková 

Účast na mezinárodním kongresu Dějiny – Paměť – Vědomí, jednání o budoucí 
spolupráci na přípravě konference 

Ulm,  
Německo

30. 11.–2. 12. 2017 Kristýna Bušková, 
Michal Louč,  
Klára Pinerová

Natáčení	rozhovoru	s pamětníkem	za účelem	realizace	projektu	GA	ČR	17-26073Y 
Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992. Systémové a individuální 
adaptace

Bukurešť, 
Rumunsko

3.–5. 12. 2017 Blanka Mouralová Účast ABS a ÚSTR v diskuzi o zavádění evropské směrnice GDPR o ochraně osobních 
údajů a v diskuzi o společném webovém portálu Evropské sítě

Bratislava, 
Slovensko

4.–6. 12. 2017 Jaroslav Pažout Studium archivních dokumentů pro potřeby realizace projektu Československá justice 
v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu

Bělehrad,  
Srbsko

8.–11. 12. 2017 Barbara 
Šabachová

Účast na evaluačním workshopu a natáčení rozhovorů

Varšava, Polsko 10.–12. 12. 2017 Muriel Blaive Schůze mezinárodní akce COST (NEP4DISSENT) 

Mnichov, 
Německo

10.–13. 12. 2017 Eva Vybíralová Pořizování kopií archivních dokumentů

Užhorod, 
Ukrajina

10.–16. 12. 2017 Adam Hradilek Příprava digitalizace archiválií v Užhorodě, která bude zahájena po skončení 
digitalizace ve Lvově v únoru 2018

Bratislava, 
Slovensko

11.–12. 12. 2017 Čeněk Pýcha, 
Vojtěch Ripka

Účast na semináři Aktuálne výzvy vyučovania dejepisu a náuky o spoločnosti 
s příspěvkem Historické prameny jako výzva pro současný dějepis, prezentace aplikace 
HistoryLab.cz

Bratislava, 
Slovensko

12.–13. 12. 2017 Tereza Pavlíčková, 
Jan Synek

Studium archivních dokumentů pro potřeby zpracování hesel do projektu 
Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989

Lvov, Ukrajina 17.–19. 12. 2017 Štěpán Černoušek Průběžná kontrola procesu digitalizace fondu Jevreji (Archiv SBU)
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Akvizice a delimitace archiválií a archivních souborů – plánované vnější

Oddělení Popis Termín Poznámka 
k průběhu

Převzato 
bm

Bm 
k odeslání

Získaných 
UJ (karton, 
balík atd.)

Odeslaných 
UJ (karton, 
balík atd.)

1. oddělení Akvizice archiválií 
bývalé Správy 
vyšetřování Státní 
bezpečnosti  
a krajských útvarů StB 
od soudů a státních 
zastupitelství

průběžně   neprobí-
halo

 

Vypracování 
protokolů o provedení 
skartačního řízení

průběžně počet 
proto-
kolů

1   

2. oddělení Delimitační a skartační 
řízení u útvarů PČR. 
Akvizice a řádná 
kontrola archiválií 
předaných útvary 
Cizinecké policie ČR.

12/2017 100  12 bm  100 
kartonů

 

3. oddělení Skartační řízení 
u útvarů MV a Policie 
ČR, popř. u obecních 
úřadů obcí s rozšířenou 
působností (agenda 
OP a ŘP, archiválie 
útvarů pasů a víz), 
vnější delimitace 
archiválií z jiných 
archivů a institucí

průběžně   13,26 bm  124 
balíků

 

Vypracování 
protokolů o provedení 
skartačního řízení

průběžně počet 
proto-
kolů

8  

Akvizice a delimitace archiválií a archivních souborů – neplánované vnější

Oddělení Popis/původce Termín Poznámka 
k průběhu

Bm 
k převzetí

Bm 
k odeslání

Získaných 
UJ (karton, 
balík atd.)

Odeslaných 
UJ (karton, 
balík atd.)

1. oddělení Akvizice archiválií bývalé 
StB od UZSI (sbírky I. S SNB, 
Objektové svazky) a jejich 
archivace

průběžně   6,2 bm  51 kartonů  

Souhrn – akvizice vnější

1. oddělení 6,2 bm  51 kartonů

2. oddělení 12 bm  100 kartonů

3. oddělení 13,26 bm  124 balíků

ABS 31,46 bm  151 kartonů, 
124 balíků
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Zpracovávání a zpřístupňování archivních souborů

Oddělení Popis Termín Celkový rozsah Hotovo Plán. rozsah 
zpracování

Poznámka

1. oddělení Zpracovávání podkladů pro 
archivní pomůcku: Zpravodajská 
správa Generálního štábu ČSLA – 
neoperativní část (část fondu NAD 
583)

12/2017 405 kartonů 84 kartonů 100 kartonů Nad rámec plánu 
zpracováno 
celkem 
107 kartonů. 
Celkem 
zpracováno 
275 kartonů. 
Zbývá 30 kartonů.

Zpracovávání podkladů pro archivní 
pomůcku: MTH (materiály trvalé 
hodnoty) I. správy MV (část fondu 
NAD 595 I. správa SNB – operativní 
svazky)

12/2017 459 kartonů 117 kartonů 100 kartonů  

Přidělení nových signatur archiváliím 
fondu Správy sledování MV (NAD 
238) – pokračování

12/2017 669 kartonů 797 kartonů 187 kartonů V průběhu 
inventury byly 
přidány další 
kartony, a došlo 
tedy k nárůstu 
počtu ukládacích 
jednotek celkově 
o 128 kartonů

Pokračování v tvorbě archivních 
pomůcek u fondů Vyšetřovacích 
spisů (NAD 29), příprava úvodního 
listu, popisů, tiráže, úvodu, vytvoření 
verze pro tisk a publikování 
na webových stránkách ABS

průběžně 9 soupisů 3 soupisy 4 soupisy Vytvořeny 
4 soupisy, 
probíhá korektura 
a kontrola před 
publikací

Vytváření archivní pomůcky 
a odkazové databáze části fondu: 
Skartační protokoly VKR – osobní 
svazky (část fondu III. správy SNB – 
operativní svazky v rámci NAD 426) 

12/2017 9 kartonů 4 kartony 5 kartonů  
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Oddělení Popis Termín Celkový rozsah Hotovo Plán. rozsah 
zpracování

Poznámka

2. oddělení Fond X. správy SNB (A 36 - NAD 56) 
ukončení pořádání a dokončení 
inventáře

06/2017 cca 188 kartonů 180 kartonů cca 8 kartonů 
+ inventář

Ve 3. čtvrtletí 
dohledány 
v nesetříděném 
rozsypu přírůstky 
v rozsahu 
cca 3 kartony. 
Dořazeno, 
inventář odevzdán 
k připomínkám.

Zpracování fondu A 2/10,  
dokončení archivní pomůcky

04/2017 43 kartonů 43 kartonů dokončení 
archivní 
pomůcky

Termín posunut 
s ohledem 
na situaci v úseku 
služeb veřejnosti. 
Pomůcka 
odevzdána 
ke korektuře. 
Řeší se forma 
zveřejnění.

Průzkum fondu IX. správa SNB (NAD 57) 12/2017 cca 160 kartonů 0 kartonů cca 40 kartonů Revize 41 kartonů

Průzkum a započetí zpracování 
soupisu fotografií Muzea Policie ČR

12/2017 cca 16 400 polí 0 polí 1000 polí  

Revize prozatímního inventárního 
soupisu fondu 323, příprava 
elektronické archivní pomůcky

12/2017 27 kartonů 27 kartonů revize 
soupisu

Probíhají jazykové 
korektury

Průzkum a revize prozatímního 
inventárního soupisu fondu Z-10, 
příprava elektronické archivní 
pomůcky

09/2017 119 kartonů 0 kartonů 100 kartonů Úkol odložen 
z důvodu plnění 
naléhavějších 
prací (příprava 
archiválií 
na digitalizaci 
pro agendu 262)

Průzkum a příprava kompletní 
revize a rozšíření prozatímního 
inventárního soupisu fondu 425, 
příprava elektronické archivní 
pomůcky

12/2017 cca 467 kartonů 0 kartonů 100 kartonů Zpracováno 
189 kartonů

Průzkum a příprava kompletní 
revize a rozšíření prozatímního 
inventárního soupisu fondu 134, 
příprava elektronické archivní 
pomůcky

10/2016 cca 567 kartonů 0 kartonů 80 kartonů Zpracováno 
60 kartonů
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Oddělení Popis Termín Celkový rozsah Hotovo Plán. rozsah 
zpracování

Poznámka

3. oddělení Vytvoření manipulačních seznamů 
k fondům O-StB Hodonín a O-StB 
Gottwaldov

12/2017 4,32 bm 0 bm 1,2 bm MS O-StB 
Hodonín vytvořen 
v aplikaci ELZA, 
kvůli technickým 
problémům 
(generování 
tištěné formy) 
nebylo 
pokračováno 
v tvorbě další. 
Fond StB 
Gottwaldov 
připraven k zápisu.

Průzkum neuspořádaného 
materiálu z kádrového útvaru MV 
z 50.–70. let 20. stol. (vyčlenění 
materiálů vhodných k zařazení 
do PS a materiálů příslušníků MV 
narozených před r. 1910 apod.)

12/2017 20 bm 9,8 bm 2,92 bm  

Kontrola konvertovaných inventářů 
KS SNB Ostrava, příprava elektronické 
archivní pomůcky

12/2017 27 fondů 
(inventářů)

0 z 27 fondů 
(inventářů)

6 fondů 
(inventářů)

Konverze tech-
nicky obtížnější 
z důvodu nekonzi-
stence dat – 
vysoký podíl ruční 
práce, ukončena 
až v říjnu 2017; 
1 fond vypuštěn 
a sloučen

Dokončení pořádání fondu 
19. děčínské brigády a vytvoření 
archivní pomůcky

10/2017 60 kartonů 55 kartonů 5 kartonů  

Revize a příprava archivních 
pomůcek (fondy A) pro zveřejnění 
v eBadatelně

06/2017 31 fondů 
(inventářů)

25 z 31 fondů 
(inventářů)

 6 fondů 
(inventářů)

 

4. oddělení Zpracovávání podkladů pro 
archivní pomůcku – Zpravodajská 
správa Generálního štábu ČSLA 
– neoperativní část (část fondu 
NAD 583)

12/2017 405 kartonů viz 
1. oddělení

viz 
1. oddělení

 

Zpracovávání podkladů pro 
archivní pomůcku – MTH (materiály 
trvalé hodnoty) I. správy MV (část 
fondu NAD 595 I. správa SNB 
– operativní svazky)

12/2017 459 kartonů viz 
1. oddělení

viz 
1. oddělení

 

Vytvoření manipulačního seznamu 
2. typu ke sbírce MNB

06/2017 259 kartonů 75 kartonů 189 kartonů 
+ soupis

Odloženo 
z důvodu 
personálního 
stavu oddělení
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Oddělení Popis Termín Dosavadní 
rozsah

Rozsah 
zpracování

Počet 
vytvořených 
záznamů

Poznámka 
k průběhu/
vyhodnocení

1. oddělení Příprava digitalizovaných archiválií 
pro publikaci v eBadatelně – svazky 
KR/TS

12/2017 viz 4. oddělení viz 
4. oddělení

  

2. oddělení Zpracování jmenné evidence fondu 
425

12/2017 0 z cca 467 
kartonů

100 kartonů 16 573 
záznamů

Zpracováno 
189 kartonů

Zpracování jmenné evidence fondu 
134

10/2017 0 z cca 567 
kartonů

80 kartonů 4506 
záznamů

Zpracováno 
60 kartonů

Opravy databáze kartotéky tzv. 
Studijního ústavu

průběžně cca 675 000 karet 
z cca 1 400 000

cca 240 000 
karet

cca 276 000 
karet

 

3. oddělení Doplnění rejstříků fondu A 8 06/2017 0 záznamů z cca 
350 záznamů

 600 záznamů  

Vytvoření strukturovaného popisu 
v číselníku původců (úkol AS MV)

12/2017   109 záznamů Zpracováno podle 
Metodického 
pokynu č. 3/2017 
odboru archivní 
správy MV ČR

Porovnávání souboru OEK fondu 
HS PSOH s databází OEK uloženou 
v personálním depozitáři

12/2017 10,08 bm z 11,5 
bm

1,42 bm 800 záznamů Dokončeno

4. oddělení Příprava digitalizovaných archiválií 
pro publikaci v eBadatelně – svazky 
KR/TS

12/2017 cca 21 000 z cca 
44 000 signatur

cca 23 000 
signatur

cca 20 000 
signatur

Zpracovány 
zbývající signatury, 
vynechány svazky 
s chybnými odkazy 
či duplicitami

6. oddělení Přepisy inventářů – pokračování 
v přepisech inventářů teritoriální StB 
a započetí teritoriální VB

průběžně 49 knih z cca 120 
knih

30 knih cca 93 000 Přepsáno 31 knih

Zpracování nové lustrační evidence 
Správy sledování MV (NAD 238) 
v návaznosti na ukončení pořádacích 
prací

12/2017 0 záznamů z cca 
7900 záznamů

cca 7900 
záznamů

cca 8300 Vytěženo výrazně 
větší množství 
záznamů, než se 
předpokládalo. 
Doposud 
neukončeno.

Přepisy dohledaných protokolů Plzeň nový úkol  30 knih cca 22 260 Dokončeno

Příprava fondů pro publikaci 
v eBadatelně

průběžně zpráva o výsledku V eBadatelně publikovány fondy 
A 2/4, A 2/6, části MV-KR a MV-TS

Doplňování současných 
databázových vyhledávacích 
systémů ABS

průběžně zpráva o výsledku Nejdůležitější aktualizací bylo 
doplnění kompletně přepracované-
ho rejstříku k objektovým svazkům 
do základního vyhledávače (celkem 
1 582 000 záznamů). Zároveň byly 
zrušeny dosud užívané pomocné 
databáze (zrušeno manuální 
dohledávání). Dále bylo provedeno 
několik dílčích aktualizací a zaháje-
na editace dat na základě hlášení 
od pověřených uživatelů.
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Badatelna Siwiecova/Braník

Oddělení Popis Měsíc Počet 
badatelů

Bada-
telské 
návštěvy

Počet při-
pravených 
inven-
tárních 
jednotek/ 
signatur

Počet 
předlo-
žených 
inven-
tárních 
jednotek/ 
signatur

Z toho 
digitalizo-
vaných

Vydaných 
CD + DVD

1. oddělení Komplexní badatelské 
služby, evidence 
předložených archiválií, 
badatelských listů 
a návštěv; evidence 
a kontrola zápůjček; 
vyhotovování kopií 
archiválií; vyřizování 
badatelských žádostí

leden 177 131 334 618 380 51

únor 4 7 25 32 8 4

březen 8 17 52 67 7 2

duben 6 24 73 119 7 3

květen 5 20 95 63 10 3

červen 6 14 78 120 8 2

červenec 3 14 42 54 7 0

srpen 3 18 62 58 12 3

září 8 21 41 68 6 1

říjen 5 19 154 149 2 0

listopad 5 38 49 46 6 1

prosinec 1 9 73 15 2 0

CELKEM 231 332 1078 1409 455 70

Badatelna Struha

Oddělení Popis Měsíc Počet 
badatelů

Bada-
telské 
návštěvy

Počet při-
pravených 
inven-
tárních 
jednotek/ 
signatur

Počet 
předlo-
žených 
inven-
tárních 
jednotek/ 
signatur

Z toho 
digitalizo-
vaných

Vydaných 
CD + DVD

2. oddělení Komplexní badatelské 
služby, evidence 
předložených archiválií, 
badatelských listů 
a návštěv; evidence 
a kontrola zápůjček; 
vyhotovování kopií 
archiválií; vyřizování 
badatelských žádostí

leden 126 216 3016 5773 480 44

únor 147 308 5821 8068 744 80

březen 152 353 9147 9069 1003 100

duben 130 325 9636 9778 793 78

květen 130 328 3944 3941 1211 113

červen 191 392 2730 3074 1452 115

červenec 72 172 2263 1431 568 45

srpen 149 358 1856 2877 1368 88

září 90 266 2900 2574 800 93

říjen 125 320 2661 2096 798 101

listopad 127 332 2365 2050 675 81

prosinec 63 181 1558 1206 434 47

CELKEM 1502 3551 47 897 51 937 10 326 985



156 Badatelna Kanice

Oddělení Popis Měsíc Počet 
badatelů

Bada-
telské 
návštěvy

Počet při-
pravených 
inven-
tárních 
jednotek/ 
signatur

Počet 
předlo-
žených 
inven-
tárních 
jednotek/ 
signatur

Z toho 
digitalizo-
vaných

Vydaných 
CD + DVD

3. oddělení Komplexní badatelské 
služby, evidence 
předložených archiválií, 
badatelských listů 
a návštěv; evidence 
a kontrola zápůjček; 
vyhotovování kopií 
archiválií; vyřizování 
badatelských žádostí

leden 20 23 259 286 55 5

únor 26 35 678 634 68 9

březen 38 74 1363 1333 115 12

duben 19 43 542 720 50 5

květen 23 48 483 658 88 11

červen 38 40 532 480 65 4

červenec 30 40 350 391 122 12

srpen 17 29 591 538 197 3

září 20 34 358 359 84 11

říjen 31 47 550 578 95 18

listopad 26 50 805 766 67 12

prosinec 14 24 278 302 129 9

CELKEM 302 487 6789 7045 1135 111

Souhrn všechny badatelny

Oddělení Popis Měsíc Počet 
badatelů

Bada-
telské 
návštěvy

Počet při-
pravených 
inven-
tárních 
jednotek/ 
signatur

Počet 
předlo-
žených 
inven-
tárních 
jednotek/ 
signatur

Z toho 
digitalizo-
vaných

Vydaných 
CD + DVD

Celkem Celkový přehled ABS leden 323 370 3609 6677 915 100

únor 177 350 6524 8734 820 93

březen 198 444 10 562 10 469 1125 114

duben 155 392 10 251 10 617 850 86

květen 158 396 4522 4662 1309 127

červen 235 446 3340 3674 1525 121

červenec 105 226 2655 1876 697 57

srpen 169 405 2509 3473 1577 94

září 118 321 3299 3001 890 105

říjen 161 386 3365 2823 895 119

listopad 158 420 3219 2862 748 94

prosinec 78 214 1909 1523 565 56

CELKEM 2035 4370 55 764 60 391 11 916 1166
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Oddělení Popis Měsíc Nově 
zaregis-
trovaní 

badatelé

Počet 
bada-

telských 
přístupů

Počet 
prohlíže-
ných inv. 
jednotek 

Počet 
vlože-

ných 
záznamů 

(inv. j.)

Celkový 
počet 

záznamů 
(inv. j.)

Počet 
nově 

zpřístup-
něných 

skenů

Počet 
zpřístup-

něných 
skenů

6. oddělení Správa 
a doplňování 
elektronického 
archivu 

leden 19  57  1326 0 29 057 0 565 675

únor 18  48  1116 0 29 057 0 565 675

březen 17 35  474 0 29 057 0 565 675

duben 10  42  537 0 29 057 0 565 675

květen 8  41  549 560 29 617 0 565 675

červen 119  149  2363 22 467 52 084 2 480 465 3 046 140

červenec 31  97  1489 0 52 084 0 3 046 494

srpen 44  91  1144 0 52 084 0 3 046 494

září 38  98  1440 0 52 084 0 3 046 494

říjen 72  143  2367 18  618 70 702 1 646 730 4 693 224

listopad 35  144  2183 0 70 702 0 4 693 224

prosinec 24  114  2438 525 71 227 15 131 4 708 355

CELKEM 435  1059  17 426 42 170 71 227 4 142 326 4 708 355



158 Příloha č. 20 –  Přehled vyřizování úředních i badatelských žádostí 

Úřední činnost

Oddělení Popis Počet žádostí Vyřízených anotací / 
stanovisek

Počet osob

1. oddělení Vyřizování badatelských žádostí  
dle zákona č. 499/2004 Sb.  
a zákona č. 107/2002 Sb.;  
vyřizování úředních žádostí

1616   

Vyřizování agendy NBÚ – zpracovávání 
anotací

233 648  

2. oddělení Vyřizování badatelských žádostí  
dle zákona č. 499/2004 Sb.;  
vyřizování úředních žádostí

569   

Vyřizování úředních žádostí agendy  
zákona č. 255/1946 Sb. a č. 357/2005 Sb.

 6  

Vyřizování agendy státního občanství  109 471

3. oddělení Vyřizování badatelských žádostí  
dle zákona č. 499/2004 Sb.;  
vyřizování úředních žádostí

490   

Vyřizování agendy řidičských průkazů  89  



159Příloha č. 21 –  Přehled činnosti evidenčního pracoviště (lustrační agenda)

Agenda lustrační 

Oddělení Popis Měsíc Počty úředních žádostí

NBÚ MV – 
bezp. 
odbor

ÚZSI ÚDV MO –  
vojen-
ské 
zprav.

Policie 
ČR

BIS Vězeň-
ská 
služba

Ostatní Celkem

6. oddělení Vyhledávání 
v databázích 
Archivu 
bezpečnostních 
složek v rámci 
vyřizování 
požadavků 
státních úřadů 
dle příslušných 
právních 
předpisů 
(zákony 
č. 181/2007 Sb., 
č. 499/2004 Sb., 
č. 140/1996 Sb., 
č. 412/2005 Sb., 
č. 451/1991 Sb., 
č. 279/1992 Sb.)

leden 22 8 7 10 1 1 5 0 8 62

únor 23 8 4 5 1 6 3 0 12 62

březen 24 9 7 6 2 3 8 0 15 74

duben 20 7 5 2 0 3 4 0 18 59

květen 24 5 6 5 1 1 5 0 24 71

červen 22 8 5 6 1 1 2 0 24 69

červenec 18 5 6 5 1 1 3 0 17 56

srpen 24 7 6 2 1 4 4 0 20 68

září 19 6 6 3 1 3 6 0 31 75

říjen 25 7 3 1 0 0 9 0 18 63

listopad 23 10 6 8 1 0 10 0 20 78

prosinec 19 7 6 3 2 1 4 0 26 68

CELKEM 263 87 67 56 12 24 63 0 233 805

Měsíc Počty lustrovaných jmen – úřední žádosti

NBÚ MV – 
bezp. 
odbor

ÚZSI ÚDV MO –  
vojen-
ské 
zprav.

Policie 
ČR

BIS Vězeň-
ská 
služba

Ostatní Celkem

leden 206 275 118 11 22 3 5 0 59 699

únor 231 323 100 21 18 8 3 0 53 757

březen 205 254 131 27 72 5 10 0 75 779

duben 109 218 120 5 0 6 4 0 81 543

květen 192 126 126 7 28 1 5 0 89 574

červen 207 213 127 14 14 3 3 0 253 834

červenec 133 167 68 30 41 1 3 0 49 492

srpen 188 159 72 6 9 4 4 0 75 517

září 153 117 57 3 14 3 7 0 94 448

říjen 189 226 129 3 0 0 11 0 123 681

listopad 157 289 89 22 35 0 15 0 160 767

prosinec 154 200 99 3 34 1 8 0 88 587

CELKEM 2124 2567 1236 152 287 35 78 0 1199 7678



160 Vyhledávání pro agendu 262 Měsíc Počet  
žádostí

Počet prověřova-
ných osob

6. oddělení Vyhledávání v databázích Archivu bezpečnostních složek 
v rámci vyřizování agendy  
zákona č. 262/2011 Sb.

leden 10 24

únor 1 8

březen 105 198

duben 98 128

květen 4 15

červen 3 12

červenec 22 27

srpen 15 27

září 5 5

říjen 22 93

listopad 18 34

prosinec 17 26

CELKEM 320 597

Vyhledávání pro badatele Měsíc Počet  
žádostí 

Počet prověřova-
ných osob

Vyhledávání v databázích Archivu bezpečnostních složek 
v rámci vyřizování požadavků badatelské veřejnosti

leden 133 587

únor 168 567

březen 229 859

duben 224 779

květen 211 670

červen 120 671

červenec 131 505

srpen 160 630

září 150 580

říjen 181 754

listopad 158 716

prosinec 129 590

CELKEM 1994 7908
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2. oddělení

Vyhledávání v kartotékách  
2. oddělení – počet lustrovaných jmen

Měsíc Badatelské žádosti Agenda 262

Vyhledávání podkladů v kartotékách k fondům Studijního 
ústavu MV, vystěhovalců a emigrantů

leden 766 28

únor 1 000 54

březen 1 126 119

duben 940 222

květen 848 100

červen 680 16

červenec 605 38

srpen 772 24

září 713 14

říjen 904 69

listopad 1 009 48

prosinec 707 42

CELKEM 10 070 774



162 Příloha č. 22 –  Přehled vyřizování agendy v rámci zákona č. 262/2011 Sb., 
o účastnících odboje a odporu proti komunismu, v ABS 

Celkový přehled agendy 262

Popis Měsíc Ve stadiu lustrací, 
vyhledávání 
a přípravy pro 
digitalizaci

Zaevidováno 
nových žádostí  
(1. 1. 2017− 
31. 12. 2017)

Odesláno 
odborných 
stanovisek 
Ministerstvu 
obrany

4. oddělení Zpracování statistických informací 
o stavu agendy zák. 262/2011 Sb. 
v ABS

leden 100 20 28

únor 210 108 32

březen 240 29 38

duben 280 72 18

květen 300 22 30

červen 265 10 40

červenec 240 14 48

srpen 220 9 36

září 200 6 21

říjen 170 10 37

listopad 155 8 25

prosinec 140 12 22

CELKEM  2520 320 375



163Příloha č. 23 –  Přehled úkolů souvisejících s digitalizací 

Digitalizace – příprava a kontrola

Oddělení Popis Termín Fond (část 
fondu)

Plán  
kartonů /  
i. j. / bm

Připraveno 
kartonů 
/ i. j.

Spl-
něno 
(v %)

Poznámky 
k průběhu

1. oddělení Zajišťování přípravy archiválií 
určených k systematické 
digitalizaci

12/2017 fond ZL 
VKR

75 kartonů 75 kartonů 100 Fond digi-
talizován

12/2017 fond V-ČB, 
včetně 
kontrol 
a redigitali-
zace

70 kartonů 59 kartonů / 
213 i. j.

80 Za pomoci 
6. oddělení, 
cca 92 i. j. 
ÚSTR

12/2017 fondy 
skartačních 
protokolů

18 kartonů 18 kartonů 100 Fond digi-
talizován

Zajišťování ostatních průběžných 
požadavků na digitalizaci archiválií 
(ÚSTR k výstavním, publikačním 
a vzdělávacím projektům, agenda 
zákona č. 202/2011 Sb., ochranná 
a badatelská digitalizace atd.).

průběžně dle potřeby  451 i. j.   

Kontrola digitalizace 
v elektronickém úložišti – archiválie 
připravované pro úřední žádosti

06/2017 dle potřeby  207 i. j.   

Kontrola digitalizace 
v elektronickém úložišti – kontrola 
úplnosti staré digitalizace 
v souvislosti s dálkovým 
zpřístupněním, případná 
redigitalizace chyb

08/2017 fond 
skartační 
protokoly 
VKR

5 kartonů 5 kartonů 100  



164 Digitalizace – příprava a kontrola

Oddělení Popis Termín Fond  
(část fondu)

Plán 
kartonů / 
i. j. / bm

Připraveno 
kartonů 
/ i. j.

Spl-
něno  
(v %)

Poznámky 
k průběhu

2. oddělení Zajišťování přípravy archiválií 
určených k systematické 
digitalizaci

04/2017 fond A 6/5 10 kartonů 10 kartonů / 
297 i. j.

100  

12/2017 výběrově 
fond H

cca 20 
kartonů

31 kartonů / 
87 i. j.

155  

12/2017 digitalizace 
negativů 
fondu Z

výběrově   Odloženo 
z důvodu vět-
šího množství 
digitalizace 
pro potřeby 
agendy 262

12/2017 redigitalizace 
fondu A 36

20 kartonů 0 0 Odloženo 
z důvodu 
vyššího počtu 
digitalizace 
pro potřeby 
agendy 262

06/2017 fond A 2/6 25 kartonů 25 kartonů / 
525 i. j.

100  

12/2017 fond A 2/7 15 
kartonů

15 
kartonů 
/ 311 
i. j.

100  

 Zajišťování ostatních průběžných 
požadavků na digitalizaci archiválií 
(ÚSTR k výstavním, publikačním 
a vzdělávacím projektům, 
agenda 262/2011 Sb., ochranná 
a badatelská digitalizace atd.)

průběžně   75,8 
kartonu 
/ 631 
i. j.

 Připraveno 
o cca 25 kar-
tonů více než 
v roce 2016

Kontrola digitalizace 
v elektronickém úložišti – kontrola 
úplnosti staré digitalizace 
v souvislosti s dálkovým 
zpřístupněním, případná 
redigitalizace chyb

průběžně 
dle časových 
možností

fond 425  90 
kartonů

 Redigitalizace 
340 i. j. (8 % 
z kontrolované-
ho celku)

12/2017 fond H 80 
kartonů

4 
kartony

 Přehodnoceno 
– přednost 
fondu 425 
z důvodu 
rychlejší revize



1653. oddělení Zajišťování přípravy archiválií 
určených k systematické 
digitalizaci

12/2017 fondy H 1-11 
až H 1-12

38 kartonů 
+ 64 knih

44 kart. + 96 
knih / 242 i. j.

120 Navíc fondy 
H 1-13 až část 
H 1-15

06/2017 fond A 2/4 
– dokončení

 14 kartonů  14 kartonů / 
50 i. j.

100  

12/2017 fond A 6/1 29 kartonů 29 kartonů / 
199 i. j.

100

neplánovaně fond A 6/2  6 kartonů / 
38 i. j.

 

12/2017 fond pers. spisů dle potřeby 51 signatur   

Zajišťování ostatních průběžných 
požadavků na digitalizaci archiválií 
(ÚSTR k výstavním, publikačním 
a vzdělávacím projektům, 
agenda 262/2011 Sb., ochranná 
a badatelská digitalizace atd.)

průběžně   150 signatur

Kontrola digitalizace 
v elektronickém úložišti – kontrola 
úplnosti staré digitalizace 
v souvislosti s dálkovým 
zpřístupněním, případná 
redigitalizace chyb

12/2017 fondy H1-1 až 
H1-5

85 kart. + 
90 knih

99 kartonů / 
605 i. j.

100 Redigitalizace 
61 i. j. (10 % 
z kontrolované-
ho celku)

12/2017 pro eBadatelnu 66 kartonů  100  

neplánovaně  3 kartony   

neplánovaně personální 
spisy

 75 signatur  Redigitalizace  
61 signatur 
(81 % z kon-
trolovaného 
celku)

6. oddělení Zajišťování přípravy archiválií 
určených k systematické 
digitalizaci

12/2017 fond V-ČB, 
včetně kontrol 
a redigitalizace

viz 
1. oddělení

   



166 Digitalizace

Oddělení Popis Fond  
(část fondu)

Digitalizováno 
i. j.

Počet 
skenů

Splněno 
(v %)

Poznámky k průběhu

5. oddělení Systematická digitalizace archiválií fond ZL VKR 75 kartonů 128 151 100 Ukončení digitalizace fondu

fondy 
skartačních 
protokolů

45 13 763 100 Ukončení digitalizace fondu

fond V-ČB 224 42 972 100 Z toho cca 92 i. j. ÚSTR

fond A 6/5 418 9617 100 Ukončení digitalizace 
fondu

výběrově 
fond H

96 42 038 100

digitalizace 
negativů 
fondu Z

0 0 0

fond A 2/6 507 17 842 100 Ukončení digitalizace 
fondu

fond A 2/7 190 8660 60 Vzhledem k prioritám 
agendy 262 dokončení 
do 3/2018

fondy H 1-11 
až H 1-12

85 32 101 100 Ukončení digitalizace 
vybraných částí fondu

A 2/4 203 15 306 100 Ukončení digitalizace 
fondu

fond pers. 
spisů

33 6158  

fond A 6/1 90 12 641 100 Ukončení digitalizace 
fondu

Digitalizace velkoformátových 
a specifických archiválií pro úřední 
a badatelské potřeby

 152 
jednotlivostí 
(z 58 
inventárních 
jednotek)

387  Nafoceno bylo celkem 
150 map, plánů, novin aj. 
velkých formátů zejména 
z fondu H1 v rámci 
jeho hromadného 
odkyselování. 
Fotografickou cestou 
se také digitalizoval 
speciální negativ 
pro tajné sledování 
z fondu H.

Digitalizace archiválií pro úřední 
a badatelské potřeby, především 
pak pro potřeby agendy zákona 
č. 262/2011 Sb.

 1579 221 562 Malá část VZ 

Celkem   3470 551 198

Z toho 
ÚSTR

  99
37 735

 



167Příloha č. 24 – Publikační činnost zaměstnanců ABS 

Publikační činnost

BÍLKOVÁ,	Jitka:	Instructional	and	Promotional	Films	of	the	Ministry	of	the	Interior	of	the	Czechoslovak	Republic	in	the	Collections	of	the	Security	
Services Archive. Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, 2016, s. 121–125.

BÍLKOVÁ,	Jitka:	Jak	přiblížit	význam	archivů	veřejnosti?	Dny	otevřených	dveří	v Archivu	bezpečnostních	složek.	Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 409–418.

BOHÁČKOVÁ,	Lucie:	Celostátní	mezioborová	konference	Digitalizace	v paměťových	institucích	(Třeboň,	17.–18.	5.	2017).	Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 419–421.

BURSÍK,	Tomáš:	Politické	procesy	v Československu.	In:	SCHELLE,	Karel	–	TAUCHEN,	Jaromír	(eds.):	Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek. 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha 2017, s. 763−769.

GEIER, Jan: Perzekuce kapucínů v Sokolově po roce 1949. Případ Ondřeje Karla Frgala a Josafata Aloise Konečného. Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 79–105.

KOKEŠ, Luboš: V soukolí dvou totalit. Protinacistický odboj a protikomunistická rezistence Vladimíra Garncarze a Ladislava Fojtíka. Securitas Imperii, 
2017, č. 1, s. 98–135.

LACKO, Miroslav: Zpráva o mezinárodní vědecké konferenci Slovensko a Evropa v roce 1947. Sborník ABS, č. 2017, č. 15, s. 391–394.

MIKULKA, Jiří: Personální spis příslušníka SNB jako pramen k dějinám československého zahraničního odboje za druhé světové války – Alois Mohyla. 
Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 283–289.

NEMRAVOVÁ,	Lenka:	Karolína	Sternbergová.	Život	na jemnišťském	zámku	i v hájovně	v Podlesí.	České, slovenské a československé dějiny 20. století, 
č. XI., s. 191–201.

PENÍŽKOVÁ,	Xenie	–	BÍLKOVÁ,	Jitka:	Zastoupení	Archivu	bezpečnostních	složek	na 17.	celostátní	archivní	konferenci	v Liberci	(Liberec	25.–27.	dubna	
2017). Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 385–390.

PREPSL, František: Emil Strankmüller – životní příběh československého zpravodaje. Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 15–30.

PTÁČNÍKOVÁ,	Světlana:	Jan	Frolík	(16.	7.	1947–24.	1.	2016),	osobní	vzpomínka.	ČAS	v roce	2016.	Ročenka České archivní společnosti, 2017, s. 251–254.

SLAVÍK,	Tomáš:	Dislokační	změny	u 15.	brigády	Pohraniční	stráže	České	Budějovice	v letech	1951–1955.	In:	VANĚK,	Pavel	(ed.): Ochrana státní hranice 
v padesátých letech 20. století. Technické muzeum v Brně, Brno 2017, s. 165–171. 

VANĚK,	Pavel:	Akcie,	zločiny	a obete	Štátnej	bezpečnosti	a Pohraničnej	stráže	v rokoch	1945–1989.	Mezinárodní	konference	(Bratislava,	23.–24.	11.	2016).	
Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 381–383.

VANĚK,	Pavel:	Mezinárodní	konference	Československo	v letech	1972–1977	(České	Budějovice,	17.–18.	5.	2017).	Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 395–400.

VANĚK,	Pavel:	Policejněhistorická	konference	na Slovensku	(Lučenec,	25.–27.	5.	2017). Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 401–405.

VANĚK,	Pavel:	Rakouská	státní	smlouva	a organizační	změny	u znojemské	brigády	Pohraniční	stráže.	In:	VANĚK,	Pavel	(ed.):	Ochrana státní hranice 
v padesátých letech 20. století. Technické muzeum v Brně, Brno 2017, s. 184–193.

VAŇOUS,	Jaroslav:	Zpráva	o tradičním	workshopu	příznivců	orální	historie	na hradě	Sovinci	(Sovinec	2.–3.	června	2017).	Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 407–408.

Recenze

DOLEŽALOVÁ,	Petra:	Recenze	knihy:	Kolouch,	František:	Oběť případu Babice. Jan Bula (1920–1952). Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2016. 
Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 425–426.

DÖRNER, Petr: Recenze knihy Pernes, Jiří: Zprávy z Prahy 1953. Academia, Praha 2016. Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 427–429.

GABRIELOVÁ,	Petra:	Recenze	knihy:	Wanatowiczová,	Krystyna:	Miloš Havel – český filmový magnát. Knihovna Václava Havla, Praha 2017. Sborník ABS, 
2017, č. 15, s. 430–431.

GARNCARZ, Jiří: Recenze knihy: Bílek, Jan – Kuklík, Jan – Maršoun, Erik – Němeček, Jan: Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938–1945. 
HÚ AV ČR – PF UK – Ústav T. G. Masaryka, Praha 2016. Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 432–435. 

MAKOVIČKA, Jan: Recenze knihy: Iwashita, Daniela – Pokarová-Klimešová, Petra – Kordíková, Marta (eds.): Juliana Jirousová, Ivan Martin Jirous. Ahoj 
můj miláčku: Vzájemná korespondence z let 1977–1989. Torst, Praha 2015. Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 440–442.

MARKOVÁ,	Zuzana:	Recenze	knihy:	Hlaváčková,	Konstantina: Móda za železnou oponou. Československo 1948–1989. Grada Publishing – 
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha 2016. Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 443–445.

VANĚK,	Pavel:	Recenze	knihy:	Prospěch,	Tomáš	–	Mertová,	Pavla: Šumperák. PositiF, Praha 2015. Sborník ABS, 2017, č. 15, s. 446–448. 



168 Příloha č. 25 – Účast zaměstnanců ABS na odborných konferencích 

Aktivní účast na konferencích

Jitka Bílková: účast na konferenci 17. celostátní archivní konference Liberec (25.–27. 4. 2017, Liberec) s příspěvkem ABS zavádění edukace v archivech 
nebrzdí

Jitka Bílková: účast na semináři ÚSTR: Archiv a historický pramen ve výuce (3. 11. 2017, Praha) s příspěvkem: Příběh jednoho domu

Jitka Bílková: účast na mezinárodním workshopu Archives in Charge of the Secret Police Files for Education and the Public Dissemination of Knowledge  
(7. 12. 2017, Budapešť) s příspěvkem: Could Visits in Archives Be Extraordinary and Interesting for Anybody? 

Lucie Boháčková: účast na konferenci Digitalizace v paměťových institucích (17.–18. 5. 2017, Třeboň) s příspěvkem Digitalizované historické písemné 
prameny a jejich popularizace v nových médiích

Tomáš Bursík: účast na konferenci Místo utrpení jako místo paměti aneb věznice Cejl v kontextu českých dějin (24. 11. 2017, Brno) s příspěvkem Generální 
prokuratura na konci čtyřicátých a v padesátých letech a bezpečnostní pětky

Daniela Gaštanová: účast na konferenci Konference konzervátorů-restaurátorů (19.–21. 9. 2017, Litomyšl) s příspěvkem Restaurování novodobé 
archiválie – způsoby snímání plastových lepicích pásek

Miroslav Lacko: účast na konferenci Slovensko a Európa v roku 1947 (26.–27. 4. 2017, Banská Bystrica) s příspěvkem Pozice Ministerstva práce a sociální 
péče při transferu repatriantů a reemigrantů do Československa po druhé světové válce

Xenie Penížková: účast na semináři ÚSTR Odkud to vlastně víme? Archiv ve výuce (5. 5. 2017, Praha) s příspěvkem Prezentace edukace v ABS

Světlana Ptáčníková: účast na konferenci 17. celostátní archivní konference Liberec (25.–27. 4. 2017, Liberec) s diskuzním příspěvkem v panelu 
Ochrana osobních údajů ve světle rozhodnutí Ústavního soudu

Světlana Ptáčníková: účast na konferenci u příležitosti 10. výročí přijetí zákona o vzniku ÚSTR a ABS (16. 6. 2017, Praha) s diskuzním příspěvkem 
v panelu Problematika zpřístupňování archiválií k novodobým dějinám, zejména z provenience komunistických bezpečnostních složek

Tomáš Slavík: účast na mezinárodní konferenci Rok 1968 a ochrana státní hranice. Bezpečnostní poměry v pohraničí v druhé polovině 60. let (14.–15. 11. 
2017, Brno) s příspěvkem Dopad změn v ochraně státní hranice z poloviny 60. let na pokusy o její překonání v jižních Čechách

Pavel Vaněk: účast na konferenci Československo v letech 1972–1977 (17.–18. 5. 2017, České Budějovice) s příspěvkem K pokusům občanů NDR 
o přechod hranice v jižních Čechách po roce 1972

Pavel Vaněk: účast na XII. konferenci policejních historiků (12.–14. 10. 2017, Praha) s příspěvkem Josef Němeček a Jan Havrda – vojáci vládního vojska 
u Pohraniční stráže

Pavel Vaněk: účast na mezinárodní konferenci Rok 1968 a ochrana státní hranice. Bezpečnostní poměry v pohraničí v druhé polovině 60. let  
(14.–15. 11. 2017, TM a UO Brno) s příspěvkem Ukončení vojskového střežení státní hranice v úseku 19. děčínské pohraniční brigády 1965–1966

Pavel Vaněk: účast na konferenci Odešli, aby bojovali (25. 11. 2017, Mikulov) s příspěvkem Voják vládního vojska u Pohraniční stráže. K jedné čistce 
na konci 50. let

Jaroslav Vaňous: účast na konferenci XVI. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci (2.–4. 7. 2017, Sovinec) s příspěvkem O bádání 
ve fondech a sbírkách Archivu bezpečnostních složek

Petr Zeman: účast na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (29.–30. 11. 2017, Praha) s příspěvkem (ve spolupráci s Václavem 
Tollarem, ÚSTR) Dva roky s eBadatelnou Archivu bezpečnostních složek: zkušenosti a vyhlídky



169Příloha č. 26 – Přehled exkurzí a návštěv v ABS 

Exkurze

Oddělení Vedoucí prohlídky Datum Místo Popis

1. oddělení Xenie Penížková 4. 5. 2017 Braník Gymnázium České Budějovice

29. 5. 2017 Braník ZŠ Liberec

8. 6. 2017 Braník Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie 
a služeb, Most

27. 9. 2017 Braník Muzeum SNP

11. 10. 2017 Braník Post Bellum – ZŠ Praha 8

25. 10. 2017 Braník Gymnázium České Budějovice

29. 11. 2017 Braník Post Bellum – ZŠ Praha 6

4. 12. 2017 Braník Post Bellum – ZŠ Praha 6

Jaroslav Vaňous 8. 12. 2017 Braník University	of	New	York	(anglicky)

2. oddělení Jitka Bílková 18. 1. 2017 Siwiecova Prague College (anglicky)

1. 2. 2017 Struha Post Bellum – ZŠ Praha 6

22. 2. 2017 Struha Post Bellum – Gymnázium Evolution Sázavská

28. 2. 2017 Braník Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín

7. 3. 2017 Braník University Studies Abroad Consortium (anglicky)

9. 3. 2017 Braník Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

20. 3. 2017 Struha Jeden svět na školách

3. 4. 2017 Struha Filozofická fakulta UK

13. 4. 2017 Struha Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

18. 4. 2017 Struha Council on International Educational Exchange (anglicky)

20. 4. 2017 Braník Study Abroad Program FF UK (anglicky)

15. 5. 2017 Struha Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

17. 5. 2017 Struha Post Bellum – ZŠ Praha 10

22. 5. 2017 Struha Post Bellum – ZŠ Liberec

29. 5. 2017 Braník CEA Study Abroad – Seattle Pacific University (anglicky)

2. 6. 2017 Struha Post Bellum – ZŠ Liberec

8. 6. 2017 Struha Gymnázium Na Vítězné pláni

13. 6. 2017 Struha Post Bellum – ZŠ Liberec

20. 6. 2017 Braník kurz Music in Socialism and Postsocialism při FHS (anglicky)

23. 6. 2017 Struha ZŠ T. G. M., Praha 12

14. 7. 2017 Struha Harvard Summer School (anglicky)

2. 8. 2017 Braník Florida State University (anglicky)

4. 10. 2017 Braník Post Bellum – ZŠ Praha 8

5. 10. 2017 Braník Gymnázium Nymburk



170 2. oddělení Jitka Bílková 9. 10. 2017 Braník Post Bellum – ZŠ Praha 8

10. 10. 2017 Braník Universität Regensburg (anglicky)

12. 10. 2017 Braník Post Bellum – ZŠ Praha 8 

24. 10. 2017 Braník Gymnázium Liberec

31. 10. 2017 Braník FF UK 

7. 11. 2017 Braník University Studies Abroad Consortium (anglicky)

9. 11. 2017 Braník Gymnázium Přípotoční

9. 11. 2017 Braník Člověk v tísni – delegace z Egypta (anglicky)

13. 11. 2017 Struha Program ECES pro FF UK (anglicky)

13. 11. 2017 Struha Člověk v tísni – kubánští ekologičtí aktivisté

18. 11. 2017 Struha Sites of Conscience – via Památník Terezín (anglicky)

27. 11. 2017 Braník Post Bellum – ZŠ Praha 6

1. 12. 2017 Struha Post Bellum – ZŠ Praha 6

5. 12. 2017 Struha Post Bellum – ZŠ Praha 6

11. 12. 2017 Struha Vysoká škola kreativní komunikace

12. 12. 2017 Struha Council on International Educational Exchange (anglicky)

19. 12. 2017 Struha FF UK – Ústav politologie – Martin Štefek

Petr Zeman 26. 9. 2017 Struha Muzeum SNP

3. oddělení Iva Kvapilová 13. 6. 2017 Kanice Gymnázium Velké Pavlovice

16. 6. 2017 Kanice Dopravní podnik města Brna

29. 6. 2017 Kanice Dopravní podnik města Brna

Světlana Ptáčníková 6. 4. 2017 Struha Archiváři ze Slovenského národního archivu v Bratislavě 

3. 11. 2017 Struha Zaměstnanci Národního archivu a odboru archivní správy MV

21. 12. 2017 Kanice Post Bellum – ZŠ Brno



171Příloha č. 27 – Přehled plnění závazných ukazatelů kapitoly 355  
v roce 2017 (tisíce Kč) 

Ukazatele Rozpočet 2017 Konečný  
rozpočet 2017 

Skutečnost % plnění

Schválený Po změnách

1 2 3 4 5=4:2

Příjmy celkem 8858,00 8858,00 0,00 1732,10 19,55

Výdaje celkem9 290 063,64 299 910,70 326 969,87 176 143,15 58,73

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské 
unie bez společné zemědělské 
politiky celkem

8858,00 8858,00 0 x

příjmy z prostředků finančních 
mechanismů

0 0 0 0 x

ostatní nedaňové příjmy, 
kapitálové příjmy a přijaté 
transfery celkem

0 0 0 1732,10 x

Výdaje na zabezpečení plnění 
úkolů vlastního Ústavu pro studium 
totalitních režimů10

207 845,71 216 759,00 222 841,67 101 628,89 46,88

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů 
Archivu bezpečnostních složek

82 217,93 83 151,70 104 128,20 74 514,26 89,61

Platy zaměstnanců a ostatní platby 
za provedenou práci

95 048,80 98 558,95 100 004,63 98 691,67 100,14

Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem11

32 316,59 33 462,69 33 945,35 33 312,37 99,55

Převod fondu kulturních 
a sociálních potřeb (tzv. FKSP)

1833,13 1900,19 1979,71 1910,89 100,56

Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru

62 945,18 66 315,33 67 388,88 66 875,62 100,84

Platy zaměstnanců ve služebním 
poměru podle zákona o státní službě

28 711,37 28 711,37 28 711,37 28 461,37 99,13

Výdaje spolufinancované z rozpočtu 
Evropské unie bez společné 
zemědělské politiky celkem

0 0 0 0 x

v tom: ze státního rozpočtu 0 0 0 0 x

podíl rozpočtu Evropské unie 0 0 0 0 x

Výdaje na projekty financované 
z prostředků finančních 
mechanismů

0 0 0 0 x

Výdaje na programy vedené 
v systému programového 
financování EDS/SMVS

116 958,00 120 177,98 135 250,99 2750,59 2,29

9)   Údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů.
10)  Údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně mimorozpočtových prostředků.
11)  Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění.








