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Rok 2018 v číslech

588

učitelů prošlo akcemi
Oddělení vzdělávání Ústavu

nových výstav
v ČR i zahraničí připravili
zaměstnanci Ústavu

627

nových svědectví přibylo na portálu
Paměť národa, celkem se zde
nachází 4780 svědectví

12

aktuálně řešených grantových projektů
Ústavu navýšilo roční rozpočet
o 7,2 milionu Kč

1676

badatelů vykonalo v Archivu
3685 badatelských návštěv

263 896

návštěv zaznamenaly webové
stránky Ústavu a 131 342 návštěv
webové stránky Archivu

4

nové grantové projekty
byly získány v roce 2018

10

žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
přijaly Ústav a Archiv

2980

odpovědí na badatelské a úřední
žádosti odeslali pracovníci Archivu

69

výstavních akcí v lokalitách
ČR i v zahraničí

50

výzkumných projektů představuje odbornou
činnost Ústavu

65

odborných pracovníků a pracovnic pracuje
na výzkumných projektech ÚSTR

29

publikací a 6 čísel časopisů vydal Ústav

2825

účastníků navštívilo odborné a popularizační
akce Ústavu

1384

registrovaných badatelů si v eBadatelně
prohlédlo 24 464 inventárních jednotek

27 972

jednotek archiválií bylo předloženo badatelům

286

odborných stanovisek
podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících
odboje a odporu proti komunismu, bylo
zpracováno v Archivu a Ústavu

63
1525

facebookové profily Ústavu
zaznamenaly o 1525 lajků více
než v roce 2017

konferencí, seminářů, workshopů a 2 kolokvia
Ústav pořádal nebo spolupořádal

4 944 652

skenů bylo veřejnosti zpřístupněno
v eBadatelně
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Úvod
Stejně jako v letech předchozích i v roce 2018 Ústav pro studium totalitních režimů (dále též
„Ústav“ nebo „ÚSTR“) spolu s Archivem bezpečnostních složek (dále též „Archiv“ nebo „ABS“)
usiloval o naplňování svého zákonného poslání, které spočívá ve snaze přinášet veřejnosti
poznání období nacistické okupace a komunistické diktatury. Smyslem takového poznání je
porozumět vzniku nesvobody tak, abychom lépe uměli chránit a rozvíjet svobodu a demokracii v současnosti. S tím také souvisí podmínka, aby ÚSTR a ABS byly stabilními a respektovanými odbornými institucemi, které jsou důvěryhodnými partnery pro veřejnost, média
a další veřejné i neziskové organizace. Následující výroční zpráva podává obraz o činnosti
obou institucí v roce 2018 a o tom, že se naplňování jejich poslání, jak pevně věříme, daří.

Nová Rada ÚSTR
Do působení Ústavu i Archivu se promítla obměna Rady – nejvyššího orgánu ÚSTR. V závěru
roku 2017 a v první čtvrtině roku 2018 totiž skončil mandát hned čtyřem radním a na jejich
místa Senát Parlamentu České republiky zvolil nové členy. Předsedou Rady se stal historik
plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA.

Historická výročí
Činnost Ústavu i Archivu v roce 2018 do jisté míry ovlivnila skutečnost, že šlo o rok několika
významných výročí, vztahujících se k důležitým mezníkům našich novodobých dějin. Snažili
jsme se je náležitým způsobem reflektovat, a to různými typy akcí. Za všechny jmenujme
konference zaměřené na únorové události 1948 (první ve spolupráci s Historickým ústavem
Akademie věd ČR, v.v.i., druhá s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR) či na dění v roce
1968 (v kooperaci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.).
„Osudové osmičky“ jsme přiblížili i prostřednictvím výstav, věnovaných například specifickému pohledu na dění v odstoupených pohraničních oblastech Československa po podepsání mnichovské dohody (Počátky teroru), životním příběhům občanů bývalého socialistického tábora ve střední a východní Evropě, kteří protestovali proti okupaci Československa
v roce 1968 (Za vaši a naši svobodu), nebo roli československého parlamentu v témže památném roce (Československý parlament v roce 1968). Posledně jmenovaná výstava byla prezentována na půdě Senátu PČR a podobně jako slavnostní předávání Cen ÚSTR „Za svobodu,
demokracii a lidská práva“ přispěla k dlouhodobé tradici dobré spolupráce Ústavu s horní
komorou českého parlamentu.
V nevšedním partnerství s Plzeňskou filharmonií a Fakultou designu a umění Ladislava
Sutnara Západočeské univerzity jsme realizovali dva mimořádné koncertní projekty, reflektující dění v letech 1938 a 1948 s akcentem na nesamozřejmost svobody a demokracie v dnešní době.

Odborná činnost
Vedení Ústavu připravilo mezinárodní hodnocení výzkumné a odborné činnosti ÚSTR
2008–2018, a to na základě standardů používaných při hodnocení vědeckých pracovišť
Akademie věd ČR. Jde o premiérový, organizačně mimořádně náročný proces, jehož cílem je systematicky zlepšovat vědeckou úroveň Ústavu. První fáze hodnocení se rozeběhla v listopadu 2018, přičemž celkové výsledky evaluace by měly být známy přibližně
v polovině roku 2019.
I v roce 2018 jsme byli úspěšní v získávání externích grantů, což Ústavu umožňuje výrazně
posílit jak personální, tak i finanční stránku jeho fungování (jen tři nové grantové projekty
mu v následujících letech přinesou 3,7 milionů Kč).
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Vzdělávání a popularizace
Vedle vědeckého výzkumu se Ústav snaží oslovovat širší veřejnost a různé cílové skupiny;
vzdělávání a popularizace tudíž patří už několik let k pilířům jeho činnosti. Pro učitele a studenty všech stupňů škol připravujeme moderní vzdělávací materiály a pořádáme vzdělávací
semináře či workshopy, které každoročně navštíví několik stovek účastníků.
Vedle toho se s pozitivním ohlasem setkal třídílný dokument Čechoslováci v Gulagu, který
vznikl ve spolupráci s Českou televizí a získal prestižní cenu Trilobit, udělovanou Českým filmovým a televizním svazem FITES. Velkého úspěchu se též dočkala doprovodná publikace
– v roce 2018 vyšel v koedici s ČT druhý díl.

Digitalizace
Podstatnou oblast působnosti ÚSTR a ABS stále tvoří digitalizace dokumentů a archiválií.
Zatímco Archiv se plně soustřeďuje na co nejkvalitnější převod jím spravovaných materiálů
z papírové do elektronické podoby, Ústav mu v tom vypomáhá a současně se orientuje
na digitalizační projekty realizované v součinnosti s dalšími partnerskými institucemi. Podle smlouvy uzavřené s Národním muzeem pokračovala digitalizace rozsáhlého fondu monitoringu médií, pořízeného pro potřeby českého a slovenského vysílání Rádia Svobodná
Evropa. Oddělení digitalizace Ústavu se v kooperaci s ABS též podílelo na digitalizaci správy
vyšetřování StB – vyšetřovacích spisů (V). V neposlední řadě, ve spolupráci s Archivem SBU
na Ukrajině, nadále probíhala systematická digitalizace fondu Židovské spisy.

Třetí odboj
K neopominutelným úkolům Ústavu a Archivu patří také zpracovávání odborných stanovisek pro Ministerstvo obrany, případně pro Etickou komisi ČR v rámci agendy související se
zákonem č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Je potěšující,
že naprostá většina žádostí je již vyřízena. V roce 2018 však ABS zaznamenal výraznější nárůst počtu žádostí.

Archiv bezpečnostních složek
Pracovníci Archivu pokračují s maximální vstřícností ve snaze zpřístupňovat archiválie z provenience především bezpečnostních složek komunistického režimu. Co se týče servisu směrem k veřejnosti, Archiv významně rozšířil elektronickou badatelnu (eBadatelna) – například o Fond Ministerstva národní bezpečnosti (jde o politické procesy s některými stranickými
funkcionáři a vedoucími pracovníky státního aparátu). Počet stránek dostupných v elektronické badatelně dosáhl pěti milionů.

Rekonstrukce sídla ÚSTR
Mimořádně náročným úkolem roku 2018 bylo pokračování rekonstrukce sídelní budovy v Siwiecově ulici. V průběhu prací se ukázalo, že stav budovy byl horší, než vyplývalo
z původních předpokladů, a její rekonstrukce bude tudíž náročnější. Ze statického posudku z února 2018 totiž vyplynulo, že pro zavěšení schválené nové fasády je potřeba zpevnit
nosnou ocelovou konstrukci, a posudek protipožárního zabezpečení, dokončený počátkem
roku 2018, vyhodnotil budovu z hlediska protipožárního zabezpečení jako zcela nevyhovující. Architektonická studie, která měla určit další postup rekonstrukce, doplněná ještě
navazujícím znaleckým posudkem, ukázala, že není hospodárné opravovat budovu při zachování stávající nosné ocelové konstrukce, zejména kvůli nárokům současných stavebních
norem. Závěrem bylo, že je potřeba uskutečnit celkovou rekonstrukci.

Dosud probíhající rekonstrukce byla tedy zastavena a bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace úplné rekonstrukce; jeho uzavření je plánováno na začátek roku 2019. Rekonstrukce by měla trvat do konce roku 2021.
Část zaměstnanců Ústavu proto nadále využívala prostory ABS v Braníku, druhá část (zejména vedení a administrativa) se na konci roku 2018 přestěhovala do pronajatých kancelářských prostor na pražském Žižkově.
I za těchto okolností ovšem pokračuje Ústav v plné činnosti.
Předkládaná Výroční zpráva se snaží poskytnout co nejúplnější přehled o všech důležitých
aspektech fungování ÚSTR a ABS. Vedle několika desítek řešených výzkumných projektů
a vedle publikační činnosti sem náleží četné konference, výstavy a vzdělávací semináře určené odborné i širší veřejnosti, digitalizace, různé správní činnosti a v neposlední řadě zpřístupňování archivních materiálů spravovaných ABS. Věříme, že tato zpráva plně koresponduje s posláním Ústavu a Archivu, tj. vstupovat do veřejného prostoru s příspěvky vedoucími
k lepšímu poznání a kritické reflexi našich novodobých dějin.

plk.gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA
předseda Rady ÚSTR
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.
ředitel ÚSTR
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1.1 Rada Ústavu pro studium
totalitních režimů
Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Rada
Ústavu“ či „Rada ÚSTR“) je nejvyšším orgánem Ústavu. Skládá se ze sedmi členů volených Senátem Parlamentu České
republiky. Funkční období člena Rady je pět let. Působnost
Rady je stanovena zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro
studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.

Členové Rady
Dne 21. března 2018 skončil mandát radnímu Janu Burešovi.
Rada byla v této době v pětičlenném složení. Dne 4. dubna
2018 byl Senátem Parlamentu České republiky řádně zvolen
členem Rady Ústavu doc. RNDr. Martin Palouš, Ph.D. Ke zvolení sedmého člena Rady je nutný návrh prezidenta republiky; prezident republiky zatím další návrh Senátu nepodal
a termín v této věci není znám.
Mgr. Zdeněk Bárta,
zvolen 19. 3. 2014, člen
PhDr. Jan Bureš, Ph.D.,
zvolen 21. 3. 2013, členem do 21. 3. 2018
Karel Černý,
zvolen 6. 12. 2017, člen
Mgr. Jiří Junek,
zvolen 6. 12. 2017, místopředseda (ve funkci od 20. 12. 2017)
MVDr. Jiří Liška,
zvolen 6. 12. 2017, člen
doc. RNDr. Martin Palouš, Ph.D.,
zvolen 4. 4. 2018, člen
plk.gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA,
zvolen 18. 6. 2014, předseda (ve funkci od 20. 12. 2017)

Jednání Rady
Jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů jsou dle
Jednacího řádu veřejná, přičemž Rada může hlasováním rozhodnout o neveřejnosti jednání. V praxi se tak stalo a děje
obvykle tehdy, pokud Rada projednává osobní údaje konkrétních osob. Zvukové záznamy z veřejných jednání jsou
publikovány na webových stránkách Ústavu bezprostředně
po skončení jednání. Zápisy z veřejné části jednání se zveřejňují na webových stránkách Ústavu bezprostředně po jejich
schválení, zpravidla na následujícím jednání.

V roce 2018 se konalo celkem třináct jednání Rady Ústavu,
z čehož čtyři měly i neveřejnou část. Výjimečné bylo 8. jednání Rady, které bylo rozděleno do dvou dnů. Obě části osmého
jednání se konaly na různých místech a byly uzavřené, přičemž
zápis z tohoto jednání nebyl v průběhu roku 2018 schválen.
Mezi hlavní témata jednání Rady ÚSTR patřilo informování
o průběhu rekonstrukce, prostor tomu byl věnován na každém zasedání. V první polovině roku 2018, konkrétně na 5.
jednání Rady ÚSTR, které se konalo 6. dubna 2018, se členové Rady Ústavu zúčastnili prohlídky sídelní budovy, kde
probíhá rekonstrukce.
Rada ÚSTR se věnovala schvalování a projednávání vnitřních předpisů, zejména aktualizaci řádů a směrnic. Větší
množství novelizací si vyžádalo mimo jiné postupné zavádění zásad ochrany osobních údajů vyplývajících z Nařízení GDPR. Radní byli také pravidelně seznamováni s průběhem Hodnocení výzkumné a odborné činnosti ÚSTR
2008–2018, jehož realizaci uložila Rada řediteli Ústavu
na konci roku 2017 – byla zahájena v roce 2018.
V roce 2018 věnovali členové Rady ÚSTR pozornost i projednávání návrhu rozpočtu na rok 2019. Prioritou bylo udržet
stávající finanční prostředky pro rozpočtovou kapitolu č. 355
a zajistit potřebné zdroje na zajištění rekonstrukce sídla ÚSTR
i v dalších letech plánované investiční akce.
Přehled všech jednání Rady Ústavu viz Příloha č. 2.

1.2 Vědecká rada

1.3 Personální zabezpečení

Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů je
odborným poradním orgánem ředitele pro badatelskou
činnost Ústavu a poprvé byla zřízena 7. července 2008 Radou Ústavu (podle ustanovení § 9 odst. 1, písm. e) zákona
č. 181/2007 Sb.). V roce 2018 se uskutečnila dvě jednání Vědecké rady.

Po celý rok 2018 Ústav disponoval 130 systemizovanými
pracovními místy, tj. stejně jako v minulých letech. Celkem v Ústavu bylo k 31. 12. 2018 zaměstnáno v pracovním poměru 143 zaměstnanců, z nichž 7 bylo na mateřské
nebo rodičovské dovolené. Přijato bylo 26 zaměstnanců
(z toho 17 na projekty). Většinou jsou zaměstnanci přijímáni na dobu určitou, která se po jednom roce může změnit
na dobu neurčitou. Šest zaměstnanců ukončilo svůj pracovní poměr (z nich 5 dohodou na vlastní žádost a 1 výpovědí ze strany zaměstnance.

Složení Vědecké rady Ústavu
Prof. Detlef Brandes – předseda
Mgr. Vojtěch Vlček – místopředseda
Členové:
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Doc. Peter Bugge, Ph.D.
Prof. Pavel Kolář
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Prof. Mark Kramer
Prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
Prof. Libora Oates-Indruchová, Ph.D.
PhDr. Michal Pehr, Ph.D.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
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K 31. 12. 2018 v Ústavu pracovalo 55 žen a 88 mužů. Muži
ve vedení i nadále mírně převažují (2 muži a 2 ženy ve druhém stupni řízení, 8 mužů a 4 ženy v prvním stupni řízení).
K 31. 12. 2018 pracovalo v Ústavu 102 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním. Magisterský stupeň má 53 zaměstnanců, bakalářský 11, doktorským titulem disponuje 38
zaměstnanců, z nichž se většina věnuje výzkumu. Počet zaměstnanců s doktorským titulem se tak oproti předchozímu
roku zvýšil o 7 %.

Obsazení Vědecké rady doznalo v roce 2018 personálních změn. Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., Paulina Bren,
Ph.D. a Doc. Cathleen M. Giustino, Ph.D. rezignovaly na své
funkce. Do Vědecké rady byli uvedeni Prof. PhDr. Jiří Lach,
M.A., Ph.D. a Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Členění zaměstnanců ÚSTR
podle vzdělání (k 31. 12. 2018)

Základní, vyučen

4

5

9

6

Na prvním setkání 15. května 2018 vedení Ústavu představilo nové členy Vědecké rady. Dále byla projednána
grantová politika Ústavu, kterou radní ocenili a doufají, že
v získávání externích zdrojů financování bude vedení Ústavu pokračovat. Hlavním bodem jednání bylo hodnocení
odborné činnosti. Vedení seznámilo členy s návrhem zastoupení hodnotitelů, členů panelů a oborové komise. Vědecká rada odsouhlasila navržené složení panelistů a členů
oborové komise.

Střední a vyšší
odborné

20

12

32

22

Bakalářské

7

4

11

8

Magisterské

28

25

53

37

Postgraduální

29

9

38

27

Vědecká rada se podruhé sešla 6. listopadu 2018. Na tomto
jednání byli členové Vědecké rady seznámeni s dosavadním
průběhem hodnocení. Zároveň jim byl představen Plán činnosti na rok 2019. V obsáhlé diskusi o jednotlivých aktivitách a projektech Vědecká rada projednala návrh dokumentu. Ti členové Vědecké rady, kteří se jednání nemohli osobně
zúčastnit, zaslali své připomínky následně v písemné formě.
Bližší informace o jednotlivých členech Vědecké rady a zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu.
Vědecká rada byla při obou jednáních usnášeníschopná.

Vzdělání

Muži

Ženy Celkem Celkem %
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1.4 Poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu
k informacím
V roce 2018 Ústav obdržel celkem 3 žádosti o poskytnutí informací. Všem žádostem bylo vyhověno. Ani v jednom případě tedy nebylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti.
Ústav neobdržel v roce 2018 žádné odvolání proti rozhodnutí.
Během roku 2018 nedošlo k žádnému rozhodnutí soudu
ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného.
Ústav neposkytl v roce 2018 žádnou výhradní licenci.
Ústav v roce 2018 obdržel jednu stížnost podanou podle §
16a InfZ. Stížnost byla podána s odůvodněním, že Ústavem
poskytnutá informace o vyplacených finančních částkách
v letech 2012 až 2017 zaměstnancům Ústavu, a to v rámci
soudních sporů, mimosoudních vyrovnáních nebo dohod
o odstupném, byla zkreslena. Rada Ústavu jakožto nadřízený
orgán stížnost zamítla a rozhodnutím potvrdila postup povinného subjektu.
Ústavu jako nadřízenému orgánu 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, nebylo
postoupeno žádné odvolání proti rozhodnutí Archivu bezpečnostních složek jakožto povinného subjektu a orgánu I.
stupně ani žádná stížnost na postup Archivu při vyřizování
žádostí o informace.

1.5	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
Na realizaci této agendy se Ústav podílí již od jejích počátků v roce 2012. Odborní pracovníci Oddělení agendy zákona o třetím odboji vypracovali v roce 2018 pro Ministerstvo
obrany ČR a Etickou komisi ČR pro ocenění účastníků odboje
a odporu proti komunismu celkem šest odborných stanovisek, týkajících se konkrétních žadatelů i obecnější problematiky. Na konci roku pak bylo dalších pět stanovisek ve stadiu
rozpracování a na vyhotovení čekalo osm žádostí Ministerstva obrany. Historici z Oddělení agendy zákona o třetím odboji se také podíleli na zpracování některých studií v rámci
projektu Dokumentace popravených z politických důvodů
(1948–1989) nebo na badatelském projektu Organizace
Světlana. Projekt Historie protikomunistické rezistence v Československu a proměny její interpretace navazuje na výstavu
věnovanou zmíněné protikomunistické organizaci i proměnám obrazu třetího odboje v uplynulých desetiletích.
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Statistický přehled vyřizování žádostí za období od 1. 1. do 31. 12. 2018
Přijaté žádosti z Ministerstva obrany ČR celkem

7

Stanoviska zpracovaná a odeslaná celkem

4

Stanoviska vypracovaná k žádostem z roku 2017

4

Stanoviska vypracovaná k žádostem z roku 2018

0

Stanoviska ve schvalovacím řízení

0

Stanoviska rozpracovaná u referentů

4

Žádosti čekající na zpracování

8

Přijaté žádosti z Etické komise ČR celkem

2

Stanoviska zpracovaná a odeslaná

2

Stanoviska rozpracovaná u referentů

1

Tabulka srovnání s rokem 2017
2017

2018

Přijaté žádosti z Ministerstva obrany ČR celkem

13

7

Stanoviska zpracovaná a odeslaná 1

9

4

Stanoviska rozpracovaná u referentů

3

5

Stanoviska ve schvalovacím řízení

1

0

Stanoviska čekající na zpracování

5

8

2017

2018

Přijaté žádosti z Etické komise ČR celkem

2

2

Stanoviska zpracovaná a odeslaná celkem

1

2

1) Včetně stanovisek vypracovaných k žádostem došlým v předchozích letech.
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Odborná činnost
2.1 Odborná činnost
V roce 2018 odborná činnost plynule navazovala na vývoj předchozích období. Nadále
rostl počet odborných pracovníků, a to díky získání externích grantových prostředků.
Velká pozornost byla věnována dokončování klíčových projektů, ke kterým patří Slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989), Slovník popravených z politických důvodů
a v neposlední řadě Dějiny StB I. V prvním případě se podařilo publikaci na konci roku
2018 vydat, ve druhém ji dopracovat do fáze pro redakční zpracování a třetí projekt pokročil tak, že v roce 2019 bude dokončen rukopis.

2.2 Hodnocení výzkumné a odborné činnosti ÚSTR
2008–2018
Nejdůležitější událostí roku 2018 bylo zahájení hodnocení odborné činnosti Ústavu
za prvních deset let jeho existence. Hodnocení bude uzavřeno v roce 2019. V roce 2018
ÚSTR vyvinul on-line aplikaci pro první fázi hodnocení. Slouží k tomu, aby skrze ni bylo
možné uzavírat smlouvy s hodnotiteli, rozesílat hodnocené výsledky hodnotitelům do zahraničí apod. Dále proběhl výběr výsledků pro hodnocení, které všichni odborní pracovníci zadali do aplikace, včetně řady doprovodných údajů. Poté, co Vědecká rada nominovala
členy panelu, který řídí první fázi hodnocení, v níž jsou posuzovány jednotlivé výsledky,
byla tato fáze v listopadu 2018 zahájena.
Členové panelu: prof. Sirkka Ahonen, Dr. Christiane Brenner, Dr. Benjamin Frommer (předseda), Dr. Jens Gieseke a Dr. Piotr Majewski.
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2.3 Výzkumné projekty

2.4 Úspěšnost v získávání grantů

V roce 2018 pracovali badatelé Ústavu na 50 výzkumných
projektech, začalo se pracovat na 13 nových projektech
a 5 projektů se podařilo uzavřít dokončením hlavního výstupu, kterým je obvykle rukopis monografie. Dva projekty z minulosti byly ukončeny kvůli odchodu jejich řešitelů
z Ústavu, a proto se už nyní ve výroční zprávě nevyskytují.
Jedná se o projekt Nucená práce v období nacistické okupace na území dnešní České republiky, jehož řešitelem byl
Alfons Adam, a dále o projekt Představitelé nacistického represivního aparátu protektorátu Čechy a Morava, jehož řešitelem byl Pavel Kreisinger.

V historii Ústavu se soustavná snaha získávat grantové prostředky datuje od roku 2013. V roce 2018 se podařilo uspět
se čtyřmi grantovými žádostmi, které Ústavu v příštích letech přinesou celkem 3,7 milionu Kč. Rozpočet Ústavu byl
v roce 2018 díky grantům posílen o 7,2 milionů Kč.

Výzkumné projekty pro období války měly tematické těžiště ve výzkumu represivního aparátu na území Protektorátu (Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu
Čechy a Morava, Vojenský výcvikový prostor Böhmen 1942–
1945) a výzkumu obětí nacistické perzekuce a odboje
proti okupaci (Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu 1938–1989, Edice dokumentů k odbojové
organizaci Petiční výbor Věrni zůstaneme a Dokumentace
a databáze československých občanů popravených v době
nacionálního socialismu v Drážďanech). Dále se výzkumné
projekty věnovaly také dopadům okupace na společnost
(Udavačství jako sociální praxe).

Vydávání monografií, sborníků, edic dokumentů, studií i periodických publikací realizuje Oddělení publikací a nových
médií Odboru produkčního. Periodickými publikacemi Ústavu jsou revue Paměť a dějiny, vydávaná čtyřikrát ročně a určená jak odborné, tak laické veřejnosti, a odborný časopis
Securitas Imperii, který je zařazen na seznam recenzovaných
neimpaktovaných periodik.

Výzkumné projekty, jejichž těžiště leží v období komunistické diktatury, mají několik pilířů: represivní aparát
komunistické moci (Dějiny státobezpečnostních složek
1945–1953, Dějiny státobezpečnostních složek 1969–1989);
třetí odboj (Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989, Kurýři a převaděči v letech 1948–1955, Útěk
z Leopoldova); Komunistickou stranu Československa,
kdy byly dokončeny dva významné projekty (Biografický
slovník vedoucích funkcionářů KSČ 1921–1989 a Převzetí,
upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–
1956, regionální komparace); perzekuci (Proměny vězeňství
v českých zemích v letech 1965–1992, Československá justice
v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu); biografii významných představitelů období komunistické diktatury – jež je předmětem tří nových
projektů (Biografie Klementa Gottwalda 1896–1938, Biografie Františka Kriegla 1908–1979, Biografie Josefa Plojhara
1902–1981). Vedle toho se výzkumné projekty ÚSTR věnují
řadě dalších témat, která naplňují platnou Koncepci dlouhodobého vědeckého zaměření ÚSTR.
Podrobný přehled badatelských a dokumentačních projektů viz Příloha č. 3.

Přehled všech grantů viz Příloha č. 4.

2.5 Publikace vydané ÚSTR

Z důvodu limitovaného množství finančních prostředků
pokračoval Odbor produkční při vydávání publikací ve spolupráci s jinými nakladatelstvími nebo partnerskými institucemi. V roce 2018 ÚSTR spolupracoval s Nakladatelstvím
Lidové noviny, Argo nebo Academia. Koediční činnost
umožňuje zachovat trend růstu počtu vydávaných publikací.
Ústav má dostatek rukopisů z vlastní produkce. V roce 2018
vydal celkem 35 publikací, tedy o osm publikací více než
bylo plánováno.
Více informací o publikacích vydaných v roce 2018 viz
Příloha č. 5.

2.6 Publikační činnost
zaměstnanců ÚSTR
Publikační aktivita badatelů Ústavu je sledována především během pravidelných čtvrtletních hodnocení. Předmětem hodnocení je plnění kritérií dodržování termínů, množství odevzdaných rukopisů a jejich kvalita.
Kompletní přehled publikační činnosti pracovníků ÚSTR viz
Příloha č. 6.
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Konference „Vítězný“ únor po 70 letech v Poslanecké
sněmovně PČR (foto Kristýna Sluková)

Konference Proměny elit v první polovině 20. století
v Lichtenštejnském paláci na pražské Kampě
(foto ÚSTR)

2.7 Konference a semináře
pořádané ÚSTR

Důležitá byla také mezinárodní konference, kterou jsme pod
titulem Lessons of 1968 spolupořádali 1. června 2018 v Moskvě. Partnery byl Mezinárodní memoriál, Centrum Andreje
Sacharova a také Nadace Michaila Gorbačova.

V průběhu roku 2018 ÚSTR připravil 3 mezinárodní konference, 8 konferencí s účastí domácích odborníků, 2 mezinárodní kolokvia a desítky seminářů.
Nejvýraznější konferencí roku 2018 byla mezinárodní konference Prague Spring 50 Years After. Konference byla uspořádána ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR
a konala se v Praze ve dnech 13.–16. června 2018.

Konference, sympozia, semináře
a kurzy v číslech
Mezinárodní konference

3

Domácí konference

8

Kolokvia

2

Semináře, panelové diskuse

32

Kurzy pro učitele

20

Mezi další významné konference loňského roku patřila mezinárodní konference zaměřená na vzdělávání, která se pod
názvem Dějiny ve veřejném prostoru: Česká společnost
a historická výročí konala 8.–9. listopadu 2018 v Praze. Partnery konference byly Filozofická fakulta UK, Pedagogická fakulta UK a Filozofická fakulta UJEP.

Přehled konkrétních konferencí, sympozií, seminářů a kurzů
viz Příloha č. 7.

Konference Dějiny ve veřejném prostoru: Česká společnost
a historická výročí (foto Dorota Velek)

Konference Dějiny ve veřejném prostoru: Česká společnost
a historická výročí (foto Dorota Velek)
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2.8 Vystoupení zaměstnanců
ÚSTR na konferencích
a seminářích
Odborní pracovníci Ústavu vystoupili se svými odbornými příspěvky na řadě mezinárodních konferencí v Evropě a opakovaně se prosazují na výroční konferenci ASEES v USA. Podrobný přehled všech vystoupení pracovníků
Ústavu je dostupný na webu Ústavu v rámci čtvrtletních
zpráv o činnosti.

2.9 Interní semináře
Interní semináře se konaly po celý rok 2018, s přestávkou
během prázdninového období. Jejich smyslem je rozvíjet
spolupráci mezi odbornými pracovníky, a to na více úrovních. Při rostoucím množství pracovníků je seminář vhodnou
příležitostí k lepšímu poznání pracovního zaměření badatelů a k tomu, aby jejich odborná práce procházela reflexí již
v průběhu svého vzniku. Důležitým cílem seminářů je v neposlední řadě i vzájemná inspirace. V roce 2018 se konalo
12 vědeckých seminářů. Vystoupili na nich odborní pracovníci Ústavu a představili svůj projekt nebo podali svůj výklad
určitého tématu. Interní seminář se stal pevnou součástí odborného života v Ústavu.
Kromě ústavního interního semináře ještě v podobném
intervalu probíhají interní semináře v rámci některých oddělení, ty jsou zaměřeny na intenzívní práci s texty. Badatelé předkládají kolegům své rukopisy nebo části rukopisů,
na něž od kolegů získávají zpětnou vazbu.
Přehled interních seminářů pořádaných v roce 2018 viz
Příloha č. 8.

Oddělení vzdělávání ÚSTR na pouliční slavnosti k výročí
listopadu 1989 Korzo Národní (foto ÚSTR)
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Konference Dějiny ve veřejném
prostoru: Česká společnost
a historická výročí
(foto Dorota Velek)

Komiksová výstava Fotbal
v undergroundu na veletrhu
Svět knihy 2018 na pražském
Výstavišti (foto ÚSTR)
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Vzdělávací činnost
Vzdělávání je spolu s historickým výzkumem a popularizací jedním ze tří základních pilířů
činnosti Ústavu. Vzdělávacími úkoly směrem k široké veřejnosti se také Ústav nejvíce liší
od ostatních historických výzkumných institucí.
Oddělení vzdělávání se nadále zaměřuje na tři hlavní oblasti činnosti:
1. poskytuje podporu učitelům dějepisu a příbuzných předmětů, zejména v podobě seminářů 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.
V roce 2018 vzrostl počet pracovníků Oddělení vzdělávání na celkových 24. Nárůst byl
umožněn úspěšným získáváním grantů.
Pracovníci Oddělení vzdělávání působili v roce 2018 výrazněji jako iniciátoři či významní
účastníci několika společenských diskusí.
První okruh diskusí se týkal v osmičkovém roce viditelně palčivé otázky, zda patří paměťová kultura do dějepisu a jak překonávat společensky konfliktní témata, která jsou
s výročími často propojena. ÚSTR se tím odlišil od jiných institucí zaměřujících se na účast
na vzpomínkovém provozu a poskytl prostor pro kritické ohlédnutí za způsoby využívání
historie a dějepisu ve společnosti.
Druhým okruhem je současná podoba dějepisné výuky, o niž vzrostl v roce 2018 mediální
zájem. V médiích vyšlo několik textů, v nichž významnou roli hráli zaměstnanci Oddělení
vzdělávání. To také uspořádalo počátkem roku seminář zaměřený na studenty žurnalistiky
a práci s historickými tématy a dějepisem. Na podzim se pak pracovníci oddělení podíleli
na letní škole pro mladé žurnalisty v Gdaňsku.
Třetí okruh je výsledkem dlouhodobého působení v roli kritiků současných způsobů výuky
a rovněž pokračující práce na analytickém prostředí pro výuku (Historylab). ÚSTR se rozhodl
nabídnout své dosavadní know-how a rovněž práci širokého didakticko-historicko-technologického konsorcia k dispozici vydavatelům dějepisných učebnic. Na podzim proběhlo otevřené výběrové řízení na poskytnutí konceptu učebnice provázané s Historylabem.
Práce na učebnici se řídí loňskou elektronickou publikací o dějepisném vzdělávání Promýšlet
dějepis v 21. století.
Čtvrtý okruh tvoří zvláštní historické a společenské téma československá „normalizace“.
Vydáním prvního svazku série Dějiny v diskusi pod názvem Podoby československé normalizace byla odborné i zainteresované laické veřejnosti představena výzkumná a popularizační
práce týkající se jednoho z klíčových období soudobých česko(-slovenských) dějin.
Pátým okruhem bylo zmapování oblasti vzdělávání proti předsudkům, které proběhlo
ve spolupráci se Sociologickým ústavem a za prostředky německé nadace EVZ. Výsledná
publikace Stereotypy o Romech a Židech v české společnosti. Jaké jsou a jak s nimi pracovat?
byla předmětem velkého mediálního i odborného zájmu.

21

22

3.1 Vzdělávací semináře
pořádané ÚSTR
Oddělení vzdělávání se zaměřuje na různé cílové skupiny.
V praktické rovině se rozvíjela série seminářů pro učitele,
které Ústav často pořádal s partnery umožňujícími širší dosah mezi učitelskou veřejnost (ABS, Centrum pro demokracii a kulturu, ČT, DOX, Historické dílny, FFUK, FSV UK, NIDV,
SKAV a další). Intenzívní pozornost byla zaměřena na archivní edukaci jak směrem k učitelům, tak společně s Archivem
bezpečnostních složek směrem k žákům základních a středních škol. V roce 2018 měly vzdělávací semináře, workshopy
nebo kurzy pořádané Ústavem celkem 588 účastníků, především z řad učitelů.
Přehled seminářů a workshopů pro učitele viz Příloha č. 9.

Vzdělávací seminář Dějiny jako trauma: tragické události
dějin ve vzdělávání v Centru současného umění DOX
(foto Dorota Velek)

3.2 Letní škola pro učitele
Stovka učitelů se zapojila do každoroční Letní školy pro učitele. Pod titulem Historie a fikce. Vyprávění ve výuce o minulosti ji Ústav uspořádal ve spolupráci s Centrem současného
umění DOX a se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání
(SKAV) v prostorách DOX ve dnech 30.–31. 8. 2018. Pracovníci Oddělení vzdělávání se také podíleli na letních školách
pro učitele, pořádaných dalšími organizacemi.

3.3 Vzdělávací materiály
Oddělení vzdělávání připravilo pro učitele a žáky také řadu
rozmanitých elektronických učebních pomůcek, zejména
Antisemitismus 1945 – 1989: Státní politika proti Židům v Československu, Třetí odboj v didaktické perspektivě a společně
s Českou televizí vydalo oddělení sérii vzorových lekcí využívajících materiál projektu toto100letí. Podrobnější přehled
činnosti Oddělení vzdělávání je možné nalézt na webových
stránkách Ústavu – viz https://www.ustrcr.cz/pro-skoly/
a https://historylab.cz/.

Workshop v rámci Letní školy pro učitele s tématem Historie
a fikce. Vyprávění ve výuce o minulosti v Centru současného
umění DOX (foto ÚSTR)

3.4 Stáže
Na stáži v ÚSTR pobývala v roce 2018 Aneta Chytková
(Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Politologie, mediální studia a žurnalistika). V průběhu stáže
byla detailně seznámena s chodem instituce i s vybranými
pracovišti a následně se aktivně podílela na realizaci dokumentačních projektů.

Workshop v rámci Letní školy pro učitele s tématem Historie
a fikce. Vyprávění ve výuce o minulosti v Centru současného
umění DOX (foto ÚSTR)
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Workshop v rámci Letní
školy pro učitele s tématem
Historie a fikce. Vyprávění
ve výuce o minulosti v Centru
současného umění DOX
(foto ÚSTR)

Veřejná beseda o filmu Dukla
61 v rámci Letní školy pro učitele
v Centru současného umění
DOX (foto ÚSTR)

Venkovní workshop v rámci
semináře Dějiny jako
trauma: tragické události
dějin ve vzdělávání v Centru
současného umění DOX
(foto Dorota Velek)
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Popularizační činnost
Některé činnosti Ústavu oslovují nejširší veřejnost. Typickými formáty popularizace jsou
výstavy, semináře, přednášky, diskuse, ale také spolupráce na filmech nebo na různých
formátech kulturní produkce.
Nemalá část popularizace se věnuje připomínáním historických událostí. Rok 2018
jimi byl doslova přeplněný. Ke každému „osmičkovému“ výročí byla uspořádána alespoň jedna výstava, k událostem v září 1938 dvě a k roku 1968 dokonce čtyři. Výročí
února 1948 se podařilo připomenout speciálním vysíláním České televize, ve kterém
vystupovali badatelé Ústavu. K únoru 1948 a září 1938 byly navíc uspořádány koncerty
s tematickým doprovodným programem ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií a Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, oba koncerty
přenášel Český rozhlas.
Novinkou v roce 2018 byla spolupráce s neziskovou organizací Rolling, z. s., na přípravě
vzdělávací zážitkové hry Čára, při níž se účastníci seznamují s fenoménem překonávání
československé západní hranice v období 1948–1953.

4.1 Programová rada
V roce 2018 byla ustavena Programová rada, kterou zřizuje ředitel ÚSTR jako svůj poradní
orgán ke koncepčnímu vedení, koordinaci a vyhodnocování činnosti, kterou se Ústav primárně obrací k širší veřejnosti, včetně širší odborné veřejnosti.
Úkolem Programové rady je posuzovat plánované stěžejní veřejné akce Ústavu jak z hlediska potenciálu naplňovat úkoly Ústavu směrem k veřejnosti, tak z hlediska organizačních
nároků na Ústav. Stanoviska Programové rady slouží řediteli při jeho rozhodování o zařazení
akcí Ústavu do plánu činnosti a do průběžného programu. Cílem je projasnění priorit, odklon od rutinních akcí a jednoznačná preference kvality nad kvantitou.
Ustavující jednání Programové rady se konalo 19. 11. 2018.
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4.2 Výstavy

4.4 Exkurze a zahraniční návštěvy

Při přípravě výstav v roce 2018 Ústav pokračoval ve spolupráci s partnery jak institucionálními, tak z občanského
sektoru. Řada výstav byla tvořena ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a úspěšně představena Českými
centry v zahraničí.

V roce 2018 ÚSTR tradičně přivítal četné návštěvy zahraničních partnerů, studujících, výzkumníků nebo také vyučujících či disidentů. Srpen patřil stejně jako v uplynulých letech
návštěvě těch, kteří se v zemích komunistického bloku vymezili proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Vzhledem k 50. výročí této události tentokrát Ústav zorganizoval mimořádné setkání statečných mužů a žen, kteří byli
ve svých zemích za protest proti invazi perzekvováni. Setkání
se zúčastnili také poslední tři žijící z „osmi statečných“, kteří
svůj odpor proti okupaci ČSSR vyjádřili v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí.

V roce 2018 bylo realizováno 13 nových výstav uvedených
na 21 místech a 19 dalších výstav připravených v předcházejících letech bylo představeno na dalších 48 místech v České
republice i v zahraničí. Ústav pokračoval v prezentaci svých
výstav ve školách po celé České republice. Za rok 2018 se
uskutečnilo celkem 69 výstavních akcí.

Přehled uvedení výstav 2018
V Česku V zahraničí Celkem
Počet nových výstav

10

3

13

Počet uvedení
nových výstav

14

7

21

Počet uvedení výstav
vzniklých v minulých
letech

46

Vedle návštěv zástupců ze spolupracujících institucí a organizací, jako jsou například Evropská síť Paměť a Solidarita
(ENRS), Ústav pamäti národa nebo Múzeum SNP, uspořádal
ÚSTR exkurze či přednášky o činnosti pro skupiny zájemců
z Albánie, Kuby či Ukrajiny, pro vysokoškolské studentky
a studenty z East Carolina University, Harvard University, University of Nebrasca-Lincoln a zahraničních programů Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy.

Podrobný přehled uspořádaných výstav viz Příloha č. 10.

Zahraničním návštěvám se vedle členů vedení Ústavu věnují zejména kolegové z Oddělení vzdělávání Čeněk Pýcha,
Vojtěch Ripka a Václav Sixta nebo kolegové zabývající se výzkumem v zemích bývalého SSSR Štěpán Černoušek a Adam
Hradilek. Exkurze zahraničních studujících jsou často organizovány také ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek.

4.3 Semináře, diskuse
a přednášky

4.5 Pamětnický digitální archiv
Paměť národa

Mezi tradiční formáty akcí pro širokou veřejnost patří tzv.
čtvrteční semináře, které se po dobu rekonstrukce sídla
Ústavu přesunuly do Informačního centra Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ústav také pravidelně pořádal četné
prezentace nově vydaných knih či diskuse doprovázející výstavy. Nejčastějšími prostory pořádání akcí byly např. DOX,
kino Mat, Kino Světozor, Knihovna Václava Havla nebo Národní galerie.

V průběhu roku pokračovali tvůrci projektu z Ústavu, 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.
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Velmi častá byla vystoupení historiků ÚSTR na přednáškách
či veřejných besedách na pozvání jiných pořadatelů v regionech. Samostatnou podkapitolu přitom tvoří přednášky pro
žáky a studenty na školách nebo pro studenty, kteří přicházejí na exkurzi do Ústavu nebo do Archivu bezpečnostních
složek. V roce 2018 uspořádal ÚSTR celkem 31 popularizačních přednášek a seminářů pro veřejnost, kterých se zúčastnilo celkem 2482 zájemců.
Přehled popularizačních přednášek a seminářů pro veřejnost
pořádaných ÚSTR viz Příloha č. 11.

Statistika projektu Paměť národa
Počet klipů v databázi
(audio i video)

27
28 775

9 241

Počet fotografií v databázi

72 036

16 000

44 074
Počet registrovaných badatelů 8292 1580
Počet publikovaných
svědectví pamětníků

Předchozí roky
Roční nárůst

4780 627

Počet pamětníků v databázi 8892 1362
0

22 500

45 000

67 500

90 000

Podrobnější informace k jednotlivým výstupům Paměti národa viz Příloha č. 12.

4.6 Filmy
Pracovníci ÚSTR se často ocitají v roli odborných poradců při
vzniku filmů. V roce 2018 se například Pavla Plachá zapojila do práce na filmu Vlak smrti na cestě za svobodou. Libor
Svoboda byl poradcem seriálu České televize Česko-německé století.
V roce 2018 také pokračovala prezentace třídílného dokumentu Čechoslováci v Gulagu, který vznikl ve spolupráci České televize a Ústavu. Film byl prezentován v Polsku
na Festiwalu NNW Gdynia. Film rovněž obdržel cenu Trilobit
od asociace FITES. Po velkém úspěchu doprovodné publikace vydané v koedici s ČT byl v roce 2018 vydán druhý díl.

4.7 Knihovna Jána Langoše
Knihovna Jána Langoše je zaměřena na budování a zpřístupňování specializovaného fondu se zacílením na studium
komunistické diktatury a nacionálně socialistické okupace,
a to především na území Československa, ale i jejich souvislostí ve světovém kontextu. Knihovna v současnosti obsahuje 9951 bibliografických záznamů, které v celkovém počtu
obsahují 13 940 exemplářů knižních titulů a čísel časopisů.
V roce 2018 bylo zakoupeno 103 nových titulů, 88 titulů získal ÚSTR výměnou s domácími i zahraničními partnerskými
institucemi, 31 titulů dostal darem. Celkový počet přírůstků
pro rok 2018 – spolu se 72 časopiseckými tituly – je 294. Počet registrovaných čtenářů byl v tomto roce 328 a knihovnou bylo zapůjčeno 1307 (178 nových výpůjček) knih a periodik. Meziknihovní výpůjční služba činila 102 knihy.

Pracovníci knihovny se také podílejí na indexaci a dodávání
elektronických kopií článků z časopisů Paměť a dějiny a Securitas Imperii do databází CEEOL a EBSCO.
Vzhledem k rekonstrukci budovy, kde sídlí i knihovna, jsou
čtenářské služby omezeny. Kvůli chybějícímu zázemí není
možné poskytnout výpůjčky veřejnosti. Pro umístění celého
fondu knihovny se podařilo zajistit depozitář v Jenštejně patřící Knihovně Akademie věd, v.v.i. Díky tomu zůstal výpůjční
servis zaměstnancům ÚSTR a ABS zachován.
Z důvodu omezených služeb samotné Knihovny Jána Langoše se pracovníci knihovny podílejí na retrokatalogizaci
fondu knihovny ABS. V rámci retrokatalogizace bylo do konce roku 2018 zpracováno 2404 knihovních jednotek.

4.8 Ceny ÚSTR
„Za svobodu, demokracii
a lidská práva“
V roce 2018 udělil Ústav Ceny ÚSTR dvanácti ženám a mužům
z Česka i zahraničí, a to už tradičně ve třech kategoriích. O udělení cen opět rozhodovalo poradní kolegium jmenované ředitelem ÚSTR se zastoupením zaměstnanců ÚSTR i ABS a externistů.
Ceny ÚSTR byly uděleny na slavnostním večeru, který se konal v Hlavním sále Senátu PČR v pondělí 12. listopadu 2018.
Ocenění předával místopředseda Senátu Ivo Bárek, který
celou akci zaštítil a také přednesl úvodní projev, spolu s ředitelem ÚSTR Zdeňkem Hazdrou. Mezi čestnými hosty byl
například přítomen Jevhen Perebyjnis, velvyslanec Ukrajiny
v České republice.
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V první kategorii získaly Cenu Václava Bendy za statečné občanské postoje v době nacistické okupace a komunistické diktatury tyto osobnosti:

Zdeněk Mandrholec (*1930)
Zdeněk Mandrholec se narodil roku 1930 v Přerově. Po smrti
otce byla rodina vystěhována z podnikového bytu přerovského pivovaru, s matkou a sestrou se přestěhovali do západních Čech. Po ukončení obchodní školy pracoval v česárně vlny v Nejdku. Nesouhlasil s komunistickým převratem
v únoru 1948 a během základní vojenské služby v roce 1951
se spolu s kolegy připravoval na boj proti komunistům. Jejich skupina byla odhalena, v roce 1953 byl zatčen a odsouzen k deseti letům za velezradu. Šest a půl roku vězení si
odpracoval v uranových dolech na Jáchymovsku (mimo jiné
na nechvalně proslulé věži smrti), propuštěn byl při amnestii
v roce 1960. Do odchodu na penzi pak manuálně pracoval.
Je aktivním členem karlovarské pobočky Konfederace politických vězňů a hlavně neúnavným průvodcem po trestaneckých pracovních táborech na Jáchymovsku. Odkaz obětí
brutálních politických represí v 50. letech 20. století je i díky
němu stále živý.

Daňa Horáková (*1947)
Daňa Horáková se narodila roku 1947 v saském Grünbachu,
později se její rodina přestěhovala do Prahy. Koncem 60. let
studovala teologii v New Yorku. Po návratu ze Spojených států se živila prováděním turistů a ve svém bytě organizovala
salóny pro režimem perzekvované disidenty. V letech 1975
až 1979 řídila s Václavem Havlem samizdatovou Edici Expedice. Podepsala také Chartu 77. Na konci 70. let se vystěhovala do Německé spolkové republiky. Tam pracovala nejprve
jako uklízečka, později jako novinářka na volné noze v časopisech Bunte a Bild i jako zástupkyně šéfredaktora časopisu
Welt am Sonntag. V letech 2002 až 2004 působila jako bezpartijní hamburská ministryně pro kulturu. Vedle knihy Den
plný pitomců německy napsala a vydala dalších sedm prozaických a publicistických knih. Daňa Horáková možná nepatří
k nejznámějším tvářím československého disentu, přesto je
jednou z osobností, bez níž by opozice vůči totalitnímu režimu v Československu nemohla existovat.

Ivan Kožíšek (1948–2014) in memoriam
Narodil se v České Kamenici roku 1948. Stal se signatářem
Charty 77 a podílel se na jejích aktivitách na Českolipsku
a Šluknovsku. Šířil informace o Chartě po regionu, shromažďoval údaje o pronásledovaných z politických důvodů, podílel se na organizování undergroundových výstav, přispíval
mj. do libereckého samizdatového periodika Váhy. V roce
1981 zorganizoval v Rumburku petiční akci za propuštění
uvězněného mluvčího Charty 77 Rudolfa Battěka a byl odsouzen na 7 měsíců za výtržnictví a schvalování trestného
činu. Po návratu z vězení se znovu zapojil do opozičních
aktivit. StB ho několik let sledovala a šikanovala, a dokonce

se neúspěšně pokusila přimět ho ke spolupráci. V roce 1989
se stal členem Nezávislého mírového sdružení, organizoval
v Rumburku setkání jeho členů či sháněl podpisy pod petici
za propuštění Václava Havla. Přes soustavnou šikanu ze strany StB i VB v těchto aktivitách pokračoval až do sametové revoluce. Ivan Kožíšek patřil v osmdesátých letech k nejvýraznějším osobnostem protikomunistické rezistence na území
bývalého Severočeského kraje.

Helena Steblová (*1925)
Helena Steblová, rodným jménem Lisztwanová, se narodila roku 1925 v Košařiskách na Těšínsku. V útlém mládí byla
adoptována manželi Karlem a Marií Haltofovými. Zažila polskou i německou okupaci Těšínska. Na jaře 1944 pomáhala
zachránit život těžce raněnému partyzánovi Janu Heczkovi.
Ve stejné době se v domě Haltofových příležitostně ukrýval Helenin přítel, dezertér z wehrmachtu a partyzán Pavel
Štefek. Helena i její rodiče byli záhy zatčeni gestapem a podrobeni krutým výslechům. Po několika měsících Helenu
převezli do koncentračního tábora Ravensbrück. Dočkala
se osvobození a domů se vrátila až rok po válce. Helenina
matka umístění v nacistickém lágru přežila, otce nacisté zavraždili v koncentračním táboře Sachsenhausen. Brzy po návratu domů se Helena Steblová vdala a postupně se jí narodily čtyři děti. V první polovině 60. let pracovala v nejtěžším
provozu Třineckých železáren zvaném „aglomerace“ a pak až
do konce 70. let ve válcovně stejného podniku. Za své hrdinství a ochotu pomoci člověku i v nadmíru nebezpečné
situaci tvrdě zaplatila. Těžkým životním okolnostem čelila
vždy s neobvyklou a inspirativní poctivostí a odvahou. Roku
2012 byla vyznamenána Záslužným křížem ministra obrany
České republiky.

Bernard Papánek (*1920)
Narodil se roku 1920 ve Vídni československým rodičům.
V roce 1938 odešel z Vídně do Brna a ještě před začátkem
války se mu podařilo vycestovat do Palestiny. Tam v roce
1942 vstoupil do československé zahraniční armády, s protiletadlovým plukem bránil severoafrický přístav Tobruk před
nálety německých a italských bombardérů. Po přesunu jednotky do Velké Británie se stal příslušníkem Československé
samostatné obrněné brigády. Během bojové akce při obléhání francouzského přístavu Dunkerque v roce 1944 byl těžce zraněn střepinami granátu. Po válce zjistil, že jeho matka
i otec zahynuli v Osvětimi. Vrátil se do Československa, ale
po únoru 1948 byl degradován, vyhozen z armády a perzekvován komunistickými úřady. V 60. letech s manželkou emigrovali do Izraele, v Československu ale museli nechat děti.
V Izraeli si změnil jméno na Benjamin Palgi. Před několika
lety se natrvalo vrátil na Slovensko.

V druhé kategorii se laureáty Ceny za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin stali:

Miroslav Kasáček (*1937)
Narodil se roku 1937 v Litohoři u Moravských Budějovic
a celý život prožil v Brně, kde odmaturoval na První vyšší
průmyslové škole strojní. V průběhu studií se seznámil se
svou budoucí manželkou, jejíž rodiče, vlastníci starobylého
mlýna, byli perzekvováni komunistickou mocí v souvislosti s událostmi v Babicích. Rok 1969 a nastoupivší normalizace zasáhla i rodinu Miroslava Kasáčka. Za jeho pravicové
a protisocialistické postoje mu byl okamžitě zrušen pracovní
poměr v Elektrotechnických závodech Julia Fučíka, kde pracoval jako konstruktér. Kvůli špatnému kádrovému posudku
měl problémy s nalezením nového zaměstnání, až nakonec nastoupil jako dělník do balírny na Brněnských veletrzích a výstavách. Zde prošel různými dělnickými profesemi.
Po roce 1989 byl jmenován do funkce ředitele závodu výroby a montáže na BVV a následně začal soukromě podnikat. Miroslav Kasáček je jedním ze zakladatelů občanského
sdružení Paměť, které neúnavně usiluje o připomínání zvůle
komunistické diktatury. Také díky jeho úsilí vznikl například
pomník obětem železné opony u Mikulova. Velký čtenářský
úspěch zaznamenala jeho kniha Mlynáři od Babic, kterou
napsal společně s Luďkem Navarou a k níž shromažďoval
podklady už od roku 1968. Je spoluautorem mnoha dalších
publikací. V poslední době věnuje pozornost bývalé brněnské věznici na Cejlu, kde plánuje vytvořit pietu za umučené
a popravené vězně.

Kristina Vlachová (*1943)
Kristina Vlachová, vlastním jménem Jana Slánská, se narodila v roce 1943 v Praze. Studovala na katedře rozhlasu, filmu
a televize na ČVUT v Praze a filmovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na FAMU. Pracovala jako scenáristka hraných filmů ve Filmovém studiu Barrandov, podílela se např.
na scénáři filmu Věry Chytilové Hra o jablko. V roce 1977 odmítla podepsat Antichartu – a bylo jí znemožněno věnovat
se své profesi. V nakladatelství, kde později našla zaměstnání
v redakci omalovánek a vystřihovánek pro děti, zadávala práci autorům z prostředí Charty 77, kteří psali pod krycími jmény. Po vyhazovu z nakladatelství pracovala na různých místech, v roce 1989 jako vrátná na koleji Přírodovědecké fakulty
UK, kde s některými studenty pořádala neoficiální filmové
semináře. Po sametové revoluci se vrátila ke své profesi a začala točit dokumenty, jako například Jáchymovská stigmata
o vězních komunistického režimu či dokumenty o Heliodoru
Píkovi. Působila také jako nezávislá investigativní novinářka,
v polovině 90. let byla členkou Rady Českého rozhlasu a spolupracovnicí Rádia Svobodná Evropa. Díky filmům Kristiny
Vlachové se podařilo uchovat a zpřítomnit zkušenosti politických vězňů z 50. let. Její filmy utvářely názor generace
lidí, kteří se tématu začali věnovat ve svobodných poměrech
po roce 1989.

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

Zdeněk Procházka (*1954)

Alexandr Podrabinek (*1953)

Narodil se v Plzni roku 1954, většinu života strávil v kraji kolem Domažlic. Vyučil se grafikem a nejprve pracoval v plzeňské tiskárně, později v podniku Elitex. Od časného mládí se zajímal o historii, ve dvaceti letech vstoupil do Klubu
Augusta Sedláčka, v němž se zabýval starými hrady a tvrzemi. Po pádu komunistického režimu mohl konečně projevit
otevřený zájem o pohraniční oblasti, které byly do té doby
běžným lidem zapovězeny. Od roku 1990 se pečlivě stará
o zaniklou historii Sudet zejména v oblasti Českého lesa.
V Nakladatelství Českého lesa vydal od roku 1991 desítky
publikací, v Domažlicích pečlivě opravil renesanční dům,
v němž se v krčmě Meluzína koná množství kulturních akcí,
zachránil historickou vodní tvrz ve Lštění a v neposlední řadě
se věnuje dokumentaci zaniklých obcí v bývalém pohraničním pásmu včetně jejich archeologického průzkumu. Díky
jeho práci jsme bohatší o množství příběhů, které by jinak
doslova pohřbila zem.

Narodil se roku 1953 v Elektrostalu nedaleko Moskvy. Jeho
otec udržoval styky s moskevskými disidenty a tohoto příkladu následovali také synové Alexandr a Kirill, kteří se v 70.
letech zapojili do činnosti na obranu lidských práv. Alexandr studoval na lékařské škole a po jejím ukončení pracoval
jako zdravotník v záchranné službě v Moskvě. Na základě
dokumentů o využívání psychiatrie jako nástroje k potírání
politických odpůrců napsal v 70. letech knihu Karatělnaja
medicina (Trestní medicína) – první soubor materiálů o psychiatrickém násilí v SSSR. Stal se také členem Pracovního
výboru pro zkoumání využívání psychiatrie k politickým
účelům, založeném při Moskevské helsinské skupině. Jeho
kniha vyšla v USA rusky a poté anglicky, v Sovětském svazu
kolovala v samizdatu. Odmítl nátlak KGB k emigraci a byl
odsouzen k pěti letům vyhnanství na Sibiři, kde byl nakonec roku 1980 zatčen a odsouzen ke třem letům vězení.
V letech 1987 až 2000 vedl list Ekspress-Chronika, jeden
z prvních nezávislých časopisů v době perestrojky, jenž se
věnoval uplatňování lidských práv v sovětském a postsovětském prostoru. V letech 2014 až 2017 moderoval pořad
na Rádiu Svoboda (Radio Liberty). V uplynulých deseti letech vystupoval také proti autoritářskému běloruskému režimu Alexandra Lukašenka i proti ruskému prezidentu Putinovi, protestoval proti uvěznění Naděždy Tolokonnikovy
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z Pussy Riot a proti ruské anexi Krymu. Alexandr Podrabinek patří k těm, kdo dokazují, že starost o lidská práva je
trvalým závazkem. Neskončil pro něj ani zatčením a uvězněním, ani pádem Sovětského svazu.

Alexandr Dimitrov (*1947),
Eduard Genov (1946–2009) in memoriam
a Valentin Radev (1948–1995)
in memoriam
Alexandr Dimitrov, Eduard Genov a Valentin Radev, tři studenti Sofijské univerzity, protestovali na podzim roku 1968
proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.
V září zhotovili a rozšířili v Sofii a Plovdivu dvě stovky letáků
s textem „Pryč s vojsky marionety Živkova z ČSSR!“ V polovině října se trojice ze západního rozhlasu dozvěděla o protestu sovětských občanů proti invazi na Rudém náměstí
v Moskvě a rozhodla se letákovou akci zopakovat. Tentokrát

v letácích stály věty „Pět sovětských komunistů demonstrovalo na rudém náměstí, co děláš ty?“ a „Vysoké tresty dostala pětice sovětských občanů, kteří vyjádřili solidaritu k ČSSR.
Lidé, bděte!“ Distribuci druhé várky letáků zmařilo zatčení
trojice na základě udání. Ještě před vynesením rozsudku
soudu byli všichni tří studenti vyloučeni ze studia na Sofijské univerzitě. V lednu 1969 soud odsoudil Eduarda Genova
k pěti letům, Alexandra Dimitrova ke třem letům a Valentina
Radeva ke dvěma letům vězení, později byly tresty sníženy na tři a půl, dva roky a 14 měsíců. Tři bulharští studenti, z nichž dnes žije už pouze Alexandr Dimitrov, se zařadili
po bok mnoha statečných lidí, kteří se nebáli protestovat
proti okupaci Československa před padesáti lety. Jejich solidarita s českou společností je pro nás dodnes zavazující.
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Vernisáž výstavy Za vaši a naši svobodu ve Skautském institutu
v Praze (foto ÚSTR)

Plakátovací sloup s tematikou Února 1948 na pražském
Smíchově (foto ÚSTR)

Plakátovací sloup s tematikou Srpna 1968 na pražské Kampě
(foto ÚSTR)

Plakátovací sloup s tematikou mnichovské dohody
na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze (foto ÚSTR)
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Plakátovací sloup s tematikou
Pražského jara 1968 na pražské
Kampě (foto ÚSTR)

Vernisáž výstavy Případ
Světlana. Proměny obrazu
třetího odboje v Národním
památníku na Vítkově v Praze
(foto ÚSTR)

Vernisáž výstavy Případ Světlana.
Proměny obrazu třetího odboje
v Národním památníku
na Vítkově v Praze (foto ÚSTR)
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Výstava Srpen 1968
objektivem Paula Goldsmithe
na Jungmannově náměstí
v Praze (foto ÚSTR)

Vernisáž výstavy Srpen 1968
objektivem Paula Goldsmithe
na Jungmannově náměstí
v Praze (foto ÚSTR)

Výstava Počátky teroru
u Národní technické knihovny
v Praze (foto ÚSTR)

34

5

Digitalizace a informatika
5.1 Digitalizace
V roce 2018 Oddělení digitalizace Ústavu pokračovalo ve spolupráci s externími subjekty.
Na základě smlouvy uzavřené s Národním muzeem probíhala digitalizace rozsáhlého fondu
monitoringu médií pořízeného pro potřeby českého a slovenského vysílání Rádia Svobodná
Evropa. V průběhu roku bylo pořízeno více než 390 000 stran elektronických kopií. V období
od konce roku 2016 do konce roku 2018 bylo převedeno do elektronické podoby téměř
1 140 000 stran. Byla vyvinuta a naprogramována internetová prezentace digitalizovaných
materiálů, která by měla být v provozu v průběhu roku 2019.
Ve spolupráci s Jazzovou sekcí proběhla digitalizace sborníku vydaného k 50. narozeninám
Karla Srpa a je společně s předchozími realizacemi umístěna na webových stránkách Ústavu.
Po vzájemném jednání Ústavu s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského byla
v druhé polovině roku zahájena digitalizace pozůstalosti po Matce Vojtěše Hasmandové,
generální představené. Část digitalizátů pozůstalosti bude součástí e-badatelny.
V průběhu roku se oddělení digitalizace Ústavu ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek podílelo na digitalizaci správy vyšetřování StB – vyšetřovacích spisů (V) a také
na paginaci těchto archiválií.
Od října 2017 byla ve spolupráci s Archivem SBU na Ukrajině zahájena systematická digitalizace fondu Židovské spisy. V roce 2018 bylo v ukrajinských archivech digitalizováno více než
94 000 stran dokumentů vztahujících se k čs. historii.
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Přehled digitalizace ÚSTR za období leden–prosinec 2018
Značka
fondu

Počet
elektronických
souborů

Počet
inventárních
jednotek

Účel
digitalizace

Typ
předlohy

Pracoviště

Správa vyšetřování StB
– vyšetřovací spisy

V

10 662

21

úřední žádosti

papír

ÚSTR–Braník

Správa vyšetřování StB
– vyšetřovací spisy

V

91 623

522

systematická
digitalizace

papír

ÚSTR–Braník

807

1

negativ

papír

ÚSTR–Braník

1113

5

systematická
digitalizace

papír

ÚSTR–Braník

214

zpracování
akvizice

papír

ÚSTR–Braník

24 636

zpracování
akvizice

papír

ÚSTR–Braník

394 659

systematická
digitalizace

papír

ÚSTR–Braník

Název archivního
fondu

Ústřední zpracovatelská
komise MV ČSSR
Dozorčí útvaru HS VB

H 1–5

Sborník Jazzové sekce
Jazz
Archivní fond Matky
Vojtěchy
Rádio Svobodná Evropa, Monitoring

RFE

SOUČET

523 714

549

Přehled ostatní paginace ÚSTR v roce 2018
Název archivního
fondu
Správa vyšetřování StB
– vyšetřovací spisy
SOUČET

Značka
fondu

Počet
opaginovaných
stran

Počet
inventárních
jednotek

Úkon

Typ
předlohy

Pracoviště

V

102 025

541

paginace
dokumentů

papír

ÚSTR–Braník

102 025

541

5.2 Informatika
Rok 2018 znamenal pro IT a infrastrukturu dokončování adaptace na provoz ÚSTR v nových prostorách na Hadovce (od jara
2017) a přípravu a realizaci změn souvisejících s další změnou
sídla ÚSTR na náměstí W. Churchilla (od roku 2019). Oddělení
informatiky se zaměřilo také na revizi vnitřních předpisů, implementaci nových pravidel v oblasti ochrany osobních údajů
GDPR a na rozvoj a generační obměnu infrastruktury a koncových stanic. IT infrastruktura ÚSTR je sdílená s infrastrukturou
Archivu bezpečnostních složek. Vzájemné vztahy Ústavu a Archivu v oblasti ICT jsou upraveny Realizační smlouvou o využívání společného kybernetického prostoru a informačních
technologií a služeb, která byla v roce 2018 aktualizována, a to
zejména s ohledem na povinnosti vyplývající z Nařízení GDPR.
Níže uvedená konkrétní opatření byla realizována v ÚSTR a ABS
samostatně, neboť se dotkla obou organizací.
V roce 2018 byly pořízeny čtyři nové virtualizační servery,
které mají nahradit dosluhující třínodový virtualizační cluster. Proběhlo jejich testování a byly dočasně nasazeny do vývojového prostředí. Nasazení nových serverů do plného provozu bylo naplánováno na začátek roku 2019.
Byla výrazně posílena kapacita D2D2T zálohovacího řešení,
kde došlo k navýšení záložního diskového prostoru z 288 TB
na 576 TB (RAW).
Kvůli povýšení systému GINIS z verze 378 na 380 bylo nutné
provést generační obměnu SQL serverů a celé GINIS infrastruktury, která je nyní plně virtualizovaná, a na posledních
podporovaných verzích operačního systému.
WiFi sítě byly výrazně posíleny na všech lokalitách tak, aby
vyhovovaly novým požadavkům, které vyplynuly z rozdělení
pracovníků ÚSTR do více budov.
Realizovaly se změny ve struktuře interní sítě tak, aby bylo
možné lépe reagovat na nepředvídatelné události, které s sebou přináší stěhování a přesuny zaměstnanců. Nad původní
MPLS síť byly zavedeny IPSEC tunely, které kromě zabezpečení umožní flexibilněji reagovat např. na změnu poskytovatele
připojení na budově. Bylo realizováno přepojení z Centrálního místa služeb (CMS) na CMS2 – nové ipsec tunely.
Generační obměna a posilování koncových stanic probíhá
dle plánu obnovit 20 % koncových stanic ročně, aby nebyly
ve službě zařízení starší než 5 let.
GDPR s sebou kromě revize procesů přineslo i revizi zabezpečení. Začalo se realizovat šifrování mobilních zařízení (mobilní telefony, přenosné počítače, vyměnitelná média).
Během roku 2018 se dál rozvíjel intranetový systém Emil,
který umožňuje postupnou digitalizaci vnitřních procesů
ÚSTR, které dříve probíhaly v analogové podobě. Intranet

mimo jiné obsahuje Helpdesk, tj. systém evidující IT požadavky, který byl modifikován i pro další servisní oblast zadávání a rutinní přípravu právních dokumentů. V Emilovi se
nově evidují připravované publikace, čímž je proces vydávání, na němž spolupracují různé týmy zaměstnanců, mnohem přehlednější. Podobně Emil sleduje licence k zakoupeným programům a expiraci jejich podpory. Rozsáhlou částí
intranetu se stala funkcionalita podporující Hodnocení výzkumné a odborné činnosti, která letos probíhá. K masivnímu využití informačního systému pro hodnocení nás inspirovala Akademie věd ČR, jejíž evaluační přístup jsme převzali
i v dalších ohledech. Evaluační modul usnadňuje rozsáhlou
komunikaci s desítkami hodnotitelů, zpřístupňuje jim hodnocené materiály, upozorňuje na termíny, ukládá jednotlivá
hodnocení a vytváří potřebné výstupy.
Vedle toho vývoj IT pracoval na několika specializovaných
badatelských projektech. Byla vyvinuta rozsáhlá databáze
projektu NAKI Vývoj moderní parlamentní kultury v českých
zemích a Československu a k ní odpovídající uživatelské rozhraní pro rešeršisty. Dále je před dokončením rešeršní rozhraní Databáze popravených v Drážďanech mapující osudy
československých občanů popravených v době nacionálního socialismu. Pro skupinu orální historie byl připraven systém pro správu digitálního archivu biografických rozhovorů
pamětníků, který vzniká ve spolupráci s katedrou kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Z menších projektů je
možné uvést webovou prezentaci Slovníku disidentů.
Širokou oblastí pro vývoj ÚSTR byla podpora digitalizace.
Vedle množství drobnějších úloh, které napomáhají sjednocení a zkvalitnění depozitáře digitálních kopií (včetně stále
narůstajícího počtu digitalizátů z ukrajinských archivů), a vedle rozvoje digitalizačního systému Soda ve spolupráci s ABS
byla v roce 2018 zaměřena pozornost na OCR rozpoznávání
obsahu dokumentů v rámci Monitoringu Rádia Svobodná Evropa. Jedná se o celkem asi milion a půl strojopisných stran,
v jejichž obsahu je nyní možné plnotextově vyhledávat. To
přináší do práce s těmito dokumenty zcela jinou kvalitu. Vyvinutá technologie bude následně aplikována na další fondy
v rámci ÚSTR i ABS.

Údaje o využití stránek
www.ustrcr.cz za rok 2018
S novým webem se začala používat nová statistika přístupů: místo původní služby Awstats se od poloviny roku 2016
používá služba Google Analytics. Ta vykazuje celkově nižší
čísla návštěvnosti, neboť se více filtrují přístupy robotů. Výsledek je však přesnější a při porovnání od spuštění nových
stránek v roce 2016, kdy se už pracovalo s novou metodikou, se do roku 2018 ukázalo zvýšení návštěvnosti stránek
zhruba o polovinu.
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Údaje o využití stránek www.ustrcr.cz
za rok 2018

Údaje o využití stránek www.abscr.cz
za rok 2018

Počet stránek v systému

2293

Počet stránek v systému

281

Počet aktualit v systému

1600

Počet aktualit v systému

971

Počet souborů ke stažení

64 786

Počet souborů ke stažení

122 718

Počet jazykových verzí

2

Počet jazykových verzí

2

Celkový počet návštěv

263 896

Celkový počet návštěv

131 342

Zobrazení stránek

751 852

Zobrazení stránek

983 283

Počet stránek na návštěvu

2,85

Počet stránek na návštěvu

Počet nových stránek v systému

234

Počet nových stránek v systému

17

Počet nových aktualit

33

Počet nových aktualit

68

7,63

Využití facebookových profilů Ústavu v roce 20181
Profil

Zveřejněno příspěvků
(a událostí)

Profil ÚSTR
Profil D21

Počet lajků
k 31. 12. 2018

Nárůst lajků oproti
roku 2017 o:

408 (a 44 událostí)

9073

1213

94 (a 6 událostí)

1926

312

2) D
 řívější profil PaD byl v březnu roku 2017 sloučen s hlavním profilem ÚSTR. Profil Knihovny Jána Langoše byl z důvodu dočasného uzavření knihovny vlivem stěhování a rekonstrukce budovy v Siwiecově ulici pozastaven.

Využití Instagramu Ústavu
v roce 2018

Profil se od FB stránky odlišuje zejména vkládaným obsahem, který vychází z charakteru cílové skupiny. Příspěvky
prezentují pouze popularizační a vzdělávací aktivity ÚSTR,
tzn. výstavy, konference, semináře, publikace, workshopy
apod. Aktivita na Instagramu má pozitivní odezvu nejen
u osobních profilů, ale i u profilů organizací, se kterými se
prostřednictvím označování posty propojují.

Profil ÚSTR na Instagramu byl aktivován 16. srpna 2018. Cílem zřízení tohoto komunikačního kanálu je lepší oslovení
cílové skupiny ve věku 18–35 let, která v současnosti přesunuje svou pozornost z Facebooku na sociální síť Instagram.

Profil Instagram
Profil ÚSTR_ČR

Zveřejněno příspěvků

Počet followers k 31. 12. 2018

47

310
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Archiv bezpečnostních složek
6.1 Úvod
Pokračující rekonstrukce budovy Siwiecova znamenala pro Archiv bezpečnostních složek
i v roce 2018 jisté prostorové omezení. Z hlediska chodu Archivu se tato situace odrazila
pouze ve větším náporu na badatelnu Struha (který byl ovšem zčásti vyrovnáván rostoucím využíváním eBadatelny – aplikace umožňující dálkový přístup k archivním pomůckám
a archiváliím) a v momentálním naplnění prostorové kapacity objektu Na Struze. Negativní
vliv na činnost Archivu může mít do budoucna spíše usnesení vlády, na jehož základě byl
od 1. 1. 2019 snížen počet systemizovaných služebních a pracovních míst v Archivu.
Jedním z důležitých úkolů Archivu byla příprava archiválií k publikaci ve výše zmíněné aplikaci eBadatelna. Koncem roku do ní byla přidána sbírka Ministerstvo národní bezpečnosti,
obsahující převážně operativní svazky a vyšetřovací spisy StB týkající se procesů s některými
stranickými funkcionáři a vedoucími pracovníky státního aparátu. Byla zkontrolována další
část digitalizovaných svazků ze sbírek Svazky kontrarozvědného rozpracování a Svazky tajných spolupracovníků, jakož i V. díl fondu Sekretariát Federálního ministerstva vnitra, finišují
přípravy na jejich vložení do eBadatelny.
V oblasti archivního zpracování bylo v aplikaci ELZA dokončeno pořádání archiválií několika
okresních součástí StB v Jihomoravském kraji, zahájeno bylo rovněž pořádání dodatku k fondu KS SNB Hradec Králové. Významně pokročila revize některých fondů bývalého Studijního
ústavu MV.
V průběhu roku významně vzrostl počet žádostí zasílaných Ministerstvem obrany v souvislosti s agendou zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
Odborná stanoviska byla Archivem odesílána plynule, nicméně je zřejmé, že práce související s touto problematikou (tj. prověřování jmen, příprava archiválií, jejich digitalizace, vypracování odborných stanovisek) budou pokračovat ještě minimálně po celý rok 2019.
Archiv věnoval pozornost tradičně také prezentačním akcím, jimž opět dominoval Den otevřených dveří, který zejména na pracovišti Struha přilákal velký počet návštěvníků. Do povědomí veřejnosti a zejména médií (včetně zahraničních) se Archiv dostal i poněkud neplánovaně, v souvislosti s kauzou okolo osoby Jeremyho Corbyna.
Rok 2018 byl rokem, kdy vstoupilo v účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
tzv. GDPR. V souvislosti s tím musel Archiv přijmout celou řadu opatření, ať už na poli interních aktů řízení nebo v oblasti IT infrastruktury.
Kontinuálně pokračovala jak příprava archiválií k digitalizaci, tak digitalizace samotná, stejně
jako proces odkyselování technologií Neschen.
U spolupráce se zahraničními institucemi zmiňme především dvě návštěvy z albánského úřadu pro informace o dokumentech bývalé státní bezpečnosti, jimž byla podrobně
představena činnost Archivu, a prohloubení spolupráce s kolegy ze slovenského Ústavu
pamäti národa.
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6.2 Organizace Archivu
bezpečnostních složek
Organizační struktura Archivu, stanovená organizačním řádem platným od 1. 2. 2015, se nezměnila. Archiv se i nadále
člení na sedm oddělení a Kancelář ředitele. S podstatnější
transformací je počítáno až v souvislosti s výraznějším utlumením agendy zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje
a odporu proti komunismu. Organizační schéma je obsaženo v Příloze č. 1 této zprávy.

(z toho 1 skončení služebního poměru z důvodu dovršení
věku, 9 skončení služebního poměru na žádost zaměstnance, 1 skončení služebního poměru převedením na služební
místo v jiném úřadě).
Z celkového počtu 157 rozpočtovaných míst je 88 míst služebních a 69 míst pracovních.
Faktický stav včetně genderové statistiky ukazuje následující
tabulka:

Přehled počtu systemizovaných míst ABS

6.3 Činnost Kanceláře ředitelky

Rok 2018
Limit

157

6.3.1 Personální situace Archivu

Skutečnost

152

Personální situace v Archivu byla během roku ovlivněna dvěma skutečnostmi:

Zaměstnanci – služební zákon

78

Zaměstnanci – zákoník práce

74

Již na počátku léta 2018 bylo avizováno snižování objemu
prostředků na mzdy pro rok 2019 a s ním spojené snižování počtu rozpočtovaných míst jak státních zaměstnanců, tak
zaměstnanců v režimu zákoníku práce. V důsledku příslušného usnesení vlády skutečně musela být zrušena čtyři služební a jedno pracovní místo. Díky tomu, že Archiv v rámci
předběžné opatrnosti neobsazoval některá místa, uvolněná
skončením pracovního nebo služebního poměru, nemusel
nikoho fyzicky propustit, a ušetřil tak náklady spojené s reorganizací. Negativem tohoto postupu byl přechodný nedostatek pracovních sil, což se projevilo při plnění některých
plánovaných úkolů.
Dlouhodobý vliv na personální situaci Archivu má nízká nezaměstnanost v kombinaci se mzdovým ohodnocením, které nemůže konkurovat soukromé sféře. Pokud se k uvedenému přičtou nároky dané zákonem o státní službě, je zřejmé,
že některá tabulková místa státních zaměstnanců, zvláště
v nižších platových třídách, je za současné situace velmi obtížné obsadit, neboť jsou pro většinu uchazečů neatraktivní.
Obdobnému problému čelí Archiv u obsazování některých
pozic nearchivního charakteru (např. v oblasti personalistiky
nebo provozu).
K 31. 12. 2018 pracovalo v Archivu 152 zaměstnanců, z toho
36 na zkrácený pracovní úvazek. Do pracovního nebo služebního poměru v roce 2018 nastoupilo celkem 32 zaměstnanců. Pracovní poměr ukončilo 15 zaměstnanců (z toho
šlo o 3 výpovědi bez udání důvodu, 2 dohody o skončení
pracovního poměru bez udání důvodu, 9 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 1 výpověď z důvodu organizační změny). Služební poměr skončil 11 zaměstnancům

Genderová statistika
Zaměstnanci – muži

61

Zaměstnanci – ženy

91

Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2018 byl 136, průměrný přepočtený počet státních zaměstnanců byl 74
a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 62. Do těchto
čísel jsou již promítnuta místa určená ke zrušení k 1. 1. 2019.

Realizované dohody o pracovní činnosti
a o provedení práce
V roce 2018 bylo realizováno 34 dohod o provedení práce.

Mateřské dovolené
V roce 2018 nastoupilo 5 žen na mateřskou dovolenou
a 4 ženy z mateřské na rodičovskou dovolenou.

6.3.2 Vzdělávání v Archivu
Vstupní vzdělávání pro nové zaměstnance
Vstupní vzdělávání absolvují všichni nově přijatí zaměstnanci Archivu. Je rozděleno na dvě fáze – vstupní vzdělávání úvodní a vstupní vzdělávání následné. Cílem úvodního vstupního vzdělávání je zprostředkování základních

informací, týkajících se práce v Archivu. Spočívá v seznámení
nastoupivších pracovníků se základními vnitřními předpisy
Archivu (tj. služebními předpisy a dalšími platnými normami) a v jejich zaškolení pro zvládnutí základních dovedností
spojených s vykonávanou činností.
Vstupní vzdělávání následné souvisí s aplikací služebního zákona. V roce 2018 vykonalo povinnou úřednickou
zkoušku (obecnou i zvláštní část) 5 zaměstnanců přijatých
do státní služby.

Prohlubující vzdělávání
Zaměstnanci Archivu se účastnili celkem 24 školení, seminářů a kurzů týkajících se služebního zákona, spisové služby
a spisového a skartačního řádu, práce s programem PEvA
a dále školení pořádaných v souvislosti se změnami zákonů týkajících se účetnictví, sociálního a zdravotního pojištění
nebo daní. Školení v roce 2018 absolvovalo 39 zaměstnanců.

Jazykové vzdělávání
Byla zahájena spolupráce s jazykovou školou Agentura Parole s.r.o. a s jazykovou školou Skřivánek, které zabezpečují
kurzy anglického a německého jazyka pro zaměstnance Archivu v Praze a Brně-Kanicích. Podmínky pro výběr studentů
byly obdobné jako v minulých letech (zařazení na pozici vyžadující aktivní používání cizího jazyka). Na základě provedených testů byli studenti rozděleni do skupin podle dosažené
úrovně. Celkem bylo přihlášeno 21 zaměstnanců na anglický jazyk a 16 zaměstnanců na německý jazyk.

6.3.3 Právní činnost Kanceláře ředitelky
Soudní spory
V roce 2018 se soudní spory, stejně jako v letech minulých,
týkaly převážně žalob o ochranu osobnosti. Žalobce v takových případech žaluje stát kvůli evidenci bývalou Státní
bezpečností. Má za to, že byl evidován neoprávněně. Stát
zastupuje Ministerstvo vnitra ČR, které je jako jediná instituce v případě tohoto druhu žalob pasivně legitimováno
a na základě toho je účastníkem řízení. Archiv bezpečnostních složek poskytuje Ministerstvu vnitra podklady, tedy
dochované písemnosti vztahující se k evidenci žalobce.
Pokud soud rozhodne o neoprávněnosti evidence, Ministerstvo vnitra automaticky zasílá pravomocný a vykonatelný rozsudek Archivu, a ten již bez dalšího provede výmaz
osoby z elektronických evidencí na svých webových stránkách. Pravomocný rozsudek zaeviduje a založí do příslušné

složky. Kopie rozsudku, v němž jsou ošetřeny osobní údaje
třetích osob, je přístupná badatelům.
Stále se ještě stává, že žalobce žaluje v právním sporu o určení neoprávněnosti evidence v materiálech bývalé StB rovněž
Archiv bezpečnostních složek. Tak tomu bylo v žalobě podané v roce 2017; místně příslušný soud tuto žalobu v roce
2018 zamítl.
Další soudní spor z roku 2017 vznikl rovněž na základě žaloby o ochranu osobnosti a kromě Ministerstva vnitra ČR byly
žalovány i další subjekty, Ministerstvo obrany a Archiv bezpečnostních složek. Dosud nebylo rozhodnuto.
V dalším případě se žalobce domáhal jednak toho, aby
Archiv vymazal v elektronických médiích přístupných veřejnosti údaje, vztahující se k jeho osobě, a dále se dožadoval, aby Archivu bylo zakázáno publikovat jeho jméno
v tištěné formě veřejných seznamů spolupracovníků bývalé Státní bezpečnosti. Žaloba byla podána v roce 2016,
soud ji postoupil místně příslušnému soudu, ten soudní řízení v roce 2018 zastavil z důvodu zpětvzetí žaloby.
V mezidobí došlo k výmazu osoby z elektronických evidencí na základě pravomocného rozsudku soudu vydaného již v roce 2016.
Z předešlého období pokračuje spor ve věci žaloby o ochranu osobnosti, kterou se žalobce dožadoval vydání archiválií
a omluvy. Vrchní soud vyslovil svůj právní názor, podle něhož
postupoval soud prvního stupně, který rozhodl, že věc postoupí Ministerstvu vnitra ČR. Žalobce se odvolal.
V souvislosti se žalobami o ochranu osobnosti Archiv provedl na základě pravomocných a vykonatelných rozsudků
příslušných soudů v roce 2018 výmazy ve čtyřech případech.
Byla podána jedna žaloba o ochranu dobré pověsti právnické osoby, soudní jednání dosud neproběhlo.
Rovněž nebylo dosud rozhodnuto o dovolání žalobce, který
si vyzvedl výpověď v době pracovní neschopnosti a jehož
žalobu o neplatnost výpovědi odvolací soud zamítl.

Vyřizování žádostí podle zákona
č. 106/1999 Sb. za rok 2018
V roce 2018 bylo podáno 7 žádostí, z toho v 6 případech byla
informace poskytnuta, v 1 případě byla žádost o poskytnutí
informace odložena. V jednom případě byla podána stížnost
na nedostatečnou odpověď Archivu; nadřízený orgán však
jeho postup potvrdil.
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Jedna žádost se týkala informací o průřezovém a odvětvovém rozpočtu, o počtu zaměstnanců, o průměrných platech
zaměstnanců. Dále byl požadován seznam managementu,
seznam vydaných a připravovaných publikací, seznam externích spolupracovníků, seznam užívaných formulářů, seznam subjektů zřizovaných Archivem; organizační řád, plán
úkolů a kontrolní činnosti na rok 2018. Ve věci předložení
vnitřních předpisů BOZP povinný subjekt žádosti nevyhověl
a vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Ostatní
požadované informace poskytl.
Další žadatel chtěl poskytnout archiválie dokumentující
vznik Policejního prezidia ČR a pozici policejního prezidenta.
Vzhledem k tomu, že Archiv tyto informace k dispozici neměl, žádost odložil.
Dvě žádosti se vztahovaly k vyšetřovacím spisům ÚDV
ve věci násilného nezákonného odebírání dětí matkám stíhaným bývalou StB a nezákonného rozdělování rodin v letech 1950 až 1974. Archiv odkázal žadatele na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.
Další dvě žádosti se týkaly vynaložených finančních prostředků Archivu, konkrétně informací o vyplacených finančních částkách zaměstnancům v letech 2012–2018 v rámci
soudních sporů, mimosoudních vyrovnání nebo dohod
o odstupném. Povinný subjekt požadované informace poskytl přesně dle formulací žádosti žadatele. Žadatel podal
odvolání, které bylo vyhodnoceno jako stížnost. Nadřízený
orgán postup povinného subjektu potvrdil.
Posléze byla podána žádost o informace o vyplacených finančních částkách zaměstnancům povinného subjektu v letech 2012–2017, a to v souvislosti s hospodařením týkajícím se všech vyplacených finančních částek propuštěným
zaměstnancům povinného subjektu, bez rozdílu, zdali výši
částky určil soud nebo zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem, včetně jakéhokoliv odstupného v rámci například
reorganizace, dohody o ukončení pracovního poměru atd.
Žádosti bylo vyhověno.

Další podání spočívalo v dotazu na činnost prošetřovatele
podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního
jednání ve služebním úřadu. Archiv informaci poskytl.
Všechny poskytnuté informace byly umístěny na webové
stránky Archivu.

Celkem vyřízeno žádostí

7

Poskytnutí informace

6

Poskytnutí informací z předchozího období

0

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Rozhodnutí o částečném odmítnutí

1

Odloženo

1

Odvolání

0

Stížnost

1

Dosud neukončené řízení

0

6.4 Odborná archivní činnost
6.4.1 Přejímky a delimitace archiválií
a archivních souborů
Archiv bezpečnostních složek spravoval k 31. 12. 2018 celkem
808 archivních souborů o celkové metráži 20 046,43 bm.

Skartační řízení a vnější akvizice
a delimitace
V roce 2018 neprobíhaly rozsáhlejší akvizice. Převzetím 100
kartonů tzv. spisů cizinců od Cizinecké policie ČR byla vyčerpána prostorová kapacita depozitářů v budově Na Struze, takže případné další akvizice bude nutné uložit v jiných objektech
Archivu. Více než 12 bm archiválií bylo delimitováno Úřadem
pro zahraniční styky a informace, který začal systematicky přehodnocovat stupně utajení archiválií z provenience bývalé
I. správy SNB (rozvědky). Dalších 39 balíků bylo převzato kanickým pracovištěm od různých součástí Ministerstva vnitra.
Celkově převzal Archiv v roce 2018 189 kartonů, 41 balíků
a 3 kartotéky písemností o metráži 29,98 bm. Bylo vypracováno 8 skartačních protokolů.
Archiv rovněž předal dokumentační spisy Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zpět původci. Tyto
spisy v minulosti neprošly skartačním řízením, a nejde tedy
o archiválie ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., přičemž přesahují i obsah zákona č. 181/2007 Sb., a proto musely být
vráceny. Předáno bylo 127 kartonů o metráži 14,91 bm, zbývající část bude odevzdána v 1. čtvrtletí roku 2019.
Podrobný soupis delimitací a akvizic je uveden v Příloze č. 13.

Vnitřní delimitace a stěhování
Během roku 2018 neprobíhaly žádné významnější přesuny
archiválií mezi jednotlivými odděleními Archivu.

6.4.2 Zpracování a zpřístupňování
archiválií a archivních souborů
Většinu úkolů stanovených pro rok 2018 v oblasti zpracování archiválií se podařilo dokončit, v některých případech
bylo plánované množství i překročeno. Komplikace se objevily u závěrečného zpracování pomůcek do publikovatelné podoby, což bylo ovlivněno souběhem několika nepříznivých okolností.
Nejpodstatnější byla situace v oblasti finalizace, kontroly
a databázového zpracování vytvořených archivních pomůcek. Kontrolu provádějí zpravidla méně kvalifikovaní zaměstnanci na nižších tabulkových místech, která se daří často

obsazovat jen zdlouhavě a obtížně. Podrobněji byl tento
problém popsán v rámci kapitoly o personální situaci v Archivu. Za stávajících platových podmínek je rovněž téměř
nemožné získat dostatečně vyškolené odborníky na databázové zpracování archivních pomůcek. Kvůli tomu vznikl převis hotových, ale nezkontrolovaných pomůcek.
K výše uvedenému se rovněž přidaly technické problémy
aplikace „ELZA“, která zabezpečuje pořádání archivních souborů v souladu se „Základními pravidly pro zpracování archiválií“. Během roku se podařilo ve funkčním prostředí uspořádat několik fondů, ovšem program doposud není schopen
generovat šablony archivních pomůcek ve formátu, který by
byl pro Archiv akceptovatelný, takže je nelze publikovat.

Zpracování, pořádání
a inventarizace archiválií
Během roku 2018 se podařilo finalizovat podklady pro soupis části fondu Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA
– tzv. „neoperativní část“ (zpracováno posledních 30 kartonů). Výrazně pokročily práce na svazcích Správy sledování,
kde byly pořízeny výpisy ze 167 kartonů. Úspěšně probíhala revize fondů 425 (Židovské organizace – zpracováno 100
kartonů) a 134 (Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava – zpracováno 55 kartonů), která je spojena s vytěžováním jmenných údajů, umožňujících rozšířené vyhledávání
v těchto archivních souborech. Z výše popsaných důvodů
se zdržela konečná úprava archivních pomůcek ke sbírkám
vyšetřovacích spisů, z nichž se povedlo připravit k publikaci
jen část v samém závěru roku.
Aplikace „ELZA“ je i přes zmíněné problémy s výstupními
sestavami plně funkční pro zadávání dat, díky tomu pokračovalo zpracování dalších fondů pomocí tohoto softwaru.
Dokončeno bylo pořádání fondů Oddělení StB Gottwaldov, Oddělení StB Žďár nad Sázavou a navíc oproti plánu
Oddělení StB Kroměříž (celkem 52 kartonů – 6,36 bm). Zahájeno bylo také pořádání dodatku k fondu KS SNB Hradec
Králové (zpracováno 9,35 bm z 62 bm).

Rozvoj databázových vyhledávacích
nástrojů Archivu
Nejvýznamnější akcí bylo dokončení přepisu základní sady
původních archivních pomůcek, z nichž mnohé vznikly ještě
v 80. letech. Do databázové podoby tak bylo převedeno posledních zhruba 72 000 záznamů. U valné části záznamů probíhá jejich verifikace, protože zvláště u některých se při přepisu objevily chyby (především v rejstřících). Od roku 2015,
kdy se s přepisem inventářů začalo, bylo transkribováno přibližně 327 000 záznamů. V souvislosti s revizí archivních pomůcek bylo vytěženo 36 400 záznamů z fondu 425 a 5207
záznamů z fondu 134. Mimo plán proběhla rovněž transkripce 17 doposud nepřepsaných protokolů vyšetřovacích spisů
a svazků kraje Ústí nad Labem (cca 19 900 záznamů).
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Počátkem roku byla do plného provozu uvedena pomocná
databáze „AZ“, obsahující údaje z tzv. agenturních záznamů
(celkem 12 852 položek), která rozšířila možnosti vyhledávání v některých částech fondů Archivu. Ověření a úprava digitálních reprodukcí svazků kontrarozvědného rozpracování
a svazků tajných spolupracovníků pokračovaly zpracováním
posledních cca 6000 signatur, z nichž část bude možno přidat do eBadatelny. Zároveň byla k publikaci v eBadatelně
připravena kompletní sbírka MNB (Ministerstvo národní bezpečnosti – 89 signatur s mnoha podsvazky – celkem přes
230 000 skenů) a fond A 2/5 (V. díl inventáře fondu Sekretariát Federálního ministerstva vnitra – 902 signatur).
Celkový přehled o zpracování archiválií a rozvoji evidencí podává Příloha č. 14.

6.4.3 Využívání archiválií, služby
badatelům a úřední činnost
Provoz obou badatelen během roku 2018 nezaznamenal
zásadní změny. Reálný pokles počtu badatelských návštěv
ve srovnání s dřívějšími roky byl způsoben zejména rostoucím využíváním eBadatelny. Zatímco v roce 2017, po přidání
rozsáhlých souborů svazků a dalších fondů, bylo možno velký zájem o aplikaci přičíst počáteční zvědavosti mnoha badatelů, v roce 2018 se eBadatelna stala běžnou součástí procesu vyřizování badatelských žádostí a předkládání archiválií.

Provoz badatelen
V roce 2018 přišlo do badatelen Archivu 1676 zájemců
o studium archiválií, kteří zde vykonali 3685 badatelských
návštěv. Počet předložených signatur se po výkyvu roku
2017, který byl zapříčiněn předkládáním enormního množství negativů ze sbírky bývalého Muzea SNB, vrátil k běžným
hodnotám. Celkem bylo předloženo 27 972 signatur. Lze
předpokládat, že s intenzívnějším využíváním eBadatelny se
bude toto číslo nadále snižovat. Oproti tomu neklesá množství vypálených CD/DVD s digitálními kopiemi archiválií, dokonce byl zaznamenán nárůst o takřka 200 kusů. Vzhledem
k tomu, že příprava nosičů je administrativně, časově i technicky velmi náročná, bude během roku 2019 zahájen vývoj
softwaru, který by měl celý proces zjednodušit a umožnit
nahrávání digitálních reprodukcí archiválií také na USB disky.
Badatelská témata do značné míry vycházela z „osmičkových“ výročí (Pražské jaro a sovětská okupace), rezonoval
také čin bratranců Barešových, ale objevily se i některé méně
tradiční náměty. Z nich lze vybrat například zkoumání prvorepublikového automobilismu, vývoje forenzní psychologie, cestování v Protektorátu, provozu hudebních divadel
či rozvoje okultismu v období třetí říše. Předkládány byly
taktéž archiválie se vztahem ke stejnokrojovým předpisům
SNB, vývoji odmlžovacích zařízení, drogové problematice

za komunismu nebo německému terorismu v 70. a 80. letech 20. století.
Z badatelů se jako obvykle drží na předních příčkách historici
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR či Vojenského historického ústavu, studenti vysokých škol, pracovníci různých muzeí
a členové zájmových sdružení (Občanské sdružení Paměť,
Spolek R-72 aj.) z České republiky. Zájem pochopitelně projevují i badatelé ze zahraničí, namátkově lze uvést návštěvy
z univerzit v Bernu, Lipsku, Magdeburgu, Mnichově, Montpellier nebo Auburnu v Alabamě. Kromě univerzit zamířili
do Archivu badatelé z organizací jako Muzeum SNP, National
Remambrance Associety, Schlossmuseum Freistaat nebo Sudetendeutsche Stiftung. Badatelny Archivu navštívilo mnoho
zástupců zahraničních médií: BBC, Magazyn „Historia“ (Polsko), Mandalay Sports Media (USA), The Mail on Sunday, The
New York Times, Vibe Editorial a dalších. Zájem médií souvisel
mj. s tzv. aférou Corbyn, o níž se stručně zmíníme v jiné části
výroční zprávy. Přivítali jsme také badatele z méně obvyklých
destinací – Albánie, Austrálie, Finska, Lotyšska.
V roce 2018 proběhlo v badatelnách celkem 13 natáčení
nejrůznějších dokumentů či jiných pořadů (mj. BBC). V jednom případě si produkce ČT vybrala badatelnu Struha jako
vhodnou lokaci k natáčení televizní inscenace „Případ dvou
manželek“. Tematicky se natáčení týkala srpna roku 1968,
Americké informační služby (TV Nova) nebo osobností
Josefa Berana či Vlasty Buriana (ČT). V sérii šotů o vrazích
pokračoval server iDNES.cz. Diváci měli možnost se blíže
seznámit i s pracovištěm Archivu v Kanicích, kde se natáčela reportáž k brněnským obětem srpnové okupace (ČT), ale
zejména reportáž o tomto místě, které „proslulo“ v prosinci
1989 jako jedno z těch, kde se měly likvidovat dokumenty
StB (TV Prima). K tomuto bodu viz též podkapitola Mediální prezentace.
Statistický přehled činnosti badatelen je uveden v Příloze č. 15.

Provoz eBadatelny
V průběhu roku se rozvoj eBadatelny zaměřoval spíše na zabezpečení nových legislativních požadavků, tedy na kontrolu souladu systému s požadavky GDPR (General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) a přípravu modulu, který reaguje na postupné zavádění elektronických občanských průkazů. Modul pro elektronické ověřování identity badatele prostřednictvím služeb
eidentita.cz (národního bodu pro identifikaci a autentizaci)
byl plně otestován a po nasazení do produkce by měl umožnit držitelům čipových občanských průkazů dálkovou identifikaci bez nutnosti navštívit badatelnu Archivu. Pokud vše
půjde podle předpokladů, mohlo by se tak stát koncem roku
2019. Ve druhé polovině roku se rovněž rozšiřoval datový
prostor, aby pojal plánované přírůstky elektronických reprodukcí. Do konce roku 2018 byla připravena a přidána sbírka
MNB v rozsahu více než 230 tisíc souborů.

Koncem roku 2018 bylo v eBadatelně přístupno 4 944 652
skenů a 47 inventářů se 71 316 záznamy. Zkontrolováno
a připraveno k publikování bylo přes 5 500 signatur fondů
svazků kontrarozvědného rozpracování a svazků tajných
spolupracovníků s více než 500 tisíci skeny a fond A 2/5
s téměř 30 tisíci digitálními reprodukcemi. Celkově navštívilo v roce 2018 eBadatelnu 1384 badatelů, kteří si prohlédli
24 464 inventárních jednotek. Díky tomu se alespoň částečně uvolnil tlak na badatelnu Struha. Nově zaregistrováno
bylo 278 badatelů.
Údaje o využívání a doplňování eBadatelny ukazuje Příloha č. 15.

Úřední činnost a zpracování
badatelských žádostí
Množství zpracovaných badatelských žádostí oproti roku
2017 mírně narostlo, což svědčí o neutuchajícím zájmu badatelské veřejnosti o problematiku související s bezpečnostními složkami. Během roku 2018 odeslal Archiv celkem 2785
odpovědí, včetně některých velmi komplikovaných rešerší.
Z těch zajímavějších lze uvést rešerše zpracované k tématům
vývoje československého ledního hokeje, oslav 50. výročí
vzniku ČSR 28. října 1968, působení humanitární organizace
CARE a mezinárodní organizace UNIDO nebo k systému předávání informací mezi Pohraniční stráží a vedením ministerstva vnitra. Za zmínku stojí i dohledávání archiválií k osobě
Che Guevary či k působení církve Sbor víry v Budapešti nebo
spolku Klub přátel znojemské rotundy.
Mezi úřední činnost Archivu patří i zpracování anotací pro
NBÚ (zpracováno 596) nebo agenda státního občanství (celkem 75 žádostí). Souhrnný přehled úřední činnosti a zpracování žádosti podává Příloha č. 16.
Do úřední činnosti patří i tzv. lustrační agenda, tj. prověřování v evidencích (přehled je uveden v Příloze č. 17). Počet úředních žádostí zůstal na úrovni roku 2017, postupně
však klesá počet lustrovaných jmen, a to jak u úředních, tak
i u badatelských požadavků, což má pozitivní vliv na rychlost
vyřizování žádostí.

Agenda zákona č. 262/2011 Sb.
Ani v roce 2018 nedošlo k razantnímu útlumu této agendy.
Především mezi červnem a zářím přijal Archiv velké množství Žádostí o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu
proti komunismu, které byly na Ministerstvo obrany podány ze strany občanských sdružení (zejména Centrem pro
dokumentaci totalitních režimů), přičemž se žádosti vztahovaly převážně k zemřelým osobám. Ve sledovaném období Archiv zaevidoval měsíčně průměrně zhruba 23 nových Žádostí o spolupráci ve věci agendy tohoto zákona.

Opětovně tak muselo být odsunuto plné zapojení části
zaměstnanců tohoto oddělení do jiných činností Archivu.
Přesto měli značný podíl zejména na kontrole fondů připravovaných k publikaci v eBadatelně. Archiv udržel rovnováhu mezi obdrženými a odeslanými stanovisky. Celkem
bylo na MO odesláno 280 stanovisek. Ke zpracování jich
zbývá přibližně 170.
Celkový souhrn této agendy za rok 2018 podává Příloha č. 18.

6.4.4 Ochrana archiválií a digitalizace
Průběh přípravy archiválií a jejich digitalizace pokračovaly
víceméně dle plánu bez zásadních výkyvů, pouze koncem
roku zapříčinila porucha skeneru v Kanicích výpadek v rozsahu asi tří desítek kartonů, takže se nepodařilo digitalizovat
plánovaný objem fondu A 6/2 (Organizační a vnitřní správa
Federálního ministerstva vnitra, II. díl inventáře). Největší nároky na přípravu kladla systematická digitalizace tzv. materiálů trvalé hodnoty bývalé rozvědky, které obsahují velký podíl negativů a velkoformátových předloh, jejichž zpracování
je časově velmi náročné. Rovněž příprava fondu 325 (Správa
vyšetřování StB – Stíhání nacistických válečných zločinců)
byla komplikovaná především z hlediska nutné restaurátorské péče. Ústav pro studium totalitních režimů pro Archiv digitalizoval část fondu vyšetřovacích spisů a zároveň pomohl
s částí přípravy, takže se podařilo naskenovat výrazně větší
množství spisů, než bylo plánováno.
Díky stálému objemu agendy třetího odboje neklesá množství archiválií digitalizovaných ad hoc. V rámci nesystematické digitalizace je vykazováno i vyhotovování digitálních reprodukcí archiválií převzatých od ÚZSI (Úřad pro zahraniční
styky a informace), o které je velký badatelský zájem.

Ochrana archiválií
V roce 2018 bylo vyměněno 745 poškozených kartonů a jiných obalů archiválií. Došlo k dokončení prací na uložení atypických dvou- a trojrozměrných předmětů ze sbírky Muzea
SNB. Restaurátoři předměty očistili a uložili do speciálních
obalů na míru, kterých bylo vyrobeno celkem 75. Restaurátoři také plnili běžné úkoly související s ochranou archiválií – měření hodnot pH, monitoring klimatických podmínek v depozitářích, poskytování konzultací a proškolování
zaměstnanců při přípravě archiválií k digitalizaci. S méně
obvyklou zakázkou se museli vypořádat v souvislosti se žádostí Muzea Brněnska o zápůjčku několika podpisových lístků signatářek Charty 77 na výstavu Očima ženy – Osudové
i všední dny stoleté republiky v životě žen. Protože šlo o cenné
archiválie, jejichž zapůjčování není žádoucí, byly vyhotoveny
faksimile těchto lístků.
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Odborná restaurátorská
a konzervátorská činnost

6.4.5 Vědecká, publikační
a prezentační činnost

Většina kapacit restaurátorů Archivu se dlouhodobě soustřeďuje na nutné ambulantní opravy před digitalizací nebo hromadným odkyselením (ošetřeno celkem 214 signatur a 7 knih),
které zpomalují práci na komplexním restaurování archivní kulturní památky – vyšetřovacího spisu V-6301 MV „Akce Střed“.
Z významnějších restaurátorských zásahů zmiňme komplexní
restaurování sedmi velkoformátových map.

Nejvýznamnější prezentační akcí roku 2018 byl Den otevřených dveří, který se – vzhledem k odlišným programům
v obou pražských budovách – uskutečnil ve dvou termínech. Zaměstnanci Archivu také zabezpečovali exkurze,
které si za poslední roky získaly velkou oblibu zejména mezi
pedagogy základních a středních škol, často ve spojitosti
s projektem „Příběhy našich sousedů“, který má do značné
míry edukativní charakter.

Přípravu archiválií na odkyselení technologií Neschen dlouhodobě zajišťuje 3. oddělení Archivu, které připravilo 59 kartonů.
Ošetřeno bylo 84 816 listů archiválií.

Příprava archiválií na digitalizaci
Všechna tři oddělení Archivu spravující archiválie připravila k systematické digitalizaci 432 kartonů, 20 knih a 98 personálních spisů – celkem 3444 inventárních jednotek
(signatur). V uvedeném počtu je zahrnuto i několik desítek
inventárních jednotek, které prošly kompletní redigitalizací.
Dalších několik set jednotek bylo redigitalizováno na základě
výsledků celkových revizí (šlo především o personální spisy,
fond 425 a svazky připravované do eBadatelny) nebo kontrol
před předložením badatelům. Příprava k ad hoc digitalizaci se týkala převážně archiválií souvisejících s naplňováním
agendy třetího odboje, popř. poškozených archiválií. Zároveň bylo digitalizováno množství archiválií rozvědky předávaných ÚZSI, u nichž bylo možno předpokládat zvýšený badatelský zájem. V rámci nesystematické digitalizace tak bylo
připraveno 851 inventárních jednotek.

Digitalizace archiválií a její kontrola
V roce 2018 bylo digitalizováno celkem 4862 inventárních jednotek (signatur) a pořízeno 593 340 souborů (skenů), z toho
na pracovišti Ústavu 104 205 skenů. Byla dokončena digitalizace fondů Sekretariát FMV, VII. díl (A 2/7) a sbírky Zvláštní
agenturní svazky (ZA). Téměř ukončena byla digitalizace fondů Hlavní správy VB (H 1-).
V rámci systematické kontroly digitalizace bylo zrevidováno
135 kartonů, převážně u fondu Inspekce MV ČSSR (A 8, A 8/2)
a fondu Židovské organizace (425). Kontrolou v rámci průběžných požadavků na předkládání prošlo 351 inv. j. nebo signatur. U tzv. kartotéky bývalého Studijního ústavu MV bylo zrevidováno cca 254 000 karet a lze předpokládat, že tato kontrola
bude v následujícím roce dokončena.
Výsledky přípravy na digitalizaci a kontrol a statistika digitalizace je uvedena v Příloze č. 19.

Archiv se podílel i na dalším vzdělávacím projektu ve spolupráci se ZŠ Svatopluka Čecha Choceň. Žáci této školy za pomoci rešerší provedených zaměstnanci Archivu vytipovali
perzekvované spoluobčany z Chocně, s jejichž příbuznými
poté natočili rozhovory. V době podzimních prázdnin si členové realizačního týmu přijeli prostudovat dohledané archiválie do Kanic. Společně s několika dalšími institucemi (Orlické muzeum, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Státní
okresní archiv Ústí nad Orlicí a Městská knihovna v Chocni)
bylo následně zpracováno několik výstupů – publikace, výstava a film Pošlapané naděje.

Publikační činnost a účast na konferencích
Před koncem roku 2018 vyšlo šestnácté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek, do nějž zaměstnanci Archivu pravidelně přispívají. Z dalších článků a statí publikovaných mimo
sborník Archivu stojí za připomenutí podíl Tomáše Bursíka
na publikaci Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948–1989 a pravidelné příspěvky
k dějinám Pohraniční stráže a ostrahy státních hranic, jejichž
autory jsou kolegové z Kanic. Nad aspekty odpovědnosti archivářů a badatelů při nakládání s osobními údaji v archiváliích se v periodiku Ústavu českých dějin FF UK Historie – Otázky – Problémy zamyslela ředitelka Archivu Světlana
Ptáčníková.
Přehled všech publikačních počinů pracovníků Archivu obsahuje Příloha č. 20, seznam účastníků konferencí s názvy
jejich příspěvků je uveden v Příloze č. 21.

Prezentační činnost
Den otevřených dveří Archivu bezpečnostních složek se
konal v Braníku a v Kanicích 7. června a na Struze 14. června
2018. V budově na Branickém náměstí probíhala tradiční
tematická prohlídka zaměřená na přiblížení období „Pražského jara“, především okolnosti vzniku manifestu 2000
slov. Součástí byly – jako již každoročně – krátké hrané
vstupy, kterými archiváři výklad oživují. Zájem byl i o tzv.

„dětskou trasu“, cílenou na nejmladší návštěvníky. Malí badatelé dostali pracovní list a mapu budovy, s jejíž pomocí
sami hledali jednotlivá místa, kde na ně čekaly úkoly, při
nichž vyvolávali neviditelný inkoust nebo luštili šifru. Velký
úspěch zaznamenal „přechod státní hranice“, ke kterému
posloužil dobový cestovní pas. Děti se zabavily i přepisováním manifestu 2000 slov na psacích strojích a roznášením
letáků do poštovních schránek známých osobností Pražského jara.
Několik desítek zájemců se vydalo na kanické pracoviště
Archivu. Mimo technického zázemí samotné budovy, která
byla původně protiatomovým krytem, návštěvníky nejvíce
zaujal sestřih instruktážních filmů používaných k „výchově“
příslušníků SNB a výstavka archiválií k „osmičkovým“ výročím
naší novodobé historie.
Akce v objektu Na Struze, která se uskutečnila o týden později, byla věnována historii této budovy, která byla v počátcích
své existence spjata s rodinou operní pěvkyně Soni Červené.
Její součástí byly i ukázky z dokumentárního filmu režisérky
Olgy Sommerové Červená. Účastníci úvodní prohlídky měli
vzácnou příležitost pohovořit si o dokumentu i o pohnutém
osudu rodiny Červených přímo s režisérkou i se samotnou
paní Červenou, které přijaly naše pozvání.
Počet exkurzí pořádaných Archivem rok od roku stoupá. Zatímco v roce 2013 se jich uskutečnilo ani ne dvacet, v roce
2018 jich bylo už téměř sedm desítek. Nejde však o pouhé prohlídky – zaměstnanci Archivu, mezi nimiž jsou i absolventi pedagogických fakult, se při této příležitosti snaží
o edukaci mladé generace, přičemž spolupracují i s kolegy
z Oddělení vzdělávání Ústavu. O exkurze v Archivu je značný
zájem i ze strany organizátorů programů pro zahraniční studenty (např. UPCES, ECES, CIEE).
Na naší půdě jsme přivítali rovněž kolegy archiváře z ještědské a brněnské pobočky České archivní společnosti, zástupce pobočky BStU z Magdeburgu a návštěvníky z Ukrajiny,
kteří v Praze prezentovali projekt „Deconstruction. Archivy
KGB pro média“.
Tři exkurze zamířily do Archivu výhradně kvůli technologii hromadného odkyselování a navštívily pouze restaurátorské pracoviště Archivu. Šlo o skupinu restaurátorů ze
Zemského archivu v Opavě, návštěvníky z Rumunska v doprovodu pracovníků firmy Ceiba a skupinu z Městského archivu v Budapešti.
Přehled uskutečněných exkurzí ukazuje Příloha č. 22.

Spolupráce na výstavách
V souvislosti s osmičkovými výročími se v r. 2018 konala celá
řada výstav, na nichž se podílel i Archiv. Na výstavu s názvem
Labyrintem dějin českých zemí v Císařské konírně Pražského
hradu, kterou připravil odbor archivní správy Ministerstva vnitra ve spolupráci s Národním archivem, Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu a dalšími institucemi
v rámci projektu „Založeno 1918“, zapůjčil Archiv transparent
s nápisem „Charta 77 vybízí k občanské kuráži“ a byly zde prezentovány i další reprodukce jím spravovaných archiválií.
Archiv rovněž spolupracoval s Úřadem městské části Praha 10 na exteriérové výstavě o srpnu 1968 a se statutárním
městem Prostějov na výstavě k témuž výročí. Kooperace
s Muzeem ve Šlapanicích byla již zmíněna výše.
Propagací pro Archiv byla také výstava (Ne)sbírky fotografií
ve Window Gallery, galerii ve výlohách knihovny Ústavu dějin umění, která se snažila prostřednictvím čtyř konkrétních
a velmi odlišných fotografických archivů (jedním z nich byly
právě soubory ABS) upozornit na existenci dalších neméně
pozoruhodných sbírek.
Z dalších výstav, na nichž byly užity archiválie, pocházející ze
souborů uložených v Archivu, jmenujme alespoň tyto:
-	výstava věnovaná Tomáši Garriguovi Masarykovi ve foyeru Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově
náměstí v Brně;
-	německojazyčná výstava Václav Drbola und Jan Bula. Reine Priester und rote Diktatur in der Tschechoslowakei, připravená Biskupstvím brněnským;
-	výstava na téma: „Praha 3 v roce 1968“ a exteriérová doprovodná akce na téma „Osudové Osmičky v Praze 3“
na náměstí Jiřího z Poděbrad a v Galerii pod radnicí;
-	výstava o okupaci Plzně v srpnu 1968, pořádaná Archivem města Plzně;
-	výstava Česko-rakouské souvislosti roku 1968 na vídeňské
radnici (a následně při vybraných společenských příležitostech v prostorách Velvyslanectví ČR ve Vídni);
-	výstava 18–18: Století státního svátku, připravená Akademií věd ČR ke 100. výročí založení Československa v prostorách Galerie Věd a umění v budově Akademie věd ČR
na Národní třídě;
-	výstava v prostorách Goethe-Institutu ve Washingtonu;
-	výstava Osmičky v dějinách města Jičína v jičínském muzeu;
-	celoslovenská výstava archivních dokumentů Na ceste
k slovenskej štátnosti;
-	expozice Židovského muzea v Praze na téma „Dějiny Židů
v Čechách a na Moravě v 19.–20. století“;
-	výstava Plíživá kontrarevoluce v Semilech;
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-	expozice Násilná kolektivizace zemědělství na Voticku v restaurovaném bývalém františkánském klášteře
ve Voticích;
-	výstava Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Sami proti všem. Příslušníci SNB v srpnu 1968
v Muzeu Policie ČR;
-	putovní výstava Falešná hranice: Akce „KÁMEN“. Oběti
a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948–1951;
-	výstava Pravda vítězí (Československo 1918–1992) ve foyeru Národního archivu;
-	výstava Advokáti proti totalitě v sídle České advokátní komory;
-	výstava Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na našem
území v 2. polovině 20. století v Brně;
-	výstava Ve službách republiky, 100 let od založení československého vojenského zpravodajství před Generálním štábem na Vítězném náměstí v Praze;
-	výstava Neklidné mládí, připravená Domem evropských
dějin v Bruselu.
Archiválie spravované Archivem byly užity v řadě publikací,
televizních pořadů, novinových článků, v rámci přednášek atd.

Mediální prezentace
Některé reportáže a pořady, natáčené v Archivu, byly již zmíněny v rámci podkapitoly o činnosti badatelen. V r. 2018 se
však Archiv těšil zájmu „sedmé velmoci“ i v důsledku mediálních kauz. Šlo především o „případ Corbyn“, kdy britský
deník The Sun nepřesně interpretoval informace z archiválií
bývalé rozvědky a označil vůdce labouristů Jeremyho Corbyna za „špiona“, který byl koncem 80. let ve spojení s příslušníkem československé StB. Do Archivu, který tuto zprávu uváděl na pravou míru, zamířila pro příslušné písemnosti celá
řada zahraničních i domácích novinářů.
Další mediální zájem o Archiv souvisel s patnáctým výročím
vydání prvního oficiálního seznamu spolupracovníků StB –
jedním z výstupů byl rozhovor ředitelky Archivu v pořadu
České televize Studio 6.
Článek časopisu Respekt o zájmu StB o Donalda Trumpa oživil
pozornost, která byla archiváliím souvisejícím s jeho osobou
věnována v době jeho zvolení prezidentem USA v r. 2016.
Od r. 2017 má Archiv na svých internetových stránkách rubriku „Archiválie měsíce“, seznamující náhodné i pravidelné
návštěvníky webu www.abscr.cz s různými zajímavostmi
z jeho fondů a sbírek. I ty se těší oblibě médií – v r. 2018 několik z nich zaregistrovalo např. text o demonstraci na podporu normalizačního režimu v Československu, která se konala v londýnském Hyde Parku v r. 1979 a na níž promluvil
pravnuk Karla Marxe Jean Robert Longuet.
Archiv rovněž uzavřel smlouvu s panem Karlem Prokopem
o partnerské spolupráci na filmu Tajné války železné opony.

6.5 Spolupráce Archivu
bezpečnostních složek
s dalšími institucemi
Spolupráce s Ústavem pro studium
totalitních režimů
Kromě digitalizace Archiv s Ústavem úzce kooperoval například na pořádání semináře „Nezávislá kultura za socialismu. Archiv ve výuce“. Toto setkání učitelů a archivářů bylo
zaměřeno především na řešení otázek práce s historickými
prameny ve vzdělávání a na nezávislou kulturu před rokem
1989 a kromě Ústavu a Archivu se na ní podíleli také kolegové z FF UK.
Spolupráce rovněž pokračovala v IT oblasti, kde byla společně řešena problematika ochrany osobních údajů vyplývající z nařízení GDPR. Zaměstnanci Oddělení informatiky Ústavu se dále podíleli na správě IT, zálohování
dat, rozvoji intranetu, posílení WiFi sítě a dalších běžných
činnostech. Specialisté z obou institucí pracovali na dlouhodobém úkolu vytváření systému uložení a správy digitálních reprodukcí. Systém byl upraven dle požadavků GDPR, byly vytvořeny moduly na import inventářů
a dříve vytvořených digitálních reprodukcí a započalo
testování rozhraní pro vkládání nových popisných metadat a jejich editaci. Byl vytvořen i základ pro napojení
na systém eBadatelny.

Spolupráce s ostatními domácími
institucemi
V souvislosti se zákonem č. 262/2011 Sb. zůstává Archiv
nadále blízkým partnerem Ministerstva obrany a Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. V roce 2018 Etická komise ČR požádala Archiv
o spolupráci ve čtyřech případech. Ve třech šlo o konkrétní dotazy k jednotlivým případům v rámci agendy zákona
č. 262/2011 Sb., v jednom o poměrně rozsáhlou rešerši k činnosti StB. Ředitelka Archivu se pravidelně účastnila otevřených částí jednání Etické komise ČR i slavnostních předání
osvědčení účastníkům odboje a odporu proti komunismu
Ministerstvem obrany a Etickou komisí.
Spolupráce na nejrůznějších výstavách, zejména v souvislosti s připomenutím r. 1968, byla podrobně popsána v příslušné podkapitole.
Představitelé Archivu se zapojovali do činnosti pracovních
skupin složených ze zástupců různých archivů. Začátkem
roku 2018 začala pracovat skupina zabývající se aplikací GDPR v archivech, jejíž členkou byla i ředitelka ABS.
Ta působí i v pracovní skupině, jejímž úkolem je příprava nové archivní legislativy v oblasti nahlížení, využívání

a zpřístupňování archiválií, jejich zveřejňování včetně dálkového přístupu, vystavování archiválií a jejich digitalizace,
která zahájila činnost koncem roku 2018.
Zástupce ředitelky Petr Zeman se účastnil jednání týmu řízení kvality v archivech.

Zahraniční spolupráce
Archiv pokračoval také ve spolupráci se zahraničními partnery.
Zástupce ředitelky Archivu Petr Zeman se ve dnech 22.–
24. dubna 2018 zúčastnil zasedání Evropské sítě institucí spravujících archivy bezpečnostních složek. Jednání
probíhalo v rámci bulharského předsednictví v Radě EU.
Bulharští kolegové prezentovali práci jejich archivu, včetně prohlídky depozitářů, digitalizačního a anonymizačního pracoviště. Předmětem diskuse byla i problematika
zpřístupňování archiválií v partnerských institucích. Obsáhle byly řešeny především dopady blížícího se nařízení
GDPR na činnost institucí a zveřejňování osobních údajů obsažených v archiváliích. S kolegy z Maďarska, Polska
a Německa byly v rámci neformálních jednání probrány
možnosti další spolupráce.
V červnu a v prosinci Archiv přivítal na své půdě dvě delegace z albánského úřadu pro informace o dokumentech bývalé státní bezpečnosti. Hostům byla podrobně
prezentována činnost Archivu, proces vyřizování badatelských žádostí, lustrační a restaurátorské pracoviště i aplikace eBadatelna. Albánští kolegové se také zúčastnili vernisáže výstavy Případ SVĚTLANA. Proměny obrazu třetího
odboje v Národním památníku na Vítkově v Praze.
Dne 25. září 2018 se uskutečnila návštěva zástupců Ústavu a Archivu (Světlana Ptáčníková, Petr Zeman) ve slovenském Ústavu pamäti národa (ÚPN) v Bratislavě. Společně s kolegy z vedení ÚPN byla zhodnocena dosavadní

spolupráce a byly projednány podrobnosti prodloužení
trojstranné smlouvy o spolupráci mezi Ústavem, Archivem
a ÚPN. Dále byly probrány možnosti dalších společných
aktivit v oblasti vědy a výzkumu, vzdělávání, archivní, dokumentační či publikační činnosti.
Na toto jednání navázala návštěva delegace ÚPN v Praze
ve dnech 13.–14. listopadu 2018. Hosté se důkladně seznámili s prací Archivu, jeho jednotlivými pracovišti, přičemž byla prodiskutována řada problémů, s nimiž se potýkají obě instituce.
Ve dnech 11.–12. prosince 2018 se ředitelka Archivu zúčastnila v Bratislavě semináře „Problematika sprístupňovania a spracovania dokumentov spravodajských
služieb 20. storočia v inštitucionálnom rámci po roku
1990 s dôrazom na represívne orgány komunistických
satelitov Sovietskeho zväzu“, jehož organizátory byly slovenský Ústav pamäti národa a Evropská síť Paměť a solidarita. Úkolem semináře bylo analyzovat problematiku
zpřístupňování a zpracování dokumentů zpravodajských
služeb 20. století v institucionálním rámci po roce 1990
s důrazem na represivní orgány komunistických satelitů
Sovětského svazu. Ředitelka Archivu zde přednesla zprávu
o vzniku Archivu bezpečnostních složek a o zpřístupňování archiválií. Účastníci semináře se seznámili s delimitací dokumentů do partnerských archivů nebo institucí, se
stavem a zpracováním archivních fondů, zpřístupňováním
archivních dokumentů, s limity studia a s problematikou
osobních údajů obsažených v dokumentech, a díky tomu
měli možnost komparace vývoje jednotlivých institucí.
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6.6 Ekonomika, provoz a správa IT
6.6.1 Stručný přehled hospodaření ABS
Příjmy
Archiv neměl pro rok 2018 rozpočtované příjmy. Ze své činnosti vykázal ke konci roku 2018 příjmy ve výši 252 383,56 Kč,
které odvedl do státního rozpočtu dle níže strukturované tabulky:

Celkový přehled příjmů Archivu v tis. Kč
Konečný
rozpočet
schválený po změnách
2018
Rozpočet 2018

Ukazatel

1

2

3

Příjmy Archivu celkem

Skutečnost
2018

% plnění

4

5=4:2

252,38

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

0

0

0

121,23

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
a jejich částí

0

0

0

18,30

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0

0

0

112,85

Šlo o příjmy z badatelen Archivu za vyhotovení kopií a pravidelnou platbu pronájmu z nebytového prostoru v objektu Braník.
Příjem je dále tvořen úhradami za přečerpané telefonní hovory, stravenky, vrácením přeplatků elektrické energie, vodného a stočného a nevyčerpanou výší příslušenství k přiděleným mzdovým prostředkům.

Výdaje
Struktura výdajů rozpočtu Archivu vychází ze schváleného zákona č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok
2018, kterým bylo stanoveno, že Archiv hospodařil s finančními prostředky ve výši 83 885 418 Kč. Na základě usnesení vlády
č. 206/2018 ze dne 27. 3. 2018 došlo ke snížení výdajů v rozpočtu Archivu ve výši 2 500 000 Kč. Archiv tímto snížením hospodařil
s finančními prostředky ve výši 81 385 418 Kč.
Součástí výdajů se v roce 2018 staly nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 29 613 944,93 Kč. Tento rozdíl mezi konečnými a skutečnými výdaji vznikl nevyčerpáním prostředků běžných i kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje se podílely sumou
20 097 141,56 Kč, které byly využity z části na investiční akce v roce 2018. Nespotřebované výdaje pokryly nákup hmotného majetku – serverů nutných k ukládání digitálních kopií archiválií. V oblasti běžných výdajů to byly nákupy materiálu pro archiváře,
PC sestav a výdaje na běžný provoz Archivu.
Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly využity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 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 prostředků jednotlivých závazných ukazatelů.
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5%
12 %

Osobní výdaje
Běžné výdaje

84 %

Kapitálové
výdaje

Celkový přehled výdajů Archivu v tis. Kč
Konečný
rozpočet
schválený po změnách
2018
Rozpočet 2018

Ukazatel

1
Výdaje celkem
Kapitálové výdaje

2

83 885,42

3

81 385,42 110 999,37

Skutečnost
2018

% plnění

4

5=4:2

81 544,99

100,20

6226,21

3726,21

23 823,35

1036,25

27,81

68 256,70

68 256,70

68 699,66

68 659,58

100,59

v tom osobní výdaje

50 193,22

50 193,22

50 543,76

50 503,68

100,62

v tom platy zaměstnanců v pracovním poměru

19 357,32

19 357,32

19 357,32

19 357,32

100,00

v tom platy státních úředníků

30 532,39

30 532,39

30 782,39

30 782,39

100,82

303,51

303,51

310,65

270,57

89,15

0,00

0,00

93,40

93,40

0,00

17 065,68

17 065,68

17 153,11

17 153,11

100,51

997,80

997,80

1002,79

1002,79

100,50

9402,51

9402,51

18 476,36

11 849,16

126,02

Běžné výdaje

OPPP
odstupné
povinné pojistné
FKSP
Ostatní běžné výdaje celkem
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Přehled výdajů na platy zaměstnanců Archivu v tis. Kč
Konečný
rozpočet
schválený po změnách
2018
Rozpočet 2018

Ukazatel

Výdaje na platy a OPPP včetně přísl. a FKSP
Výdaje na platy a OPPP včetně přísl. bez FKSP
z toho výdaje na platy a OPPP
v tom platy zaměstnanců v pracovním poměru
platy státních úředníků
OPPP

převod do FKSP

% plnění

1

2

3

4

5=4:2

68 256,70

68 256,70

68 699,66

68 659,58

100,59

67 258,90

67 258,90

67 696,87

67 656,79

100,59

50 193,22

50 193,22

50 543,76

50 503,68

100,62

19 357,32

19 357,32

19 357,32

19 357,32

100,00

30 532,39

30 532,39

30 782,39

30 782,39

100,82

303,51

303,51

310,65

270,57

89,15

-

-

93,40

93,40

0,00

17 065,68

17 065,68

17 153,11

17 153,11

100,51

997,80

997,80

1 02,79

1 02,79

100,50

z toho odstupné
pojistné placené zaměstnavatelem

Skutečnost
2018

Kapitálové výdaje
V roce 2018 realizoval Archiv výdaje položek 6121 – Budovy a haly a 6125 – Výpočetní technika. Přehled kapitálových výdajů je
uveden v následující tabulce:

Přehled financování reprodukce majetku Archivu v tis. Kč
Konečný
rozpočet
schválený po změnách
2018
Rozpočet 2018

Ukazatel

1
Kapitálové výdaje Archivu celkem

2

3

Skutečnost
2018

% plnění

4

5=4:2

6226,21

3726,21

23 823,35

1036,25

16,64

5794,93

3294,93

22 774,35

39,25

0,68

431,28

431,28

1049,00

997,00

231,17

z toho
nehmotný majetek Reprodukce ostatních aktiv
hmotný majetek Pořízení, obnova a provozování ICT

Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 3 726 208 Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 1 036 248,49 Kč, tj. 27,81 %.
Archiv čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře:
–	Položka 6121 – Budovy, haly a stavby byla v celkové výši 39 250 Kč; jedná se o platbu technickému dozoru, který se podílel
na jednáních s dodavatelem a právními zástupci v tomto roce na akci zateplení objektu Braník. Tato akce je v celkové hodnotě
4 159 629 Kč. Stavba je z důvodu zásadní nekvalitní práce stále nedokončena, a zároveň z části neuhrazena.
–	Položka 6125 – Výpočetní technika byla čerpána v celkové výši 996 998,49 Kč, přičemž šlo o nákup 2x dvou kusů serverů pro
IT odd.
–	Stále je tvořena rezerva pro rekonstrukci areálu Kanice, která je součástí investičního plánu.

6.6.2 Kontroly, audit, ochrana
osobních údajů
Externí kontroly
V Archivu nebyla během roku 2018 provedena žádná externí
kontrola.

Interní audit
V Archivu je zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
a zahrnuje řídící kontrolu a interní audit. Tyto činnosti jsou
upraveny služebním předpisem o vnitřním kontrolním systému, novelizovaným v roce 2018, a nově vydaným Statutem interního auditu.
Činnost interního auditu se řídí střednědobým a ročním plánem činnosti, který byl schválen ředitelkou Archivu. V roce
2018 byly provedeny tři systémové audity, jejichž součástí
bylo vždy hodnocení rizik a vyhodnocení nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému v auditované oblasti.
Závěrečná zpráva interního auditu za rok 2018 vyhodnotila
plnění stanovených úkolů v oblasti interního auditu a plnění
doporučení uložených ředitelkou Archivu. Činnost interního auditu se zaměřila i na oblast metodickou, poradenskou
a konzultační.

Řízení rizik
Systém řízení rizik je v Archivu nastaven od roku 2015, kdy
byl sestaven první katalog rizik. Řízení rizik probíhá také průběžně, rizika jsou identifikována, odborně posuzována a vyhodnocována a jsou přijímána opatření k jejich řízení. Formalizované vyhodnocení proběhlo podruhé v roce 2018, byl
aktualizován katalog rizik, který aktuálně obsahuje 95 rizik
a sestavena mapa rizik.
V roce 2018 byl vydán nový služební předpis Řízení rizik,
který mimo jiné formalizuje celý proces, nastavuje škály pro
kvantifikaci rizik a dělí rizika Archivu do šesti hlavních skupin
na rizika plánování a řízení; rizika právní a bezpečnostní; rizika operační a provozní; finanční rizika; rizika IT a GDPR.

Ochrana osobních údajů
Při zpracování osobních údajů Archiv postupuje v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a v souladu se svými vnitřními předpisy. S účinností
od 25. května 2018 jmenoval Archiv pověřence pro ochranu
osobních údajů. V rámci této agendy bylo v roce 2018 vyřízeno jedno podání subjektu údajů a jedna odpověď na dožádání stanoviska MV.

6.6.3 Správa IT
Programátoři Oddělení informačních technologií a evidencí
(6. oddělení) se v roce 2018 podíleli především na dalším vývoji a zajištění provozu aplikace eBadatelna, včetně zabezpečení importu nových dat. Velkým problémem se ukázal být
import části přepsaných inventářů součástí VB a StB, kvůli
specifickému formátu tvorby signatury. Dalším úkolem byla
postupná implementace a úpravy aplikace ELZA, kde byly
provedeny modifikace výstupů (změna zobrazování ukládacího čísla, fyzického stavu archiválie atd.). Byl také vyzkoušen
export archivních souborů a možnosti jeho nastavení.
IT specialisté oddělení samozřejmě zabezpečovali veškeré
standardní služby IT (provoz, instalace a konfigurace výpočetní techniky, administrace vzdálených uživatelských stanic, konzultační činnost pro zaměstnance, vytváření podkladů pro nákupy informačních technologií) a podíleli se
na instalaci hardwarového vybavení pořízeného pro potřeby
společné IT infrastruktury s Ústavem). Během roku rovněž
průběžně probíhaly práce na postupných úpravách IT infrastruktury a databází vynucených novými pravidly pro ochranu osobních údajů.
Mgr. Světlana Ptáčníková
ředitelka Archivu bezpečnostních složek
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Rekonstrukce sídla ÚSTR
Rekonstrukce sídla ÚSTR v Siwiecově ulici byla zahájena v srpnu 2017. Jejím hlavním cílem
byla výměna opláštění budovy, které bylo v havarijním stavu, obsahovalo azbest a vykazovalo další závažné poruchy. Stav budovy přímo ohrožoval zdraví a životy zaměstnanců
i návštěvníků a hrozily i materiální škody. Součástí zakázky byly i oprava chlazení a vytápění
budovy. Rekonstrukci prováděla společnost Strabag, a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení. Financování rekonstrukce bylo zajištěno prostředky státního rozpočtu a částečně také
z Operačního programu Životní prostředí. Do konce roku 2018 bylo do rekonstrukce budovy
investováno 48 658 tis. Kč bez DPH, z toho hlavnímu dodavateli 46 799 tis. Kč.
V září 2017 došlo k plánovanému zvážení fasády, které ukázalo, že původní fasáda je lehčí,
než stavební projekt předpokládal, a bylo třeba respektovat stanovisko statika v technické
zprávě projektu a provést statické posouzení nosné ocelové konstrukce.
Zpracování statického posudku bylo zadáno ještě v září 2017, posudek byl dokončen v únoru 2018. Jeho závěrem bylo, že pro zavěšení nové fasády je potřeba nosnou ocelovou konstrukci zpevnit. Souběžně byl zadán posudek protipožárního zabezpečení, jehož závěrem
bylo, že budova je z hlediska protipožárního zabezpečení zcela nevyhovující.
Pokračovat za této situace v pouhé výměně opláštění nebylo dostatečné a bylo třeba vyhodnotit možnosti dalšího řešení.
Vedení ÚSTR jednotlivé etapy rekonstrukce průběžně konzultovalo a konzultuje s odborníky
v oblasti architektury, stavebnictví, protipožární ochrany, se statiky i právníky, pro stavbu byl
od počátku zajištěn také autorský a stavební dozor. Bylo proto po zvážení všech okolností
rozhodnuto zadat zpracování studie celkové rekonstrukce sídla ÚSTR. Ve výběrovém řízení
byl vybrán ateliér RKAW, s.r.o., který od června do října 2018 studii zpracoval. Její závěry
vyzněly tak, že není hospodárné opravovat budovu při zachování stávající nosné ocelové
konstrukce, neboť ji není možné zpevnit do té míry, aby vyhověla všem nárokům současných stavebních norem. Studie navrhla jako řešení rekonstrukci budovy s výměnou nosné
konstrukce za železobetonovou, tedy vytvoření kopie původní budovy.
Vzhledem k závažnosti závěrů studie byl ještě dodatečně objednán znalecký posudek
prof. Ing. Petra Hájka z ČVUT, který závěry studie v plném rozsahu potvrdil.
Možnost tohoto řešení byla konzultována i s příslušeným stavebním úřadem pro Prahu 3,
kterým byly stanoveny podmínky pro další postup. Současně byly na základě několika konzultací s Ministerstvem financí navýšeny finanční prostředky pro realizaci celkové rekonstrukce v časovém horizontu 2019–2021 tak, aby v ní bylo možné pokračovat.
Výsledek architektonické studie potvrzený znaleckým posudkem vedl k rozhodnutí zastavit
dosud probíhající rekonstrukci opláštění, která za těchto okolností nemohla pokračovat. Dosavadní rekonstrukce byla zastavena ve fázi, kdy proběhla demontáž původního opláštění a ekologická likvidace azbestu z celé budovy, tj. z obvodového pláště i z obložení nosných sloupů.
Smluvní vztah se zhotovitelem – firmou STRABAG, a.s., byl v prosinci 2018 ukončen dohodou.
Z bezpečnostních důvodů bylo rozhodnuto o zakrytí skeletu budovy (počátek roku 2019).
V listopadu 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace
celkové rekonstrukce, která bude navazovat na závěry architektonické studie. Výběr projektanta celkové rekonstrukce je plánován na začátek roku 2019. Projekt celkové rekonstrukce
by měl být ukončen v roce 2021.
Podrobné informace o rekonstrukci sídla ÚSTR viz Příloha č. 24.
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Hospodaření 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, takzvaného Návrhu 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 byly v roce 2018 ve výši 3121,24 tis. Kč tvořeny jednak příjmy
z poskytování služeb a výrobků ve výši 770,76 tis. Kč, konkrétně se jedná o příjmy z prodeje
publikací veřejnosti a za poplatky v badatelnách, přijaté neinvestiční dary ve výši 120 tis.
Kč poskytnuté na zpracování a vydání knih v oblasti zkoumání totalitních režimů a ostatní
drobné příjmy. Dalším příjmem byly neinvestiční transfery přijaté z EU ve výši 1802,69 tis. Kč.
Výdaje souvisely v roce 2018 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.
Celkové výdaje Kapitoly 355 činily 245 061,02 tis. Kč. Z toho výdaje vedené v systému
EDS/SMVS byly ve výši 56 318,67 tis. Kč a osobní výdaje 107 877,45 tis. Kč.
V roce 2018 pokračoval Ústav v práci na grantových projektech, jak nových, tak stávajících.
Základem je řešení výzkumných projektů přidělených Grantovou agenturou, Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem kultury ČR. Kromě toho bylo v průběhu roku 2018 uspořádáno několik výstavních akcí.
V oblasti investičních akcí pokračoval Ústav na investiční akci Rekonstrukce sídla ÚSTR v ulici
Siwiecova, akce bude z větší části financována z prostředků státního rozpočtu.

Přehled Závazných ukazatelů příjmů a výdajů je obsahem Přílohy č. 23.
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8.1 Externí kontroly

8.3 Řízení rizik

Ústav nebyl během roku 2018 podroben žádné externí
kontrole.

Systém řízení rizik je v Ústavu nastaven prozatím neformálně,
probíhá průběžně na všech vedoucích pozicích a úrovních
řízení. Rizika související s činností ÚSTR jsou identifikována,
odborně posuzována a vyhodnocována a jsou přijímána
opatření k jejich řízení.

8.2 Interní audit
V ÚSTR je zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém
v souladu se Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
a zahrnuje řídící kontrolu a interní audit. Tyto činnosti jsou
upraveny vnitřními předpisy novelizovanými v roce 2018,
a to Řádem o vnitřním kontrolním systému a Statutem interního auditu.
Činnost interního auditu se řídí střednědobým a ročním plánem činnosti, který byl schválen ředitelem ÚSTR. V roce 2018
byly provedeny dva systémové audity a jeden audit výkonu,
jejichž součástí bylo vždy hodnocení rizik a vyhodnocení nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému v auditované oblasti. Závěrečná zpráva interního auditu za rok 2018
vyhodnotila plnění stanovených úkolů v oblasti interního
auditu a plnění doporučení uložených ředitelem Ústavu.
Činnost interního auditu se zaměřila i na oblast metodickou,
poradenskou a konzultační.

V roce 2018 byla vydána směrnice Řízení rizik, která připravuje ÚSTR na formalizování celého procesu, vytvoření katalogu rizik a mapy rizik. Tyto kroky budou v ÚSTR provedeny
v průběhu roku 2019. Podle uvedeného předpisu budou rizika ÚSTR rozdělena do osmi hlavních skupin: rizika řízení,
reputační a politická; rizika právní a personální; rizika operační a provozní; ekonomická a finanční; rizika v oblasti vědy
a výzkumu; rizika v oblasti produkční; rizika IT a rizika GDPR.

8.4 Ochrana osobních údajů
Při zpracování osobních údajů ÚSTR postupuje v souladu
s platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a v souladu se svými vnitřními předpisy. S účinností od 25.
května 2018 jmenoval ÚSTR pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci této agendy bylo v roce 2018 vyřízeno
jedno podání subjektu údajů, Úřadu pro ochranu osobních
údajů byla podána jedna stížnost.

Výroční zpráva 2018
Ústav pro studium totalitních režimů
a Archiv bezpečnostních složek
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Organizační schéma Ústavu pro studium totalitních režimů

Organizační schéma Archivu bezpečnostních složek

Interní auditor

ŘEDITEL ARCHIVU

Bezpečnostní ředitel

Kancelář
ředitele

Oddělení
archivních
fondů
operativních
svazků a
vyšetřovacích
spisů
(1. oddělení)

Oddělení
archivních
fondů FMV
(2. oddělení)

Oddělení
archivních
fondů MV ČSR,
StB a vojsk MV
(3. oddělení)

Oddělení
agendy zákona
č. 262/2011 Sb.
(4. oddělení)

Oddělení
digitalizace a
ochrany
archiválií
(5. oddělení)

Oddělení IT a
evidencí
(6. oddělení)

Oddělení
ekonomiky a
provozu
(7. oddělení)

64

Příloha č. 2 – Přehled zasedání Rady ÚSTR v roce 2018
Na 1. jednání dne 11. ledna 2018 Rada Ústavu prostřednictvím předsedy popřála vedení Ústavu mnoho úspěchu při přípravách tzv.
osmičkových výročí a schválila několik úprav v Jednacím řádu.
Na 2. jednání dne 6. února 2018 vyjádřila Rada Ústavu své připomínky k návrhu Výroční zprávy za rok 2017 a požádala o jejich zapracování. Členům Rady ÚSTR byla rovněž předložena pracovní verze Státního závěrečného účtu za rok 2017.
Na 3. jednání dne 22. února 2018 probíhaly další diskuse nad podobou a obsahem Výroční zprávy za rok 2017.
Na 4. jednání dne 14. března 2018 byl, kromě připomínkování Výroční zprávy, členům Rady Ústavu předložen výtah ze zápisů jednání
Rady o dosavadních diskusích o rekonstrukci.
Na 5. jednání dne 6. dubna 2018 byla Rada ÚSTR pozvána na prohlídku probíhající rekonstrukce sídelní budovy Ústavu.
Na 6. jednání dne 2. května 2018 Rada Ústavu schválila Výroční zprávu za rok 2017, která byla následně předložena Senátu PČR.
Na 7. jednání dne 6. června 2018 byl schválen Řád o vnitřním kontrolním systému.
8. uzavřené jednání bylo rozděleno do dvou částí, které se konaly ve dnech 28. června a 2. července 2018.
Na 9. jednání dne 22. srpna 2018 schválili členové Rady ÚSTR nový Organizační řád a Spisový a skartační řád, které reflektují změny v legislativě týkající se ochrany osobních údajů. Dále byla Rada Ústavu seznámena s dosavadním průběhem jednání o rozpočtu
kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů na rok 2019.
Ve smyslu ustanovení § 9, odst. 1, písm. f ) zákona č. 181/2007 Sb. schválila Rada Ústavu podklady pro Návrh rozpočtu kapitoly 355 –
Ústav pro studium totalitních režimů na rok 2019 per rollam.
Na 10. jednání dne 24. září 2018 byli radní seznámeni s odborným směřováním Ústavu a jako na každém jednání také s průběhem
rekonstrukce.
Na 11. jednání dne 26. října 2018 byla radním představena dvě odborná stanoviska, podle nichž se ukázalo, že pokračování rekonstrukce budovy je po odkrytí její nosné konstrukce a základů nereálné, a Rada Ústavu byla informována, že bude nezbytné provést
celkovou rekonstrukci sídelní budovy.
Na 12. jednání dne 6. listopadu 2018 byl radním přednesen průběh stěhování zaměstnanců Ústavu z Hadovka Office Park do Domu
odborových svazů a také nastíněny základní plánované akce k oslavám nadcházejícího 30. výročí Sametové revoluce. Rada ÚSTR byla
také seznámena s dosavadním průběhem evaluace vědecké činnosti Ústavu.
Na 13. jednání dne 30. listopadu 2018 byl Radě Ústavu předložen návrh Plánu činnosti na rok 2019 k připomínkám.
Ve smyslu ustanovení § 9, odst. 1, písm. f ) zákona č. 181/2007 Sb. schválila Rada Ústavu Plán činnosti na rok 2019 per rollam na začátku
ledna 2019.

Příloha č. 3 – Podrobný přehled badatelských
a dokumentačních projektů
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I. Nově zařazené projekty3
Název

Vedoucí projektu

Realizace

1

Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí v komunistickém
Československu

J. Pažout

2018–2020

2

Organizace Světlana. Historie protikomunistické rezistence v Československu
a proměny její interpretace

Z. Homola

2018–2020

3

Biografie Klementa Gottwalda (1896–1938)

M. Lóži

2018–2021

4

Biografie Josefa Plojhara (1902–1981)

S. Vodičková

2018–2021

5

The Experience of State Socialism Reimagined 4

Č. Pýcha, V. Ripka

2018–2019

6

HistoryLab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti 5

K. Činátl

2018–2020

7

Muzeum dělnického hnutí v 21. století 6

Č. Pýcha

2018–2022

8

Opening up Historiana 7

V. Ripka

2018–2020

9

Tajné fakulty a jejich vliv na život katolické církve

E. Vybíralová

2018–2021

10

Vojenský výcvikový prostor Böhmen 1942–1945

T. Zouzal

2018–2020

11

Vývoj kultury protestu průmyslového dělnictva v českých zemích v letech
1945–1969 8

J. Šlouf

2018–2021

12

Biografie Františka Kriegla (1908–1979)

M. Groman

2018–2021

13

Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu 9

O. Matějka

2018–2022

Vedoucí projektu

Realizace

II. Pokračující projekty zařazené z předchozích let 10
Název
1.

Analýza diskuse o dějinách v prostředí disentu: Právo na dějiny

P. Placák

2017–2019

2.

Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém

V. Ripka

2018–2020

3.

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953

M. Bárta,
J. Kalous

2015–2019

3) Tabulka „Nově zařazené projekty“ označuje množinu projektů, které byly v průběhu roku 2018 zahájeny nebo připraveny k zahájení.
4) Projekt je financován z prostředků dotačního programu Evropské komise Erasmus+.
5) Projekt je financován z prostředků programu ÉTA Technologické agentury České republiky (TAČR).
6) Projekt je financován z prostředků dotačního programu NAKI II Ministerstva kultury České republiky.
7) Projekt je financován z prostředků programu CEF Telecom Europeana agentury Evropské komise INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY (INEA).
8) Projekt v roce 2018 získal financování z prostředků GAČR.
9) Projekt je financován z prostředků programu NAKI II Ministerstva kultury České republiky.
10)	U některých projektů, jejichž dokončení bylo plánováno na rok 2017, došlo k prodloužení termínu dokončení závěrečného výstupu až do roku 2018. Důvody jednotlivých změn realizace jsou vždy uvedeny v tabulce konkrétního výstupu v sekci „Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy“. V kolonce „Realizace“ byl časový
rozsah projektu pro lepší návaznost mezi jednotlivými Plány činnosti ponechán beze změn.
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II. Pokračující projekty zařazené z předchozích let (pokračování)
Název

Vedoucí projektu

Realizace

4.

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989

T. Vilímek

2017–2021

5.

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

P. Plachá

2017–2019

6.

Dokumentace politických represí v Sovětském svazu

A. Hradilek

2018–2020

7.

Dokumentace popravených z politických důvodů (1948–1989)

P. Mallota

2008–2019

8.

Edice dokumentů k odbojové organizaci Petiční výbor Věrni zůstaneme

S. Kokoška

2017–2019

9.

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

O. Vojtěchovský

2017–2019

10.

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

M. Valenta

2017–2020

11.

Kurýři a převaděči v letech 1948–1955

L. Svoboda

2015–2019

12.

Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava II

J. Vajskebr

2017–2019

13.

Nové sakrální stavby

M. Sklenář

2017–2020

14.

Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989)

M. Doležalová

2009–2019

15.

Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992 11

K. Pinerová

2017–2019

16.

Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953

P. Mallota

2014–2019

17.

Rulers and Ruled in Poland and Czechoslovakia (1945–1968): Practical and
Methodological Challenges in the Historicization of a Complex Relationship 12

M. Blaive

2016–2019

18.

Společnost za veselejší současnost

P. Blažek

2018–2020

19.

Státní zemědělské podniky a jejich role při prosazování kolektivizace venkova

J. Urban

2017–2020

20.

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

T. Vilímek

2014–2019

21.

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

J. Dvořák,
A. Hradilek

2016–2020

22.

Šlechta v konfrontaci s totalitními režimy (1938–1989)

D. Homolová

2018–2020

23.

Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa

D. Svoboda

2012–2019

24.

Udavačství jako sociální praxe v českých zemích 1938–1953

J. Mrňka

2017–2020

25.

Underground v regionech

L. Kudrna

2012–2019

26.

Útěk z Leopoldova

J. Rokoský

2015–2019

27.

Varšavská smlouva: dezintegrace a rozpad (1985–1991)

M. Bílý

2017–2019

28.

Vybrané kapitoly z moderních československých dějin pohledem pamětníků II.
(1948–1989)

J. Dvořák

2018–2019

11) Projekt je financován z prostředků GAČR.
12) Projekt byl financován z prostředků GAČR, po druhém roce realizace byla však podpora ze strany GAČR zastavena.

II. Pokračující projekty zařazené z předchozích let (pokračování)
Název
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Vedoucí projektu

Realizace

29.

Zánik agrární strany a pád československé demokracie

P. Anev

2013–2019

30.

Muzeum v diskusi

Č. Pýcha

2017–2019

31.

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

J. Cholínský

2015–2019

32.

Opus bonum

P. Placák

2015–2019

Vedoucí projektu

Realizace

III. Dokončené projekty
Název
1

Film a dějiny totalitních režimů

P. Kopal

2016–2018

2

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

J. Pažout

2014–2018

3

Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989)

P. Anev

2008–2018

4

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

P. Blažek

2015–2018

5

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

M. Bílý, M. Lóži,
J. Šlouf

2015–2018
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Anotace projektů
I. Nově zařazené projekty
Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu
Vedoucí projektu:
Jaroslav Pažout

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2018–2020

Popis
Projekt si klade za cíl komplexně zpracovat problematiku soudních rehabilitací obětí politických procesů se zaměřením na přípravu a aplikaci
rehabilitačního zákona č. 82/1968 Sb. z 25. června 1968, a to až do doznívání soudní rehabilitace v průběhu 70. let. V souvislosti se sledováním
jednotlivých případů nemůžeme ponechat stranou ani výsledky rehabilitací po pádu komunistického režimu v roce 1989 podle nového rehabilitačního
zákona č. 119/1990 Sb. z 23. 4. 1990. Rehabilitace obětí stalinismu – stejně jako obecně problematika vyrovnání se s nedávnou minulostí země –
představovaly jednu z nejdiskutovanějších otázek v období Pražského jara a jeden z klíčových impulsů pro rozvoj občanské společnosti. Samozřejmě
bude sledována i rezonance této problematiky ve veřejnosti i v relevantních politických orgánech země. Se soudní rehabilitací bezprostředně souvisela
i problematika rehabilitace mimosoudní, tedy majetkové či profesní, a postihu osob zodpovědných za trestněprávní perzekuci. Stranou pozornosti
tak nezůstane např. ani činnost prověrkových komisí na ministerstvech vnitra a spravedlnosti, zabývajících se odpovědností svých zaměstnanců
za nezákonnosti páchané v souvislosti s tzv. protistátními činy, a působení rezortních rehabilitačních komisí, které měly za úkol provést profesní
rehabilitaci bývalých zaměstnanců.
Geneze rehabilitačního procesu ovšem sahá hluboko před rok 1968. Nelze tedy pominout ani dílčí revize některých procesů probíhající od druhé
poloviny 50. let 20. stol. a jejich společenský a politický dopad. Přestože je projekt zaměřen primárně na soudní rehabilitace obětí politických procesů
s jistým přesahem do problematiky rehabilitace mimosoudní, především profesní, nemůžeme hlavně pro období před rokem 1968 pominout
rehabilitaci, která probíhala v rámci vládnoucí Komunistické strany Československa, neboť její výsledky měly bezprostřední vliv na rehabilitaci soudní.
Projekt v roce 2018
Projekt byl zahájen postupně, tak jak to umožňovalo dokončování předchozího projektu. Probíhaly rešeršní práce především ve fondech Národního
archivu, byly uskutečněny rovněž rešerše ve Slovenském národním archivu a archivu Ústavu pamäti národa v Bratislavě.

Organizace Světlana. Historie protikomunistické rezistence v Československu a proměny její interpretace
Vedoucí projektu:
Zdeněk Homola

Další členové projektového týmu:
Luboš Kokeš

Doba realizace:
2018–2020

Popis
Projekt se zaměřuje na výzkum protikomunistické rezistence v Československu na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století na příkladu
„Organizace Světlana“, která představuje jeden z nejznámějších, ale také nejkontroverznějších případů třetího odboje. Věnuje se vzniku této
protikomunistické skupiny, jejím přímým i nepřímým aktérům a povaze jejich činnosti. Zároveň zkoumá způsob infiltrace této organizace orgány
Státní bezpečnosti, její likvidaci a následné soudní procesy. Analyzována je tedy nejen činnost dané skupiny, ale zároveň je na tomto konkrétním
příkladu rekonstruován i princip fungování tehdejších komunistických bezpečnostních složek.
Projekt v roce 2018
První fáze projektu byla zaměřena na archivní výzkum v různých institucích (ABS, NA, MZA Brno, MZM Brno, VÚA - VHA, VHÚ, SOkA Hodonín, KS Brno
aj.). V rámci této činnosti se podařilo získat fotokopie materiálů bývalého velitele organizace Světlana v Československu Antonína Slabíka z rodinné
pozůstalosti v Austrálii. Z této pozůstalosti byla také získána digitální kopie originálního filmového záznamu z roku 1947 s názvem „Oddíl Chřiby“,
v němž je ztvárněna odbojová akce partyzánského oddílu z dubna 1945, jehož členem byl i A. Slabík. Část tohoto filmu byla využita a zakomponována
do výstavy Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje. Součástí projektu byla i aktivní účast na přípravě reprízy této výstavy, která je umístěna
od prosince 2018 do dubna 2019 v prostorách Národního památníku na Vítkově v Praze.
Výstupy
KOKEŠ, Luboš: Nepolapitelný kurýr Jan Vašek. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 19–29 (ISSN 1802-8241).

Biografie Klementa Gottwalda (1896–1938)
Vedoucí projektu:
Marián Lóži

Další členové projektového týmu:
Bohumil Melichar

Doba realizace:
2018–2021

Popis
Cílem projektu je napsání biografie Klementa Gottwalda z let 1896 až 1938, tedy prvního dílu plánované ucelené biografie věnované jedné z klíčových
postav komunistické diktatury v Československu. Gottwaldovo působení zasadí do kontextu prvorepublikové KSČ a mezinárodního komunistického
hnutí. Pramenně bude vycházet z českých archivů a z dosud nevyužitých archivních fondů Komunistické, tzv. Třetí internacionály. Teoreticky
a metodologicky bude pracovat s moderními analytickými přístupy biografie
Projekt v roce 2018
V roce 2018 řešitel projekt zahájil. Započal teoreticko-metodologickou přípravu a archivní výzkum v Národním archivu a Archivu Národního muzea.
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Biografie Josefa Plojhara (1902–1981)
Vedoucí projektu:
Stanislava Vodičková

Další členové projektového týmu:
Michal Pehr

Doba realizace:
2018–2021

Popis
Cílem projektu je vytvořit biografii katolického kněze, vězně koncentračního tábora a lidoveckého politika Josefa Plojhara, který se stal po válce
lidoveckým poslancem a v roce 1948 jednou z nejviditelnějších osobností spolupracujících s novým komunistickým režimem. Díky tomu se následně
stal dlouholetým ministrem zdravotnictví (1948–1968), předsedou ČSL (1951–1968) a poslancem československého parlamentu (1948–1968
a 1971–1981).
Projekt v roce 2018
V únoru 2018 řešitelé projektu vypracovali plán rozsáhlých archivních rešerší a poté zahájili systematický pramenný výzkum včetně detailních rešerší
a heuristiky jak v domácích, tak v zahraničních archivech. Prošli a pořídili kopie archivních materiálů a fotografií (Archiv KDU-ČSL, Archiv NM, ABS,
Národní archiv, KZ-Gedenkstätte Buchenwald, KZ-Gedenkstätte Dachau).

The Experience of State Socialism Reimagined
Vedoucí projektu:
Čeněk Pýcha, Vojtěch Ripka

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2018–2019

Popis
Cílem projektu je vytvořit ve spolupráci s několika zahraničními vzdělávacími organizacemi nové anglickojazyčné vzdělávací materiály k tématům
z období socialismu. Materiály mají reflektovat různé zkušenosti ze zemí bývalého východního bloku. Partneři pocházejí z Bosny a Hercegoviny,
Bulharska a Slovenska a také z Česka. Projekt navazuje na předchozí projekt anglickojazyčných vzdělávacích materiálů o období komunismu, které
jsou shromážděny na portálu www.socialismrealised.eu.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 vytvořili zahraniční partneři nové výukové lekce určené pro vzdělávací portál socialismrealised.eu a následně proběhla první vlna testování
jednotlivých „národních“ lekcí. Ty budou následně přepracovány a postupně umísťovány online.

HistoryLab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti
Vedoucí projektu:
Kamil Činátl

Další členové projektového týmu:
Jiří Maha, Čeněk Pýcha, Vojtěch Ripka

Doba realizace:
2018–2020

Popis
Cílem projektu je vývoj a aplikace inovativních softwarů pro výuku historických témat, jež zefektivní dosažení vzdělávacích cílů stanovených v RVP
v oblasti Člověk a společnost. Vznikne specializované multimediální prostředí, jež bude přes standardní rozhraní schopné komunikovat s běžně
rozšířenými Learning Management Systems (LMS) a zefektivní interakci mezi učitelem a žákem. Bude obsahovat výukové objekty organizované dle
architektury metadat provázaných s principy moderní didaktiky. Prostředí bude uživatele vést k tomu, aby si postupnými kroky osvojovali metody
kritické práce s historickými prameny a koncepty, s nimiž pracuje moderní didaktika a historiografie. Prostřednictvím řízení uživatelského chování
v aplikaci podpoří implementaci inovativní učební metody do cílového prostředí.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 byly zpracovány pracovní verze nových digitálních cvičení, které v návaznosti na RVP pokryjí výuku soudobých dějin. Členové týmu se
zabývali výběrem témat, pramenů a tvorbou těchto cvičení.
Proběhlo několik workshopů pro učitele. V listopadu 2018 proběhlo testování nově vytvořených cvičení. Pokračoval vývoj LMS a optimalizace cvičení
s audiem a mapou. Proběhly přípravné práce na vývoji Katalogu se systémem metadat pro výběr vhodného cvičení.
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Muzeum dělnického hnutí v 21. století
Vedoucí projektu:
Čeněk Pýcha

Další členové projektového týmu:
Tereza Arndt, Kamil Činátl, Bohumil Melichar, Jaroslav Mervart,
Jaroslav Pinkas

Doba realizace:
2018–2022

Popis
Hlavním cílem projektu je zpřístupnění a zprostředkování vybraných materiálů sbírkového fondu Muzea dělnického hnutí současné veřejnosti a jejich
využití k edukativním účelům. Vybrané části tohoto rozsáhlého fondu, úzce spojeného s ideologickou a politickou mocí KSČ v období let 1948–1989,
by měly být prezentovány jako plnohodnotné kulturní dědictví. Laická i odborná veřejnost tak dostane možnost seznámit se s naprosto unikátním
materiálem, jež byl po dobu více než 25 let uzavřen v depozitáři prakticky bez veřejné prezentace.
Veřejně přístupným výsledkem projektu bude interaktivní informační portál s názvem Encyklopedie muzea dělnického hnutí, který vedle
nejrůznějších informací, aktualit, virtuálních výstav či dílčích databází umožní uživatelům stránek vstoupit do Mapy dělnického hnutí v přehledné
podobě zpřístupňující historické a geografické souvislosti Sbírky MDH a dalších souvisejících sbírek a také do vzdělávací aplikace s názvem Atlas
dělnického hnutí, založené na speciálním softwaru. Portál nabídne také několik specifických výsledků sledujících konkrétnější témata projektu –
formou elektronické databáze s názvem Politické brožury ve Sbírce MDH bude zpracována unikátní a informačně bohatá podsbírka politických brožur,
elektronicky prezentován bude také archivní Katalog fondu Klement Gottwald a specializovaný Průvodce po Archivní sbírce MDH sdružující informace
o nejzajímavějších archivních materiálech Sbírky.
Partnerem projektu je Národní muzeum.
Projekt v roce 2018
V březnu 2018 započala práce na projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století, řešeném v rámci výzvy Ministerstva kultury NAKI II, kde je hlavním
řešitelem Národní muzeum a Ústav pro studium totalitních režimů je partnerem. První rok projektu byl naplánován jako etapa Příprava sbírek
a vytvoření pracovišť projektu. V Ústavu pro studium totalitních režimů se podařilo sestavit tým pracovníků, který se soustředí především na uplatnění
didaktického potenciálu sbírky tzv. muzea dělnického hnutí v moderních vzdělávacích pomůckách. První rok projektu tak byl ve znamení stabilizace
týmu, rešerší a výzkumu sbírky, rešerší možných didaktických řešení. Projekt si klade za cíl být v úzkém kontaktu s komunitou učitelů a vzdělavatelů,
proto již v prvním roce řešení proběhl vzdělávací workshop, kde byly představeny některé didaktické přístupy ke sbírce. Workshopu uskutečněného
v říjnu 2018 se zúčastnilo 28 účastníků a workshop byl uplatněn jako jeden z vedlejších výstupů projektu. Proběhly i náslechy a první testování
možných vzdělávacích postupů ve školách. V projektu probíhá úzká spolupráce s pracovníky Národního muzea, například při výzkumu části fondu
Julia a Gusty Fučíkových. V příští fázi projektu budou uplatněny první vědecké výstupy.

Opening up Historiana
Vedoucí projektu:
Vojtěch Ripka

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2018–2020

Popis
Cílem projektu je zlepšit uživatelskou hodnotu evropského portálu Europeana pro vzdělavatele prostřednictvím vývoje interaktivních e-learningových
nástrojů, které budou rozvíjet stávající služby Europeany. Projekt rozšíří funkcionality e-learningovového prostředí Historiany, skrze něž mohou
uživatelé vyhledávat prameny ve sbírkách Europeany a ty pak využívat pro vytváření a sdílení e-learningových aktivit v libovolném jazyce. Budou
vyvinuty tři nové e-learningové nástroje pro e-learningové prostředí Historiany. Vzniknou spoluprací na designování, prototypování a testování
webovými vývojáři na základě zkušeností s uživateli Europeany i Historiany z celé Evropy. Vybraní weboví vývojáři budou vyškoleni a podpořeni tak,
aby mohli vytvořit nové e-learningové nástroje. To umožní většímu množství zúčastněných přispět k vývoji a udržitelnosti Historiany jako služby.
Partneři zapojí vzdělavatele ze svých komunit tak, aby pro vývoj poskytli účinnou zpětnou vazbu. Navíc konsorcium partnerů umožní také dalším
organizátorům publikovat a propagovat jejich vlastní e-learningové zdroje. Projekt přispěje k udržitelnosti a otevřenosti Historiany.
Partnerem projektu je Euroclio.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 projekt teprve začal. Pod vedením zahraničních koordinátorů projektu proběhly první domluvy na postupu a upřesnění role týmu ÚSTR
v projektu.
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Tajné fakulty a jejich vliv na život katolické církve
Vedoucí projektu:
Eva Vybíralová

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2018–2021

Popis
Tajné, tzv. mexické fakulty (tj. zmocněné, se speciální pravomocí) představují fenomén, se kterým se setká každý, kdo se věnuje tématu podzemní
či skryté církve. Projekt se zabývá jednak analýzou těchto fakult pro katolickou církev v Československu (1949/1950), ale také hledáním původních
fakult pro církve v Mexiku a Španělsku (20. a 30. léta 20. stol.) a srovnáním s obdobnými fakultami pro církev na území dnešního Polska (1945) nebo
Rumunska (1948).
Projekt v roce 2018
V prvním roce projektu bylo provedeno studium vybraných archiválií ABS, Centra pro studium dějin české teologie při KTF UK, uskutečněno několik
interview, byl také navázán kontakt s vatikánskými archivy. Kromě toho byl publikován jeden článek, další článek odevzdán do tisku a německá
monografie je připravena k publikaci.
Výstupy
VYBÍRALOVÁ, Eva: Kardinal Joachim Meisner und die Geheimweihen für die Kirche in der Tschechoslowakei. Theologie der Gegenwart 61, 2018, č. 2,
s. 117–129.
VYBÍRALOVÁ, Eva: Skrytá pomoc z NDR pro katolíky v Československu. Salve, 2019, č. 1 (ISSN 1213-6301) (odevzdáno do tisku).
VYBÍRALOVÁ, Eva: Untergrundkirche und geheime Weihen. Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei 1948–1989. Echter
2019 (odevzdaný rukopis).

Vojenský výcvikový prostor Böhmen 1942–1945
Vedoucí projektu:
Tomáš Zouzal

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2018–2020

Popis
Vojenský výcvikový prostor Benešov (SS-Truppenübungsplatz Beneschau, od roku 1943 SS-Truppenübungsplatz Böhmen) byl největším cvičištěm,
jaké se kdy v českých zemích nacházelo. Jeho existence je spjata s německou okupací českých zemí. Projekt cvičiště vznikl roku 1939. Se zabíráním
vyhlédnutého území se začalo až roku 1942. Protektorátní reprezentace byla z rozhodování o vytvoření cvičiště vyloučena. Prostor sloužil svému účelu
do konce druhé světové války. Roku 1945 zanikl.
Cílem projektu je zmapovat historii výcvikového prostoru Böhmen v druhé polovině jeho existence, tj. po vysídlení obyvatel a zřízení vojenských škol.
Výzkum se soustředí na vojenské i hospodářské využití prostoru a život zde přítomných lidí z řad vojáků, civilistů a vězňů až do května 1945, včetně
událostí květnového povstání.
Projekt v roce 2018
V prvním roce projektu byl zahájen archivní výzkum v ČR (důraz na správní otázky) a v SRN (materiály vojenského archivu ve Freiburgu). Dále začalo
systematické nahrávání vzpomínek pamětníků.

Vývoj kultury protestu průmyslového dělnictva v českých zemích v letech 1945–1969
Vedoucí projektu:
Jakub Šlouf

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2018–2021

Popis
Sociální a profesní struktura obyvatelstva českých zemí procházela v letech 1945–1969 dynamickým vývojem. To motivovalo jednotlivé profesní
složky společnosti, aby se v průběhu těchto transformačních procesů pokoušely hájit své zájmy prostřednictvím veřejných protestů. Projekt analyzuje
vývoj kultury protestu průmyslového dělnictva, jež tvořilo nejpočetnější a nejsebevědomější profesní segment tehdejší společnosti. Fenomén
protestu přitom řešitel projektu chápe jako formu komunikace mezi společností a vykonavatelem panství. Svoji pozornost proto zaměřuje převážně
na analýzu nástrojů komunikace a komunikačních kanálů. Těžiště analýzy tvoří konkrétní továrny. Hlavním cílem projektu je analýza vývoje forem
a komunikačních kanálů, jejichž prostřednictvím průmyslové dělnictvo prosazovalo své zájmy ve veřejném prostoru. Zkoumán bude rovněž proces,
během nějž se takto veřejně artikulované zájmy stávaly politickými faktory.
Projekt v roce 2018
Během roku 2018 byl projekt připraven a po dokončení práce na předchozím projektu, tedy na podzim, začala analýza relevantní odborné literatury
byla provedena první fáze archivního výzkumu v podnikových archivech ve třech sledovaných regionech. Projekt se zaměřuje primárně na podniky
Škoda (Závody V. I. Lenina) a ČKD. V závěru roku 2018 přišlo oznámení o přidělení finanční podpory ze strany GAČR.
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Biografie Františka Kriegla (1908–1979)
Vedoucí projektu:
Martin Groman (externista)

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2018–2021

Popis
Výsledkem projektu bude vůbec první ucelený životopis Františka Kriegla, muže, který byl emigrantem, komunistou, válečným lékařem, podílel
se na převzetí moci komunistickou stranou, zestátnil zdravotnictví u nás, byl odstaven od politického vlivu a zase se vrátil, budoval zdravotnictví
na Castrově Kubě, podílel se na reformách 60. let 20. století v ČSSR, zapsal se do dějin tím, že v srpnu 1968 odmítl jako jediný podepsat tzv. Moskevské
protokoly, musel následně odejít do ústraní a na závěr života podpořil skupinu Plastic People of the Universe a podepsal Chartu 77.
Projekt v roce 2018
V průběhu roku 2018 probíhaly archivní rešerše, byla navržena struktura budoucí monografie a odevzdány první hrubé verze textů.

Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu
Vedoucí projektu:
Ondřej Matějka

Další členové projektového týmu:
Milan Bárta, Lukáš Cvrček, Jiří Fialka, Jan Geier, Adam Havlík,
Jan Hron, Luboš Kokeš, Vladimír Lejtnar, Tomáš Malínek,
Tomáš Richter, Matěj Trepeš, Václav Tollar

Doba realizace:
2018–2022

Popis
Primárním cílem projektu je zpracování vývoje české moderní parlamentní kultury s využitím metod a nástrojů digital humanities a jeho prezentace
široké veřejnosti. Dílčí cíle v tomto záměru jsou:
1) vytvoření elektronické a veřejně přístupné databáze všech volených (a kooptovaných) parlamentních zastupitelů (poslanců i senátorů) na našem
území v letech 1848 až 1992;
2) na základě této databáze vznikne specializovaná mapa analyzující za pomoci statistických a prosopografických metod formování moderního
parlamentarismu a parlamentní kultury na našem území. Prostřednictvím komparace dat (s okolními zeměmi, resp. se zastupiteli národních menšin
na českém území) se podaří charakterizovat národní, resp. regionální specifika české parlamentní kultury. Rovněž bude umožněno zkonstruovat
obraz ideálního parlamentního zastupitele;
3) tyto a další výsledky výzkumu budou prezentovány široké veřejnosti formou výstavy (a kritického katalogu) prezentující osm století vývoje českého
parlamentarismu (včetně stavovských sněmů středověku a raného novověku) s důrazem na období moderních a soudobých dějin;
4) dalším cílem je zdokumentovat vývoj české parlamentní kultury v odborné monografii (syntetického charakteru), která přístupnou formou a s účastí
předních odborníků nabídne široké veřejnosti obraz vývoje českého parlamentarismu a parlamentní kultury. V souvislosti s touto publikací vznikne
i řada odborných časopiseckých studií a dvě další kolektivní monografie;
5) bude uspořádána mezinárodní konference. Projekt obecně usiluje nejen o zpracování důležitého a u nás zatím opomíjeného tématu (neexistuje
souhrnné zpracování dějin českého parlamentarismu), ale i o jeho prezentaci široké veřejnosti, a zejména o zdůraznění důležitosti parlamentarismu
a parlamentní demokracie. ÚSTR má na starosti vývoj databáze, mapových aplikací, vytvoření databázových hesel k poslancům za období
1948–1989/1990.
Partnery projekty jsou Archiv AV ČR, Masarykův ústav a Národní muzeum.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 byla vyvinuta databáze, a to ve spolupráci s vývojáři ÚSTR a kolegy z MÚA AV ČR. Šlo o dlouhý a komplikovaný proces, který byl však před
koncem roku úspěšně dokončen. Dále byl vytvořen tým rešeršistů, který začal vytvářet hesla jednotlivých poslanců ve svěřeném období. Rešeršisté
vycházeli ze seznamu poslanců poskytnutých archivem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Sesbírali údaje k cca 600 poslanců. Tempo zpracování
odpovídá plánovanému harmonogramu.

II. Pokračující projekty z předchozích let
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Analýza diskuse o dějinách v prostředí disentu: Právo na dějiny
Vedoucí projektu:
Petr Placák

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2017–2019

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 – ve snaze 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“ diskuse snažila vlomit sama moc a ovlivnit ji
směrem ke kanonickému výkladu dějin, respektive odborně či lidsky znemožnit názorové oponenty na straně druhé.
Projekt v roce 2018
Během roku 2018 byly na projektu provedeny jen dílčí práce v podobě studia příslušné literatury a sběr dokumentů. Intenzívnější postup nebyl možný
kvůli dokončování rukopisu monografie předchozího projektu.

Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém
Vedoucí projektu:
Vojtěch Ripka

Další členové projektového týmu:
Kamil Činátl, Jaroslav Najbert, Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha,
Václav Sixta, Michaela Veselá

Doba realizace:
2018–2020

Popis
Projekt svým zaměřením na výuku soudobých dějin umožní vylepšit dosavadní metodiky výuky vybraných témat nacistické okupace a komunistické
diktatury a vytvářet také další pomůcky. Dále umožní odborně rozvíjet všechny hlavní vzdělávací principy (viz Koncepce vzdělávání a popularizační
činnosti schválená Radou Ústavu dne 23. června 2016) a zkoumat proces aplikace některých z nich do praxe. Historická gramotnost (jinde kritické
historické myšlení a podobně) a její komplexní rozvoj jsou v odborné literatuře považovány za důležitý předpoklad demokratické kultury a též
školní výuky. Občanům umožňuje efektivně se orientovat v minulosti, čímž přispívá k orientaci v současnosti. Žákům pak umožňuje participovat
na vzdělávání a efektivněji si osvojovat vzdělávací obsahy a hodnoty demokratické společnosti.
Projekt se zabývá šířením postupů vedoucích ke zvýšení historické gramotnosti v různých prostředích, počínaje školami všech stupňů a konče obecně
veřejností. Mezi nástroje zvyšování historické gramotnosti patří vývoj prostředí pro práci s prameny (HistoryLab) a jeho obsahu a strukturace, konkrétní
intervence do škol (formativní hodnocení, spolupráce s SOŠ/SOU a pomoc s revizí kurikulárních dokumentů) a též posilování odborných kapacit
didaktických, historických a pedagogických. V neposlední řadě se činnost zaměřuje na širší veřejnost, například na spolupráci s muzei, knihovnami
a občanskými sdruženími.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 proběhlo množství seminářů pro učitele. V jejich rámci byly zaváděny a také dílčím způsobem testovány nově vyvinuté materiály
a postupy. Konkrétní přehled seminářů včetně přehledu rozvíjených témat viz Příloha č. 9 a komentář v hlavní části výroční zprávy.
Výstupy
PINKAS, Jaroslav: Atentát na Heydricha ve filmu Anthropoid. Globální a lokální recepce minulosti. Historie – Otázky – Problémy (ISSN 1804-1132)
(odevzdaný rukopis).
PINKAS, Jaroslav: Obrazy průmyslového města. Filmová propaganda v Baťových službách. In: KOPAL, Petr a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda.
Casablanca – ÚSTR, Praha 2018, s. 104–143, ISBN 978-80-87292-44-0 (Casablanca), ISBN 978-80-88292-22-7 (ÚSTR).
PINKAS, Jaroslav: Třetí odboj v didaktické perspektivě. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 30–42 (ISSN 1802-8241).
VESELÁ, Michaela: Obrazy února 1948 v normalizační kinematografii a dnes. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 43–55 (ISSN 1802-8241).
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Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953
Vedoucí projektu:
Milan Bárta, Jan Kalous

Další členové projektového týmu:
Libor Svoboda, Jerguš Sivoš (ÚPN)

Doba realizace:
2015–2019

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 především spojen s mocenskopolitickými ambicemi KSČ. V období let 1945–1948 byly státobezpečnostní a zpravodajské složky odděleny,
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 (Dvořáková, Frolík, Kaplan, Pacner) 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 archivního materiálu, na straně druhé množství dílčích údajů dosud řádně
nevyhodnocených. Z hlediska vývoje se jedná o zdaleka nejkomplikovanější období StB.
Státobezpečnostní a zpravodajská složka zůstaly zachovány 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
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.
Projekt v roce 2018
Dokončení projektu bylo z důvodu velkého množství zpracovávaného materiálu posunuto do poloviny roku 2019. V roce 2018 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.; ze zahraničních archivů – Archív Ústavu pamäti národa.
Získané poznatky budou využity při mapování organizační struktury a popisu personálního obsazení a činnosti státobezpečnostních složek.
V Securitas Imperii a ve Sborníku ABS bylo k dané problematice publikováno několik studií. Problematikou bezpečnostního aparátu se také zabývaly
příspěvky a vystoupení na konferencích (konference Február 1948. Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho
dôsledky pre spoločnosť; Zločiny komunismu; Historie, struktury a činnost komunistické rozvědky; 100 let československé demokracie; Československo
v letech 1978–1985; Doba mrazu aneb Když se Gottwald dostal na Hrad). Zpracovávané tematiky se týkala i mediální vystoupení apod.
Výstupy
BÁRTA, Milan: Čistky v SNB před a po únoru 1948, příspěvek do sborníku (odevzdaný rukopis).
BÁRTA, Milan: Lidové milice mezi bezpečností a stranou, příspěvek do sborníku (odevzdaný rukopis).
BÁRTA, Milan: Spolupráce bezpečnostních aparátů Československa a zemí sovětského bloku 1945–1949, příspěvek do sborníku (odevzdaný rukopis).
KALOUS, Jan: Události roku 1968 a jejich dopad na život velitele Pohraniční stráže generálmajora Ing. Karla Peprného – několik poznámek. In: VANĚK,
Pavel (ed.): Ochrana státní hranice a rok 1968. Bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let. Technické muzeum v Brně, Brno 2018,
s. 62–65 (ISBN 978-80-87896-59-4).
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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 čs. 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 Radko Kasky v roce 1970 ve spojení s výměnou
stranických legitimací a následným přísným hodnocením činnosti pracovníků v průběhu „krizového období“.
Projekt navazuje na předchozí činnost a za kritérium rozdělení tématu bylo považováno organizační členění a zaměření činnosti, přičemž se soustřeďuje
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. Nahlédne taktéž do souvislostí
akcí i personální struktury StB. Důležitou roli bude hrát snaha o začlenění problematiky do zahraničněpolitických i vnitropolitických souvislostí,
a především vztah Bezpečnosti a komunistické strany. Postihne 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.
Projekt v roce 2018
V rámci projektu autorský tým systematicky studoval archivní prameny (fondy A6/2, A6/4, A6/5, A6/6. A 34, A34/1, A36 Archivu bezpečnostních
složek). Poznatky byly podle dohodnutého plánu přidány k základní chronologii, která již byla vypracována v předchozím roce.
Výstupy
HAVLÍK, Adam: Loopholes in the Iron Curtain. Obtaining Western Music in State-socialist Czechoslovakia in the 1970s and 1980s, kapitola odborné knihy
(odevzdaný rukopis).
HAVLÍK, Adam: Praha krvácející, Praha osvobozená. Historické pozadí vzniku souboru Josefa Sudka, kapitola odborné knihy (odevzdaný rukopis).
VILÍMEK, Tomáš: Pražské jaro a reakce východoněmecké společnosti. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 2, s. 3–14 (ISSN 1802-8241).

Dokumentace a databáze československých občanů popravených v době nacionálního socialismu v Drážďanech
Vedoucí projektu:
Pavla Plachá

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2017–2019

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 popraveny v Drážďanech, pocházely
z předmnichovského Československa. Projekt má pokud možno 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.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 byla hlavní pozornost vedle systematických archivních rešerší, nově také ve VHA, zaměřena na vývoj strukturované databáze, která bude
obsahovat ke každé osobě tři základní části: 1. osobní údaje, 2. údaje týkající se procesu, 3. údaje o popravě a nakládání s ostatky popraveného.
Součástí osobní složky budou odkazy na archivní signatury a odbornou i popularizační literaturu. Databáze bude dvojjazyčná (česky a německy).
Řešitelka se zapojila do četných popularizačních aktivit, například se podílela na výstavě Počátky teroru.
Výstupy
PLACHÁ, Pavla: Černé a zelené trojúhelníky. Perzekuce a recepce skupiny asociálních a kriminálních vězňů na příkladu žen deportovaných z českého
území do Ravensbrücku. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1), s. 38–65 (ISSN 1804-1612).
PLACHÁ, Pavla: Osvobozený transport. Příběh pomoci vězňům z transportu smrti ve světle historických pramenů. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1,
s. 70–82 (ISSN 1802-8241).
PLACHÁ, Pavla: Rozhovor s Jiřím Šitlerem. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 1 (odevzdaný rukopis).
PLACHÁ, Pavla: Nová pamětní deska připomíná transport smrti v Roztokách. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 2, s. 105 (ISSN 1802-8241).
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Dokumentace politických represí v Sovětském svazu
Vedoucí projektu:
Adam Hradilek

Další členové projektového týmu:
Štěpán Černoušek, Jan Dvořák

Doba realizace:
2018–2020

Popis
Projekt přímo navazuje na předchozí projekt Ústavu Čechoslováci v Gulagu realizovaný v letech 2014–2017. Jeho význam, hlavní témata, metodologie
i personální obsazení jsou prakticky totožné, liší se však konkrétním zaměřením a výstupy. Oproti předchozímu projektu, který se soustředil hlavně
na orálněhistorický výzkum, tvorbu dokumentárního cyklu ve spolupráci s Českou televizí a v omezené míře i na výzkum v zahraničních archivech,
je aktuální projekt zaměřen zejména na digitalizaci materiálů NKVD/KGB dotýkajících se čs. historie, jejich zpracování i uveřejnění v odborných
i vzdělávacích výstupech (publikace, muzeum Gulag Online) a komparaci s dalšími prameny (rozhovory, vzpomínky, pozůstalosti).
Během dosavadní činnosti Ústavu bylo zaznamenáno přes 40 rozhovorů s přímými pamětníky táborů Gulagu a celá řada rozhovorů s příbuznými
perzekvovaných osob. Zároveň se podařilo shromáždit několik desítek osobních výpovědí pamětníků Gulagu z českých i zahraničních archivů.
Výpovědi pamětníků, dokumentace k represím i terénní práce tvoří základ dosavadního výzkumu, jehož cílem je zmapovat jednotlivé osudy obětí
represí a důvody, které k nim vedly. Kromě odborného přínosu, který s sebou přinese zmapování rozsahu, charakteru a časového vymezení represí, je
smyslem projektu i připomínka konkrétních lidských osudů.
Projekt v roce 2018
Počátkem roku 2018 byla v archivu ukrajinské bezpečností služby SBU ve Lvově dokončena digitalizace 5200 spisů vedených mj. na uprchlíky
židovského původu z Československa, kteří byli v průběhu 2. světové války postiženi sovětskými represemi. V regionálních archivech SBU byla zahájena
systematická digitalizace dokumentů vztahujících se k Československu a českým krajanům na území SSSR. Například v archivu SBU Zakarpatské oblasti
se podařilo zdigitalizovat již přes 500 spisů z období sovětizace Podkarpatské Rusi v letech 1944–1946.
Kromě odborných článků a knižní publikace patřily mezi výstupy projektu tematické přednášky pro české i zahraniční publikum a připomínka obětí.
Například 3. října 2018 uctili zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů v Žytomyru památku 78 obětí největší hromadné exekuce osob českého
původu na území bývalého SSSR. ÚSTR se také podílel na opravě památníku v místě masového hrobu.
Řešitelé projektu též vyřizují žádosti pozůstalých o dohledání informací k příbuzným postižených represemi v SSSR.
Třídílný dokumentární seriál Čechoslováci v Gulagu, který vznikl ve spolupráci České televize a Ústavu pro studium totalitních režimů, získal 20. ledna
2019 hlavní cenu Českého filmového a televizního svazu Trilobit 2019. Snímek v režii Marty Novákové, jehož námětem byl stejnojmenný projekt ÚSTR,
vznikal v letech 2015–2017 a premiéru měl 31. října 2017. Řešitelé projektu připravili tematické číslo revue Paměť a dějiny 3/2018 věnované politickým
represím v SSSR.
Výstupy
ČERNOUŠEK, Štěpán: „Putin si myslí, že je spasitelem Ruska.“ Rozhovor s Janem Račinským, novým předsedou vedení Mezinárodního Memoriálu.
Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 3, s. 40–46 (ISSN 1802-8241).
ČERNOUŠEK, Štěpán: Souboj o výklad sovětských represí. Stručná historie sdružení Memorial na pozadí jeho vztahu s ruským státem. Paměť a dějiny,
2018, roč. 12, č. 3, s. 14–24 (ISSN 1802-8241).
DVOŘÁK, Jan: Zatčení a odsouzení Pravomila Raichla v SSSR. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 3, s. 47–55 (ISSN 1802-8241).
DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: Čechoslováci v Gulagu II. Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu. ÚSTR –
Česká televize, Praha 2018, 224 s., ISBN 978-80-88292-13-5 (ÚSTR), ISBN 978-80-7404-311-6 (Česká televize).
DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Československé oběti politických represí v SSSR. In: „Zákon o odporu rozpadu“. Zvláštnosti prózy a poezie Varlama
Šalamova a jejich vnímání na počátku 21. století (odevzdaný rukopis).
HRADILEK, Adam: Vorkuta. Po stopách největšího táborového komplexu v dějinách Gulagu. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 3, s. 56–74 (ISSN 1802-8241).

Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989
Vedoucí projektu:
Petr Mallota

Další členové projektového týmu:
Markéta Doležalová

Doba realizace:
2008–2019

Popis
Projekt si klade za cíl zmapovat osudy osob popravených z politických důvodů v Československu mezi léty 1948–1989. V předchozím období byla
zpracovávána biografická hesla (jsou postupně umísťována na webové stránky Ústavu), 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.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 jednotliví autoři doplňovali či přepracovávali své texty, některé studie byly pak zpracovány zcela nově. Rukopis obsahuje téměř 3000
normostran a je připraven k publikování v roce 2019.
Výstupy
MALLOTA, Petr: Střetnutí příslušníků Pohraniční stráže s kurýrem Josefem Maškem aneb Neznámý příběh ze Šumavy padesátých let v dobových
souvislostech. Securitas Imperii, 2018, roč. č. 32 (2018/1), s. 190–221 (ISSN 1804-1612).
MALLOTA, Petr: „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“ Květoslav Prokeš a jeho místo v protinacistickém odboji. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1,
s. 97–105 (ISSN 1802-8241).
MALLOTA, Petr: „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“ Květoslav Prokeš a jeho role v protikomunistickém odboji. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12,
č. 2, s. 83–94 (ISSN 1802-8241).
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Edice dokumentů k odbojové skupině Petiční výbor Věrni zůstaneme
Vedoucí projektu:
Stanislav Kokoška

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2017–2019

Popis
Projekt navazuje na již vydané edice dokumentů, které se věnují zpřístupňování pramenů k dějinám českého odbojového hnutí v letech 2. světové
války. Projekt si klade za cíl 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 je připravována v souladu s pravidly pro vydávání novodobých
pramenů a je určena především pro potřeby historického výzkumu.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 byl dokončen základní výzkum ve stěžejních archivních fondech. V jeho průběhu byly pořízeny kopie osmi čísel časopisu Republika
československá a tzv. detektivek, které představovaly hlavní publikační platformu PVVZ. Naproti tomu se zatím podařilo identifikovat pouze třetinu
zpráv, které podle průběžného číslování byly touto ilegální organizací posílány představitelům zahraničního odboje. Z provenience nacistických
bezpečnostních složek byly získány všechny klíčové dokumenty včetně závěrečné vyšetřovací zprávy pražské řídící úřadovny Gestapa z 10. února
1942. Vedle toho byly podchyceny nejdůležitější vzpomínky členů skupiny a poválečná publicistika, která se vztahuje k dějinám PVVZ. Na základě
výsledků heuristiky bylo upraveno vnitřní členění edice, která bude rozdělena do několika samostatných oddílů: zprávy o činnosti skupiny, ilegální tisk,
prameny osobní povahy. V rámci ediční přípravy byla stanovena pravidla pro přepis ilegálního tisku, jež bude zahájen v lednu 2019. Rovněž tak byla
doplněna regionální literatura k dějinám PVVZ, která bude využita při přípravě historického úvodu edice.

Jugoslávská 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 nashromáždit 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
chování domácího obyvatelstva k cizincům a přistěhovalcům, podoby akceptace či odmítnutí. Skrze analýzu těchto jevů výzkum směřuje k poznání
normalizace jako fáze diktatury komunistické strany v Československu a snaží se nalézt odpověď na otázku, 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 nalézat kořeny či alespoň paralely i ve starších
obdobích, nabízí se relativně nedávné období normalizace jako zvláště vhodný rámec pro takto formulovaný výzkum.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 pokračoval archivní výzkum, mimo jiné řešitel uskutečnil badatelské pobyty v archivech v Záhřebu a v Bělehradě. Podílel se na přípravě
mezinárodní konference: Labour Migration between East and West. Guest Workers in Europe from the 1960s to the 1980s. Workshop, Institute for
Study of Totalitarian Regimes, Prague, February, 27.–28. 2. 2018. Vystoupil na několika mezinárodních konferencích, například na ASEEES, Boston, USA,
která se konala 6.–9. 12. 2018.
Výstupy
VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Zpráva o konferenci The Tito-Stalin Split 70 Years After. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 3, s. 126–129 (ISSN 1802-8241).
Recenze na knihu Mihada Mujanoviće Muslimové, a ne mohamedáni!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918 v bělehradském
časopise Tokovi istorije (odevzdaný rukopis).
Recenze na knihu Milana Sovilje Jugoslávie a Československo 1938–1941 do záhřebského časopisu Časopis za suvremenu povijest (odevzdaný rukopis).
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Komparace sociálních hnutí v roce 1968 u nás a v západní Evropě
Vedoucí projektu:
Martin Valenta

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2017–2020

Popis
Komparace sociálních hnutí v roce 1968 v Československu a v západní Evropě s primárním akcentem na západní Německo je sledována ve třech
vrstvách:
1.	Ideové kořeny hnutí 1968 (1962–1966): počátkem 60. let se jak v Československu, tak v západním Německu začaly formovat předpoklady pro
novou společenskou etapu. Porovnány jsou zárodky sociálně kritických hnutí v Československu (ústících později v tzv. druhou kulturu) s paralelně
se formujícím západoněmeckým protestním hnutím: působnost seskupení Subverzivní akce, radikalizace levicově zaměřeného spolku SDS, sílící
recepce neomarxistických teorií apod. V tomto smyslu jsou komparativně zapracovávány i směrodatné příklady „českého neomarxismu“ v rámci
KSČ (Kosík, Richta).
2.	Rok 1968 (1967–1969): porovnán je zlomový rok 1968 v obou zemích. Zatímco na straně české se nositelem snah o změnu nemohlo stát (až
na ojedinělé výjimky) sociálně kritické hnutí, ale státní ideologie, instituce a následně média, západoněmecká hnutí stála v čele úsilí o revoluční
společenskou dynamiku (mimoparlamentní hnutí). Pozornost je věnována i „prohrám“ aktérů roku 1968: v ČSSR invazí vojsk zemí Varšavské
smlouvy a nástupem tzv. normalizace, v Německu krachem revolučních iluzí – schválením „nouzových zákonů“, rozkladem protestního hnutí,
zrodem levicového terorismu apod.
3.	Dopady hnutí 1968 (1970–1980): třetí vrstva představuje jádro výzkumu. Porovnána jsou hnutí navazující na „rok 1968“: československá druhá
kultura a následně disent a fenomén tzv. německých nových sociálních hnutí (včetně jejich pozdějšího politického zhmotnění ve straně
Zelených). Komparovány jsou směrodatné cíle a hodnotové zaměření těchto entit, jejich konfliktní vztahy s etablovaným systémem (např.
události doprovázející zlomový rok 1977) stejně jako strukturálně odlišné možnosti komunikace a působení na veřejnost, jejichž výsledky jsou
hmatatelné dodnes.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 se autor po dokončení předchozí publikace věnované undergroundu (s Františkem Stárkem) mohl teprve naplno věnovat projektu.
Proto byl termín dokončení projektu po vzájemné dohodě posunut. V roce 2018 byl řešitel vzhledem ke své specializaci velmi výrazně aktivní
v účasti na konferencích v Česku i zahraničí, které se týkaly roku 1968. Podařilo se dokončit překlad dřívější publikace vztahující se k danému tématu
do němčiny.
Výstupy
VALENTA, Martin: Die Revolution auf der Tagesordnung. Die Kritische Theorie der Frankfurter Schule und ihre Gesellschaftsrezeptionen. ÚSTR –
Europäischer Universitätsverlag, Bochum 2018, 405 s., ISBN 978-80-88292-09-8 (ÚSTR), ISBN 9783865150714 (Europäischer Universitätsverlag).

Kurýři a převaděči v letech 1948–1955
Vedoucí projektu:
Libor Svoboda

Další členové projektového týmu:
Juraj Kalina, Martin Tichý

Doba realizace:
2015–2019

Popis
Pro potřeby projektu jsou kurýry myšleny osoby rekrutované z příslušníků poúnorového exilu, kteří v letech 1948–1955 tajně přecházeli, většinou
ve službách amerických, britských a francouzských tajných služeb, československé státní hranice a plnili 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 o 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 Francie, USA a Velké Británie 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 a končí rokem 1955,
kdy éra kurýrů a převaděčů fakticky skončila. Samozřejmě je ale nutné počítat s důležitými kontextuálními přesahy.
Projekt si dělá 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, 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 sociální status
kurýrů. Pozornost je věnována i činnosti StB a dalších bezpečnostních složek v boji proti kurýrům a převaděčům.
Projekt v roce 2018
Byl téměř dokončen archivní výzkum, řešitelé začali pracovat na svých kapitolách závěrečné monografie. Martin Tichý byl velmi aktivní v popularizaci,
odbornými konzultacemi a texty například přispěl ke vzniku nové expozice o kolektivizaci ve Voticích. Dále se podílel na dramaturgii kulturních
projektů s Plzeňskou filharmonií, pro které napsal doprovodné texty. Libor Svoboda vystoupil na několika zahraničních konferencích, například
na Wspólna historia? Pięćdziesiąt lat doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków w warunkach niepodległości, okupacji i reżimów totalitarnych
(1918–1968) v Polsku a pak v Moskvě na konferenci Česko-ruské komise historiků Rok 1968. Dokončení projektu bylo posunuto do roku 2019
s ohledem na to, že Martin Tichý dokončoval rukopis předchozí knihy (Smrt bez spravedlnosti) a Libor Svoboda byl vytížen prací na projektu Dějiny
státobezpečnostních složek.
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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 je systematicky zpracovávána struktura a personální obsazení vedoucích a zástupců vedoucích řídících a venkovních úřadoven
Gestapa na území protektorátu. Je realizován rozsáhlý archivní výzkum v tuzemsku i zahraničí, nashromážděný materiál je pečlivě tříděn a analyzován
a na základě jeho vyhodnocení vznikne 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.
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 je mimo jiné původ, rodinné/sociální zázemí, náboženská příslušnost/výstupy
z církví, dosažené vzdělání, účast v první světové válce, politická angažovanost, členství v NSDAP a SS a dalších nacionálně socialistických organizací,
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.
Projekt v roce 2018
V druhém roce projektu pokračoval archivní výzkum, a to nejen v ČR (ABS, NA, SOA Praha), ale i v Německu (BArch Berlín a Ludwigsburg) a Rakousku
(ÖSTA, WStLA). Byla zorganizována výstava Počátky teroru a připraveno několik studií věnovaných potlačovacímu aparátu nacistického Německa
v Protektorátu Čechy a Morava s přesahem do okolních zemí.
Řešitelé se zúčastnili několika konferencí: VAJSKEBR, Jan: Struktura a metody německého potlačovacího aparátu v protektorátu Čechy a Morava
a generálním gouvernementu. Příspěvek na konferenci Společná historie? Padesát let zkušeností Poláků, Čechů a Slováků v podmínkách nezávislosti,
okupace a totalitních režimů (1918–1968), Wrocław, 4.–5. 10. 2018. ZUMR, Jan: SS-Obersturmführer Franz Freiheer Reisky von Dubnitz. Od elity staré k elitě
nové. Příspěvek na mezinárodní konferenci Proměny elit v první polovině 20. století, Praha, 11.–12. října 2018. Řešitelé se zapojili do popularizační
činnosti. Připravili výstavu: KAŇÁK, Petr – PLACHÁ, Pavla – VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Počátky teroru, Praha 2018, Liberec 2019 a přednášku pro
veřejnost: VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Velitelský sbor Gestapa v protektorátu Čechy a Morava, Praha 22. 11. 2018.
Výstupy
KRČMÁŘ, Dalibor – VAJSKEBR, Jan: Ohlas stalingradské bitvy v protektorátním veřejném mínění. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 3–15 (ISSN 1802-8241).
MAJEWSKI, Piotr M. – VAJSKEBR, Jan: Bezpečnostní situace v Generálním gouvernementu. Pokus o kvantitativní analýzu na základě německých
policejních statistik. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1), s. 66–97 (ISSN 1804-1612).
PLACHÁ, Pavla – VAJSKEBR, Jan: Spejbl a Hurvínek v hledáčku pražského Sicherheitsdienstu. Paměť a dějiny, 2018, roč.12, č. 1, s. 55–60 (ISSN 1802-8241).
VAJSKEBR, Jan: Co se stalo s těly hrdinů? Rozhovor s Jaroslavem Čvančarou. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 36–48 (ISSN 1802-8241).
VAJSKEBR, Jan: Vojáci, straníci či dobrodruzi. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin (eds.): Za svojí ideou, za svým cílem. Studia Historica, sv. XXI, FF UJEP,
Ústí nad Labem 2018, s. 59–85 (ISBN 59–85 978-80-7561-113-0).
VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Fritz Badelt. Terezínské listy (odevzdaný rukopis).
VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Ditmar Bingel. Historie a vojenství (odevzdaný rukopis).
ZUMR, Jan: Emanuel Sladek. Neznámý čelný funkcionář SS v Protektorátu Čechy a Morava. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1), s. 12–37
(ISSN 1804-1612).
ZUMR, Jan: Karl Raschka. Životní osudy vedoucího exekutivního oddělení zlínského Gestapa. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 61–69 (ISSN 1802-8241).
ZUMR, Jan: Organizační struktura a personální obsazení centrálních úřadů Gestapa v letech 1938 až 1939. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 1
(odevzdaný rukopis).
ZUMR, Jan: Organizační struktura exekutivního a kontrarozvědného oddělení pražského Gestapa. Moderní dějiny, 2018, roč. 26, č. 2, s. 251–290
(ISSN 1210-6860).
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Nové sakrální stavby
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 stojí konkrétní sociální praxe v lokálních podmínkách míst, kde došlo k výstavbám 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).
Projekt v roce 2018
V průběhu roku 2018 pokračoval archivní výzkum realizovaných staveb a pátrání po celkovém počtu realizací v českých zemích po roce 1948. V úvodní
části se bádání zaměřilo na výklad liturgické reformy II. vatikánského koncilu, její odraz a způsoby realizace v Československé republice. Výstupy v roce
2018 umožnily zasazení výzkumu do širšího kontextu českých církevních dějin a vývoje české (československé) sakrální architektury v první třetině až
v první polovině 20. století. Autor publikoval pět recenzí a dvě anotace v recenzovaných periodikách. Účast na konferencích: mezinárodní konference
Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky konaná ve dnech 16.–17. října 2018. Příspěvek: Osm z dvanácti
hvězd. Výstavba nových římskokatolických kostelů ve Velké Praze v letech 1930–1938; konference Dějiny ve veřejném prostoru – česká společnost
a historická výročí organizovaná ve dnech 8.–9. listopadu 2018. Příspěvek: Projekt Mene Tekel, rekonstrukce korunovace a repatriace. Příklady výkladu
dějin a současnosti v pražské katedrále. Dokončení projektu bylo posunuto kvůli dokončování jiných publikací autora.
Výstupy
SIXTA, Václav – SKLENÁŘ, Michal: Jak si připomínáme státní svátky? In: TOTO100LETÍ. Soubor vzdělávacích materiálů. Dostupné: http://www.
ceskatelevize.cz/specialy/totostoleti#/ve-skole-detail/statni-svatky (citováno k 25. 1. 2019).
SKLENÁŘ, Michal: „Dávám se cele k disposici k pastoraci v pohraničí.“ Snahy o poválečnou obnovu a personální situace litoměřické diecéze po druhé
světové válce. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1), s. 130–159 (ISSN 1804-1612).
SKLENÁŘ, Michal: Kníže, apoštolové, abatyše: vztah katolické konfesionální a české národní identity a paměti v podzimních státních svátcích České
republiky. Historie – Otázky – Problémy, 2018, č. 1, s. 174–196 (ISSN 1804-1132).
SKLENÁŘ, Michal: Vladimír Pícha – poslední řeholní klerik maltézského řádu v Českém velkopřevorství (odevzdaný rukopis).
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Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1939–1989)
Vedoucí projektu:
Markéta Doležalová

Další členové projektového týmu:
Stanislava Vodičková, Martin Jindra

Doba realizace:
2009–2019

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
budeme v závěru projektu komparovat.
V první části chceme zvláštní pozornost věnovat nezpracovanému tématu českých duchovních (včetně českých Němců) uvězněných, popravených
a zavražděných v koncentračních táborech i těm, kteří se z těchto vězeňských zařízení vrátili. Budeme mapovat jednotlivá místa, vězeňská zařízení
a popraviště, kterými prošli. Po rozpracování rozsudků můžeme také sledovat jejich motivy a prostředky odporu i proměny v tvrdosti udílených trestů
během nacistické vlády. Součástí projektu je 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 své 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 našeho výzkumu jsou průběžně prezentovány na webových stránkách Ústavu, dále v podobě článků a studií v časopise Paměť a dějiny
a ve sborníku Securitas Imperii a formou výstav. Naším záměrem je zakončit tento dlouhodobý projekt monografií s životopisnými medailony
jednotlivých duchovních křesťanských církví, kteří prošli koncentračním táborem Dachau.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 projekt akcentoval osobnost Josefa kardinála Berana, do jehož životních osudů se ukázkovým způsobem promítá dramatická cesta
katolické církve i české společnosti v uplynulém století. U příležitosti repatriace jeho ostatků do vlasti vyšly dvě monografie, proběhlo zhruba padesát
mediálních vystoupení a uskutečnila se řada přednášek pro veřejnost.
V tomto roce se autor Martin Jindra zaměřil na propagaci monografie Sáhnout si do ran tohoto světa, která zaznamenala pozitivní ohlas v odborných
médiích. Markéta Doležalová představovala studentské a odborné veřejnosti publikaci Velehrad vás volá! Projekt byl prodloužen proto, že odevzdání
původního hlavního výstupu Stanislavy Vodičkové, tedy publikace o českých kněžích v Dachau, bylo posunuto do roku 2019. Důvodem zpoždění je práce
na dvou publikacích o kardinálu Josefu Beranovi, které byly mimo plán zařazeny u příležitosti převozu Beranových ostatků z Říma do České republiky.
Výstupy
JINDRA, Martin: Historie Církve československé (husitské) ve Lnářích a okolí. In: ČERVENKA, Vladimír a kol.: Lnáře 1318–2018. Kapitoly z historie. Obec
Lnáře – Blatenská tiskárna, Lnáře 2018, s. 147–164 (ISBN 978-80-87603-08-6).
JINDRA, Martin: Kritické momenty Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. In: VANÍČEK, Jiří (ed.): Církev československá husitská
ke 100. výročí republiky. Sborník přednášek. CČSH, Praha 2018, s. 31–38 (ISBN 978-80-7000-202-5).
JINDRA, Martin: Persecution and Resistance Activity of Czech Orthodox Church Believers during the Nazi Occupation. Sobornost incorporating Eastern
Churches Review, 2018, Volume 40, Issue 1, s. 31–59 (ISSN 0012-8740).
JINDRA, Martin: Rehabilitace v Církvi československé (husitské). In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Jaro ’68 a nástup normalizace. Československo
v letech 1968–1971. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha 2017, s. 217–224, ISBN 978-80-87912-99-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-87311-87-5
(Jihočeské muzeum).
VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Nebezpečný kardinál. Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti. Katolický týdeník – ÚSTR, Praha 2018,
1. vydání, 240 s., ISBN 978-80-86615-57-8 (Katolický týdeník), ISBN 978-80-88292-10-4 (ÚSTR).
VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. CDK – ÚSTR, Brno – Praha 2018, 2. doplněné vydání, 416 s.,
ISBN 978-80-7325-452-0 (CDK), ISBN 978-80-87912-67-6 (ÚSTR).
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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 GAČR. Ústředním výzkumným tématem projektu je československé vězeňství v letech 1965–1992, jež je nahlíženo z perspektivy
adaptačních mechanismů, a to jak systémových, tak individuálních. Zvolený interdisciplinární přístup (kombinace historie, psychologie, sociologie,
orální historie) přináší 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 přesahuje k obecné otázce a definici úlohy vězeňského systému a represe v tehdejší společnosti. V tomto ohledu projekt rovněž postihuje
kontinuity a diskontinuity před rokem 1968 a po roce 1989.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 řešitelský tým pokračoval v heuristické a rešeršní práci (Archiv bezpečnostních složek, Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR,
knihovna Libri prohibiti a Národní archiv) a ve sběru rozhovorů (celkem 14 rozhovorů). Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze
byl uspořádán odborný seminář, na který byl pozván historik Padraic Kenney (University of Indiana). Bylo připraveno monotematické číslo časopisu
Securitas Imperii (č. 33 – 2018/2) zaměřené na československé vězeňství v 70. a 80. letech 20. století. Představení projektu bylo součástí vystoupení
na několika mezinárodních konferencích. Řešitelé projektu byli velice aktivní v účasti na konferencích:
–	Boston (USA), 6.–9. 12. 2018: výroční zasedání ASEEES – panel The state of society is reflected in the state of their prisons: Different approaches to
the study of imprisonment s Padraicem Kenney, Klárou Pinerovou a Kristýnou Buškovou – příspěvky Prisons and society connected. The reflection
of changing societal master narratives in the development of prison system in Czechoslovakia (Klára Pinerová); Prison as liminal experience: Sense of
threat and adaptation strategies in individual narratives of criminal and political prisoners in Czechoslovakia (Kristýna Bušková);
–	Jyväskylä (Finsko), 18.–21. 6. 2018: Mezinárodní konference IOHA – příspěvek Transformations of the Czechoslovak Prison System in the years
1965–1992. A Narrative Approach (Michal Louč);
–	Uppsala (Švédsko), 12.–14. 9. 2018: mezinárodní konference Regimes and Societies in Conflict: Eastern Europe and Russia since 1956 – příspěvek
Polarized identity of the politically persecuted in the 1970s and 1980s Czechoslovakia: The societal conflict still alive in their psyche (Kristýna Bušková);
–	Olomouc (ČR), 18.–19. 1. 2018: VI. ročník mezinárodní konference Kriminologické dny – příspěvek Vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992
(Kristýna Bušková, Michal Louč, Klára Pinerová);
–	Hradec Králové (ČR), 26. 4. 2018: Seminář Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu, seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla
Wonky – příspěvek Vězeňství v období tzv. normalizace (Klára Pinerová).
Výstupy
BUŠKOVÁ, Kristýna – LOUČ, Michal – PINEROVÁ, Klára: Cizincem v normalizačním vězení. Rozhovor s Danielem Langhansem, odsouzeným roku 1984
k desetiměsíčnímu trestu za pašování kopírovacího stroje do Československa. Securitas Imperii, 2018, č. 33 (2018/2), s. 212–229 (ISSN 1804-1612).
BUŠKOVÁ, Kristýna – LOUČ, Michal – PINEROVÁ, Klára: Vězeňství v českých zemích v letech 1965-1992 . In: STĚRBA, F. (ed.): Kriminologické dny
2018. Sborník z VI. ročníku mezinárodní konference Kriminologické dny pořádané ve dnech 18.–19. 1. 2018 Českou kriminologickou společností
ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2018, s. 302–319 (ISBN 978-80-88266-15-0).
LOUČ, Michal: Vězeňství v českých zemích v 70.– 80. letech 20. století pohledem pamětníků. Securitas Imperii, 2018, č. 33 (2018/2), s. 30–49
(ISSN 1804-1612).
PINEROVÁ, Klára: Cizinci v nápravně výchovných ústavech v letech 1968–1989. Securitas Imperii, 2018, č. 33 (2018/2), s. 174–211 (ISSN 1804-1612).
PINEROVÁ, Klára: Profesionalizace a modernizace vězeňství v období tzv. normalizace a úskalí jejich uplatňování v praxi. Securitas Imperii, 2018, č. 33
(2018/2), s. 10–29 (ISSN 1804-1612).
PINEROVÁ, Klára: Tendence ve vězeňství v období tzv. normalizace a skutečnost. In: PETR, Miroslav (ed.): Podmínky politických vězňů v období pozdního
socialismu: Sborník semináře k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Miroslav Petr, Hradec Králové 2018, s. 16–22 (ISBN 978-80-270-4652-2).
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Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953
Vedoucí projektu:
Petr Mallota

Další členové projektového týmu:
Martin Jindra

Doba realizace:
2014–2019

Popis
Projekt na základě archivního výzkumu dokumentuje v plné šíři existenci „protistátních“ letáků i obdobných ilegálních tiskovin, jež vznikly
v Československu jako výraz odporu proti totalitní moci v letech 1948–1953. Projekt 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).
Projekt v roce 2018
V roce 2018 pokračoval archivní výzkum doprovázený rešeršemi. Vzhledem k vytíženosti vedoucího projektu bude edice dokumentů (letáků)
dokončena v roce 2019. Řešitelé a jejich externí spolupracovníci publikovali několik odborných textů.
Dokončení projektu se odsouvá kvůli vytížení Petra Malloty projektem Popravení z politických důvodů, který je nesmírně rozsáhlý. Po vzájemné
dohodě postupuje Petr Mallota na projektu Protikomunistické letáky a tiskoviny pouze tehdy, pokud mu zbude volná kapacita. V poslední době proto
k projektu přispíval především jeho spoluřešitel Martin Jindra.
Výstupy
JINDRA, Martin: Ilegální tiskoviny pod Svatou Horou. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 78–94 (ISSN 1802-8241).
JINDRA, Martin: Nezapomenutelný frajer František Zahrádka. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 122–123 (ISSN 1802-8241).
JINDRA, Martin: Převaděčská trasa Františka Zahrádky. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 133–134 (ISSN 1802-8241).
MALLOTA, Petr: MAPAŽ – příběh odbojové organizace z roku 1949. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 3–18 (ISSN 1802-8241).
ŘEZNÍČEK, Jiří: Plzeňský fantom. Protikomunistický odboj Stanislava Hrabinského. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 3, s. 98–108 (ISSN 1802-8241).

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)
Vedoucí projektu:
Muriel Blaive

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2016–2019

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. Dále se snaží 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. Cílem projektu je založit nový rámec
pro orientaci v problému pro budoucí badatele v oblasti výzkumu (středo)evropského komunismu.
Projekt v roce 2018
Projekt přišel počátkem roku 2018 o podporu ze strany GAČR. Řešitelka na něm však nadále pracuje jako na projektu interním, s tím rozdílem, že
se na něm už nepodílí historička Anna Müller, protože už na to nebyly prostředky. Odpovídajícím způsobem proto byly upraveny výstupy projektu.
Výstupy
BLAIVE, Muriel (ed.): Perceptions of Society in Communist Europe. Regime Archives and Popular Opinion. Bloomsbury Academic, London – New York 2018,
264 s. (ISBN 9781350051720).

Společnost za veselejší současnost
Vedoucí projektu:
Petr Blažek

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2018–2020

Popis
Projekt je zaměřen na historický výzkum dějin Společnosti za veselejší současnost, která působila na konci 80. let jako jedna z opozičních iniciativ
v Československu. Soustředí se na rekonstrukci jejího veřejného působení, zvolenou strategii (využívání pouličního happeningu jako politického
nátlakového nástroje), ohlasy ve společnosti a přístupy komunistického režimu. Projekt navazuje na předchozí výzkum řešitele. Hlavním cílem projektu
je zpracování historie Společnosti za veselejší současnost a jejích veřejných akcí v roce 1989. Badatelské výsledky budou představeny zejména formou
výstavy a dokumentační knižní publikace, které vzniknou při příležitosti třicátého výročí pádu komunistického režimu.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 byl projekt kvůli dokončování rukopisů z předchozího projektu pouze zahájen.
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Státní zemědělské podniky a jejich role při prosazování kolektivizace venkova
Vedoucí projektu:
Jiří Urban

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2017–2020

Popis
Projekt se věnuje problematice státních zemědělských podniků a jejich roli 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 zaměřuje na zkoumání role STS, ČSSS a hospodářských družstev. Při řešení projektu
je primární výzkum soustředěn 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).
Projekt v roce 2018
Rok 2018 byl de facto úvodním rokem práce na projektu, pozornost se tedy zaměřovala na primární výzkum v regionálních archivech (SOkA Chrudim,
SOkA Rychnov nad Kněžnou, SOkA Semily, SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, SOkA Ústí nad Orlicí) a kontaktování pamětníků. V první polovině
roku 2018 se garant aktivně zúčastnil pracovního semináře na HÚ AV ČR k únorovým událostem roku 1948, vystupoval v médiích a na veřejných
přednáškách. Podílel se na návrhu projektu GAČR Hmotný a imaginativní obraz českého venkova (1918–1960) a na odborném semináři Kontinuity,
diskontinuity a deformace českého družstevnictví 1945–1953. Ve spolupráci s Krkonošským muzeem Správy KRNAP ve Vrchlabí se autorsky podílel
na výstavě Konec tradičního hospodaření v Krkonoších (vernisáž 5. 4. v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově). Druhá polovina roku byla mj. využita k prezentaci
výsledků bádání jak na domácích (3 konference, 2 vědecké semináře, 4 odborné přednášky, 1 diskusní beseda), tak na zahraničních (2 konference)
odborných fórech i v oblasti didaktiky (cyklus VŠ přednášek, vzdělávací projekt Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni).
Výstupy
URBAN, Jiří: Obrazy kolektivizace podél horního toku Labe. Selská revue, 2018, č. 5, s. 80–83 (ISSN 2533-3607).
URBAN, Jiří: The Militarisation of Economy and its Impact on Agriculture in Czechoslovakia (odevzdaný rukopis).

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:
2014–2019

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.
Projekt v roce 2018
Dokončení projektu bylo posunuto na rok 2019. Hlavním důvodem zdržení je zdlouhavé dodávání kopií archiválií z německého archivu BStU, které
jsou pro realizaci výzkumu klíčové. Dalším důvodem zdržení je, že Tomáš Vilímek pracuje v ÚSTR pouze na velmi malý úvazek.
Výstupy
VILÍMEK, Tomáš: Pražské jaro a reakce východoněmecké společnosti. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 2, s. 3–14 (ISSN 1802-8241).

Šlechta v konfrontaci s totalitními režimy (1938–1989)
Vedoucí projektu
Dita Homolová

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2018–2020

Popis
Cílem projektu je výzkum postupné degradace postavení šlechty v české společnosti v rámci širšího procesu proměny elit. Hlavním výstupem projektu
bude monografie, v níž na příkladu řady vybraných šlechtických osobností, reprezentujících různé formy adaptace a rozdílné postoje a strategie,
budou sledovány obecné procesy sociální, ekonomické a politické transformace československé společnosti prizmatem této sociální skupiny. Cílem je
dospět k obecnějším závěrům o postojích, strategiích a vzorcích chování šlechty v období 1938–1948.
Projekt v roce 2018
Garantka projektu se vrátila po 2,5 letech z rodičovské dovolené v říjnu 2018. V posledním čtvrtletí 2018 prezentovala výsledky svého dosavadního
výzkumu na mezinárodní konferenci Proměny elit v první polovině 20. století v Lichtenštejnském paláci v Praze. Připravila studii do sborníku z této
konference. Dále odevzdala do tisku studii o sudetoněmecké šlechtě do kolektivní monografie vydávané nakladatelstvím Artefactum. Věnovala se
primárnímu pramennému výzkumu v Archivu bezpečnostních složek a Národním archivu.
Výstupy
HOMOLOVÁ, Dita: Sudetoněmecká šlechta v Československu v letech 1918–1945: postoje, motivy a strategie. In: Konfiskované osudy – hledání
provenience movitých památek vyvlastněných v roce 1945. Nakladatelství Artefactum, Praha (v tisku).
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Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa
Vedoucí projektu:
David Svoboda

Další členové projektového týmu:
Jaromír Kalus, Tomáš Řepa

Doba realizace:
2017–2019

Popis
Projekt se zabývá ukrajinským protisovětským odbojem za druhé světové války a za studené války. Věnuje se dějinám ukrajinského integrálního
nacionalismu, nacházejícím vyjádření v radikálních akcích jeho stoupenců v letech 1939–1950. V rámci původního střednědobého záměru Ústavu,
majícího komparativně pokrýt antikomunistická ozbrojená hnutí ve střední a východní Evropě v závěrečném období druhé světové a rané fázi
studené války, je dlouhodobým výzkumným záměrem řešitele analýza protikomunistické rezistence na 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 – Německa a Sovětského
svazu – na ukrajinských územích. Okrajově se působnost tohoto hnutí dotkla i poválečného Československa, kdy zde docházelo k průniku ozbrojených
jednotek UPA; podrobně popsána bude i tato kapitola čs. 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 chci 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 období válečné a dlouhou éru soupeření dvou supervelmocí – SSSR a USA – za studené války.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 byla dokončena první monografie zachycující problematiku ukrajinského nacionalistického odboje v perspektivě let 1920–1939, jeho
ideologické zárodky a zrání na pozadí polsko-ukrajinského a ukrajinsko-ruského dějinného antagonismu. Současně byla zahájena práce na druhé
monografii, postihující v tomto ohledu tematicky druhou světovou válku a ranou fázi války studené. Dílčími výstupy byl příspěvek do časopisu Securitas
Imperii (anglojazyčná verze 2019), zachycující dění na Podkarpatské Rusi v období pomnichovského Česko-Slovenska, a příspěvek do sborníku
Vyjádření úcty a vděčnosti: sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR, Praha 2018. Mimo projekt bylo vypracováno šest medailonů
do chystané publikace Popravení z politických důvodů v letech 1948–1989. Medailony postihovaly příslušníky ukrajinského hnutí odporu, kteří skončili
na komunistických popravištích. Z projektu vzešla i přednáška. Dále je třeba uvést množství mediálních výstupů a několik přednášek pro veřejnost
postihujících tematiku stalinského teroru či ukrajinské státně politické snahy v meziválečné éře.

Udavačství jako sociální praxe v českých zemích 1938–1953
Vedoucí projektu:
Jaromír Mrňka

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2017–2020

Popis
Nacistická a stalinistická diktatura představovaly systémy vládnutí, které udávání přiznávaly relativně vyšší důležitost. Odlišovaly se především
kvantitativě. Projekt rekonstruuje fenomén udavačství v moderní české společnosti a zaměřuje se 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 analyzována jak individualita konkrétních aktérů, tak jejich sociální zasazení jako osobité sociální skupiny.
Projekt v roce 2018
V průběhu roku 2018 byla provedena základní heuristika pramenů v ABS, doplněná důkladnou rešerší všech materiálů vztahujících se k tématu
tamtéž. Dále proběhly konzultace s odborníky, které měly za cíl upřesnit badatelský model „spolupráce“ v nedemokratických režimech. Projekt byl
popularizován v médiích a diskusí s veřejností.
Řešitel byl velmi aktivní v účasti na zahraničních konferencích a seminářích:
– Aleksanteri Institute Helsinki, Helsinki 2018: Konference Herder Institut Marburg – (Politics of ) Digital Humanities in Eastern European Studies.
–	Central European University Budapest, Institut für Zeitgeschichte München, Budapest 2018: Researching and Remembering the Holocaust in
Central Europe – New Sources, Methods, and Approaches.
Původní termín dokončení projektu byl posunut kvůli dokončování předchozích publikací.
Výstupy
BALOUN, Pavel – MRŇKA, Jaromír: „Tábory pro darebáky, povaleče a cikány“. Politika a praxe perzekuce „práce se štítícího“ obyvatelstva v táborech druhé
republiky a protektorátu v letech 1938–1942 (odevzdaný rukopis).
MRŇKA, Jaromír (ed.): Beyond the Revolution in Russia. Narratives – Spaces – Concepts. A 100 Years since the Event. Karolinum – ÚSTR (odevzdaný rukopis).
MRŇKA, Jaromír: Polní továrny a venkovská města. Zemědělství a venkov mezi kolektivizací, plánováním a průmyslovou velkovýrobou v 50. – 80. letech
20. století (odevzdaný rukopis).
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Underground v regionech
Vedoucí projektu:
Ladislav Kudrna

Další členové projektového týmu:
František Stárek

Doba realizace:
2012–2019

Popis
Projekt se zaměřuje na základní výzkum regionálních undergroundových aktivit v normalizačním Československu. Hlavním výstupem budou
monografie Rudá kniha československého undergroundu a Modrá kniha československého undergroundu.
Projekt v roce 2018
Pokračoval základní výzkum archivních materiálů (přírůstků) z provenience Veřejné bezpečnosti v Kanicích. V rámci projektu byla zorganizována jedna
mezinárodní konference. Zejména František Stárek se věnoval popularizaci, uskutečnil třicet šest přednášek a besed pro veřejnost. Ladislav Kudrna
i František Stárek se aktivně zúčastnili tří mezinárodních konferencí.
Výstupy
KUDRNA, Ladislav (ed.): Podhoubí undergroundu. ÚSTR, Praha 2018, 208 s. (ISBN 978-80-88292-17-3).
KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Rudolfov, zlomový koncert, který se nekonal. In: STÁREK, František Čuňas – VALENTA, Martin: Podzemní
symfonie Plastic People. ÚSTR – Argo, Praha 2018, 376 s., ISBN 978-80-88292-04-3 (ÚSTR), ISBN 978-80-257-2522-1 (Argo).
PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor: Bezčasí. Československo v letech 1972–1977. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha 2018, 568 s.,
ISBN 978-80-88292-24-1 (ÚSTR), ISBN 978-80-87311-96-7 (Jihočeské muzeum).

Útěk z Leopoldova
Vedoucí projektu:
Jaroslav Rokoský

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2015–2019

Popis
Projekt na základě archivního výzkumu mapuje útěk odbojářů z nejobávanější věznice v ČSR. Nejprve se zaměřuje 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. 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 podmínkách. Poté se pozornost soustřeďuje na přípravu útěku a útěk samotný, 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.
Projekt v roce 2018
Řešitel především pracoval na dokončení rukopisu monografie, jejíž odevzdání se však protáhlo do roku 2019. Připravil ovšem také tematické číslo
časopisu Paměť a dějiny (č. 4/2018), které bylo věnováno třetímu odboji.
Výstupy
ROKOSKÝ, Jaroslav: „Republika malá, ale naše“. Československý podzim 1938 (odevzdaný rukopis studie).
ROKOSKÝ, Jaroslav: Slušní versus prohnilí. Příslušníci Sboru vězeňské stráže pohledem Pravomila Raichla. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 56–65
(ISSN 1802-8241).
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Varšavská 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.
Vychází především z rozsáhlého výzkumu primárních dokumentů v českých i zahraničních archivech (Německo, Polsko, USA). Zaměřuje se na politické
i vojenské struktury uvedené aliance, jejichž vývoj ve zkoumaném období zasazuje 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. Silně tedy reflektuje rovněž
politiku československého normalizačního vedení. Krom zmapování nezanedbatelných změn ve vnitřních strukturách Varšavské smlouvy samotné
se výzkum orientuje 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 snaží 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.
Projekt v roce 2018
Postup prací byl podle plánu orientován především na archivní výzkum. Dokončena byla rešerše v německém Bundesarchivu, téměř hotová je rešerše
dokumentace v polských archivech (Archiwum Akt Nowych, Archiwum IPN). Prostudovány byly též exkluzívně zpřístupněné materiály československé
vlády vztahující se k rozpadu Varšavské smlouvy a stahování sovětských vojsk z východní Evropy. Zahájena byla také analýza dříve ofocených dokumentů
z Vojenského ústředního archivu. V souladu s harmonogramem projektu vznikla obsáhlá studie, která byla nabídnuta k publikaci odbornému časopisu
Historie a vojenství. Řešitel prezentoval závěry jedné z kapitol chystané monografie na konferenci pořádané Helsinskou univerzitou.
Výstupy
BÍLÝ, Matěj: „Každý metr země socialistických států musí být zarputile bráněn“. Proměna vojenské doktríny Varšavské smlouvy ve druhé polovině 80. let.
Historie a vojenství, 2019 (odevzdaný rukopis).

Vybrané kapitoly z moderních československých dějin pohledem pamětníků II (1948–1989)
Vedoucí projektu:
Jan Dvořák

Další členové projektového týmu:
Štěpán Černoušek, Adam Hradilek

Doba realizace:
2018–2019

Popis
Projekt se zaměřuje na dokumentaci výpovědí pamětníků a sběr archiválií z domácích i zahraničních archivů v souvislosti s výzkumem vymezených
témat z moderních československých dějin. Cílem je zachytit osobní svědectví pamětníků o vybraných událostech z období komunistické totalitní
moci. Narativní prameny doplněné o dobové dokumenty z domácích i zahraničních archivů budou sloužit jako jeden ze zdrojů hlubšího historického
poznání i jako připomínka některých událostí naší nedávné minulosti.
Badatelský záměr svým zaměřením navazuje na předchozí projekt Vybrané kapitoly z moderních českých dějin pohledem pamětníků (1939–1960)
a jeho cíle jsou následující:
1) dokumentace výpovědí pamětníků a sběr archiválií z domácích archivů v souvislosti s výzkumem vymezených témat:
a) disent na periferii v období normalizace
b) účastníci odboje a odporu proti komunismu v 50. a 60. letech;
2) zpracování materiálů z audiovizuálního archivu ÚSTR pro potřeby otevřené webové aplikace vznikající v rámci grantu NAKI;
3) spolupráce na kolektivních výstupech ÚSTR, poskytování základního servisu a poradenství kolegům ve věci zaznamenávání, archivace
a zpracování nahrávek pořízených v rámci dalších projektů ÚSTR;
4) připomínka účastníků protestů proti okupaci Československa v roce 1968.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 bylo v rámci dokumentačního projektu natočeno celkem 30 rozhovorů s pamětníky z předem definovaných skupin – odboj a odpor
proti komunismu 50. a 60. let, protesty proti invazi Vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, disent na periferii v období normalizace.
Rozhovory a další sebrané doprovodné materiály (fotografie, dokumenty) byly následně zpracovány dle stanovených metod archivace (medailonky,
přepisy, popis metadat atd.).
K 50. výročí událostí roku 1968 vznikla výstava Za vaši a naši svobodu 1968–2018 o protestech proti okupaci v zemích Varšavské smlouvy. V několika
jazykových mutacích byla v průběhu roku vystavena mimo jiné v Praze, v zahraničí pak v Bratislavě, Kyjevě, Moskvě, Permu, Torontu, Washingtonu
a dále putuje po světě.
Dílčí výsledky projektu byly rovněž prezentovány v rámci přednášek pro veřejnost (např. návštěva protestujících v roce 1968 v Praze v srpnu 2018
a beseda v Knihovně Václava Havla nebo vernisáž výstavy ve Skautském institutu, dílčí přednášky ve spolupráci s Post Bellum) či odborných workshopů
pro tuzemské a zahraniční studenty.
Během dosavadní fáze (2016–2018) řešení grantu NAKI (projekt Integrace softwarových nástrojů pro zlepšení přístupu ke zdrojům dokumentujícím
paměťovou kulturu národa) došlo ke zpracování (střih, konverze) 500 video a audio nahrávek (cca 1500 hodin), dokumentů, fotografií a doprovodných
textů (životopisných medailonků, doslovných přepisů) pro připravovaný integrovaný on-line archiv.
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Zánik agrární strany a pád československé demokracie
Vedoucí projektu:
Petr Anev

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2013–2019

Popis
Cílem projektu je předložit monografii, která popíše okolnosti zániku agrární strany, a to v širších politických souvislostech. Platí, že bez objasnění
zániku této strany není možné pochopit pád československé demokracie. Navzdory tomu se tématu konce agrárníků ve srovnání s jinými příliš
pozornosti nevěnovalo, dosud je jen málo zmapované. Působení agrárníků před jejich zánikem bývá dosud 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 úmrtí 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 výklad agrární politiky agrárníky samotnými, ale vedle
toho i ostatními – socialisty, lidovci či komunisty. Osvětlí, kdo agrárníky ve kterém období kterak hodnotil, a ukáže, kde mají dnešní protichůdné
výklady agrárníků kořeny.
Plánovaná publikace se hodlá nejvíce věnovat událostem roku 1945, kdy bylo znemožněno obnovení agrární strany Národní frontou, ale pro správné
pochopení souvislostí se 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 vedli, zánik republiky 15. března 1939, dění v zahraničním exilu za druhé světové války, odlišné
koncepce Beneše a Hodži v něm, 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.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 autor pokračoval v práci na kolektivní monografii o ministerstvu zemědělství v letech 1938–1989. Zpracovával v rámci ní období 1938–
1948. Dokončil heuristiku a text. Získané poznatky zároveň zapracovával do rukopisu monografie Zánik agrární strany a pád československé demokracie.
Dokončení projektu bylo posunuto kvůli práci hlavního řešitele na Biografickém slovníku vedoucích funkcionářů KSČ.
Výstupy
ANEV, Petr: Agrárníci v zahraničním exilu za druhé světové války (odevzdaný rukopis).

Muzeum v diskusi
Vedoucí projektu:
Čeněk Pýcha

Další členové projektového týmu:
Jakub Jareš, Václav Sixta

Doba realizace:
2017–2019

Popis
Projekt má ambici propojit muzejnictví se současnou historickou vědou. V diskusích 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.
Bude nás primárně zajímat, jaké příběhy, s 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, v němž se může propojovat muzejnická práce
s „exponáty“ s historickou prací s „koncepty“.
Soustředíme se přitom na:
1) analýzu narativů, s jejichž pomocí muzea a památníky svoje expozice vytvářejí. Zajímá nás především to, nakolik silný je v konstrukci expozic
(včetně regionálních) národní narativ, nakolik jej autoři expozic reflektují a případně modifikují;
2) 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;
3) uvažování muzeí o sbírkách a exponátech.
Projekt v roce 2018
Rok 2018 byl pro projekt klíčový. Těžiště práce představoval samotný výzkum v muzeích a příprava publikace. Výzkum se orientoval na tři základní
témata – narativu soudobých dějin v expozicích místních muzeí, rekonstrukce historických expozic po roce 1989 a mediální perspektivy vystavování
soudobých dějin. Tyto tři výzkumné perspektivy tvoří jádro připravované publikace, další témata jsou doplněna na úrovni překladových textů (v roce
2018 byl finalizován výběr) a přepisy tří veřejných debat (v roce 2018 se uskutečnila debata se zaměřením na vzdělávání v muzeu a byl finalizován
text diskuse zahraničních odborníků o vystavování traumatických dějin ve střední Evropě). Kromě práce na publikaci spadala do projektu i edukační
a popularizační činnost v oblasti vystavování soudobých dějin – účast na konferencích, debatách, podíl na přípravě vzdělávacích seminářů a publikační
činnost. Rukopis vzešlý z projektu bude finalizován v první polovině roku 2019 (probíhají překlady a finalizace studií).

Český exilový politický aktivismus a politická publicistika mimo Radu svobodného Československa v letech 1948–1968
Vedoucí projektu:
Jan Cholínský

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2015–2019

Popis
Projekt je zaměřen na výzkum politických a publicistických aktivit českých exulantů a exilových skupin v letech 1948–1968. Primárně se zabývá
činností nejvýznamnějších skupin (České křesťansko-demokratické hnutí, Český národní výbor, Sdružení československých exulantů v Chicagu,
Sdružení českých demokratických federalistů) 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.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 probíhalo recenzní řízení prvního dílu 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 řešitel připravil také druhý díl ve stejném
rozsahu, který byl rovněž odeslán do recenzního řízení. Vzhledem k mimořádnému rozsahu obou rukopisů bylo dokončení projektu, tedy zpracování
obou rukopisů k vydání, posunuto do roku 2019.
Výstupy
CHOLÍNSKÝ, Jan: Americká kontrakultura šedesátých let 20. století jako součást západní kulturní revoluce (odevzdaný rukopis).
CHOLÍNSKÝ, Jan: Český národní výbor v Londýně proti vládám československé Národní fronty (vybrané dokumenty z let 1945–1947). Securitas Imperii,
2018, č. 32 (2018/1), s. 288–359 (ISSN 1804-1612).
CHOLÍNSKÝ, Jan: Dva trendy současné historiografie českých soudobých dějin (k 70. výročí února 1948) (odevzdaný rukopis).
CHOLÍNSKÝ, Jan: Pokusy českého exilu o politické sjednocení a kontakty se Světovým kongresem Slováků. In: JAŠEK, Peter: Svetový kongres Slovákov
v zápase proti komunistickému režimu. ÚPN, Bratislava 2018, 328 s. (ISBN 9788089335831).

Opus Bonum
Vedoucí projektu:
Petr Placák

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2015–2019

Popis
Laická katolická organizace Opus Bonum (OB) byla založena čs. 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, popsat, z čeho tyto názorové rozdíly vycházely a o co se opíraly, a pokusit se zasadit
frankenská střetávání do celkového kontextu čs. kultury minulého století.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 probíhaly práce na dokončení rukopisu, jeho odevzdání bylo posunuto na začátek roku 2019.
Výstup
PLACÁK, Petr: Rok 1978 jako bod obratu. Výročí let 1918, 1948 a 1968 na půdě exilového Opus Bonum. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 2, s. 120–128
(ISSN 1802-8241).
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III. Dokončené projekty
Film a dějiny totalitních režimů
Vedoucí projektu:
Petr Kopal

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2016–2018

Totalitní režimy 20. století (komunismus i nacismus) křísily mytickou, religiózní imaginaci, a to hlavně prostřednictvím své filmové propagandy.
Je zřejmé, že k analýze této imaginace, propagandy, můžeme použít mytologické (religionistické) a sémiotické nástroje.
K „politickým náboženstvím“, jak jsou v historicko-politologické literatuře běžně označovány moderní totalitní ideologie, se nabízí terminologický
protějšek na poli kinematografie, totiž „náboženské filmy“. Ne vždy se však jedná o filmy primárně ideologické či propagandistické. Patří sem také
žánrové příklady degradovaného mýtu (fantasy, pohádka, sci-fi a další). Kromě toho nacházíme ve filmové propagandě totalitních režimů pohádková
(hororová, westernová a jiná) klišé. Tyto ideologické i žánrové imaginace jsou zkrátka odvozeny z původní totality mýtu jako světa archetypálního
významu.
Projekt v roce 2018
Projekt Film a dějiny v roce 2018 ukončil tematickou fázi věnovanou primárně vztahu propagandy a filmu a zahájil novou tříletou fázi, zaměřenou
na téma „válka a film“. Hlavním publikačním výstupem za rok 2018 je kolektivní monografie Film a dějiny 7. Propaganda (Casablanca – ÚSTR). Kromě
šířeji pojatého „sondování“ (Film a dějiny 7) bude výstupem detailní analýza konkrétního filmového titulu: Král Šumavy: komunistický thriller (vyjde
2019). V tom spočívá smysl dvou edičních řad: I/Film a dějiny a II/České kino. Již v roce 2018 byla zahájena příprava pokračování daného modelu: I/
Film a dějiny 8. Válka a II/ Atentát (r. J. Sequens, 1964). Dne 5. 12. 2018 se uskutečnila konference Válka a film.
Výstupy
KOPAL, Petr: Agenti a emigranti. Rakouský střípek v mozaice negativní propagandy ČST v 70. a 80. letech. In: TÝŽ a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda,
Casablanca – ÚSTR, Praha 2018, s. 358–362, ISBN 978-80-87292-44-0 (Casablanca), ISBN 978-80-88292-22-7 (ÚSTR).
KOPAL, Petr: De propaganda (O tom, co je třeba rozšiřovat). In: TÝŽ a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda, Casablanca – ÚSTR, Praha 2018, s. 8–17,
ISBN 978-80-87292-44-0 (Casablanca), ISBN 978-80-88292-22-7 (ÚSTR).
KOPAL, Petr: Nejdůležitější bedna (Televize a dějiny). In: TÝŽ a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda, Casablanca – ÚSTR, Praha 2018, s. 323–328,
ISBN 978-80-87292-44-0 (Casablanca), ISBN 978-80-88292-22-7 (ÚSTR).
KOPAL, Petr: Obrazy euforie i hrůzy. Filmová propaganda v 50. letech. In: TÝŽ a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda, Casablanca – ÚSTR, Praha 2018,
s. 255–266, ISBN 978-80-87292-44-0 (Casablanca), ISBN 978-80-88292-22-7 (ÚSTR).
KOPAL, Petr: Protektorát a propaganda. Několik střípků o úloze filmu v době nacistické okupace. In: TÝŽ a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda, Casablanca –
ÚSTR, Praha 2018, s. 179–190, ISBN 978-80-87292-44-0 (Casablanca), ISBN 978-80-88292-22-7 (ÚSTR).
KOPAL, Petr a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda. Casablanca – ÚSTR, Praha 2018, 450 s., ISBN 978-80-87292-44-0 (Casablanca), ISBN 978-80-88292-22-7
(ÚSTR).

Československá justice v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu
Vedoucí projektu:
Jaroslav Pažout

Další členové projektového týmu:
Tomáš Bursík, Alena Šimánková

Doba realizace:
2014–2018

Popis
Předkládaný projekt si kladl za cíl komplexní zpracování personálního složení, organizace a fungování nejvyšších orgánů justice, konkrétně soudnictví
a prokuratury, přičemž byla sledována i jejich role v trestněprávní perzekuci odpůrců režimu v Československu.
Projekt byl založen na náročném primárním výzkumu. Během prvního roku byla připravena studie obsahující shrnutí cílů projektu, analýzu pramenné
základny, která je k dispozici, byly představeny předpokládané výsledky projektu s některými předběžnými tezemi. Do konce projektu se počítá
s vydáním dalších tří publikací, a to edicí vybraných dokumentů k organizaci a chodu nejvyšších orgánů prokuratury a soudnictví, přehledu funkcionářů
nejvyšších orgánů prokuratur v letech 1948–1989 a publikací mapující na případových studiích podoby trestněprávní perzekuce v Československu
v letech 1948–1989.
V průběhu řešení projektu se počítalo s publikováním dalších dílčích studií, jejichž autory jsou členové řešitelského týmu i další oslovené osoby.
Součástí projektu byl též průzkum a vytvoření prvotních soupisů některých částí fondů Národního archivu, které mají vztah ke sledovanému tématu
tak, aby s nimi mohlo být efektivně pracováno v průběhu práce na projektu a aby mohly být využity i jinými badateli.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 byl dokončen lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989 (celkem 93 personálních hesel
+ historický úvod a další náležitosti), který je nyní po zapracování připomínek z lektorských posudků ve stadiu předtiskových příprav. S určitým
zpožděním jsou nyní finalizovány další dva výstupy – 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, která
se z předpokládaného jednoho svazku díky bohaté pramenné základně rozrostla na svazky dva.
Výstupy
PAŽOUT, Jaroslav: Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989 (odevzdaný rukopis).
PAŽOUT, Jaroslav: Nejvyšší orgány československé prokuratury a jejich působení proti odpůrcům režimu v letech 1948–1989 (odevzdaný rukopis).
PAŽOUT, Jaroslav: Použití násilí při protirežimních aktivitách během tzv. normalizace. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 2, s. 25–35 (ISSN 1802-8241).
PAŽOUT, Jaroslav: Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989 (odevzdaný rukopis).
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Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989)
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:
2008–2018

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 vznikla v Ústavu publikace, která umožňuje rychle získat přehled o životě
a politické kariéře vybraných komunistických politiků. Naším cílem bylo 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) zachycuje 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 kniha obsahuje 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 jsou 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 vycházejí nejen z relevantní odborné literatury, nýbrž
také z původního výzkumu archivních pramenů. Na přípravě jednotlivých hesel pracovali kromě vybraných badatelů ÚSTR také externí spolupracovníci
z českých a slovenských historiografických institucí.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 byly práce na slovníku dokončeny. Byla uzavřena jazyková redakce, kterou prošly úvodní studie a zbývajících 182 z 326 hesel slovníku.
Koordinátoři projektu P. Anev a M. Bílý ve spolupráci s jazykovou redaktorkou pokračovali ve sjednocování textů, vypracovali úvod a seznam literatury.
Paralelně s tím koordinátoři zasílali texty k autorizaci jednotlivým spolupracovníkům projektu. Hesla schválilo zbývajících 23 ze 48 členů autorského
kolektivu. Po odevzdání slovníku ke zlomu pomáhal P. Anev jazykové redaktorce v opravování posledních chyb, které v textu zůstaly.
Výstup
ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989). ÚSTR – Academia, Praha 2018, 732 s. a 660 s., ISBN 978-8088292-14-2 (ÚSTR, 1. díl: A–K), ISBN 978-80-200-2960-7 (Academia, 1. díl: A–K); ISBN 978-80-88292-15-9 (ÚSTR, 2. díl: L–Z), ISBN 978-80-200-2973-7
(Academia, 2. díl: L–Z).

Živé pochodně. Sebeupálení jako forma politického protestu v sovětském bloku (1968–1989)
Vedoucí projektu:
Petr Blažek

Další členové projektového týmu:

Doba realizace:
2015–2018

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). Jedná se 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 je monografie, v níž jsou případy sebeupálení v sovětském bloku představeny v kontextu ostatních vln této formy radikálního
politického protestu ve světě.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 byl dokončen rukopis monografie jako hlavní výstup projektu.
Výstup
BLAŽEK, Petr: Diskuse nejen o statečnosti; O autorech sborníku; Diskuse; Kalendárium. In: SVOBODA, Josef (ed.): Diskuse o statečnosti: Samizdatový
sborník Charty 77, další texty, komentáře a vzpomínky. Nakladatelství Krtek a Datel – New Edition, Praha 2018, s. 7–11, 314–335 (ISBN 978-80-270-4906-6).
BLAŽEK, Petr: Jan Palach a Jan Zajíc, In: DRAUS, Jan – SZYMANOWSKI, Maciej (eds.): Żywe pochodnie. Świadectwa sprzeciwu i solidarności wobec agresji
na Czechosłowację w 1968 roku. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, s. 21–31 (ISBN 978-83-7666-583-2).
BLAŽEK, Petr: Poslední mrtvý politický vězeň. In: PETR, Miroslav (ed.): Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu: Sborník semináře
k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Miroslav Petr, Hradec Králové 2018, s. 63–66 (ISBN 978-80-270-4652-2).
BLAŽEK, Petr: Živé pochodně. Sebeupálení jako forma politického protestu v sovětském bloku (1968–1989) (odevzdaný rukopis).
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Převzetí, 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 zaměřuje svoji pozornost na vývoj lokálních stranických elit, které tvořily páteř středních a nižších pater stranické struktury. Druhá sleduje
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 je popisována 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.
Projekt v roce 2018
V roce 2018 byl projekt v souladu s harmonogramem uzavřen. Rukopis byl ještě před dokončením diskutován na různých fórech, mimo jiné na semináři
v ÚSD AV ČR. V listopadu byla v Praze k tématu projektu uspořádána konference KSČ v regionální perspektivě: struktura – elity – výkon moci.
Rukopis je v redakčním zpracování.
Výstup
BÍLÝ, Matěj – LÓŽI, Marián – ŠLOUF, Jakub: Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, regionální komparace (odevzdaný rukopis).
LÓŽI, Marián: A Case Study of Power Practices: The Czechoslovak Stalinist Elite at the Regional Level (1948–1951). In: BLAIVE, Muriel (eds.): Perceptions
of Society in Communist Europe. Bloomsbury Academic, London – New York 2018, 264 s. (ISBN 9781350051720).
LÓŽI, Marián: Hledání nepřátel uvnitř KSČ. Fóra, aktéři a konfliktní témata vnitrostranické komunikace v regionální perspektivě (podzim 1950 – jaro
1951). Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1), s. 222–249 (ISSN 1804-1612).
ŠLOUF, Jakub: Okradená strana. Protesty členské základny KSČ proti měnové reformě v roce 1953. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1), s. 250–285
(ISSN 1804-1612).

Příloha č. 4 – Přehled projektů s externím financováním
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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

Opening Up
Historiana

Antisemitismus
a anticiganismus
v Česku

HistoryLab: využití
technologií k rozvoji
historické gramotnosti

Stiftung Erinnerung,
Verantwortung, Zukunft

Technologická agentura České
republiky

Ministerstvo kultury ČR

INEA

Éta

NAKI II

CEF-TELECOM

2017–2018

2018–2021

2018–2022

2018–2020

Partneři projektu

Sociologický ústav AV ČR

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

Národní muzeum

Euroclio, Webtic,
Muzej Slavonije,
Stockholmskällan,
Stockholms stad,
Utbildningsförvaltningen

Celková výše podpory/
příspěvku/dotace
na projekt

38 841 €

7 628 975 Kč

24 207 000 Kč

295 159 €

Celková výše podpory/
příspěvku/dotace
pro ÚSTR

28 841 €

2 400 964 Kč

7 841 000 Kč

59 676,78 €

Hlavní řešitel/ka13

Karina Hoření

Kamil Činátl

Čeněk Pýcha

Vojtěch Ripka

Andrea Hrůzová,
Vanda Miškechová,
Terezie Vávrová

Klára Andresová,
Jakub Ferenc,
Pavel Šmída

Kamil Činátl,
Jiří Maha,
Čeněk Pýcha,
Vojtěch Ripka

Kamil Činátl,
Irena Fialková,
Bohumil Melichar,
Jan Mervart,
Jaroslav Pinkas,
Čeněk Pýcha,
Vojtěch Ripka

Název projektu
Poskytovatel
Program
Doba řešení

Členové řešitelského
týmu Ústavu plně
financovaní z projektu

Členové řešitelského
týmu částečně
financovaní z projektu

Externí
spolupracovníci
projektu
v zaměstnaneckém
poměru v roce 201814

Adam Gajdoš,
Lýdie Grešáková,
Jindřich Janíček,
Eva Jarošová,
Markéta Kliková,
Dalibor Knapp,
Petr Lukeš,
Anna Macourková,
Pavel Martinovský,
Antonín Matějovský,
Ivo Pohořelý,
František Polák,
Veronika Raubicová,
Ivana Lukeš Rybanská,
Zuzana Schwarzová,
Alena Švejdová,
Michaela Veselá,
Jan Vondryska

13) Osoba odpovědná za řešení projektu.
14) Zaměstnaneckým poměrem je v tomto případě myšleno uzavření dohody o provedení práce.

Dagmar Erbenová,
Čeněk Pýcha
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Proměny vězeňství
v českých zemích
v letech 1965–1992.
Systémové
a individuální adaptace

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

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

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

Poskytovatel

Grantová agentura České
republiky

Fund for Central and East
European Book Projects

Fund for Central and East
European Book Projects

Ministerstvo
kultury ČR

Program

Juniorské projekty

Doba řešení

2017–2019

Název projektu

NAKI II
2018–2019

2018–2019

2016–2019
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy,
katedra kybernetiky Západočeské
univerzity v Plzni

Partneři projektu

Celková výše podpory/
příspěvku/dotace
na projekt

4 254 000 Kč

3 500 €

2 200 €

14 577 000 Kč

Celková výše podpory/
příspěvku/dotace pro
ÚSTR

4 254 000 Kč

3 500 €

2 200 €

2 194 000 Kč

Hlavní řešitel/ka

Klára Pinerová

Pavla Foglová

Pavla Foglová

Jan Dvořák

Členové řešitelského
týmu ÚSTR plně
financovaní z projektu

Kristýna Bušková,
Michal Louč,
Klára Pinerová

Členové řešitelského
týmu ÚSTR částečně
financovaní z projektu
Externí
spolupracovníci
projektu
v zaměstnaneckém
poměru v roce 2018

Jan Dvořák,
Adam Hradilek

Název projektu

The Experience of State
Socialism Reimagined

Vládnoucí a ovládaní
v Československu a Polsku
(1945–1968). Praktické
a metodologické výzvy
v historizaci komplexního
vztahu

Vývoj moderní parlamentní
kultury v českých zemích
a Československu

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

Poskytovatel

Evropská komise
prostřednictvím národní
agentury

Grantová agentura
České republiky

Ministerstvo kultury ČR

Nadační fond
obětem holocaustu

Program

Erasmus+

Standardní projekty

NAKI II

Připomínka

Doba řešení

2018–2020

2016–2018

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

Fakulta humanitních studií
Univerzity Karlovy15

Masarykův ústav AV ČR,
Národní muzeum

Celková výše podpory/
příspěvku/dotace
na projekt

101 380 €

3 768 000 Kč16

24 961 000 Kč

120 000 Kč

Celková výše podpory/
příspěvku/dotace pro
ÚSTR

27 045 €

2 034 000 Kč17

8 140 000 Kč

120 000 Kč

Hlavní řešitel/ka18

Josef Řídký

Muriel Blaive

Ondřej Matějka

Členové řešitelského
týmu ÚSTR plně
financovaní z projektu
Členové řešitelského
týmu ÚSTR částečně
financovaní z projektu

Externí
spolupracovníci
projektu
v zaměstnaneckém
poměru v roce 2018

15)
16)
17)
18)

Anna Muller

Vojtěch Ripka,
Václav Sixta

Dagmar Erbenová,
Petra Kopecká,
Terezie Korcová,
Klára Ležatková,
Kristýna Míková,
Radek Rybář,
Ilana Bernstein Seelinger,
Zdenka Strnadová

Muriel Blaive

Irena Fialková,
Jan Hron,
Ondřej Matějka,
Václav Tollar
Milan Bárta,
Lukáš Cvrček,
Jiří Fialka,
Jan Geier,
Josef Halla,
Adam Havlík,
Pavla Janečková-Zejdová,
Luboš Kokeš,
Vladimír Lejtnar,
Vladimír Liška,
Tomáš Malínek,
Adéla Rádková,
Tomáš Richter,
Pavel Šmída,
Matěj Trepeš

Spoluřešitelem v projektu byla původně Fakulta humanitních studií UK, která však z projektu vystoupila po ukončení pracovního poměru s N. Maslowským.
Celková výše dotace byla ponížena o částku 1271 tisíc Kč z důvodu předčasného ukončení projektu k 31. 12. 2017.
Částka z důvodu předčasného ukončení projektu nezahrnuje dotaci, původně stanovenou pro rok 2018.
Osoba odpovědná za řešení projektu.
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Úspěšné projektové žádosti za rok 2018

Název projektu

Opening Up Historiana

Tisková politika v období
tzv. normalizace

Vývoj kultury protestu
průmyslového dělnictva
v českých zemích v letech
1945–1969

Poskytovatel

INEA

Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR

Program

CEF – TELECOM

Standardní projekty

Standardní projekty

Doba řešení

2018–2020

2019–2021

2019–2021

Partneři projektu

Euroclio, Webtic, Muzej
Slavonije, Stockholms
stad, Stockholmskällan,
Utbildningsförvaltningen

Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy

Hlavní řešitel/ka19

Není stanoveno

Jan Mervart

Jakub Šlouf

Celková výše podpory/
příspěvku na projekt

295 159 €

2 308 000 Kč

1 026 000 Kč

Celková výše podpory/
příspěvku pro ÚSTR

59 676,78 €

1 045 000 Kč

1 026 000 Kč

19) Osoba odpovědná za řešení projektu.

Příloha č. 5 – Přehled publikací vydaných v roce 2018
Periodické publikace
1.–4. Paměť a dějiny 1–4/2018 – historická revue – vydáno v řádných termínech
5.–6. Securitas Imperii I–II/2018 – odborný časopis – vydáno v řádných termínech
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Dvoudílný biografický slovník obsahuje hesla 326 osob, které
zastávaly vrcholné funkce v KSČ, a to od jejího vzniku v květnu
1921 až do pádu komunistického režimu na konci roku 1989.
Zahrnuje předsedy a generální tajemníky strany, ale také členy
stranického politbyra a předsednictva, ilegálních vedení KSČ
z období druhé světové války a dalších vybraných stranických
grémií. Jeho součástí je rovněž obsáhlá úvodní studie,
která popisuje proměny nejvyšších orgánů KSČ a nastiňuje
historický kontext, v němž přední komunističtí funkcionáři
působili. Autorský kolektiv tvoří 48 českých a slovenských
historiků z různých vědeckých institucí, univerzitních
pracovišť a archivů. Biografické medailony nejsou pouhým
shrnutím již známých údajů. Vycházejí z archivního výzkumu
a přinášejí velké množství nových informací. Hesla umožňují
rychle se seznámit s životními osudy a politickou kariérou
významných představitelů KSČ. Obsahují také výčet pramenů
a literatury vztahující se k jednotlivým osobám, a tak mohou
posloužit jako východisko pro historiky, kteří mají zájem
o hlubší studium konkrétních funkcionářů. Slovník ovšem
není určen jen odborné veřejnosti. Snaží se srozumitelnou
formou poskytnout informace každému, kdo se chce seznámit
s působením nejvýznamnějších politiků KSČ.

7.–8. ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989). ÚSTR – Academia, Praha 2018, 732 s. a 660 s., ISBN

978-80-88292-14-2 (ÚSTR, 1. díl: A–K), ISBN 978-80-200-2960-7 (Academia,
1. díl: A–K); ISBN 978-80-88292-15-9 (ÚSTR, 2. díl: L–Z), ISBN 978-80-2002973-7 (Academia, 2. díl: L–Z).

Petr Anev / Matěj Bílý (eds.)

Biografický slovník
vedoucích funkcionářů KSČ
(1921–1989)

A–K

A–K

biografický slovník
Projekt: Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989)
Anotace: Dvoudílný biografický slovník obsahuje hesla 326 osob, které zastávaly
vrcholné funkce v KSČ, a to od jejího vzniku v květnu 1921 až do pádu komunistického režimu na konci roku 1989. Zahrnuje předsedy a generální tajemníky strany,
ale také členy stranického politbyra a předsednictva, ilegálních vedení KSČ z období
druhé světové války a dalších vybraných stranických grémií. Jeho součástí je rovněž
obsáhlá úvodní studie, která popisuje proměny nejvyšších orgánů KSČ a nastiňuje
historický kontext, v němž přední komunističtí funkcionáři působili. Autorský kolektiv tvoří 48 českých a slovenských historiků z různých vědeckých institucí, univerzitních pracovišť a archivů. Biografické medailony nejsou pouhým shrnutím již
Dvoudílný biografický slovník obsahuje hesla 326 osob, které
zastávaly vrcholné
funkce v KSČ, avelké
to od jejíhomnožství
vzniku v květnu nových
známých údajů. Vycházejí z archivního výzkumu
a přinášejí
1921 až do pádu komunistického režimu na konci roku 1989.
Zahrnuje
předsedy a generální
tajemníkyastrany,
ale také členy kariérou
informací. Hesla umožňují rychle se seznámit
s životními
osudy
politickou
stranického politbyra a předsednictva, ilegálních vedení KSČ
z obdobívýčet
druhé světové
války a dalšíchavybraných
stranických
významných představitelů KSČ. Obsahují také
pramenů
literatury
vztahující
grémií. Jeho součástí je rovněž obsáhlá úvodní studie,
která popisuje
proměny
nejvyšších orgánůpro
KSČ a historiky,
nastiňuje
se k jednotlivým osobám, a tak mohou posloužit
jako
východisko
kteří
historický kontext, v němž přední komunističtí funkcionáři
působili. Autorský kolektiv
tvoří 48ovšem
českých a slovenských
mají zájem o hlubší studium konkrétních funkcionářů.
Slovník
není určen jen
historiků z různých vědeckých institucí, univerzitních
pracovišť
a archivů.poskytnout
Biografické medailonyinformace
nejsou pouhým každéodborné veřejnosti. Snaží se srozumitelnou
formou
shrnutím již známých údajů. Vycházejí z archivního výzkumu
a přinášejí velké množství nových
informací. Hesla
umožňují
mu, kdo se chce seznámit s působením nejvýznamnějších
politiků
KSČ.
rychle se seznámit s životními osudy a politickou kariérou

Biografický slovník
vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989)

Neperiodické publikace

ISBN 978-80-200-2974-4

Academia
Ústav pro studium
totalitních režimů

Petr Anev / Matěj Bílý (eds.)

Biografický slovník
vedoucích funkcionářů KSČ
(1921–1989)

L–Z

L–Z

významných představitelů KSČ. Obsahují také výčet pramenů
a literatury vztahující se k jednotlivým osobám, a tak mohou
posloužit jako východisko pro historiky, kteří mají zájem
o hlubší studium konkrétních funkcionářů. Slovník ovšem
není určen jen odborné veřejnosti. Snaží se srozumitelnou
formou poskytnout informace každému, kdo se chce seznámit
s působením nejvýznamnějších politiků KSČ.

Biografický slovník
vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989)

www.academia.cz

ISBN 978-80-200-2974-4

9. BRŇOVJÁK, Jiří – ŽUPANIČ, Jan (eds.): Changes of the Noble Society: Aris-

Academia
Ústav pro studium
totalitních režimů

www.academia.cz

tocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe
from the 16th to the 20th Century. Filozofická fakulta Ostravské univerzi-

ty – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – ÚSTR, Ostrava – Praha 2018,
352 s., ISBN 978-80-7599-067-9 (FF OU), ISBN 978-80-7308-898-9 (FF UK),
ISBN 978-80-88292-25-8 (ÚSTR).
kolektivní monografie v anglickém jazyce
Projekt: mimo projekty
Anotace: On 13th–15th September 2017 the 11th Congress of Czech Historians
was held in Olomouc. Due to the exceptional interest
of the community of experts,
CHANGES OF THE NOBLE SOCIETY
the programme was divided into more than eighty partial panels where the participating historians could acquaint these experts with the results of their current
research. Considering the exceptional interest in the issue of nobility, this topic was
divided into two basic sections dealing with the topic of aristocracy. Panel P80 The
Formation and Transformation of the Noble Community of the Danubian Monarchy in the 17th–20th Century focused on the questions of the development and
changes within the noble community of the Habsburg Monarchy in the modern
period, as during the four centuries of its existence the Habsburg Monarchy had experienced a relatively turbulent social, political and economic development. Panel
P69 Central European Nobility as a Political, Social and Cultural Phenomenon of the
20th Century was dedicated to the analysis of the transformation of the position of
the aristocracy in the period following the First World War. The presenters focused
especially on the economic and social aspects of the history of the elites. This volume provides the extended written versions of most presentations, which were
presented in both aforementioned panels.
On 13th–15th September 2017 the 11th Congress of Czech Historians was held
in Olomouc. Due to the exceptional interest of the community of experts,
the programme was divided into more than eighty partial panels where the
participating historians could acquaint these experts with the results of their
current research. Considering the exceptional interest in the issue of nobility, this topic was divided into two basic sections dealing with the topic of
aristocracy. Panel P80 The Formation and Transformation of the Noble Community of the Danubian Monarchy in the 17th–20th Century focused on the
questions of the development and changes within the noble community of
the Habsburg Monarchy in the modern period, as during the four centuries
of its existence the Habsburg Monarchy had experienced a relatively turbulent social, political and economic development. Panel P69 Central European
Nobility as a Political, Social and Cultural Phenomenon of the 20th Century was
dedicated to the analysis of the transformation of the position of the aristocracy in the period following the First World War. The presenters focused
especially on the economic and social aspects of the history of the elites. This
volume provides the extended written versions of most presentations, which
were presented in both aforementioned panels.

CHANGES OF THE NOBLE SOCIETY
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CHANGES
OF THE NOBLE SOCIETY
Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy
and Central Europe from the 16th to the 20th Century

ISBN 978-80-7599-067-9 (OU)
ISBN 978-80-7308-898-9 (UK)
ISBN 978-80-88292-25-8 (ÚSTR)

obalka_Slechta_tisk.indd 1
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10. BŘEZINA, Vladimír – HLOUŠKOVÁ, Kateřina – SLABOTÍNSKÝ, Radek (eds.):
Historik skutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese. ÚSTR – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Books & Pipes Publishing,
Brno 2018, 408 s., ISBN 978-80-88292-07-4 (ÚSTR), ISBN 978-80-7561-124-6
(Univerzita J.E. Purkyně), ISBN 978-80-7485-163-6 (B&P Publishing).
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kolektivní monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: Tato kniha, pocta k významnému životnímu jubileu historika Jiřího Pernese, vychází společnou péčí Ústavu pro studium totalitních režimů, Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a nakladatelství Books & Pipes Publishing.
Vedle řady podnětných historických studií od přátel a kolegů obsahuje i obsáhlý
rozhovor s jubilantem a podrobný soupis jeho díla.
„Jiří Pernes je historik skutečně mohutný, a to nejen svým vzrůstem a robustním autorským dílem. Ve filosofii pojem mohutnost označuje síly zodpovídající za základní
duševní projevy člověka (tzv. duševní mohutnosti). Užívá ho již sv. Tomáš Akvinský,
jenž rozlišuje mezi mohutností vegetativní (tělesnou) a mohutností smyslového
vnímání, rozumu, inteligence, vůle a citu. Pro Jiřího bezpochyby platí, a potvrdí to
všichni jeho přátelé, že mohutnost jeho duše, jeho dobrota a kamarádskost, jeho
pracovitost, chuť jíst, pít a bavit se, jeho vitalita, zakořeněnost (samozřejmě zde
na Moravě), celková chuť do života, galantnost a obdiv k ženské kráse jsou přímo
úměrné mohutnosti jeho postavy. Neurotický a úzkostlivý hubeňour Franz Kafka
kdesi ve svých Denících lítostivě poznamenává, že jenom v těch skutečně plných
nádobách dozrávají věci do svého dobrého konce. Nejenom literárně, ale tak nějak
celkově, životně (vzpomeňme pověstnou Kafkovu bázeň před ženami). I když je toto
tvrzení samozřejmě příliš generalizující, pro Jiřího Pernese bezpochyby platí. Více je
zde skutečně více.“
(Z předmluvy Františka Mikše)

11. DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: Čechoslováci

v Gulagu II. Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu.
„Otce požádali, že by si s ním chtěl jejich velitel promluvit, že se zdrží
tak hodinku dvě. Odešel s nimi a vrátil se za deset let.“

Ze vzpomínek Ivana Zoce
ÚSTR – Česká televize, Praha 2018, 224 s.,
ISBN 978-80-88292-13-5 (ÚSTR),
Druhý díl publikace Čechoslováci v Gulagu přibližuje osudy
dalších dvanácti krajanů postižených politickými represemi
ISBN 978-80-7404-311-6 (Česká televize).
v Sovětském svazu ve 20. až 50. letech minulého století.

ISBN 978-80-7404-311-6

Doporučená cena 249 Kč

Společná publikace České televize
a Ústavu pro studium totalitních režimů
k 100. výročí vzniku Československa.

Jan Dvořák
Jaroslav Formánek
Adam Hradilek

Vedle osob nespravedlivě odsouzených k mnoha letům pobytu
v pracovních táborech Gulagu představuje i tragické životní

příběhy Čechoslováků popravených během stalinských čistek
monografie
ve 30. letech. Kniha vznikla na základě výzkumu v bývalých
sovětských archivech, dostupné literatury a spolupráce
Projekt: Čechoslováci v Gulagu
s příbuznými obětí.
Anotace: Druhý díl publikace Čechoslováci v Gulagu přibližuje osudy dalších dvanácti krajanů postižených politickými represemi v Sovětském svazu ve 20. až 50.
letech minulého století. Vedle osob nespravedlivě odsouzených k mnoha letům
pobytu v pracovních táborech Gulagu představuje i tragické životní příběhy Čechoslováků popravených během stalinských čistek ve 30. letech. Kniha vznikla na základě výzkumu v bývalých sovětských archivech, dostupné literatury a spolupráce
s příbuznými obětí.

Jan Dvořák
Jaroslav Formánek
Adam Hradilek
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12. HAZDRA, Zdeněk: TGM to nikdy nebude mít lehké. ÚSTR – Městská část
Praha 8 – Muzeum T. G. M. Rakovník, Praha 2018, 15 s.
doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě
Projekt: mimo projekt
Anotace: Unikátní výstava zachycuje, jak byl Tomáš Garrigue Masaryk vnímán v různých etapách novodobých dějin. Snaží se představit osobnost T. G. Masaryka jako
konsensuální 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.

Brožura TGM A5.indd 1

13. HOŘENÍ, Karina a kol.: Co si myslíš o... Předsudky v české společnosti
a jak s nimi účinně pracovat ve škole. ÚSTR – Sociologický ústav AV ČR, Pra-

ha 2018, 224 s., ISBN 978-80-87912-86-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-7330-321-1
(SOÚ AV ČR).

závěrečná zpráva
Projekt: Eliminace anticiganismu a antisemitismu v českých školách
Anotace: Kniha shrnuje výsledky výzkumu o postojích české společnosti k Romům
a Židům a jak může škola tyto postoje ovlivňovat u žáků a studentů. Na základě rozhovorů s lektory a učiteli o tom, jak fungují ve třídách vzdělávací programy o menšinách, přináší autoři doporučení ke zlepšení výuky k toleranci. Publikace také přináší
přehled o dostupných vzdělávacích materiálech a institucionálním rámci vzdělávání
v ČR. Součástí publikace je také studie, která shrnuje výsledky sociologických šetření
z posledních dvaceti let o postojích české populace k Romům a Židům.

14. KALOUS, Jan – ZEMAN, Pavel (eds.): 1945. Konec války a obnova Československa. ÚSTR, Praha 2018, 320 s. (ISBN 978-80-88292-08-1).
kolektivní monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: Cílem publikace není podat vyčerpávající pohled na poslední rok druhé
světové války a první československé poválečné roky. S přihlédnutím k tematickému
zaměření Ústavu pro studium totalitních režimů je publikace v první „válečné“ části
zaměřena na politické směřování válečných událostí konce druhé světové války v Evropě i ve světě, na německou okupační politiku v protektorátu na konci války, domácí
i zahraniční odboj, samotný závěr války na území Čech, Moravy a Slezska, na Československo na mezinárodní scéně na sklonku války, pochody smrti na území Čech
a Moravy v posledních válečných měsících a na filmovou propagandu v protektorátu.
Náplní druhé „poválečné“ části jsou otázky spojené s obnovou československé státnosti po zániku protektorátu a Slovenského státu, budování poválečné ČSR a vytváření
československého bezpečnostního aparátu v prvním poválečném roce.
Devátým květnem 1945 sice skončila druhá světová válka, ale politické a ekonomicko-sociální a společenské změny vyvolané politicko-ekonomickou krizí třicátých let
dvacátého století a válečnými událostmi našly své vyústění v poválečném období.
Bez vědomí této kontinuity není možné správně pochopit poválečný vývoj nejen
v Československu, ale ani v globálním kontextu.

22. 4. 2018 20:42:54

15. Katalog publikací Ústavu pro studium totalitních režimů 2008–2018
katalog
Projekt: mimo projekty
Anotace: Aktualizovaný katalog publikací pro prezentaci činnosti Ústavu především na knižních veletrzích.

© Hza Bažant, Boris Jedinák

Ústav pro studium totalitních režimů
Siwiecova 2, 130 00 Praha 3
www.ustrcr.cz/publikace
info@ustrcr.cz
tel: 221 008 211

Publikace můžete zakoupit
na www.kosmas.cz
i v běžných knihkupectvích.
Rok vydání: 2018
Tisk: ????

16. KOKOŠKA, Stanislav (ed.): Obrana národa v dokumentech 1939–1942.
ÚSTR, Praha 2018, 318 s. (ISBN 978-80-88292-16-6).

edice dokumentů
Projekt: Obrána národa. Edice dokumentů
Anotace: Vojenská odbojová organizace Obrana národa začala vznikat hned
po okupaci českých zemí, kolem 20. března 1939. Její budování probíhalo velmi
rychle a v předvečer vypuknutí druhé světové války již disponovala ucelenou velitelskou strukturou a základním plánem pro zahájení ozbrojeného povstání. Zároveň
se věnovala zpravodajské činnosti, organizovala odchody dobrovolníků do zahraničních jednotek a podílela se na vydávání ilegálního tisku. Gestapo ji sice několikrát
citelně zasáhlo, ale její definitivní konec se přiblížil teprve na podzim 1941. Činnost
Obrany národa se fakticky uzavřela zatčením generála Bedřicha Homoly 31. prosince 1941 a symbolickou tečku v její historii přinesl 21. březen 1942, kdy štábní kapitán
Václav Morávek padl na Prašném mostě v Praze v boji s přesilou gestapa.
Edice přináší celkem 120 dokumentů, které pokrývají její činnost od května 1939
do března 1942. Pravděpodobně nejzajímavější část představují rozkazy a směrnice
z archivu Krajského velitelství Obrany národa v Hradci Králové, největší část tvoří
kurýrní zprávy a radiotelegrafické depeše dokumentující vzájemný styk mezi jejím
velením v Praze a vojenskými středisky zahraničního odboje a další velký celek představují zprávy pražské řídící úřadovny Gestapa.
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17. KOPAL, Petr a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda. ÚSTR – Casablanca, Praha 2018, 450 s., ISBN 978-80-88292-22-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-87292-44-0
(Casablanca).
kolektivní monografie
Projekt: Film a dějiny totalitních režimů
Anotace: Kolektivní monografie Film a dějiny 7. Propaganda zkoumá vztah propagandy a filmu/televize (1918–1989). Po úvodním oddílu zaměřeném na dějiny
(a samotný pojem) propagandy následují případové kapitoly, které se programově
vyhýbají notoricky známým tématům, příkladům sovětské a nacistické filmové propagandy, nebo se je pokoušejí nahlížet z jiné perspektivy: Distribuce a recepce sovětské klasiky/propagandy (Ejzenštejnových filmů, zvláště Křižníku Potěmkin /1925/)
v prvorepublikovém Československu. „Henleinovské“, ale i „baťovské“ pokusy o vlastní filmovou produkci. Mohl dokumentární film o německých a českých dějinách,
který si objednal Joseph Goebbels, nebýt politickou propagandou? Co tedy v roce
1940 (ne)natočil (později) slavný režisér Curt Oertel? Jakou „novou zbraň“ dostali
slovenští povstalci v roce 1944 ze Sovětského svazu? A proč si pro ni chodili do kina?
Co si lze nejspíše představit, když se řekne protektorát a propaganda? A jak toto spojení souvisí se sv. Václavem? Svůj oddíl tu mají „příklady z hraného filmu poválečného a normalizačního“. Zvláštní pozornost je také věnována filmovým reprezentacím
rozděleného světa po vypuknutí studené války, srovnání ideologicko-propagandistických postupů obou nepřátelských táborů. Poslední oddíl cílí na téma „televize
a propaganda“. Jedna z kapitol kupříkladu upozorňuje na (dnes už poněkud zasutý
a badateli zatím prakticky opomíjený) „největší propagandistický počin ČST v oblasti televizní publicistiky“ 80. let, jímž byl dokumentární seriál Kronika našeho života,
v oblasti dramatické tvorby srovnatelný se stále (naopak) známými 30 případy majora Zemana, natočenými o 10 let dříve.

18. KRESSA, František: Brno-střed Františka Kressy. Normalizační Brno II.
ÚSTR – Stilus Press – Moravské zemské muzeum, Brno 2018, 540 s., ISBN
978-80-88292-01-2 (ÚSTR), ISBN 978-80-87122-97-6 (Stilus Press), ISBN
978-80-7028-500-8 (MZM).
monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: Kniha fotografií významného brněnského autora Františka Kressy představí největší městskou část Brna v době normalizace. Pod názvem Brno-střed si
většina z nás představí brněnskou pěší zónu s přilehlými uličkami. Ale Brno-střed
má přes 60 tisíc obyvatel a je větší než některá krajská města – jako Jihlava nebo
Karlovy Vary. Kressova fotokniha představuje významnou část Brna v její komunistické provinčnosti a melancholické zanedbanosti, na niž jsme už skoro zapomněli.

19. KRESSA, František: Štatl Františka Kressy. Normalizační Brno III. ÚSTR
– Stilus Press – Moravské zemské muzeum, Brno 2018, 186 s., ISBN 978-8088292-03-6 (ÚSTR), ISBN 978-80-87122-96-9 (Stilus Press), ISBN 978-807028-498-8 (MZM).
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monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: Kressa reportážním způsobem ukazuje všednodenní realitu husákovské
normalizace: jak náročné bylo koupit banány nebo koupit mražený hrášek v 80. letech. Popisuje například, jak se během zásobovací krize v centru Brna prodávali
na ulicích i králíci z domácího chovu – „museli ale mít nožky nestažené, aby to
nebyly náhodou kočky“. Bizarnost doby normalizace už je jen historií, stejně jako
romanticky zanedbané město Brno, o němž se bez Kressových fotografií nechce
ani věřit, že tak někdy vypadalo. Zapomenuté negativy Františka Kressy měl autor
do loňského roku schované v banánové krabici pod postelí v ubytovně na Radlasu
v brněnském Bronxu, kde dosud žije.

20. KRESSA, František: Československá televize – studio Brno. Normalizační
Brno IV. ÚSTR – Stilus Press – Moravské zemské muzeum, Brno 2018, 274 s.,
ISBN 978-80-88292-02-9 (ÚSTR), ISBN 978-80-87122-95-2 (Stilus Press),
ISBN 978-80-7028-499-5 (MZM).
monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: Kniha ukazuje známé postavy z oblasti filmu a televizní tvorby v regionu jihovýchodní Moravy na fotografiích Františka Kressy. Unikátní soubor snímků
zachycuje natáčení zpravodajských a sportovních relací v době normalizace, stejně jako fotografie z natáčení v regionech nebo dnes už kuriózní záběry televizní
techniky. Kressa komentuje také poměry v médiích té doby a práci, která byla pro
něj únikem před normalizačními schématy, současně však husákovskou režimní
propagandu spoluutvářela.
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21. KUDRNA, Ladislav (ed.): Podhoubí undergroundu. ÚSTR, Praha 2018,
okud Ivan Martin Jirous v únoru
208 s. (ISBN 978-80-88292-17-3).
deﬁnoval český underground,
P1975

PODHOUBÍ UNDERGROUNDU

mohlo se tak stát pouze díky tomu, že
popsal něco, co již delší čas existovalo.

Žádné společenství nevznikne z ničeho,
kolektivní monografie
nevyroste na zelené louce. Ve skutečnosti
je zapotřebí vrátit se zpět o deset let, do
Projekt: Underground v regionech
doby, kdy nastávala postupná liberalizace neostalinského režimu, přinášející
Anotace: Pokud Ivan Martin Jirous v únoru 1975 definoval
český underground,
zásadní sociální a kulturní změny. Nastuse vůči establishmentu
mohlo se tak stát pouze díky tomu, že popsal něco, copující
již generace
delší čas
existovalo. Žádvymezovala různými způsoby. Mezi ty nejviditelnější – a nejhlasitější – patřila doné společenství nevznikne z ničeho, nevyroste na zelené
louce.
Ve skutečnosti je
slova exploze bigbeatových kapel a (tehdy) šokující móda mladých mužů: nošení
zapotřebí vrátit se zpět o deset let, do doby, kdy nastávala
postupná liberalizace
dlouhých vlasů. Nejen západní hudba,
překonávající železnou oponu pomocí
neostalinského režimu, přinášející zásadní sociální a rozhlasových
kulturnípřijízměny.
Nastupující
mačů, ale i literatura,
především beatnická, trvale ovlivgenerace se vůči establishmentu vymezovala různýmianilytozpůsoby.
Mezi ty nejviditelmentalitu mladých lidí. To vše se
odehrávalo na pozadí turbulentních menější – a nejhlasitější – patřila doslova exploze bigbeatových
kapel a (tehdy) šokující
zinárodních událostí.
móda mladých mužů: nošení dlouhých vlasů. Nejen západní hudba, překonávající železnou oponu pomocí rozhlasových přijímačů, ale i literatura, a to především
beatnická, trvale ovlivnily mentalitu mladých lidí. To vše se odehrávalo na pozadí
turbulentních mezinárodních událostí.

PODHOUBÍ
UNDERGROUNDU
Ladislav Kudrna (ed.)

22. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina (eds.): „Nechtění“ spoluobča-

né. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických,
národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989. ÚSTR

– Technická univerzita v Liberci, Praha – Liberec 2018, 256 s., ISBN 978-8088292-06-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-7494-421-5 (TUL).
kolektivní monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: „Chtěný“ či „nechtěný“ obyvatel té či oné země nebyl a není ani v soudobých dějinách abstraktní pojem. Existence občanů druhé kategorie je průvodním
znakem nedemokratických režimů, byť s jednotlivci či celými skupinami „nechtěných“ obyvatel jsme konfrontováni i ve vývoji demokratických zemí.
Publikace přináší studie věnované nejrůznějším skupinám „nechtěných“ obyvatel
v Československu od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu.
Její první část tvoří zamyšlení Roberta Kvačka nad obtížným postavením německých obyvatel po jejich nuceném transferu z Československa a studie Jana Rychlíka
analyzující proměnlivost kategorie československého „(pracujícího) lidu“. Druhý blok
tematizuje nelehký osud několika skupin obyvatel, jejichž „chtěnost“ či „nechtěnost“
byla podmíněna především národnostním původem, přičemž při jeho určování
často nehrálo roli subjektivní vnímání dotyčného. Nalezneme zde texty popisující situaci německého (Kateřina Portmann), maďarského (Štefan Šutaj), romského
(Helena Sadílková) a rusínského obyvatelstva (Dalibor Státník). Jakub Mlynář opírá
svůj text o vzpomínání osob židovského původu na holokaust. Ve třetí části se Matej Medvecký zabývá problematikou perzekuce v komunistickém Československu
a František Bártík využitím nesvobodných pracovních sil v uranovém průmyslu. Jan
Seidl charakterizuje přístup státu i veřejnosti k homosexuálům a Marcela Strouhalová si všímá osudů knih zabavených v poválečném Československu tzv. státně nespolehlivým (především německy mluvícím) osobám. Poslední, čtvrtý blok je vyhrazen textům, které se věnují „nechtěným“ obyvatelům z hlediska didaktiky a filmové
vědy. Jaroslav Pinkas reflektuje problematiku identity a s ní spojených hodnot v současném historickém vzdělávání, Petr Bednařík obrací pozornost k českému filmu
v období tzv. normalizace a Jan Bárta analyzuje část filmové tvorby Jana Procházky.

23. PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA Libor (eds.): Bezčasí. Československo v letech
1972–1977. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha –
Jsou malé dějiny v době bezčasí skutečně malými? Bezčasím
můžeme chápat období strnulosti a nehybné těžkopádnosti.

České Budějovice 2018, 568 s., ISBN 978-80-88292-24-1 (ÚSTR), ISBN 97880-87311-96-7 (Jihočeské muzeum).
Období, kdy staronové elity dusily slibně se rozvíjející občan
skou společnost. Období, kdy o kariéře člověka rozhodovala

jeho odpověď na otázku, zda 21. srpen 1968 znamenal interna
cionální pomoc. Období, kdy výrazní oponenti režimu byli

upozaďováni, umlčováni, odstraňováni na periferii společnosti
či sami raději volili emigraci – nebo k ní byli nuceni. Období,
kdy na politické šachovnici působila pouze jedna strana.

kolektivní monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: Jsou malé dějiny v době bezčasí skutečně malými? Bezčasím můžeme
chápat období strnulosti a nehybné těžkopádnosti. Období, kdy staronové elity
dusily slibně se rozvíjející občanskou společnost. Období, kdy o kariéře člověka rozhodovala jeho odpověď na otázku, zda 21. srpen 1968 znamenal internacionální
pomoc. Období, kdy výrazní oponenti režimu byli upozaďováni, umlčováni, odstraňováni na periferii společnosti či sami raději volili emigraci – nebo k ní byli nuceni.
Období, kdy na politické šachovnici působila pouze jedna strana.
Většina obyvatel tehdejšího Československa se v reakci na nové poměry stáhla
do soukromí, na své chalupy a ke svým koníčkům – což režimu vlastně vyhovovalo.
Vládnoucí komunistická strana sice po lidech požadovala účast na oficiálních slavnostech a akcích, jako byly oslavy různých výročí nebo „volby“, případně deklarativně vyslovenou podporu (Anticharta apod.) – o skutečně angažované občany však
zájem neměla.
A přece pozvolna vznikaly ostrůvky svobody. Vedle oficiální literatury se začal šířit
samizdat a filmová tvorba, na počátku 70. let tak zoufalá, se postupně osmělovala.
Připravovala se helsinská konference, která poté otevřela prostor obraně lidských
práv a Chartě 77. Malé, zdánlivě dílčí dějiny vstoupily na mezinárodní scénu, aby
připravily změnu dějin velkých.
Většina obyvatel tehdejšího Československa se v reakci na nové
poměry stáhla do soukromí, na své chalupy a ke svým koníč

kům – což režimu vlastně vyhovovalo. Vládnoucí komunistická
strana sice po lidech požadovala účast na oficiálních slavnos
tech a akcích, jako byly oslavy různých výročí nebo „volby“,

případně deklarativně vyslovenou podporu (Anticharta apod.) –
o skutečně angažované občany však zájem neměla.

A přece pozvolna vznikaly ostrůvky svobody. Vedle oficiální

literatury se začal šířit samizdat a filmová tvorba, na počátku
70. let tak zoufalá, se postupně osmělovala. Připravovala se
helsinská konference, která poté otevřela prostor obraně

lidských práv a Chartě 77. Malé, zdánlivě dílčí dějiny vstoupily
na mezinárodní scénu, aby připravily změnu dějin velkých.
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24. PINEROVÁ, Klára (ed.): Jáchymov – jeviště bouřlivého století. ÚSTR, Praha 2018, 432 s. (ISBN 978-80-87912-98-0).
kolektivní monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: Město Jáchymov představuje pomyslné jeviště, na kterém se odehrávala
řada zásadních scén charakteristických pro české dějiny dvacátého století. Na osudu
tohoto horského pohraničního města můžeme kupříkladu sledovat rozmach lázeňského letoviska, meziválečnou radikalizaci, poválečné vysídlení českých Němců a jejich postupné nahrazení „národně spolehlivým“ obyvatelstvem. Důležitou roli hrála
intenzívní těžba uranové rudy a využívání nucené práce vězňů. V sedmdesátých
a osmdesátých letech čekal město značný úpadek. S fenomény bouřlivého dvacátého století se Jáchymov dodnes těžce vyrovnává. Čtyřiadvacet historiků, literárních
vědců, kunsthistoriků, antropologů a zástupců dalších vědních disciplín se ve svých
studiích zamýšlí nad dějinami Jáchymovska a nabízí různé přístupy k historickým
událostem a jejich interpretaci.

25. REISCH, Alfred A.: Horké knihy ve studené válce. Program tajné distribuce knih ze Západu za železnou oponu financovaný CIA. ÚSTR, Praha 2018,
456 s. (ISBN 978-80-87912-97-3).

překlad monografie z anglického jazyka
Projekt: mimo projekty
Anotace: Horké knihy ve studené válce popisují málo známý program tajné distribuce knih do východní Evropy, který financovala CIA. Mezi lety 1957 a 1970 byl knižní
program jedním z nejefektivnějších způsobů pronikání za železnou oponu, západní
publikace se díky němu dostaly k tisícům lidí v sovětském bloku včetně Československa. Americký politolog maďarského původu Alfred A. Reisch (1931–2013) založil svou studii na důkladném výzkumu archivů, ale i na vlastní zkušenosti zaměstnance tohoto programu.
Z angličtiny přeložila Petruška Šustrová.

26. SLÁNSKÁ, Josefa: Zpráva o mém muži. ÚSTR – Nakladatelství JOTA, Praha 2018, 256 s., ISBN 978-80-88292-12-8 (ÚSTR), ISBN 978-80-7565-412-0
(JOTA).
monografie
Projekt: mimo projekty
Anotace: Zpráva o mém muži je otřásajícím svědectvím o době, ve které se za velké
ideály skryly i ty nejtěžší zločiny. Tentokrát se nejedná o pohled „jasné oběti“, ale
manželky jednoho z těch, kteří obludnou mašinerii pomáhali budovat, aby nakonec
skončili na jejím popravišti. Vzpomínky Josefy Slánské, manželky generálního tajemníka KSČ, nás zavedou na demonstrace ve třicátých letech 20. století, do emigrace
v Moskvě, ale i do Československa poválečné doby. Bez servítků a idealizace před
čtenářem předestírají realitu doby a vnitřního fungování strany, jejíž nástup k moci
u nás předznamenal realitu života prakticky celé druhé poloviny minulého století.
Rudolf Slánský byl ve vykonstruovaném procesu s protistátním spikleneckým centrem odsouzen k trestu smrti a 3. prosince 1952 v Praze oběšen.
Knihu Zpráva o mém muži napsala Josefa Slánská v roce 1963, o pět let později byla
připravena k tisku, avšak její vydání bylo v roce 1969 zastaveno.
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27. STÁREK, František Čuňas – VALENTA, Martin: Podzemní symfonie Plastic
People. ÚSTR – Argo, Praha 2018, 376 s., ISBN 978-80-88292-04-3 (ÚSTR),
ISBN 978-80-257-2522-1 (Argo).

monografie
Projekt: Underground v regionech
Anotace: Kniha Podzemní symfonie Plastic People zachycuje osud rockové skupiny
The Plastic People of the Universe na pozadí politického vývoje v šedesátých až
osmdesátých letech minulého století – od vzniku kapely v době importu psychedelického rocku do Československa a formování prvních konceptů kulturní opozice
přes kontext politicky orientovaného disentu, především Charty 77, až po podrobný
popis rozpadu skupiny v druhé polovině osmdesátých let.
Autoři staví zejména na primárních pramenech, leckdy zatím nepublikovaných: např.
na kronikách Plastic People, rozsáhlých pamětnických rozhovorech vedených se členy
a přáteli kapely (Brabec, Brabenec, Janíček, Kabeš, Michl, Placák, Wilson aj.) či dobových
písemnostech jednotlivých aktérů (v samizdatech, soukromé korespondenci, denících
apod.); zároveň „vytěžují“ archivní prameny nejen z provenience Státní bezpečnosti (Archiv bezpečnostních složek, Národní archiv aj.). Výsledkem je zasvěcené pojednání o legendární undergroundové skupině a její době; pojednání, které přináší mnoho nového
a leckteré dobře známé skutečnosti nasvěcuje z dosud neznámých úhlů.

28.–30. ŠÍCHA, Jan: s (ne)lidskou tváří?! 1938–1989; with an (in)human
face?! 1938–1989; mit (un-)menschlichem Antlitz?! 1938–1989. ÚSTR –
Národní galerie, Praha 2018, 256 s., ISBN 978-80-88292-19-7 (ÚSTR, česky),
ISBN 978-80-7035-706-4 (NG, česky), ISBN 978-80-88292-21-0 (ÚSTR, německy), ISBN 978-80-7035-708-8 (NG, německy), ISBN 978-80-88292-20-3
(ÚSTR, anglicky), ISBN 978-80-7035-707-1 (NG, anglicky).
monografie v českém, anglickém a německém jazyce
Projekt: mimo projekty
Anotace: Vizuální publikace, která zpřítomňuje dobu nesvobody. Kniha obsahuje
výběr reprodukcí uměleckých děl z let 1938–1989 a jejich kunsthistorickou interpretaci. Z naprosté většiny jsou zde reprodukována díla, která ve své době nebyla
výrazem oficiální kulturní politiky státu. Další rovinou výpovědi jsou dobové dokumenty, zejména plakáty a fotografie od Dagmar Hochové, Pavla Štecha a Zdeňka
Tmeje. Čas nesvobody kniha dále zachycuje v dobových textech, od básnických až
po politické. Pro uměleckou tvorbu byla v době nesvobody nejpříznivější šedesátá
léta. Těm je věnována zvláštní pozornost.

31. TICHÝ, Martin: Čelem k masám? Tvůrčí ohlédnutí za únorem 1948. ÚSTR
– Plzeňská filharmonie – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU,
Praha 2018, 44 s.
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publikace ke kulturnímu večeru
Projekt: mimo projekty
Anotace: K připomenutí únorových událostí před 70 lety vznikl unikátní komponovaný večer, na jehož pořádání se spojilo několik institucí: Český rozhlas Vltava
(který průběh vysílal přímým přenosem), Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
(na její půdě se program odehrál), Plzeňská filharmonie a ÚSTR. Základem byl koncert, který začal netradičně ukázkami několika budovatelských skladeb, hlavní náplň
ovšem tvořily kompozice skladatelů, kteří měli s komunistickým režimem problémy.
ÚSTR k této příležitosti vydal stejnojmennou publikaci, věnovanou mimo jiné dopadům února 1948 na českou hudbu.

32. TICHÝ, Martin: Nejen Mnichov 1938. Umělci proti době, vzepření se vůči
osudu! ÚSTR – Plzeňská filharmonie – Fakulta designu a umění Ladislava
Sutnara ZČU, Praha 2018, 56 s.

publikace ke kulturnímu večeru
Projekt: mimo projekt
Anotace: Osmdesáté výročí podpisu mnichovské dohody připomněl Ústav pro
studium totalitních režimů mimo jiné koncertním projektem Nejen Mnichov 1938
– Umělci proti době, vzepření se vůči osudu!, který byl připraven ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské
univerzity v Plzni.
Plzeňská filharmonie představila kompozice, v nichž skladatelé reagovali na ohrožení ze strany nacistického Německa v roce 1938, a připomněla také vzepětí kultury
v období protektorátu. Autor průvodního slova historik Martin Tichý z ÚSTR seznámil návštěvníky s dějinnými souvislostmi, jež ovlivňovaly tvorbu soudobých skladatelů, spisovatelů i výtvarníků. Umělci z Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara
ZČU koncert obohatili o vizuální rozměr.
ÚSTR k této příležitosti vydal stejnojmennou publikaci.

33. VALENTA, Martin: Die Revolution auf der Tagesordnung. Die Kritische
Theorie der Frankfurter Schule und ihre Gesellschaftsrezeptionen. ÚSTR –
Europäischer Universitätsverlag, Bochum 2018, 405 s., ISBN 978-80-8829209-8 (ÚSTR), ISBN 9783865150714 (Europäischer Universitätsverlag).
překlad monografie do německého jazyka
Projekt: Hnutí 1968 v Československu a západním Německu: komparativní analýza
Anotace: In dem vorliegenden Werk werden die Beziehungen der Kritischen
Theorie der Frankfurter Schule (u. a. Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Erich
Fromm, Max Horkheimer) und der westdeutschen Neunen Linken untersucht.
Die Entstehung und Anfangsphase des neomarxistischen Denkens in Europa
wird vorgestellt und sein Einfluss auf die Neue Linke, Rote Armee Fraktion und die
Grünen im Gründungsjahr (1980) analysiert. Die Untersuchung ergibt, dass die Kritische Theorie die Neue Linke anfangs (1962–65) stark prägte, ihr Einfluss später
(1967–69) aber zurückging und schließlich in Ablehnung umschlug. Als Vorbilder
wirkten stattdessen traditionelle Revolutionäre wie Mao Zedong oder Che Guevara.
Auf diese bezog sich auch die RAF, ohne die Kritische Theorie der Frankfurter Schule
zu berücksichtigen. Umso deutlicher fand die Kritische Theorie hingegen Einzug in
das politische Programm der Grünen. Insgesamt ergibt sich daraus, dass die Kritische Theorie zur Modernisierung des Marxismus und der linken Denkmodelle des
20. Jahrhunderts wesentlich beitrug, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis.

Nejen Mnichov 1938
Umělci proti době, vzepření se vůči osudu!
Společný projekt Plzeňské filharmonie,
Ústavu pro studium totalitních režimů,
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni
a Českého rozhlasu Vltava
26. září 2018

2018, 240 s., ISBN 978-80-88292-10-4 (ÚSTR), ISBN 978-80-86615-57-8 (Katolický týdeník).
kolektivní monografie
Projekt: Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1938–1989)
Anotace: Kniha sleduje životní osudy arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana a představuje ho jako aktivního účastníka dramatických dějin
20. století. Přibližuje jeho charakter, hodnoty a úctu k morálním principům, jež ho
dostaly do konfliktu s totalitní mocí.
V pátek 19. dubna 2018 se uskutečnila ve Vatikánské bazilice translace
Nejprve prošel nacistickými věznicemi a koncentračním
a právě
v těchto
ostatků arcibiskupatáborem
pražského a primase
českého Josefa
kardinála
Berana (29. 12. 1888 – 17. 5. 1969). V následujících dnech se naplnila
jeho poslední Po
vůle aválce
rakev s ostatky
byla uloženapražským
do sarkofágu
místech utrpení se naplno projevilo jeho ryzí křesťanství.
byl zvolen
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Spolu s návratem tohoto
exulanta chceme
nejenvjeho
životní příběh,
ale
arcibiskupem. Stál v čele domácí katolické církvevelkého
ve chvíli,
kdypřipomenout
se moci
zemi
chopili
také osobní kvality a postoje, jež zastával jako reprezentant domácího
katolického duchovenstva a které ho dostaly do konfliktu s nacistickým
komunisté. Ti charismatického arcibiskupa nejprve
šestnáct
let
internovali
a
poté
vyi komunistickým režimem. Z těchto střetů vyšel jako morální autorita
působící daleko za hranicemi své církve i vlasti.
kázali do exilu. Tolik se obávali jeho vlivu a obliby
ve společnosti, že nedovolili jeho
návrat do vlasti ani po smrti. Z vůle papeže Pavla VI. byly ostatky kardinála Berana
22. května 1969 uloženy v bazilice sv. Petra v Římě a setrvaly tam až do 19. dubna
2018, kdy byly slavnostně vyzdviženy a převezeny do katedrály sv. Víta v Praze.
Publikace obsahuje řadu dosud nepublikovaných fotografií a také eseje a reflexe
našich církevních a státních představitelů, kteří se zamýšlejí nad osobností kardinála
Berana a jeho odkazem pro dnešní dobu.

ŽIVOT JOSEFA KARDINÁLA BERANA
A JEHO SLAVNÝ NÁVRAT DO VLASTI

34. VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Nebezpečný kardinál. Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti. ÚSTR – Katolický týdeník, Praha

Nebezpečný kardinál
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Stanislava Vodičková (ed.)

Nebezpečný kardinál
ŽIVOT JOSEFA KARDINÁLA BERANA
A JEHO SLAVNÝ NÁVRAT DO VLASTI

35. VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa
kardinála Berana. ÚSTR – Centrum demokracie a kultury, Praha 2018, 2.,
doplněné vydání, 416 s., ISBN 978-80-87912-67-6 (ÚSTR), ISBN 978-807325-452-0 (CDK).

monografie
Projekt: Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1938–1989)
Anotace: Publikace se věnuje osudu Josefa kardinála Berana (1888–1969) v kontextu moderních dějin 20. století. Přibližuje ho jako člověka pevně ukotveného
v křesťanských hodnotách, který vzdoroval dvěma totalitním režimům – v době
nacistické okupace se stal vězněm v koncentračním táboře Dachau a v době komunistického panství prošel postupně „domácím vězením“, čtrnáctiletou internací
pod dohledem StB a nakonec vyhoštěním z vlasti bez možnosti návratu. Beranovy životní etapy jsou v knize doplněny množstvím dobových fotografií a archiválií,
z nichž většina nebyla dosud publikována. Součástí monografie je také nosič CD
s autentickou nahrávkou jeho vzpomínek.
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Biografický slovník vedoucích
funkcionářů KSČ (1921–1989)

Anev, Petr,
Bílý, Matěj

Slovník: ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích
funkcionářů KSČ (1921–1989). ÚSTR – Academia, Praha 2018, 732 s. a 660 s.,
ISBN 978-80-88292-14-2 (ÚSTR, 1. díl: A–K), ISBN 978-80-200-2960-7
(Academia, 1. díl: A–K); ISBN 978-80-88292-15-9 (ÚSTR, 2. díl: L–Z),
ISBN 978-80-200-2973-7 (Academia, 2. díl: L–Z).

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

Pažout, Jaroslav

Studie: PAŽOUT, Jaroslav: Použití násilí při protirežimních aktivitách
během tzv. normalizace. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 2, s. 25–35
(ISSN 1802-8241).

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

Cholínský, Jan

Edice dokumentů: CHOLÍNSKÝ, Jan: Český národní výbor v Londýně proti
vládám československé Národní fronty (vybrané dokumenty z let 1945–
1947). Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1), s. 288–359 (ISSN 1804-1612).

Cholínský, Jan

Studie: CHOLÍNSKÝ, Jan: Pokusy českého exilu o politické sjednocení
a kontakty se Světovým kongresem Slováků. In: JAŠEK, Peter: Svetový
kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu. ÚPN, Bratislava
2018, 328 s. (ISBN 9788089335831).

Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací
a veřejný problém

Pinkas, Jaroslav

Kapitola v kolektivní monografii: PINKAS, Jaroslav: Obrazy průmyslového
města. Filmová propaganda v Baťových službách. In: KOPAL, Petr a kol.:
Film a dějiny 7. Propaganda, ÚSTR – Casablanca, Praha 2018, s. 104–143,
ISBN 978-80-88292-22-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-87292-44-0 (Casablanca).

Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací
a veřejný problém

Pinkas, Jaroslav

Studie: PINKAS, Jaroslav: Třetí odboj v didaktické perspektivě. Paměť
a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 30–42 (ISSN 1802-8241).

Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací
a veřejný problém

Veselá, Michaela

Studie: VESELÁ, Michaela: Obrazy února 1948 v normalizační
kinematografii a dnes. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 43–55
(ISSN 1802-8241).

Dějiny státobezpečnostních složek v letech
1945–1953

Kalous, Jan

Kapitola ve sborníku: KALOUS, Jan: Události roku 1968 a jejich dopad
na život velitele Pohraniční stráže generálmajora Ing. Karla Peprného –
několik poznámek. In: VANĚK, Pavel (ed.): Ochrana státní hranice a rok 1968.
Bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let. Technické
muzeum v Brně, Brno 2018, s. 62–65 (ISBN 978-80-87896-59-4).

Dějiny státobezpečnostních složek v letech
1969–1989

Vilímek, Tomáš

Studie: VILÍMEK, Tomáš: Pražské jaro a reakce východoněmecké
společnosti. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 2, s. 3–14 (ISSN 1802-8241).

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

Plachá Pavla

Studie: PLACHÁ, Pavla: Černé a zelené trojúhelníky. Perzekuce a recepce
skupiny asociálních a kriminálních vězňů na příkladu žen deportovaných
z českého území do Ravensbrücku. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1),
s. 38–65 (ISSN 1804-1612).

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

Plachá, Pavla

Studie: PLACHÁ, Pavla: Osvobozený transport. Příběh pomoci vězňům
z transportu smrti ve světle historických pramenů. Paměť a dějiny, 2018,
roč. 12, č. 1, s. 70–82 (ISSN 1802-8241).

Dokumentace politických represí
v Sovětském svazu

Černoušek, Štěpán

Rozhovor: ČERNOUŠEK, Štěpán: „Putin si myslí, že je spasitelem Ruska.“
S Janem Račinským, novým předsedou vedení Mezinárodního Memoriálu.
Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 3, s. 40–46 (ISSN 1802-8241).

Dokumentace politických represí
v Sovětském svazu

Černoušek, Štěpán

Studie: ČERNOUŠEK, Štěpán: Souboj o výklad sovětských represí. Stručná
historie sdružení Memorial na pozadí jeho vztahu s ruským státem. Paměť
a dějiny, 2018, roč. 12, č. 3, s. 14–24 (ISSN 1802-8241).

Dokumentace politických represí
v Sovětském svazu

Dvořák, Jan

Edice dokumentů: DVOŘÁK, Jan: Zatčení a odsouzení Pravomila Raichla
v SSSR. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 3, s. 47–55 (ISSN 1802-8241).

Český exilový politický aktivismus a politická
publicistika mimo Radu svobodného
Československa v letech 1948–1968
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Publikační činnost zaměstnanců Ústavu
Projekt

Autor

Název

Dokumentace politických represí
v Sovětském svazu

Dvořák, Jan,
Formánek, Jaroslav,
Hradilek, Adam

Monografie: DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam:
Čechoslováci v Gulagu II. Příběhy krajanů popravených či vězněných
v Sovětském svazu. ÚSTR – Česká televize, Praha 2018, 224 s., ISBN 978-8088292-13-5 (ÚSTR), ISBN 978-80-7404-311-6 (Česká televize).

Dokumentace popravených z politických
důvodů (1948–1989)

Mallota, Petr

Studie: MALLOTA, Petr: MAPAŽ – příběh odbojové organizace z roku 1949.
Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 3–18 (ISSN 1802-8241).

Dokumentace popravených z politických
důvodů (1948–1989)

Mallota, Petr

Studie: MALLOTA, Petr: Střetnutí příslušníků Pohraniční stráže s kurýrem
Josefem Maškem aneb neznámý příběh ze Šumavy padesátých let
v dobových souvislostech. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1),
s. 190–221 (ISSN 1804-1612).

Dokumentace popravených z politických
důvodů (1948–1989)

Mallota, Petr

Studie: MALLOTA, Petr: „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“
Květoslav Prokeš a jeho místo v protikomunistickém odboji. Paměť a dějiny,
2018, roč. 12, č. 2, s. 83–94 (ISSN 1802-8241).

Dokumentace popravených z politických
důvodů (1948–1989)

Mallota, Petr

Studie: MALLOTA, Petr: „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“
Květoslav Prokeš a jeho místo v protinacistickém odboji. Paměť a dějiny,
2018, roč. 12, č. 1, s. 97–105 (ISSN 1802-8241).

Hoření, Karina

Závěrečná zpráva: HOŘENÍ, Karina a kol.: Co si myslíš o... Předsudky v české
společnosti a jak s nimi účinně pracovat ve škole. ÚSTR – Sociologický ústav
AV ČR, Praha 2018, 224 s., ISBN 978-80-87912-86-7 (ÚSTR), ISBN 978-807330-321-1 (SOÚ AV ČR).

Kopal, Petr

Kapitola v kolektivní monografii: KOPAL, Petr: Agenti a emigranti. Rakouský
střípek v mozaice negativní propagandy ČST v 70. a 80. letech. In: TÝŽ
a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda. ÚSTR – Casablanca, Praha 2018,
s. 358–362, ISBN 978-80-88292-22-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-87292-44-0
(Casablanca).

Film a dějiny totalitních režimů

Kopal, Petr

Kapitola v kolektivní monografii: KOPAL, Petr: De propaganda (O tom,
co je třeba rozšiřovat). In: TÝŽ a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda. ÚSTR
– Casablanca, Praha 2018, s. 8–17, ISBN 978-80-88292-22-7 (ÚSTR),
ISBN 978-80-87292-44-0 (Casablanca).

Film a dějiny totalitních režimů

Kopal, Petr

Kolektivní monografie: KOPAL, Petr a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda.
ÚSTR – Casablanca, Praha 2018, 450 s., ISBN 978-80-88292-22-7 (ÚSTR),
ISBN 978-80-87292-44-0 (Casablanca).

Film a dějiny totalitních režimů

Kopal, Petr

Kapitola v kolektivní monografii: KOPAL, Petr: Nejdůležitější bedna
(Televize a dějiny). In: TÝŽ a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda. ÚSTR –
Casablanca, Praha 2018, s. 323–328, ISBN 978-80-88292-22-7 (ÚSTR),
ISBN 978-80-87292-44-0 (Casablanca).

Film a dějiny totalitních režimů

Kopal, Petr

Kapitola v kolektivní monografii: KOPAL, Petr: Obrazy euforie i hrůzy.
Filmová propaganda v 50. letech. In: TÝŽ a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda.
ÚSTR – Casablanca, Praha 2018, s. 255–266, ISBN 978-80-88292-22-7
(ÚSTR), ISBN 978-80-87292-44-0 (Casablanca).

Film a dějiny totalitních režimů

Kopal, Petr

Kapitola v kolektivní monografii: KOPAL, Petr: Protektorát a propaganda.
Několik střípků o úloze filmu v době nacistické okupace. In: TÝŽ a kol.:
Film a dějiny 7. Propaganda. ÚSTR – Casablanca, Praha 2018, s. 179–190,
ISBN 978-80-88292-22-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-87292-44-0 (Casablanca).

Kopal, Petr

Kapitola v monografii: KOPAL, Petr: Protektorát a propaganda. Poznámky
o úloze filmu v době nacistické okupace. In: KALOUS, Jan – ZEMAN, Pavel
(eds.): 1945. Konec války a obnova Československa. ÚSTR, Praha 2018,
s. 150–157 (ISBN 978-80-88292-08-1).

Valenta, Martin

Překlad monografie: VALENTA, Martin: Die Revolution auf der Tagesordnung.
Die Kritische Theorie der Frankfurter Schule und ihre Gesellschaftsrezeptionen.
ÚSTR – Europäischer Universitätsverlag, Praha – Bochum 2018, 405 s.,
ISBN 978-80-88292-09-8 (ÚSTR), ISBN 9783865150714 (Europäischer
Universitätsverlag).

Eliminace anticiganismu a antisemitismu
v českých školách

Film a dějiny totalitních režimů

Film a dějiny totalitních režimů

Hnutí 1968 v Československu a západním
Německu: komparativní analýza
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Hnutí 1968 v Československu a západním
Německu: komparativní analýza

Valenta, Martin

Kapitola v kolektivní monografii: VALENTA, Martin: Pojem underground
v tisku konce šedesátých let. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Podhoubí
undergroundu. ÚSTR, Praha 2018, s. 82–121 (ISBN 978-80-88292-17-3).

Mimo projekty

Bárta, Milan

Edice dokumentů: BÁRTA, Milan: Sedm pražských dnů Ivo Masaříka.
Deníkové záznamy o invazi armád Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu
1968. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1), s. 360–392 (ISSN 1804-1612).

Mimo projekty

Jiráková, Edita

Studie: JIRÁKOVÁ, Edita: Poslední adresa připomíná české oběti u nás
i v Rusku. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 3, s. 25–28 (ISSN 1802-8241).

Mimo projekty

Kalous, Jan

Kolektivní monografie: KALOUS, Jan – ZEMAN, Pavel (eds.):
1945. Konec války a obnova Československa. ÚSTR, Praha 2018,
320 s. (ISBN 978-80-88292-08-1).

Mimo projekty

Pažout, Jaroslav

Kolektivní monografie: PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina (eds.):
„Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných
či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných
důvodů v letech 1945–1989. ÚSTR – Technická univerzita v Liberci, Praha –
Liberec 2018, 256 s., ISBN 978-80-88292-06-7 (ÚSTR),
ISBN 978-80-7494-421-5 (TUL).

Mimo projekty

Pinerová, Klára

Kolektivní monografie: PINEROVÁ, Klára (ed.): Jáchymov – jeviště bouřlivého
století. ÚSTR, Praha 2018, 432 s. (ISBN 978-80-87912-98-0).

Mimo projekty

Pinerová, Klára

Studie: 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, roč. 67, č. 1 (ISSN 0948-8294).

Mimo projekty

Placák, Petr

Recenze: PLACÁK, Petr: Kolaborace jako konstitutivní prvek národní
existence. Kritická reakce na knihu M. Pullmana a P. Koláře: Co byla
normalizace? Revue Babylon, 2018, roč. 27, č. 4.

Rokoský, Jaroslav

Rozhovor: HALLA, Josef – ROKOSKÝ, Jaroslav: Kus života za to stojí.
S Martinem Vadasem o rodinné tradici přervané komunistickým převratem
a dráze filmového dokumentaristy, který mapuje příběhy odpůrců,
pachatelů i obětí totalitního bezpráví. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4,
s. 66–77 (ISSN 1802-8241).

Mimo projekty

Svoboda, Libor

Kolektivní monografie: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Bezčasí.
Československo v letech 1972–1977. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích, Praha – České Budějovice 2018, 568 s., ISBN 978-80-8829224-1 (ÚSTR), ISBN 978-80-87311-96-7 (Jihočeské muzeum).

Mimo projekty

Tichý, Martin

Publikace ke kulturnímu večeru: TICHÝ, Martin: Čelem k masám? Tvůrčí
ohlédnutí za únorem 1948. ÚSTR – Plzeňská filharmonie – Fakulta designu
a umění Ladislava Sutnara ZČU, Praha – Plzeň 2018, 44 s.

Mimo projekty

Tichý, Martin

Publikace ke kulturnímu večeru: TICHÝ, Martin: Nejen Mnichov 1938. Umělci
proti době, vzepření se vůči osudu! ÚSTR – Plzeňská filharmonie – Fakulta
designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Praha – Plzeň 2018, 56 s.

Nacistický bezpečnostní aparát a SS
v Protektorátu Čechy a Morava II

Plachá, Pavla,
Vajskebr, Jan

Edice dokumentů: PLACHÁ, Pavla – VAJSKEBR, Jan: Spejbl a Hurvínek
v hledáčku pražského Sicherheitsdienstu. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1,
s. 55–60 (ISSN 1802-8241).

Nacistický bezpečnostní aparát a SS
v Protektorátu Čechy a Morava II

Vajskebr, Jan

Studie: KRČMÁŘ, Dalibor – VAJSKEBR, Jan: Ohlas stalingradské bitvy
v protektorátním veřejném mínění. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1,
s. 3–15 (ISSN 1802-8241).

Vajskebr, Jan

Studie: MAJEWSKI, Piotr M. – VAJSKEBR, Jan: Bezpečnostní situace
v Generálním gouvernementu. Pokus o kvantitativní analýzu na základě
německých policejních statistik. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1),
s. 66–97 (ISSN 1804-1612).

Mimo projekty

Nacistický bezpečnostní aparát a SS
v Protektorátu Čechy a Morava II
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Nacistický bezpečnostní aparát a SS
v Protektorátu Čechy a Morava II

Vajskebr, Jan

Rozhovor: VAJSKEBR, Jan: Co se stalo s těly hrdinů? Rozhovor s Jaroslavem
Čvančarou. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 36–48 (ISSN 1802-8241).

Nacistický bezpečnostní aparát a SS
v Protektorátu Čechy a Morava II

Zumr, Jan

Studie: ZUMR, Jan: Karl Raschka. Životní osudy vedoucího exekutivního
oddělení zlínského Gestapa. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 61–69
(ISSN 1802-8241).

Nacistický bezpečnostní aparát a SS
v Protektorátu Čechy a Morava II

Zumr, Jan

Studie: ZUMR, Jan: Emanuel Sladek. Neznámý čelný funkcionář SS
v Protektorátu Čechy a Morava. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1),
s. 12–37 (ISSN 1804-1612).

Nové sakrální stavby

Sklenář, Michal

Studie: SKLENÁŘ, Michal: „Dávám se cele k disposici k pastoraci
v pohraničí.“ Snahy o poválečnou obnovu a personální situace litoměřické
diecéze po druhé světové válce. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1),
s. 130–159 (ISSN 1804-1612).

Nové sakrální stavby

Sklenář, Michal

Studie: SKLENÁŘ, Michal: Kníže, apoštolové, abatyše: vztah katolické
konfesionální a české národní identity a paměti v podzimních státních
svátcích České republiky. Historie – Otázky – Problémy, 2018, č. 1,
s. 174–196 (ISSN 1804-1132).

Obrana národa. Edice dokumentů

Kokoška, Stanislav

Edice dokumentů: KOKOŠKA, Stanislav (ed.): Obrana národa v dokumentech
1939–1942. ÚSTR, Praha 2018, 318 s. (ISBN 978-80-88292-16-6).

Jindra, Martin

Studie: JINDRA, Martin: Rehabilitace v Církvi československé (husitské).
In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Jaro ’68 a nástup normalizace.
Československo v letech 1968–1971. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích, Praha 2017, s. 217–224, ISBN 978-80-87912-99-7 (ÚSTR),
ISBN 978-80-87311-87-5 (Jihočeské muzeum).

Jindra, Martin

Studie: JINDRA, Martin: Historie Církve československé (husitské)
ve Lnářích a okolí. In: ČERVENKA, Vladimír a kol.: Lnáře 1318–2018. Kapitoly
z historie. Obec Lnáře – Blatenská tiskárna, Lnáře 2018, s. 147–164
(ISBN 978-80-87603-08-6).

Jindra, Martin

Studie: JINDRA, Martin: Kritické momenty Církve československé (husitské)
v letech 1938–1945. In: VANÍČEK, Jiří (ed.): Církev československá husitská
ke 100. výročí republiky. Sborník přednášek. CČSH, Praha 2018, s. 31–38
(ISBN 978-80-7000-202-5).

Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu
a komunismu (1939–1989)

Jindra, Martin

Studie: JINDRA, Martin: Persecution and Resistance Activity of Czech
Orthodox Church Believers during the Nazi Occupation. Sobornost
Incorporating Eastern Churches Review, 2018, Volume 40, Issue 1, s. 31–59
(ISSN 0012-8740).

Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu
a komunismu (1939–1989)

Vodičková,
Stanislava

Monografie: VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Nebezpečný kardinál. Život Josefa
kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti. ÚSTR – Katolický týdeník,
Praha 2018, 240 s., ISBN 978-80-88292-10-4 (ÚSTR), ISBN 978-80-86615-57-8
(Katolický týdeník).

Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu
a komunismu (1939–1989)

Vodičková,
Stanislava

Monografie: VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis
Josefa kardinála Berana. ÚSTR – Centrum demokracie a kultury, Praha
2018, 2., doplněné vydání, 416 s., ISBN 978-80-87912-67-6 (ÚSTR),
ISBN 978-80-7325-452-0 (CDK).

Opus Bonum

Placák, Petr

Studie: PLACÁK, Petr: Rok 1978 jako bod obratu. Výročí let 1918, 1948
a 1968 na půdě exilového Opus Bonum. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 2,
s. 120–128 (ISSN 1802-8241).

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

Bušková, Kristýna,
Louč, Michal,
Pinerová, Klára

Rozhovor: BUŠKOVÁ, Kristýna – LOUČ, Michal – PINEROVÁ, Klára: Cizincem
v normalizačním vězení. Rozhovor s Danielem Langhansem, odsouzeným
roku 1984 k desetiměsíčnímu trestu za pašování kopírovacího stroje
do Československa. Securitas Imperii, 2018, č. 33 (2018/2), s. 212–227
(ISSN 1804-1612).

Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu
a komunismu (1939–1989)

Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu
a komunismu (1939–1989)

Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu
a komunismu (1939–1989)
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Proměny vězeňství v českých zemích
v letech 1965–1992. Systémové
a individuální adaptace

Louč, Michal

Studie: LOUČ, Michal: Vězeňství v českých zemích v 70.–80. letech
20. století pohledem pamětníků. Securitas Imperii, 2018, č. 33 (2018/2),
s. 30–49 (ISSN 1804-1612).

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

Pinerová, Klára

Kapitola ve sborníku: PINEROVÁ, Klára: Tendence ve vězeňství v období
tzv. normalizace a skutečnost. In: PETR, Miroslav (ed.): Podmínky politických
vězňů v období pozdního socialismu. Sborník semináře k 30. výročí
tragické smrti Pavla Wonky. Miroslav Petr, Hradec Králové 2018, s. 16–22
(ISBN 978-80-270-4652-2).

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

Pinerová, Klára

Studie: PINEROVÁ, Klára: Profesionalizace a modernizace vězeňství
v období tzv. normalizace a úskalí jejich uplatňování v praxi. Securitas
Imperii, 2018, č. 33 (2018/2), s. 10–28 (ISSN 1804-1612).

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

Pinerová, Klára

Edice dokumentů: PINEROVÁ, Klára: Cizinci v nápravně výchovných
ústavech v letech 1968–1989. Securitas Imperii, 2018, č. 33 (2018/2),
s. 174–210 (ISSN 1804-1612).

Protikomunistické letáky a tiskoviny
v totalitním Československu 1948–1953

Jindra, Martin

Studie: JINDRA, Martin: Nezapomenutelný frajer František Zahrádka. Paměť
a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 122–123 (ISSN 1802-8241).

Protikomunistické letáky a tiskoviny
v totalitním Československu 1948–1953

Jindra, Martin

Edice místa paměti: JINDRA, Martin: Převaděčská trasa Františka Zahrádky.
Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 133–134 (ISSN 1802-8241).

Protikomunistické letáky a tiskoviny
v totalitním Československu 1948–1953

Jindra, Martin

Edice dokumentů: JINDRA, Martin: Ilegální tiskoviny pod Svatou Horou.
Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 78–94 (ISSN 1802-8241).

Protikomunistické letáky a tiskoviny
v totalitním Československu 1948–1953

Mallota, Petr

Studie: MALLOTA, Petr: MAPAŽ – příběh odbojové organizace z roku 1949.
Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 3–18 (ISSN 1802-8241).

Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ
v Československu 1945–1956, regionální
komparace

Lóži, Marián

Kapitola v monografii: LÓŽI, Marián: A Case Study of Power Practices: The
Czechoslovak Stalinist Elite at the Regional Level (1948–1951). In: BLAIVE,
Muriel (ed.): Perceptions of Society in Communist Europe. Bloomsbury
Academic, London – New York 2018, 264 s. (ISBN 9781350051720).

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

Lóži, Marián

Studie: LÓŽI, Marián: Hledání nepřátel uvnitř KSČ. Fóra, aktéři a konfliktní
témata vnitrostranické komunikace v regionální perspektivě (podzim
1950 – jaro 1951). Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1), s. 222–249 (ISSN
1804-1612).

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

Šlouf, Jakub

Studie: ŠLOUF, Jakub: Okradená strana. Protesty členské základny KSČ
proti měnové reformě v roce 1953. Securitas Imperii, 2018, č. 32 (2018/1),
s. 250–285 (ISSN 1804-1612).

Rulers and Ruled in Poland and
Czechoslovakia (1945–1968): Practical
and Methodological Challenges in the
Historicization of a Complex Relationship

Blaive, Muriel

Kolektivní monografie: BLAIVE, Muriel (ed.): Perceptions of Society in
Communist Europe. Regime Archives and Popular Opinion. Bloomsbury
Academic, London – New York 2018, 264 s. (ISBN 9781350051720).

Tajné fakulty a jejich vliv na život
katolické církve

Vybíralová, Eva

Studie: VYBÍRALOVÁ, Eva: Kardinal Joachim Meisner und die
Geheimweihen für die Kirche in der Tschechoslowakei. Theologie der
Gegenwart 61, 2018, č. 2, s. 117–129.

Underground v regionech

Kudrna, Ladislav

Kolektivní monografie: KUDRNA, Ladislav (ed.): Podhoubí undergroundu.
ÚSTR, Praha 2018, 208 s. (ISBN 978-80-88292-17-3).

Underground v regionech

Kudrna, Ladislav,
Stárek, František

Studie: KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František Čuňas: Rudolfov, zlomový
koncert, který se nekonal. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor: Bezčasí.
Československo v letech 1972–1977. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích, Praha – České Budějovice 2018, 568 s. ISBN 978-80-8829224-1 (ÚSTR), ISBN 978-80-87311-96-7 (Jihočeské muzeum).

Underground v regionech

Stárek, František,
Valenta, Martin

Monografie: STÁREK, František Čuňas – VALENTA, Martin: Podzemní
symfonie Plastic People. ÚSTR – Argo, Praha 2018, 376 s.,
ISBN 978-80-88292-04-3 (ÚSTR), ISBN 978-80-257-2522-1 (Argo).

114

Publikační činnost zaměstnanců Ústavu
Projekt

Autor

Název

Útěk z Leopoldova

Rokoský, Jaroslav

Studie: ROKOSKÝ, Jaroslav: Slušní versus prohnilí. Příslušníci Sboru
vězeňské stráže pohledem Pravomila Raichla. Paměť a dějiny, 2018,
roč. 12, č. 4, s. 56–65 (ISSN 1802-8241).

Blažek, Petr

Kapitola v edici: BLAŽEK, Petr: Diskuse nejen o statečnosti; O autorech
sborníku; Diskuse; Kalendárium. In: SVOBODA, Josef (ed.): Diskuse
o statečnosti. Samizdatový sborník Charty 77, další texty, komentáře
a vzpomínky. Nakladatelství Krtek a Datel – New Edition, Praha 2018,
s. 7–11, 314–335 (ISBN 978-80-270-4906-6).

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

Blažek, Petr

Kapitola ve sborníku: BLAŽEK, Petr: Poslední mrtvý politický vězeň.
In: PETR, Miroslav (ed.): Podmínky politických vězňů v období pozdního
socialismu. Sborník semináře k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky. Miroslav
Petr, Hradec Králové 2018, s. 63–66 (ISBN 978-80-270-4652-2).

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

Blažek, Petr

Studie: BLAŽEK, Petr: Jan Palach a Jan Zajíc, In: DRAUS, Jan –
SZYMANOWSKI, Maciej (eds.): Żywe pochodnie. Świadectwa sprzeciwu
i solidarności wobec agresji na Czechosłowację w 1968 roku. Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2018, s. 21–31 (ISBN 978-83-7666-583-2).

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

Příloha č. 7 – Přehled konferencí, seminářů, sympozií a kurzů konaných
v roce 2018

Konference
Datum

Název

Obsah

Místo konání

Garant Ústavu Spolupořadatelé

19. 2. 2018

Únor 1948. Cesta
k převratu a jeho
důsledky

Seminář ve spolupráci s Historickým
ústavem AV ČR reflektující 70. výročí
komunistického převratu.

Akademie
věd ČR, Praha

Zdeněk
Hazdra

Historický ústav AV ČR

26. 2. 2018

„Vítězný“ únor
po 70 letech

Konference k výročí událostí Února
1948.

Poslanecká
sněmovna
PČR

Zdeněk
Hazdra

Poslanecká sněmovna
PČR, Post Bellum, o.p.s.

18. 5. 2018

50 let Pražského
jara a odhodlání
ke svobodě

Česko-německá konference nabídla
jak tematické konference, tak diskusi
s pamětníky.

Knihovna
Václava Havla,
Praha

Ondřej
Matějka

Česko-německé
sdružení právníků,
Knihovna Václava
Havla, Nadace Hannse
Seidela

30.–31. 5. 2018

Československo
v letech 1978–1985

Šestý ročník konference mapující dění
v Československu v letech 1978–1985.

SOkA České
Budějovice

Libor
Svoboda

Jihočeské muzeum
v Českých
Budějovicích,
Státní okresní archiv
v Českých Budějovicích

13.–15. 6. 2018

The Prague Spring
50 Years after

Mezinárodní konference u příležitosti
50. výročí Pražského jara, které se
zúčastnili badatelé z dvanácti zemí.

Lichtenštejnský palác,
Praha

Ondřej
Matějka

Úřad vlády ČR,
Ústav pro soudobé
dějiny AV ČR

22.–24. 8. 2018

Člověk a moc II –
hospodářský a sociální
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

11.–12. 10. 2018

Proměny elit v první
polovině 20. století

Mezinárodní konference věnovaná
středoevropským elitám a jejich
transformaci v období let 1900–1950.

Lichtenštejnský palác,
Praha

Zdeněk
Hazdra

Filozofická fakulta UK,
Universität Wien,
Úřad vlády ČR

16. 10. 2018

Od mániček
k undergroundu.
Československo
1970–1975

Konference zabývající se zásadním
obdobím českého undergroundu.

Knihovna
Václava Havla,
Praha

Ladislav
Kudrna

Knihovna Václava
Havla

8.–9. 11. 2018

Dějiny ve veřejném
prostoru. Česká
společnost
a historická výročí

Mezinárodní didaktická konference
nabídla různé způsoby konferenčního
jednání od přednášek pro nejširší
veřejnost po workshopy pro odborníky
a pedagogy vedené zahraničními
hosty.

Dominikánská 8, FF UK,
Praha

Vojtěch Ripka

Filozofická fakulta UK,
Filozofická fakulta UJEP,
Pedagogická
fakulta UK

29. 11. 2018

KSČ v regionální
perspektivě:
struktura – elity –
výkon moci

Ústředním tématem konference
byly místní elity, stranické struktury
a samotný výkon moci na lokální
úrovni.

ÚSTR

Matěj Bílý,
Marián Lóži,
Jakub Šlouf

5. 12. 2018

Válka a film

Konference se soustředila na vztah
války a filmu, zejména pak na válečnou
propagandu šířenou prostřednictvím
filmu/televize.

Informační
centrum
Praha 3

Petr Kopal
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Kolokvia
Datum

Název

Obsah

Garant
Ústavu

Místo
konání

27.–28. 2.
2018

Labour Migration between
East and West. Guest Workers
in Europe from the 1960s to
the 1980s

Workshop věnovaný zahraničním
dělníkům v Evropě v 60. až 80. letech
minulého století.

Ondřej
Vojtěchovský

ÚSTR

Skupina pro výzkum
studené války,
Institut pro studium
strategických
regionů UK

14.–15. 9.
2018

Commodification of History: The
Past as Source of Entertainment
and Commerce

Mezinárodní workshop zahrnoval
teoretické diskusní panely i praktické
ukázky.

Vojtěch
Ripka

Centrum
současného umění
DOX,
Praha

Imre Kertész Kolleg
Jena

Spolupořadatelé

Příloha č. 8 – Přehled interních seminářů

15. 2. 2018

Tomáš Bursík, Jaroslav Pažout

Československá prokuratura a její nejvyšší orgány v letech 1948–1989

1. 3. 2018

Jan Vajskebr, Jan Zumr

Velitelský sbor Gestapa v Protektorátu Čechy a Morava

29. 3. 2018

Jiří Urban

Bezpečnostní trojky a pětky

12. 4. 2018

Jakub Jareš, Čeněk Pýcha, Václav Sixta

Muzeum v diskusi. Vystavování soudobých dějin v českých muzeích

17. 5. 2018

Jaroslav Pinkas

Vzpomínání na tzv. normalizaci v popkultuře

31. 5. 2018

Marián Lóži

O úskalích psaní regionálních dějin: KSČ v regionech v období stalinismu

21. 6. 2018

Jakub Šlouf

Okradená strana. Reakce členské základny KSČ na měnovou reformu
z 1. června 1953

18. 10. 2018

Zdeněk Homola, Luboš Kokeš

Organizace Světlana. Historie protikomunistické rezistence
v Československu a proměny její interpretace

1. 11. 2018

Martin Valenta

Hnutí 1968 v Československu a západním Německu

15. 11. 2018

Stanislav Kokoška

Internační tábory v Letech u Písku – geneze a správní vývoj

22. 11. 2018

Jaroslav Rokoský

Útěky z Leopoldova

13. 12. 2018

Kristýna Bušková, Michal Louč, Klára Pinerová

Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992
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Příloha č. 9 – Přehled seminářů a workshopů pro učitele

Semináře a workshopy pro učitele
Datum

Název

Obsah

Místo konání

Přednášející

17. 1. 2018

Historická dílna:
Dějiny hravě

Historická dílna pro učitele dějepisu
a společenskovědních předmětů uspořádaná
ve spolupráci s Gymnáziem Chomutov.

Gymnázium
Chomutov

Oddělení vzdělávání,
Josef Märc

23. 2. 2018

Odboj a odpor proti
komunistickému režimu:
případ Světlana

Seminář pro učitele dějepisu
a společenskovědních předmětů využil
aktuální výstavu Případ Světlana a zaměřil
se na problematiku protikomunistické
rezistence na počátku 50. let.

ÚSTR

Oddělení vzdělávání,
Zdeněk Homola,
Luboš Kokeš,
Jiří Urban

2. 3. 2018

Historická dílna:
Dějiny hravě

Historická dílna pro učitele na FSV UK na téma
Média, výročí a dějepis.

FSV Hollar,
Praha

Oddělení vzdělávání

16. 3. 2018

Komiks pod lavicí?

Seminář pro učitele dějepisu
a společenskovědních předmětů na téma
využití komiksu ve výuce.

ÚSTR

Oddělení vzdělávání,
Dagmar Erbenová,
Václav Tabášek

23. 3. 2018

Historická dílna:
1968

Seminář pro učitele na Gymnáziu Český
Krumlov o možnostech, jak učit o Pražském jaru.

Gymnázium
Český Krumlov

Kamil Činátl,
Vlasta Dvořáková,
Jaroslav Král

20. 4. 2018

Historická dílna:
1968

Seminář pro učitele o možnostech, jak učit
o Pražském jaru.

ÚSTR

Oddělení vzdělávání

27. 4. 2018

Historická dílna:
Dějiny hravě

Historická dílna na téma zapojení veřejného
prostoru do výuky dějepisu se odehrála
v prostředí pražského metra.

Pražské metro

Oddělení vzdělávání

18. 5. 2018

Jak pracovat s dobovou
ideologií a propagandou
ve výuce

Seminář se zaměřil na využití
propagandistických a ideologických materiálů
ve výuce.

ÚSTR

Oddělení vzdělávání

25. 5. 2018

Historická dílna:
Dějiny hravě

Historická dílna na téma dějiny a ironie.

FF UK, Praha

Oddělení vzdělávání

8. 6. 2018

Lidská práva ve výuce –
jak pracovat s postoji žáků

Seminář pro učitele věnovaný různým
přístupům k tématu lidských práv ve výuce.

ÚSTR

Oddělení vzdělávání

11. 6. 2018

Pusťme si film

Seminář pro učitele na téma proč a jak učit žáky
a studenty o období po roce 1945 na konci
školního roku.

ÚSTR

Oddělení vzdělávání

30.–31. 8. 2018

Historie a fikce

Dvoudenní letní škola pro učitele dějepisu
a společenskovědních předmětů proběhla opět
ve spolupráci s Centrem současného umění
DOX a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání
a nabídla kromě přednášek také workshopy
a diskusi s pozvanými hosty.

Centrum
současného
umění DOX,
Praha

Oddělení vzdělávání
a hosté

24. 9. 2018

Archiv ve výuce: nezávislá
kultura za socialismu

Seminář pro učitele proběhl ve spolupráci
s Archivem bezpečnostních složek.

Archiv bezpečnostních
složek

Jitka Bílková,
Václav Sixta

5. 10. 2018

Jak učit o životě
v komunistické diktatuře

Seminář pro učitele dějepisu
a společenskovědních předmětů o výuce
období po roce 1948.

ÚSTR

Oddělení vzdělávání

19. 10. 2018

Zaniklé muzeum. Práce
s ideologií ve vzdělávání

Seminář se zaměřil na využití specifické
muzejní sbírky ve výuce dějepisu a dalších
společenskovědních předmětů.

Národní
muzeum,
Praha

Oddělení vzdělávání

2. 11. 2018

Seminář k pilotáži digitální
aplikace HistoryLab

Úvodní setkání učitelů testujících digitální
aplikaci HistoryLab.

ÚSTR

Oddělení vzdělávání

2. 11. 2018

Dějiny jako trauma. Tragické
události dějin ve vzdělávání

Seminář se věnoval roli výročí a způsobům
jejich připomínání ve výuce.

Centrum
současného
umění DOX,
Praha

Oddělení vzdělávání

30. 11. 2018

Seminář k pilotáži digitální
aplikace HistoryLab

Závěrečné setkání učitelů testujících digitální
aplikaci HistoryLab.

ÚSTR

Oddělení vzdělávání

7. 12. 2018

Hodina moderních dějin

Seminář se zaměřil na problém systematičtější
přípravy hodin dějepisu.

ÚSTR

Oddělení vzdělávání

14. 12. 2018

Historická dílna:
Dějiny hravě

Historická dílna ve spolupráci se studenty
FF UK na téma navštěvování památníků v rámci
hodin dějepisu.

Muzeum
Antonína
Dvořáka,
Praha

Oddělení vzdělávání
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Příloha č. 10 – Přehled uspořádaných výstav

Přehled výstav uspořádaných v roce 2018
Datum a místo konání

Název

Obsah

Tvůrci/
garanti za ÚSTR

Spolupořadatelé

20. 9. – 8. 11.
Schönsee (DE)
5.–9. 11.
Památník nár. písemnictví,
Praha

Praha objektivem
tajné policie

Výstava představuje činnost Správy
sledování StB. Kouzlem nechtěného se
komunistické politické policii StB, respektive
jejím příslušníkům, kteří byli zaměstnáni
na správě sledování, podařilo zachytit kromě
sledovaných osob také podobu Prahy
v 70. a 80. letech 20. století.

Michal Hroza,
Jan Vondryska

Centrum Bavaria
Bohemia,
Památník národního
písemnictví

31. 1. – 28. 2. Slaný,
29. 3. – 27. 4. Třeboň,
10. 5. – 17. 6. Blansko,
12. 7. – 5. 8. Boskovice,
5.–31. 8. Velké Opatovice,
7. 9. – 22. 10. Kostelec nad
Orlicí

Ve znamení tří
deklarací
(česká verze)

Výstavní projekt, jehož autory jsou historici
z Ústavu pro studium totalitních režimů
Zdeněk Hazdra a Dita Homolová, 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 tím
souvisejícími postihy na straně druhé.

Zdeněk Hazdra,
Dita Homolová,
Michal Hroza,
Jan Vondryska

Galerie Kinský,
město Slaný,
Městská
část Praha 2,
Muzeum Blanenska,
Muzeum regionu
Boskovicko,
Muzeum Velké
Opatovice,
Novoměstská
radnice, NPÚ,
Post Bellum, o.p.s.,
Státní zámek
Třeboň

13. 9. – 7. 11. Mnichov

Ve znamení tří
deklarací
(německá verze)

Popis výstavy viz výše.

Zdeněk Hazdra,
Dita Homolová,
Michal Hroza,
Jan Vondryska

Tschechisches
Zentrum München

15. 2. – 30. 5. Brno,
21. 9. – 16. 11. Boskovice

Židé v gulagu.
Českoslovenští
Židé v sovětských
pracovních táborech
v období II. světové
války

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. Se
specifickým přístupem se uprchlíci setkali
v Sovětském svazu. Stovky tisíc běženců,
kteří překročili hranice do Sovětského
svazu, případně přebývali na území, jež bylo
okupováno v průběhu války Sovětským
svazem, se často stali oběťmi tamějšího
represivního režimu.

Jan Dvořák,
Adam Hradilek,
Jan Vondryska

Kryt Z Brno,
Židovský obecní
dům Boskovice

1. 2. – 29. 3.
Hradec Králové,
1. 4. – 30. 5. Vyšší Brod,
29. 8. – 23. 9.
Valašské Meziříčí,
2. 11. – 26. 11.
Klášterec nad Ohří

Václav Havel –
politika a svědomí

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

Česká centra,
Galerie Klášterec
nad Ohří,
Informační
centrum Vyšší Brod,
Knihovna Václava
Havla,
MZV ČR,
Muzejní a galerijní
centrum Valašské
Meziříčí,
Studijní a vědecká
knihovna v Hradci
Králové
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Přehled výstav uspořádaných v roce 2018
Datum a místo konání

Název

Obsah

Tvůrci/
garanti za ÚSTR

Spolupořadatelé

8. 1. – 16. 2. Přerov,
1.–31. 3.
Hranice na Moravě,
4.–30. 4. Odry,
10. 5. – 14. 10.
Slaný – Třebíz,
1. 11. – 20. 12.
Žďár nad Sázavou

Rozkulačeno!
Půlstoletí perzekuce
selského stavu
(putovní verze)

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 aby hospodářství fungovalo. 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,
galerie Pasáž,
město Hranice
na Moravě,
Městská galerie
Odry,
Národopisné
muzeum Slánska,
ZŠ Švermova Žďár
nad Sázavou

25. 5. Louny,
19. 6. – 30. 8. Litoměřice,
31. 8. – 30. 10. Nový Jičín,
1. 11. 2018 – 30. 1. 2019
Opava

Milovat dobro
a odporovat zlu

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
ke 40. výročí úmrtí pražského arcibiskupa
Josefa kardinála Berana.

Stanislava
Vodičková,
Jan Vondryska

Noc kostelů

5.–6. 1. Velká Bíteš,
8.–15. 1. Zbraslav u Brna,
25. 4. – 8. 6. Praha 8

Ještě jsme ve válce
(česká verze)

Výstava založená na komiksovém
zpracování vzpomínek 12 pamětníků
vychází ze stejnojmenné komiksové knihy.

Jan Vondryska

Bílá galerie Městské
části Praha 8,
Post Bellum,
ZŠ Velká Bíteš,
ZŠ Zbraslav u Brna

7. 12. 2018 – 1. 4. 2019
Praha

Případ Světlana.
Proměny obrazu
třetího odboje

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,
Muzeum Policie ČR,
Národní muzeum,
Národní památník
na Vítkově v Praze,
Národní technické
muzeum v Praze

18. 1. – 30. 12.
Svatá Hora u Příbrami

Nemohli jsme mlčet.
Lidé Charty 77
(putovní verze)

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 Charty vznikl
v prosinci 1976, publikován byl ve dnech
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 i dalších kritiků režimu vedly
k vytvoření Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných (VONS) v dubnu 1978, který se
snažil zveřejňovat osudy lidí stíhaných
za jejich politické postoje. Do ledna 1990
Chartu podepsalo 1883 lidí, vydáno bylo
celkem 572 dokumentů o nejrůznějších
společenských problémech.

Milan Bárta,
Ondřej Matějka,
Jan Vondryska

ABS,
Svatá Hora
u Příbrami
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Přehled výstav uspořádaných v roce 2018
Datum a místo konání

Název

Obsah

Tvůrci/
garanti za ÚSTR

Spolupořadatelé

3.–24. 1.
Praha, náměstí Jiřího
z Poděbrad,
24. 1. – 7. 2.
Praha 6 – Dejvice,
20. 2. – 15. 3. Vysoké Mýto,
15. 5. – 11. 6. Brno

Komunismus
a jeho epocha

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

Deutsches
historisches
Museum,
Festival Meeting
Brno,
Národní technická
knihovna v Praze,
Praha 3,
Stiftung für
Aufarbeitung der
SED Diktatur

24. 2. – 4. 3. Praha,
1. 9. – 10. 10. Sezimovo ústí,
15.–20. 10. Knihovna Chýně

T. G. M. Mýty
a skutečnost

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

Festival Mene Tekel,
Městská knihovna
Chýně,
Muzeum
T. G. Masaryka
v Lánech

3. 5. – 8. 6. Praha 8,
30. 6. – 7. 7. Sobotka,
1.–31. 10. Vyšší Brod,
1. 11. – 31. 12. Moravský
Krumlov

TGM to nikdy nebude
mít lehké

Výstava vznikla ve spolupráci s MČ
Praha 8 v rámci oslav stého založení
Československa. Představuje osobnost T. G.
Masaryka jako vzdělaného a vlasteneckého
člověka, který stanul v čele národa a snažil
se svým chováním a prací formovat nově
vzniklou československou společnost jak
z hlediska české otázky, tak v mezinárodním
kontextu.

Zdeněk Hazdra

Festival Šrámkova
Sobotka,
galerie Knížecí
dům v Moravském
Krumlově,
Informační
centrum Vyšší Brod,
Městská část
Praha 8

20. 8. – 30. 9. Praha,
5.–10. 11.
Bratislava – Festival
svobody

Za vaši a naši
svobodu
(česká verze)

Výstava Za vaši a naši svobodu přináší
svědectví o protestech proti okupaci
Československa v roce 1968 ve státech
komunistického bloku. Expozice se skládá
ze sbírky více než dvaceti rozhovorů
s občany států východního bloku, kteří
odvážně protestovali proti invazi vojsk své
země do Československa roku 1968. Jejich
osudy a vzpomínky společně s dokumenty
z bulharských, českých, maďarských,
německých, polských a sovětských archivů
bezpečnostních složek a osobních archivů
tvoří základ výstavy, která připomíná letošní
padesáté výročí okupace.

Adam Hradilek,
Jan Vondryska

Skautský institut
Praha,
Ústav pamäti
národa, Bratislava

4. 4. – 31. 5. Washington,
7.–21. 11. Toronto

Za vaši a naši
svobodu
(anglická verze)

Popis výstavy viz výše.

Adam Hradilek,
Jan Vondryska

Delegace EU v USA,
Generální konzulát
v Torontu,
University
of Toronto,
Velvyslanectví ČR
ve Washingtonu

25. 8. – 23. 9. Moskva,
21. 10. – 30. 11. Perm

Za vaši a naši
svobodu
(ruská verze)

Popis výstavy viz výše.

Adam Hradilek,
Jan Vondryska

České centrum
Moskva,
Sacharovovo
centrum,
Sdružení Memorial
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Datum a místo konání

Název

Obsah

Tvůrci/
garanti za ÚSTR

Spolupořadatelé

13. 9. – 14. 10. Kyjev,
31. 10. – 15. 11. Lvov

Za vaši a naši
svobodu
(ukrajinská verze)

Popis výstavy viz výše.

Adam Hradilek,
Jan Vondryska

Národní muzeum
věznice Lonckeho,
Velvyslanectví ČR
na Ukrajině

22.–31. 8. Praha

Srpen 1968
objektivem Paula
Goldsmithe

Na jedinečných fotografiích, ze kterých
je výstava složena, jsou zobrazeny jak
zmatené a rozhořčené výrazy obyčejných
československých občanů rozhodnutých
bojovat za svobodu proti sovětským tankům,
tak obličeje dezorientovaných okupantů
a místa největších střetů.

Milan Bárta,
Paul Goldsmith,
Jan Vondryska

Městská část
Praha 1,
Velvyslanectví USA
v ČR

10.–13. 5. Svět knihy Praha,
24. 7. – 26. 8. Chomutov,
21. 9. – 31. 10. Plzeň

Fotbal
v undergroundu

Fenomén undergroundových fotbalových
utkání přibližuje plenérová komiksová
výstava v kombinaci s webem a herní
aplikací, které zájemce a zájemkyně seznámí
s okolnostmi a důvody pořádání fotbalových
zápasů, včetně unikátních fotografií
a souvisejících dokumentů.

František Stárek
Čuňas,
Jan Vondryska

DEPO2015,
Oblastní muzeum
v Chomutově,
Svět knihy

19. 9. – 8. 10. Praha

Počátky teroru

Nasazení německých policejních složek
při rozbití Československa v roce 1938
a 1939 představovalo prolog k operacím
v období druhé světové války. K obsazení
odstoupeného území byl primárně
určen wehrmacht, spolu s ním zde ale
působily i jednotky SS nebo pořádkové
a bezpečnostní policie (Gestapo), které
prováděly represe vůči „nepřátelům Říše“
také z řad sudetoněmeckého obyvatelstva.
Příslušníci SS a policie, kteří získali první
zahraniční zkušenosti právě v operacích proti
Československu, se během války podíleli
na nejbrutálnějších zločinech v Polsku,
na Balkáně a na okupovaných územích
tehdejšího Sovětského svazu.

Jan Vajskebr,
Jan Vondryska

Národní technická
knihovna v Praze

29. 2. – 21. 3. Praha

Výstavní cyklus
„Osmičková výročí“ –
Únor 1948

Výstava v podobě repliky plakátovacího
sloupu odkazuje na tradiční podobu
městských reklamních ploch. Kolemjdoucím
nabízí konfrontaci propagandistických
materiálů, jimiž komunistická diktatura
po desetiletí oslavovala převzetí moci v únoru
1948, s údaji o počtu obětí komunistických
perzekucí a texty kritiků režimu,
pronásledovaných a vězněných za své názory.

Ondřej Matějka
Blanka Mouralová,
Jan Šícha,
Jan Vondryska

Městská část Praha 3,
Městská část Praha 5,
Městská část Praha 6,
Úřad vlády České
republiky

2.–22. 5. Praha

Výstavní cyklus
„Osmičková výročí“ –
Jaro 1968

Výstava v podobě repliky plakátovacího
sloupu odkazuje na tradiční podobu
městských reklamních ploch. Výstava
tematizuje naděje spojované v roce 1968
s obrodným procesem v komunistické
straně a s oživenou společností. Akční
program KSČ z dubna 1968 sliboval
demokratizaci vládnoucí strany
a ekonomickou reformu. První máj 1968 byl
výjimečný pestrou skladbou lidí, kteří přišli
manifestovat dobrovolně, včetně Klubu
angažovaných nestraníků, obnovených
skautů nebo květinových dětí. Manifest
2000 slov, který sepsal spisovatel Ludvík
Vaculík, nabádal k samostatné a kritické
podpoře reforem a k zakládání nezávislých
aktivistických skupin.

Ondřej Matějka
Blanka Mouralová,
Jan Šícha,
Jan Vondryska

Městská část Praha 3,
Městská část Praha 5,
Městská část Praha 6,
Úřad vlády České
republiky
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Datum a místo konání

Název

Obsah

Tvůrci/
garanti za ÚSTR

Spolupořadatelé

14. 8. – 3. 9. Praha

Výstavní cyklus
„Osmičková výročí“ –
Srpen 1968

Výstava v podobě repliky plakátovacího
sloupu odkazuje na tradiční podobu
městských reklamních ploch. Násilný
konec Pražského jara vyvolal pokojný
protest obyvatel Československa. Dobové
materiály z těchto protestů jsou na sloupu
kombinovány s odkazem na text takzvaného
Moskevského protokolu, kterým tehdejší
československé vedení přijalo okupaci.
Fotografie Pavla Štechy zachycují emotivní
atmosféru v ulicích.

Ondřej Matějka,
Blanka Mouralová,
Jan Šícha,
Jan Vondryska

Městská část Praha 3,
Městská část Praha 5,
Městská část Praha 6,
Úřad vlády České
republiky

26. 9. – 16. 10. Praha

Výstavní cyklus
„Osmičková výročí“ –
Mnichov 1938

Výstava v podobě repliky plakátovacího
sloupu odkazuje na tradiční podobu
městských reklamních ploch. Tři dobové
fotografie připomínají snímky, které
jsme mnohokrát viděli, brali do ruky, ale
přesto stále způsobují neklid. Sloky básně
Františka Halase umístěné pod fotografiemi
umocňují dojem významného dějinného
předělu, k němuž se i po dlouhém čase stále
vracíme. Dobová mapa Československa
zbaveného pohraničí názorně dokládá selhání
západoevropských demokracií, které bylo
prvním krokem k II. světové válce. Stručný
text přibližuje nejen mnichovskou dohodu,
ale i ztráty, které Československo utrpělo
za II. světové války.

Ondřej Matějka,
Blanka Mouralová,
Jan Šícha,
Jan Vondryska

Městská část Praha 3,
Městská část Praha 5,
Městská část Praha 6,
Úřad vlády České
republiky

19. 4. – 9. 9. Praha

Československý
parlament v roce
1968

Pravomoci a kompetence československého
parlamentu – Národního shromáždění
– v roce 1968, jeho role v době
výsadního postavení Komunistické strany
Československa a fungování zákonodárného
sboru během srpnové okupace 1968. To vše
připomíná expozice Československý parlament
v roce 1968. Výstava k 50. výročí Pražského
jara byla k vidění v Mytologické chodbě
Valdštejnského paláce. Na návštěvníky v rámci
expozice čekal také příběh „čtyř statečných“,
tedy příběh dvou členů a dvou členek
Národního shromáždění, kteří jako jediní
hlasovali proti přijetí smlouvy o dočasném
pobytu sovětských vojsk v Československu.

Milan Bárta,
Petr Dvořáček

Senát Parlamentu ČR

Příloha č. 11 – Přehled popularizačních přednášek a seminářů
pro veřejnost
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Popularizační přednášky a semináře pro veřejnost
Datum

Název

Obsah

Místo konání

Účastníci

25. 1. 2018

Českoslovenští
prezidenti v hrané
filmové a televizní
tvorbě

Přednáška historika Petra Kopala se zaměřila
na způsoby (re)prezentací čs. prezidentů
v hrané filmové a televizní tvorbě.

Informační
středisko
Poslanecké
sněmovny

Petr Kopal

1. 2. 2018

Prezentace knihy
Rusko mezi fašismem
a rozpadem

Prezentace knihy ruského historika Jurije
Fjodorova Rusko mezi fašismem a rozpadem
(Russia between Fascism and Disintegration)
se konala ve spolupráci s Fakultou sociálních
věd UK. Diskutovat s autorem přišli Mychajlo
Samus (Centre for Army, Conversion and
Disarmament Studies, Kyjev) a Jan Šír (IMS
FSV UK). Moderoval David Svoboda (ÚSTR).
Přednáška i diskuse proběhly v angličtině.

Informační
středisko
Poslanecké
sněmovny

Jurij Fjodorov,
Mychajlo Samus,
David Svoboda,
Jan Šír

14. 2. 2018

Prezentace knihy
Pavel Tigrid: volá
Londýn

Knihu o Tigridově práci i životě uvedli
editor Prokop Tomek (Vojenský historický
ústav Praha), Petr Orság (vedoucí katedry
mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
Univerzity Palackého v Olomouci), Jiří Plachý
(Vojenský historický ústav Praha) a novinář
Petr Brod.

Knihovna
Václava Havla

Petr Brod,
Petr Orság,
Jiří Plachý,
Prokop Tomek

22. 2. 2018

Lidové milice

Předpremiéra dokumentárního filmu Lidové
milice režiséra Jana Rouska za účasti historika
Milana Bárty a dalších hostů.

Kino Evald

Milan Bárta,
Jan Rousek

25. 2. 2018

Prezentace knihy
Pravomil Raichl. Život
na hranici smrti

Prezentace knihy byla součástí vzpomínkové
akce, která připomněla osobnost
plk. Pravomila Raichla.

Městské centrum
ve Slaném

Jaroslav Čvančara

1. 3. 2018

Jediný výstřel
únorového puče III

Pokračování série seminářů zaměřených
na přípravu a dramatický vývoj únorového
komunistického puče se zvláštním
zaměřením na studentské aktivity v kritický
den 25. února 1948.

Informační
středisko
Poslanecké
sněmovny

Jan Kalus,
Jiří Kocian,
Jiří Pernes

15. 3. 2018

Anšlus Rakouska

Přednáška historika Jana Zumra se pokusila
odpovědět na otázku, co anšlusu předcházelo
a jaký měl průběh? Jakou roli při něm
sehráli tamější nacisté? Jaký měl dopad
na mezinárodní politickou situaci? Jaká byla
reakce československé vlády a jak se anšlus
projevil v domácí politice?

Informační
středisko
Poslanecké
sněmovny

Jan Zumr

22. 3. 2018

Sdružení bývalých
politických vězňů
K-231

Na semináři uspořádaném u příležitosti
50 let od založení K-231 jako hosté vystoupili
historici Josef Halla a Jaroslav Rokoský,
moderoval Petr Blažek. Vzpomínku na K-231
pronesl místopředseda KPV ČR
Ing. František Šedivý.

Informační
středisko
Poslanecké
sněmovny

Petr Blažek,
Josef Halla,
Jaroslav Rokoský,
František Šedivý
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Popularizační přednášky a semináře pro veřejnost
Datum

Název

Obsah

Místo konání

Účastníci

12. 4. 2018

Kontinuity,
diskontinuity
a deformace
českého
družstevnictví
1945–1953

Historici Jan Slavíček a Jiří Urban
na odborném semináři představili klíčové
aspekty a okamžiky transformace českého
spotřebního a zemědělského družstevnictví
na cestě od poválečného hledání kontinuit
a diskontinuit k poúnorové deformaci, která
popřela nejzákladnější principy tradičního
družstevnictví. Moderoval Jaroslav Rokoský.

Riegrova dvorana
Poslanecké
sněmovny

Jaroslav Rokoský,
Jan Slavíček,
Jiří Urban

25. 4. 2018

Prezentace knihy
Hranicím navzdory

Nový český překlad knihy Hranicím
navzdory. Příběh Polsko-československé
solidarity (ÚSTR, Praha 2017) byl představen
za účasti spoluautorů Petra Blažka z Ústavu
pro studium totalitních režimů, Łukasze
Kamińského, polského historika a bývalého
ředitele Institutu národní paměti (IPN),
Grzegorze Majewského z Polsko-české
solidarity a také řady polských a českých
pamětníků.

Knihovna
Václava Havla

Petr Blažek,
Łukasz Kamiński,
Grzegorz Majewski

2. 5. 2018

Prezentace
knihy Útěk
z koncentračního
tábora Natzweiler

Knihu o jediném zdařeném útěku
z koncentračního tábora Natzweiler
v Alsasku představil její editor Jiří Plachý
spolu s dalšími hosty.

Národní
památník hrdinů
heydrichiády

Oldřich Brixi,
Ivo Pejčoch,
Pavla Plachá,
Jiří Plachý,
Jan Vajskebr

3. 5. 2018

40 let od založení
Výboru na obranu
nespravedlivě
stíhaných

Přednáška historika Jaroslava Pažouta
u příležitosti výročí 40 let od založení Výboru
na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS).

Informační
středisko
Poslanecké
sněmovny

Jaroslav Pažout

11. 5. 2018

Prezentace knihy
Čechoslováci
v Gulagu

Prezentace knihy Čechoslováci v Gulagu
autorské trojice Jan Dvořák, Jaroslav
Formánek a Adam Hradilek na knižním
veletrhu Svět knihy.

Svět knihy

Jan Dvořák,
Jaroslav Formánek,
Adam Hradilek

15. 5. 2018

1968: Přelomový
rok na Západě
i na Východě

Přednáška historika Martina Valenty o roce
1968 v mezinárodním srovnání se konala
ve spolupráci s Parlamentní knihovnou.

Informační
středisko
Poslanecké
sněmovny

Martin Valenta

22. 5. 2018

Prezentace
knihy Smrt bez
spravedlnosti

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla jsme
uspořádali prezentaci knihy Martina Tichého
Smrt bez spravedlnosti. Mrtví Ratajského
lesa. Debatovat s autorem přišel spisovatel
Aleš Palán.

Knihovna
Václava Havla

Aleš Palán,
Martin Tichý

24. 5. 2018

Vlak smrti na cestě
za svobodou

Promítání dokumentárního filmu Vlak smrti
na cestě za svobodou za účasti autorů filmu,
režisérky Andrey Mocellin a novináře Thomase
Muggenthalera a ředitele Památníku
koncentračního tábora Flossenbürg dr. Jörga
Skriebeleita. Diskusi moderovala historička
Pavla Plachá.

Kino MAT

Andrea Mocellin,
Thomas
Muggenthaler,
Pavla Plachá,
Jörg Skriebeleit

30. 5. 2018

Muzeum v diskusi:
muzea a historická
vzdělávání

Debatu o tom, co může muzeum nabídnout
učiteli dějepisu, pořádalo Oddělení
vzdělávání.

Filozofická fakulta
UK

Alena Anna Kyselo,
Jiří Neminář,
Tomáš Novotný,
Václav Sixta,
Iva Vachková
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Datum

Název

Obsah

Místo konání

Účastníci

7. 6. 2018

Prezentace knihy
Do konce života:
političtí vězni 50. let

Knihu, která se zamýšlí nad životním údělem
politických vězňů, představila její autorka
Klára Pinerová a jako hosté dále vystoupili
historik Libor Svoboda a pamětnice Hana
Truncová, která ve vězení strávila devět let.

Café Kampus

Kára Pinerová,
Libor Svoboda,
Hana Truncová

21. 6. 2018

Návrat Josefa
kardinála Berana

Přednáška historičky Stanislavy Vodičkové
proběhla ve spolupráci s Parlamentní
knihovnou.

Riegrova dvorana
Poslanecké
sněmovny

Stanislava
Vodičková

21. 8. 2018

Debata s hosty
programu „Za vaši
a naši svobodu“
u příležitosti výročí
21. srpna 1968

Diskuse uspořádaná ve spolupráci
s Knihovnou Václava Havla byla součástí
třídenního programu „Za vaši a naši
svobodu“, uspořádaného u příležitosti výročí
srpnové okupace vojsky Varšavské smlouvy
v roce 1968.

Knihovna
Václava Havla

Mustafa Džemilev,
Ágnes Heller,
Pavel Litvinov,
Josef Pazderka

30. 8. 2018

Dukla 61

Debata o filmu Dukla 61 v rámci letní školy
pro učitele „Historie a fikce“.

Centrum
současného
umění DOX

Jaroslav Pinkas,
Čeněk Pýcha,
Jakub Režný,
Václav Sixta,
Kamila Zlatušková

20. 9. 2018

Prezentace knihy
Židé v gulagu

Prezentace knihy autorské dvojice Jana
Dvořáka a Adama Hradilka.

Židovské muzeum
v Praze

Jan Dvořák,
Adam Hradilek

1. 10. 2018

Prezentace knihy
Podzemní symfonie
Plastic People

Uvedení knihy a navazující debata za účasti
autorů Františka Stárka Čuňase a Martina
Valenty. Jako hosté vystoupili Vratislav
Brabenec a Jáchym Topol. Besedu moderoval
Petr Onufer.

Knihovna
Václava Havla

František Stárek
Čuňas,
Martin Valenta

4. 10. 2018

Prezentace
knihy Podoby
československé
normalizace

Diskusní večer ve spolupráci
s Nakladatelstvím Lidové noviny s autory
knihy Podoby československé normalizace:
dějiny v diskusi Kamilem Činátlem, Janem
Mervartem a Jaroslavem Najbertem.
S komentáři vystoupili literární teoretik
Petr A. Bílek a politolog Martin Štefek.

Café Kampus

Petr A. Bílek,
Kamil Činátl,
Karina Hoření,
Jan Mervart,
Jaroslav Najbert

25. 10. 2018

Prezentace knihy
Ladislav Hejdánek:
Češi a Evropa

Knihu filozofa Ladislava Hejdánka Češi
a Evropa uvedl její editor Jan Hron, jako hosté
dále vystoupili Martin Palouš a Jiří Pehe.

Knihovna
Václava Havla

Jan Hron,
Ondřej Matějka,
Martin Palouš,
Jiří Pehe

8. 11. 2018

Národní tragédie

Diskuse „Národní tragédie. Filmová vyprávění
o mnichovské krizi“ proběhla v rámci
doprovodného programu ke konferenci
„Dějiny ve veřejném prostoru. Česká
společnost a historická výročí“

Dominikánská 8

Ondřej Bělica,
Kamil Činátl,
Miloslav Kučera,
Jaroslav Pinkas,
Ivan Šedivý

21. 11. 2018

Vzpomínkový
večer k 50. výročí
studentské
okupační stávky

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK
a Studentskou radou FF UK Ústav uspořádal
vzpomínkový večer k 50. výročí listopadové
stávky na vysokých školách v Československu
za účasti pamětníků.

Filozofická
fakulta UK

Antonín Blažek,
Ondřej Matějka,
Jaroslav Pažout,
Petruška Šustrová,
Miroslav Tyl

22. 11. 2018

Proměny vězeňství
v českých zemích
1965–1992

Na odborném semináři byly představeny
průběžné výsledky projektu „Proměny
vězeňství v českých zemích 1965–1992:
Individuální a systémové adaptace“.

Filozofická
fakulta UK

Kristýna Bušková,
Michal Louč,
Klára Pinerová

22. 11. 2018

Velitelský
sbor gestapa
v Protektorátu
Čechy a Morava

Přednáška historiků Jana Vajskebra a Jana
Zumra o nejvyšších představitelích gestapa
na území protektorátu.

Informační
středisko
Poslanecké
sněmovny

Jan Vajskebr,
Jan Zumr
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Popularizační přednášky a semináře pro veřejnost
Datum

Název

Obsah

Místo konání

Účastníci

29. 11. 2018

V centru pozornosti:
panelová sídliště

Diskuse ve spolupráci s Městskou knihovnou
o minulosti i budoucnosti panelových sídlišť.

Městská knihovna –
pobočka Krč

Michal Kohout,
Eva Novotná,
Václav Sixta

3. 12. 2018

Sídliště ve filmu

Přednáška lektora Oddělení vzdělávání
Václava Sixty o zobrazování panelových sídlišť
ve filmu.

Městská knihovna –
pobočka Krč

Václav Sixta

13. 12. 2018

Představení projektu
„Archivy KGB
pro média“

Prezentace mediálních projektů ukrajinských
novinářů, kteří pracovali s archivy KGB.

Centrum
současného
umění DOX

Štěpán Černoušek,
Ondřej Matějka

Příloha č. 12 – Spolupráce ÚSTR na projektu Paměť národa
28. října roku 2018 bylo kromě stého výročí vzniku Československa připomínáno deset let existence portálu Paměť národa, společného
projektu Českého rozhlasu, obecně prospěšné společnosti Post Bellum a ÚSTR. Jak vyplývá i z uvedených statistik, do další dekády vstupuje portál Paměť národa jako životaschopný projekt – platforma pro zpřístupňování tisíců pamětnických svědectví, která se těší stále
rostoucímu zájmu laické i odborné veřejnosti.
U všech sledovaných parametrů můžeme konstatovat nárůst s výjimkou nově publikovaných pamětníků (627 oproti loňským 702).
Nárůst počtu klipů a fotografií oproti minulým rokům ale svědčí o tom, že materiálů v online archivu přibývá stále víc. Je to dáno tím, že
se k některým dříve natočeným pamětníkům vracíme, točíme je profesionální audiovizuální technologií Eye Direct, jiné pamětníky pak
nově zpracovávají žáci druhých stupňů základních škol v rámci projektu „Příběhy našich sousedů“. Nadále každopádně platí, že Paměť
národa přináší přibližně dva nově zpřístupněné příběhy denně. Z uvedených statistik je zřejmý rostoucí zájem o badatelský přístup, který
umožňuje zájemci po registraci seznámit se s celými záznamy rozhovorů a uloženými archiváliemi. Oproti minulému roku evidujeme
nárůst badatelských registrací o 60 procent.
Nadále platí, že Paměť národa funguje jako mezinárodní projekt – vloni bylo zpřístupněno 76 svědectví zpracovaných našimi slovenskými
kolegy, desítky výpovědí zahraničních pamětníků byly publikovány v rámci dalších mezinárodních aktivit, především Paměť kubánského
národa realizovaného v USA a na Kubě (o zahraničích projektech viz kapitola níže). Pokud jde o spolupráci na dokumentaci pamětníků z ČR,
během roku 2018 mohly být publikovány například výpovědi pamětníků zpracované zástupci Centra pro integraci cizinců (CIC), respektive
společnosti Americký fond, provozující expozici v protileteckém bunkru pod brněnským Špilberkem (10-Z bunker Brno) a realizující dokumentační projekt Paměťová stopa, během roku 2018 pokračovala spolupráce s Regionálním vlastivědným muzeem ve Slaném či Skautským
institutem.

Zahraniční spolupráce Paměti národa
Výstava Ano/Ne
V roce 2018 jsme ve spolupráci se zahraničními partnery vytvořili jedinečnou putovní vzdělávací open-air výstavu. S ohledem na putovní
charakter expozice jsme ji prezentovali netradiční formou v upraveném návěsu kamionu. Diváci výstavu od jara do podzimu 2018 mohli
navštívit v sedmi zemích Evropy: v České republice (Praha), Dánsku (Roskilde), Maďarsku (Budapešť), Německu (Drážďany), Polsku (Varšava),
Rakousku (Vídeň) a na Slovensku (Bratislava). Výstava představuje 12 příběhů lidí ze všech účastnických zemí. V objektu byly audiovizuálně
prezentovány příběhy pamětníků a jejich cesty ke spolupráci s totalitními bezpečnostními složkami nebo naopak k odmítnutí spolupráce
s StB. Putovní výstavu provázenou zážitkovými workshopy pro mládež zhlédlo ve jmenovaných zemích celkem 43 000 návštěvníků.

Paměť Kubánského národa II. 2018 – nástroj pro transformaci kubánské společnosti ke skutečné
svobodě
V roce 2018 navázala organizace Post Bellum společně s Florida International University na již započatý projekt Paměť Kubánského
národa, který vznikl v roce 2017 a jehož cílem je zdokumentovat životní příběhy kubánských disidentů a aktivistů. Projekt je financován
Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce. V roce 2018 bylo zdokumentováno celkem
29 příběhů kubánských aktivistů a disidentů, z čehož celkem 10 příběhů bylo natočeno proškolenými kubánskými dokumentaristy.

Školení dokumentaristů z Barmy 2018
Společně s Barmským centrem Praha zorganizovalo Post Bellum v září intenzívní školení pro dva dokumentaristy z Barmy, kteří pracují
v Asociaci pro pomoc politickým vězňům v Rangúnu. Projekt je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky z programu
transformační spolupráce. Touto oboustrannou výměnou byla zahájena spolupráce a budeme kolegům z Barmy napomáhat během
zpracovávání jejich zdokumentovaných svědectví politických vězňů.

Rodáci z Karlovarska vypráví…
V uplynulém roce se na Paměti národa též objevila nová svědectví týkající se odsunu německého obyvatelstva z Karlovarska. Projekt byl
realizován ve spolupráci se spolkem Žijeme Tuhnice, z.s. Vedle rozhovorů zpřístupněných na Paměti národa se veřejnost mohla s výsledky
projektu seznámit v rámci moderované projekce „Minulost se nedá vymazat…“ dne 21. listopadu 2018 v Karlových Varech.

Výběr dalších aktivit a výstupů spojených s projektem Paměť národa
Vznik regionálních poboček Paměti národa
Během roku 2018 založilo Post Bellum, o.p.s., pět regionálních poboček. Každá je vybavena mobilním nahrávacím studiem (technologie
Eye-direct), díky čemuž se značně rozšířily dokumentační možnosti Paměti národa, vedle toho pobočky realizují další osvětové, vzdělávací i společenské aktivity (výstavy, besedy, přednášky). Pobočky zahájily činnost v Hradci Králové, Olomouci a Plzni, ke konci roku 2018
pak v Brně a Českých Budějovicích. V souvislosti s rozjezdem poboček realizovali správci portálu Paměť národa několik školení budoucích
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dokumentaristů z jednotlivých regionů.

Běh pro Paměť národa
Letos v červnu se konal již třetí ročník Běhu pro Paměť národa, který má za cíl upozornit na projekt Paměť národa i v jiných společenských
kruzích mimo běžné publikum historické produkce a přinést finanční prostředky pro dokumentaci pamětníků. Běh se konal 9. června
2018 v Praze (obora Hvězda), Hradci Králové, Olomouci a Plzni (v produkci místních poboček Paměti národa) a v Třebíči (zde se organizace
ujali studenti místního gymnázia).

Výstava Paměť národa ´68
U příležitosti padesátého výročí sovětské okupace Československa připravil tým Paměti národa ve spolupráci s Městskou částí Praha 6
open air expozici nazvanou Paměť národa ´68. Výstava čerpala z pamětnických příběhů, dobových fotografií a plakátů coby specifického
fenoménu tehdejšího společenského sebevyjádření. Záměrem bylo postihnout, jaký toto výročí zanechalo otisk v letech normalizace
i později. Součástí výstavního projektu v ulicích pražských Dejvic se stala i prezentace velkoformátových fotografií autorství Josefa Koudelky. Vernisáž se konala 21. srpna 2018 na Vítězném náměstí v Dejvicích, dva dny poté se uskutečnila přednáška pro veřejnost autora
výstavy Michala Šmída nazvaná „Kulky za roh nelétají“.

Výstava Paměť národa (pod bývalým Stalinovým pomníkem)
Sté výročí vzniku Československa tým Paměti národa připomněl multimediálním výstavním projektem v místě bývalého pomníku J. V. Stalina v Praze na Letné. Výstava byla rozdělena do několika částí. Expozice „Obrazy“ ve sklepení pracovala především s moderními
technologiemi, projektory, video-mappingem, světly a prostorovým zvukem. Další expozice „Svědectví“ situovaná alespoň zčásti v syrovém prostředí podzemí bývalého pomníku představila příběhy z portálu Paměť národa. Součástí výstavy byly i venkovní informační
panely s fotografiemi a texty, které přiblížily důležité momenty československé minulosti a zasadily audiovizuální projekce do širšího kontextu. Výstavu doplňovalo také na 50 panelů v prostoru Letenských sadů, které představily 50 osobností z naší sbírky vzpomínek. V místě
bývalého Stalinova pomníku vznikla dočasná čtyři metry vysoká zeď coby připomínka období nesvobody, která poznamenala bezmála
polovinu doby vyměřené až dosud naší republice. Výstava byla slavnostně zahájena 1. října 2018 a až do ukončení expozice 9. prosince
ji navštívilo přes 33 000 zájemců. Evidovali jsme 233 organizovaných školních výprav, návštěvu tak zhlédlo přes 10 000 žáků a studentů.

Den válečných veteránů
Již poněkolikáté se Paměť národa připojila k připomínce Dne válečných veteránů 11. listopadu. Od 1. listopadu probíhala ve všech krajských městech a na řadě dalších míst (celkem 360 lokalit) veřejná sbírka, která měla za cíl shromáždit prostředky na dokumentaci osudů
válečných veteránů. Samotný Den veteránů jsme si připomněli slavnostním koncertem v Katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kde
zaznělo Requiem Oratio spei (Modlitba naděje) současného skladatele Juraje Fiľase v nastudování Filharmonie Hradec Králové.

Ceny Paměti národa
O státním svátku 17. listopadu 2018 se již podeváté udílely Ceny Paměti národa, ocenění pamětníkům, kteří ve svém životě prokázali,
že čest, statečnost a solidarita nejsou prázdná slova. V přímém přenosu České televize, Českého rozhlasu Plus a slovenské RTVS ocenění
převzali Milena Blatná, která pomáhala politickým vězňům v uranových dolech, bývalá politická vězeňkyně Helena Kociánová, uvězněná v 50. letech za pomoc kamarádovi při kontaktování převaděče, přičemž během věznění ve slovenských Želiezovcích přišla o nohu,
protikomunistický odbojář a politický vězeň Jiří Světlík a přeživší holokaust Marta Szilárdová, která zachránila život své sestře během
pochodu smrti. Jejich životy představily autorské medailony známého slovenského režiséra Roberta Kirhoffa. Hudební doprovod obstaral
symfonický orchestr složený ze studentů konzervatoří a hudebních škol. Slavnostní večer v zaplněném Národním divadle moderoval
Martin Veselovský.

Výstava Nejsme tu sami (příběhy našich menšin)
Expozice prezentovaná ve dnech 5.–20. prosince 2018 v prostorách pražské Městské knihovny představuje příběhy příslušníků národnostních menšin žijících v České republice. Jejich dokumentace pro Paměť národa je již třetím rokem realizována díky podpoře Ministerstva kultury České republiky. Jednotlivé příběhy jsou zde prezentovány kromě krátkých životopisů též stylizovanými portrétními fotografiemi Lukáše Žentela, kde jsou jednotliví pamětníci vyobrazeni s libovolným artefaktem, který pro ně jako příslušníky národnostních
menšin charakterizuje jejich současný domov – Českou republiku.

Ocenění pro Paměť národa v roce 2018:
–
–

Cena Evropského občana za rok 2018 udílená Evropským parlamentem
Křišťálová lupa 2018 (cena českého internetu) – vítězství v kategorii veřejně prospěšná služba

Příloha č. 13 – Akvizice a delimitace archiválií a archivních souborů

131

Akvizice a delimitace archiválií a archivních souborů – plánované vnější
Oddělení

Popis

Termín

Poznámka
k průběhu

Akvizice archiválií,
u nichž došlo
k novému posouzení
z hlediska § 14 zákona
č. 181/2007 Sb.

průběžně

Vypracování
protokolů o provedení
skartačního řízení.

průběžně

počet
protokolů

2. oddělení

Delimitační a skartační
řízení u útvarů PČR.
Akvizice a řádná
kontrola archiválií
předaných útvary
Cizinecké policie ČR.

12/2018

100 %

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).

průběžně

Vypracování
protokolů o provedení
skartačního řízení.

průběžně

počet
protokolů

Převzato
bm

Bm
k odeslání

Získaných Odeslaných
UJ (karton, UJ (karton,
balík atd.) balík atd.)

12,17 bm

89 kartonů,
2 balíky,
3 kartotéky

12 bm

100
kartonů

5,81 bm

39 balíků

1

7

Akvizice a delimitace archiválií a archivních souborů – neplánované vnější
Oddělení

1. oddělení

Popis/původce

Delimitace spisů ÚDV
zpět původci.

Termín

Splněno
(v %)

Poznámka
k průběhu

bm
k převzetí

průběžně

bm
k odeslání

Získaných
UJ (karton,
balík atd.)

14,91 bm

Odeslaných UJ
(karton,
balík atd.)
127
kartonů

2. oddělení
3. oddělení

Souhrn – akvizice vnější
1. oddělení

12,17 bm

89 kartonů,
2 balíky,
3 kartot.

2. oddělení

12 bm

100
kartonů

3. oddělení

5,81 bm

39 balíků

ABS

29,98 bm

189 kartonů,
41 balíků,
3 kartot.
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Příloha č. 14 – Přehled o zpracování archiválií a rozvoj evidencí

Zpracovávání a zpřístupňování archivních souborů
Oddělení

Popis

Termín

Celkový rozsah

Hotovo
2017

Plán. rozsah
zpracování
pro r. 2018

Vyhodnocení/
poznámka

1. oddělení

Zpracovávání podkladů pro
archivní pomůcku – Zpravodajská
správa Generálního štábu ČSLA –
neoperativní část (část fondu
NAD 583).

12/2018

405 kartonů

375 kartonů

30 kartonů

Ve spolupráci
se 4. oddělením,
zpracováno
30 kartonů.
Ukončeno
zpracování části
fondu.

Zpracovávání podkladů pro archivní
pomůcku – MTH
(materiály trvalé hodnoty)
I. správy MV (část fondu NAD 595 –
I. správa SNB – operativní svazky).

12/2018

459 kartonů

217 kartonů

40 kartonů

Ve spolupráci
se 4. oddělením,
zpracováno
28 kartonů.

Zpracovávání fondu – vypisování
dalších údajů ze svazků fondu Správy
sledování MV (NAD 238).

12/2018

797 kartonů

433 kartonů

100 kartonů

Ve spolupráci
se 4. oddělením,
zpracováno
167 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 Archivu.

průběžně

9 soupisů

7 soupisů

1 soupis

Odloženo
z důvodu
nedostatečných
kapacit.

Publikování archivní pomůcky
nebo její části – fond A 2/10.

06/2018

publikace
archivní
pomůcky

Dokončeny
korektury.
Doposud
nevyřešen
legislativní rámec
zveřejnění.

Průzkum a zpracování soupisu
fotografií Muzea Policie ČR.

12/2018

cca 16 400 polí

1000 polí

1000 polí

Průzkum a příprava kompletní
revize a rozšíření prozatímního
inventárního soupisu fondu 425,
příprava elektronické archivní
pomůcky.

12/2018

cca 467 kartonů

189 kartonů

100 kartonů

Průzkum a kompletní revize
a rozšíření prozatímního
inventárního soupisu fondu 134,
příprava elektronické archivní
pomůcky.

12/2018

cca 567 kartonů

60 kartonů

25 kartonů

2. oddělení

Zpracováno
55 kartonů.
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Zpracovávání a zpřístupňování archivních souborů
Oddělení

Popis

Termín

Celkový rozsah

Hotovo
2017

Plán. rozsah
zpracování
pro r. 2018

Vyhodnocení/
poznámka

3. oddělení

Vytvoření manipulačního seznamu
k fondu O-StB Gottwaldov.

12/2018

3,12 bm

0 bm

3,12 bm

Zpracováno
v ELZA, čeká
se na úpravy
software pro
generování
inventáře.

Započetí manipulačního seznamu
k fondu O-StB Žďár n. S.

12/2018

1,32 bm

0 bm

0,6 bm

Zpracováno
v ELZA, čeká
se na úpravy
software pro
generování
inventáře.

Vytvoření manipulačního seznamu
k fondu O-StB Kroměříž.

nový úkol

1,92 bm

0 bm

nový úkol

Zpracováno
v ELZA, čeká
se na úpravy
software pro
generování
inventáře.

Průzkum neuspořádaného materiálu
z kádrového útvaru MV z 50.–70.
let 20. stol. (vyčlenění materiálů
vhodných k zařazení do PS, vyčlenění
materiálů příslušníků MV narozených
před r. 1910 apod.).

12/2018

20 bm

12,72 bm

3,5 bm

Zpracováno
3,6 bm.

Kontrola a korektura digitální podoby
konvertovaných prozatímních
inventárních seznamů KS SNB
Ostrava z programu FoxPro, příprava
elektronické archivní pomůcky.

12/2018

26 fondů
(inventářů)

6 fondů
(inventářů)

20 fondů
(inventářů)

Ukončena
kontrola, probíhá
databázové
zpracování
výsledků.

Počáteční fáze pořádání (roztřídění)
fondu Vojenského učiliště Pohraniční
a Vnitřní stráže Bruntál (NAD 87).

12/2018

11,5 bm

0 bm

8,5 bm

Roztřídění
ukončeno
u celého fondu,
pořádání
nezahájeno.

Pořádání fondu KS SNB Hradec
Králové – dodatek.

12/2018

62 bm

0 bm

20 bm

Zpracováno
9,5 bm.

Revize a příprava archivních
pomůcek (fondy B) pro zveřejnění
v eBadatelně.

12/2018

14 fondů
(inventářů)

0 z 14 fondů
(inventářů)

2 fondy
(inventáře)

Provedena revize
3 fondů.

Zpracovávání podkladů pro
archivní pomůcku – Zpravodajská
správa Generálního štábu ČSLA
– neoperativní část (část fondu
NAD 583).

12/2018

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).

12/2018

459 kartonů

viz
1. oddělení

viz
1. oddělení

Zpracovávání fondu – vypisování
dalších údajů ze svazků fondu
Správy sledování MV (NAD 238)
– pokračování.

12/2018

viz 1. oddělení

viz
1. oddělení

viz
1. oddělení

4. oddělení
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Rozvoj databázových vyhledávacích nástrojů ABS
Oddělení

Popis

Termín

Dosavadní
rozsah

Plán. rozsah
zpracování

Počet
vytvořených
záznamů

Poznámka
k průběhu/
vyhodnocení

Příprava digitalizovaných archiválií
pro publikaci v eBadatelně –
svazky KR/TS.

12/2018

viz 4. oddělení

1. oddělení

viz
4. oddělení

viz
4. oddělení

ve spolupráci
s 4. oddělením

Zpracování jmenné evidence
fondu 425.

12/2018

189 z cca
467 kartonů

100 kartonů

cca 36 400
záznamů

Zpracování jmenné evidence
fondu 134.

12/2018

60 z cca
567 kartonů

25 kartonů

cca 5207
záznamů

Opravy databáze kartotéky
tzv. Studijního ústavu.

průběžně

cca 958 000 z cca
1 400 000 karet

cca
240 000 karet

cca
254 000 karet

Doplnění rejstříků fondu A 8/2.

06/2018

600 z cca
1000 záznamů

cca 350–400
záznamů

cca 1800
záznamů

Vytěženo výrazně
větší množství
záznamů, než
se předpokládalo.

Kontrola a oprava evidencí fondu
personálních spisů příslušníků MV.

12/2018

135 z 2857 bm

63 bm

561 záznamů

Zpracováno
67,32 bm.

Příprava digitalizovaných archiválií
pro publikaci v eBadatelně – svazky
KR/TS.

12/2018

cca 6000

cca 6 000

cca 6000
signatur

Zpracovány
veškeré signatury
z fiší fondů KR/TS.

Přepisy inventářů – dokončení
přepisů vybrané skupiny starých
inventářů.

průběžně

80 knih
z cca 120 knih

40 knih

cca 72 000
záznamů

Přepsáno 40 knih.
Zpracování
vybrané skupiny
(inventáře centrály
a regionálních
útvarů StB/VB)
dokončeno.

Přepisy dohledaných protokolů Ústí

nový úkol

8 knih

cca 9900
záznamů

Přepisy dohledaných starých
archivních protokolů vyšetřovacích
spisů

nový úkol

9 knih

cca 10 000
záznamů

Příprava fondů pro publikaci
v eBadatelně (část KR/TS-MV,
MNB, A 2/5, A 2/7).

průběžně

zpráva o výsledku

Ukončeno MNB, KRT/TS (valná
část – zbývá cca 750 sign.), A 2/5.
Rozpracováno A 2/7.

Doplňování současných
databázových vyhledávacích
systémů ABS.

průběžně

zpráva o výsledku

Plné zprovoznění tzv. databáze
AZ po úpravách v testovacím
provozu a digitalizaci části archiválií,
na které odkazuje. Celkem databáze
obsahuje 12 852 záznamů. V rámci
přípravy zveřejnění zkontrolovaných
inventářů k fondu KS HK provedena
kontrola a opravy 43 000
rejstříkových záznamů pro doplnění
a opravy v lustračním systému.

2. oddělení

3. oddělení

4. oddělení

6. oddělení

Zpracováno
55 kartonů.

Příloha č. 15 – Přehled činnosti badatelen

135

Badatelna Braník
Oddělení

Popis

1. oddělení

Komplexní badatelské
služby, evidence
předložených archiválií,
badatelských listů
a návštěv; evidence
a kontrola zápůjček;
vyhotovování kopií
archiválií. Vyřizování
badatelských žádostí.

Měsíc

Počet
badatelů

Badatelské
návštěvy

Počet připravených
inventárních
jednotek/
signatur

Počet
předložených
inventárních
jednotek/
signatur

z toho
digitalizovaných

vydaných
CD + DVD

leden

17

29

97

166

12

6

únor

8

18

96

32

8

5

březen

6

27

138

188

8

4

duben

4

21

36

48

19

6

květen

5

19

105

46

18

5

červen

11

24

48

76

12

6

červenec

1

11

15

61

11

27

srpen

3

3

137

20

18

3

září

2

18

235

118

54

3

říjen

1

12

40

70

56

15

listopad

1

9

68

85

68

5

prosinec

0

2

29

14

12

1

CELKEM

59

193

1044

924

296

86

Počet
badatelů

Badatelské
návštěvy

Počet připravených
inventárních
jednotek/
signatur

Počet
předložených
inventárních
jednotek/
signatur

z toho
digitalizovaných

vydaných
CD + DVD

Badatelna Struha
Oddělení

Popis

Měsíc

2. oddělení

Komplexní badatelské
služby, evidence
předložených archiválií,
badatelských listů
a návštěv; evidence
a kontrola zápůjček;
vyhotovování kopií
archiválií. Vyřizování
badatelských žádostí.

leden

185

268

2728

2582

621

70

únor

164

300

2250

1880

673

78

březen

120

276

2359

2070

931

70

duben

102

256

2572

1713

838

74

květen

111

257

2575

1712

879

100

červen

101

213

1959

1354

580

76

74

181

1445

1263

681

101

červenec

98

217

1555

1667

825

73

září

srpen

103

246

1710

1454

696

89

říjen

95

279

1783

1928

961

95

listopad

104

260

1762

1456

620

68

prosinec

76

186

1369

1049

468

62

CELKEM

1333

2939

24 067

20 128

8773

956

136

Badatelna Kanice
Oddělení

Popis

Měsíc

3. oddělení

Komplexní badatelské
služby, evidence
předložených archiválií,
badatelských listů
a návštěv; evidence
a kontrola zápůjček;
vyhotovování kopií
archiválií. Vyřizování
badatelských žádostí.

leden

Počet
badatelů

41

Badatelské
návštěvy

44

Počet připravených
inventárních
jednotek/
signatur

Počet
předložených
inventárních
jednotek/
signatur

z toho
digitalizovaných

467

438

176

vydaných
CD + DVD

16

únor

31

53

759

766

115

13

březen

34

57

478

444

94

12

duben

31

53

500

732

325

17

květen

13

47

514

510

66

12

červen

20

57

542

583

80

6

červenec

21

41

422

404

87

12

srpen

21

41

452

369

50

9

září

19

34

352

415

96

6

říjen

18

49

715

553

40

4

listopad

22

51

560

402

102

3

prosinec

13

26

572

304

206

20

CELKEM

284

553

6333

5920

1437

130

Počet
badatelů

Badatelské
návštěvy

Počet připravených
inventárních
jednotek/
signatur

Počet
předložených
inventárních
jednotek/
signatur

z toho
digitalizovaných

vydaných
CD + DVD

Souhrn všech badatelen
Oddělení

Popis

Měsíc

Celkem

Celkový přehled
badatelen Archivu.

leden

243

341

3292

3186

809

92

únor

203

371

3105

2678

796

96

březen

160

360

2975

3702

1033

86

duben

137

330

3108

2493

1182

97

květen

129

323

3194

2268

963

117

červen

132

294

2549

2013

672

88

96

233

1882

1728

779

140

srpen

122

261

2144

2056

893

85

září

124

298

2297

1987

846

98

říjen

114

340

2538

2551

1057

114

listopad

127

320

2390

1943

790

76

prosinec

89

214

1970

1367

686

83

CELKEM

1676

3685

31 444

27 972

10 506

1172

červenec
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eBadatelna
Počet
badatelských
přístupů

Počet
prohlížených inv.
jednotek

Počet
vložených záznamů
(inv. j.)

Celkový
počet
záznamů
(inv. j.)

Počet
nově
zpřístupněných
skenů

Počet
zpřístupněných
skenů

Oddělení

Popis

Měsíc

Nově zaregistrovaní
badatelé

6. oddělení

Využívání
a doplňování
eBadatelny.

leden

17

127

3353

0

71 227

0

4 708 355

únor

23

125

2874

0

71 227

0

4 708 355

březen

29

127

2432

0

71 227

0

4 708 355

duben

24

104

1528

0

71 227

0

4 708 355

květen

21

107

1594

0

71 227

0

4 708 355

červen

18

86

1233

0

71 227

0

4 708 355

červenec

22

107

1513

0

71 227

0

4 708 355

srpen

26

118

1207

0

71 227

0

4 708 355

září

24

110

1466

0

71 227

0

4 708 355

říjen

18

121

1471

0

71 227

0

4 708 355

listopad

35

129

4798

0

71 227

0

4 708 355

prosinec

21

123

4348

89

71 316

236 297

4 944 652

CELKEM

278

1384

24 464

89

71 316

236 297

4 944 652
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Příloha č. 16 – Přehled vyřizovaných úředních i badatelských žádostí

Úřední činnost
Oddělení

Popis

1. oddělení

Vyřizování badatelských žádostí dle zákona
č. 499/2004 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb.
a zvláštních zákonů; vyřizování úředních
žádostí.

1660

Vyřizování agendy NBÚ – zpracovávání
anotací.

195

Vyřizování badatelských žádostí dle zákona
č. 499/2004 Sb. a zvláštních zákonů;
vyřizování úředních žádostí.

614

2. oddělení

3. oddělení

Počet žádostí

Vyřízených anotací /
stanovisek

596

Vyřizování úředních žádostí agendy zákona
č. 255/1946 Sb. a č. 357/2005 Sb.

9

Vyřizování agendy státního občanství.

75

Vyřizování badatelských a úředních
požadavků podle zákona č. 499/2004 Sb.
a dalších zvláštních zákonů.
Vyřizování agendy řidičských průkazů.

Počet osob

511
84

326

Příloha č. 17 – Přehled činnosti evidenčního pracoviště
(tzv. lustrační agenda)
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Agenda lustrační
Oddělení

Popis

Měsíc

Počty úředních žádostí
NBÚ

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.).

MV –
bezp.
odbor

ÚZSI

ÚDV

MO –
vojenské
zprav.

Policie
ČR

BIS

Vězeňská
služba

Ostatní Celkem

leden

13

8

5

8

0

0

13

0

28

75

únor

26

6

5

6

2

0

9

0

28

82

březen

26

6

11

10

2

1

10

0

27

93

duben

26

8

4

5

2

3

5

0

25

78

květen

12

8

8

10

2

0

8

0

30

78

červen

30

9

6

5

2

0

7

0

15

74

červenec

15

3

4

3

1

1

10

0

9

46

9

5

6

0

2

0

6

0

11

39

září

15

7

2

4

2

0

5

0

12

47

říjen

25

4

6

6

2

1

7

0

26

77

listopad

18

6

5

10

1

0

1

0

16

57

prosinec

20

5

5

6

1

0

1

0

22

60

CELKEM

235

75

67

73

19

6

82

0

249

806

srpen

Měsíc

Počty lustrovaných jmen – úřední žádosti
NBÚ

MV –
bezp.
odbor

ÚZSI

ÚDV

MO –
vojenské
zprav.

Policie
ČR

BIS

Vězeňská
služba

Ostatní Celkem

leden

104

210

81

18

0

0

25

0

88

526

únor

229

224

66

10

45

0

18

0

83

675

březen

205

152

173

56

16

1

15

0

92

710

duben

202

287

79

5

32

3

6

0

45

659

květen

60

376

143

15

11

0

10

0

72

687

červen

206

369

183

18

8

0

7

0

65

856

červenec

118

191

86

3

40

1

11

0

30

480

79

233

111

0

11

0

8

0

55

497

září

125

114

43

9

37

0

9

0

31

368

říjen

190

119

112

8

2

1

8

0

64

504

listopad

144

162

99

19

18

0

1

0

32

475

prosinec

175

116

85

20

13

0

1

0

118

528

CELKEM

1837

2553

1261

181

233

6

119

0

775

6965

srpen
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Agenda lustrační – pokračování

6. oddělení

Vyhledávání pro agendu 262

Měsíc

Počet
žádostí

Počet
prověřovaných osob

Vyhledávání v databázích Archivu bezpečnostních složek
v rámci vyřizování agendy zákona č. 262/2011 Sb.

leden

13

22

únor

11

19

březen

22

30

duben

10

15

květen

21

45

červen

52

59

červenec

6

43

srpen

39

77

září

66

77

říjen

12

15

listopad

11

19

prosinec

11

28

CELKEM

274

449
Počet
prověřovaných osob

Vyhledávání pro badatele

Měsíc

Počet
žádostí

Vyhledávání v databázích Archivu bezpečnostních složek
v rámci vyřizování požadavků badatelské veřejnosti.

leden

244

847

únor

176

635

březen

175

511

duben

176

730

květen

191

694

červen

133

541

červenec

143

442

srpen

153

586

září

152

507

říjen

155

607

listopad

104

419

prosinec

86

353

CELKEM

1888

6872
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Agenda lustrační – pokračování

2. oddělení

Vyhledávání v kartotékách 2. oddělení –
počet lustrovaných jmen

Měsíc

Badatelské žádosti

Agenda 262

Vyhledávání podkladů v kartotékách k fondům Studijního
ústavu MV, v kartotékách Ochrany státního tajemství,
Vystěhovalců a emigrantů.

leden

1081

27

únor

664

25

březen

678

37

duben

1107

18

květen

652

67

červen

718

77

červenec

751

43

srpen

622

101

září

818

111

říjen

965

24

listopad

756

16

prosinec

603

11

CELKEM

9415

557
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Příloha č. 18 – P
 řehled vyřizování agendy v rámci zákona č. 262/2011 Sb. v ABS

Celkový přehled agendy 262

4. oddělení

Odesláno
Odborných
stanovisek
Ministerstvu
obrany

Měsíc

Zpracování statistických informací
o stavu agendy zák. 262/2011 Sb.
v Archivu.

leden

130

12

35

únor

125

10

14

březen

120

21

28

duben

110

9

24

květen

90

16

27

červen

140

64

27

červenec

150

30

31

srpen

170

50

24

září

190

36

4

říjen

180

10

35

listopad

170

9

23

prosinec

165

3

8

270

280

CELKEM

Ve stadiu lustrací,
vyhledávání
a přípravy
pro digitalizaci

Zaevidováno
nových žádostí
(1. 1. 2018 −
31. 12. 2018)

Popis

Příloha č. 19 – Přehled úkolů souvisejících s digitalizací
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Digitalizace – příprava a kontrola
Oddělení

Termín

Fond
(část fondu)

Plán
kartonů
/ i. j. / bm

Připraveno
kartonů
/ i. j.

Splněno
(v %)

Poznámky
k průběhu

12/2018

fond V-ČB,
včetně kontrol
a redigitalizace

85 kartonů

120 kartonů
/ 854 i. j.

141

Včetně
redigitalizovaných i. j.,
541 i. j. ÚSTR.

12/2018

fond ZA

15 kartonů

26 kartonů /
60 i. j.

153

Včetně redigitalizovaných i. j.

12/2018

MTH I.S

40 kartonů

69 kartonů /
341 i. j.

172

Včetně redigitalizovaných i. j.

12/2018

archivní
protokoly
S/D (sbírka
starých svazků
a dotazníků)

6 kartonů

6 kartonů /
57 i. j.

100

Zajišťování ostatních průběžných
požadavků na digitalizaci archiválií
(Ústav k výstavním, publikačním
a vzdělávacím projektům,
agenda 262/2011 Sb., ochranná
a badatelská digitalizace atd.).

průběžně

dle potřeby

323 i. j.

Kontrola digitalizace
v elektronickém úložišti – archiválie
připravované pro úřední žádosti.

průběžně

dle potřeby

277 i. j.

Kontrola digitalizace
v elektronickém úložišti – kontrola
úplnosti staré digitalizace
v souvislosti s dálkovým
zpřístupněním, případná
redigitalizace chyb.

12/2018

fond KR a TS

cca
4500 i. j.

3800 i. j.

85

12/2018

fond 325

cca 90
kartonů

100 kartonů
/ 710 i. j.

111

12/2018

část fondu
A 34/1 (AZ)

7 kartonů

8 kartonů /
17 i. j.

114

Zajišťování ostatních průběžných
požadavků na digitalizaci archiválií
(Ústav k výstavním, publikačním
a vzdělávacím projektům,
agenda 202/2011 Sb., ochranná
a badatelská digitalizace atd.).

průběžně

dle potřeby

Kontrola digitalizace
v elektronickém úložišti – kontrola
úplnosti staré digitalizace
v souvislosti s dálkovým
zpřístupněním, případná
redigitalizace chyb.

průběžně

fond 425

30 kartonů

29 kartonů /
768 i. j.

97

12/2018

fond H

10 kartonů

8 kartonů /
29 i. j.

80

Popis

1. oddělení Zajišťování přípravy archiválií
určených k systematické
digitalizaci.

2. oddělení Zajišťování přípravy archiválií
určených k systematické
digitalizaci.

51,6 kartonu
/ 363 i. j.
a 1 kartotéka
(9765 karet)
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Digitalizace – příprava a kontrola
Oddělení

Termín

Fond
(část fondu)

Plán
kartonů
/ i. j. / bm

Připraveno
kartonů
/ i. j.

Splněno
(v %)

Poznámky
k průběhu

12/2018

fondy H 1–15
až H 1–18

10 kartonů
+ 20 knih

27 kartonů
+ 20 knih /
412 i. j.

270

Navíc
provedena
příprava fondů
H 2-1, H 2-2.

06/2018

fond E/1 a E-4
(výběrově
archiválie
k trest. prac.
táborům)

3 kartony

3 kartony /
32 i. j.

100

12/2018

fond A 6/2

80 kartonů

73 kartonů /
863 i. j.

91

12/2018

fond pers. spisů

dle potřeby

98 spisů

Zajišťování ostatních průběžných
požadavků na digitalizaci archiválií
(Ústav k výstavním, publikačním
a vzdělávacím projektům,
agenda 202/2011 Sb., ochranná
a badatelská digitalizace atd.).

průběžně

dle potřeby

Kontrola digitalizace
v elektronickém úložišti – kontrola
úplnosti staré digitalizace
v souvislosti s dálkovým
zpřístupněním, případná
redigitalizace chyb.

12/2018

fond A 8

75 kartonů

75 kartonů

100

12/2018

fond A 8/2

23 kartonů

23 kartonů

100

12/2018

personální
spisy

průběžně

74 spisů

12/2018

fond V-ČB,
včetně kontrol
a redigitalizace

viz
1. oddělení

viz
1. oddělení

Popis

3. oddělení Zajišťování přípravy archiválií
určených k systematické
digitalizaci.

6. oddělení Zajišťování přípravy archiválií
určených k systematické
digitalizaci.

24 kartonů /
165 i. j.

Celkem 98
kartonů/1455
i. j.

62 spisů nutno
redigitalizovat.
viz
1. oddělení
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Digitalizace
Oddělení

Popis

Fond
(část fondu)

Plán kartonů
/ i. j. / bm

Digitalizováno i. j.

Počet
skenů

Splněno
(v %)

Poznámky
k průběhu

fond V-ČB

80 kartonů

626

117 154

150

Z toho cca 543 i. j.
ÚSTR; včetně
redigitalizace.

fond ZA

13 kartonů

42

9 969

200

Digitalizace fondu
ukončena včetně
redigitalizace.
Celkem
digitalizováno
26 kartonů.

MTH I.S

cca 32 kartonů

158

29 237

100

Archivní
protokoly
S/D (sbírka
starých svazků
a dotazníků)

6 kartonů

31

4541

100

Digitalizace sbírky
ukončena.

fond A 2/7

6 kartonů

120

3137

100

Digitalizace fondu
ukončena.

fond 325

cca 90 kartonů

548

80 014

111

Digitalizováno
100 kartonů.

část fondu
A 34/1 (AZ)

7 kartonů

26

9460

114

Digitalizováno
8 kartonů.

fondy H 1-15
až H 1-18

10 kartonů
+ 20 knih

39

9979

95

Neukončena
digitalizace části
úředních knih.

fond E/1 a E-4
(výběrově)

cca 3 kartony

29

6447

100

fond A 6/2

50 kartonů

509

35 546

55

fond
pers. spisů

dle potřeby

91

20 260

Digitalizace velkoformátových
a specifických archiválií pro
úřední a badatelské potřeby.

128
jednotlivin

301

Rozřazení a přejmenování
digitalizátů vytvořených
na základě spolupráce
s Vojenským zpravodajstvím.

3

8725

Digitalizace archiválií
pro úřední a badatelské
potřeby, především pak
pro potřeby agendy zákona
č. 262/2011 Sb.

2646

258 570

CELKEM

4862

593 340

z toho
ÚSTR

549

104 205

5. oddělení Systematická digitalizace
archiválií.

Digitalizováno
27 kartonů.
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Příloha č. 20 – Publikační činnost zaměstnanců ABS

Publikační činnost
BÍLKOVÁ, Jitka: Mezinárodní den archivů v Archivu bezpečnostních složek. In: Sborník ABS, 2018, č. 16, s. 420–421.
BURSÍK, Tomáš: Příklady resistenčního jednání v Československu 1948–1967. In: TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš (eds.): Projevy a podoby protirežimní
rezistence v komunistickém Československu 1948–1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2018, s. 80–110.
LACKO, Miroslav: Mezinárodní vědecká konference 100 let od vzniku ČSR. In: Sborník ABS, 2018, č. 16, s. 411–414.
MIKULKA, Jiří: Případ (nejen) osmi. K perzekuci příslušníků Místního velitelství SNB v Praze v roce 1948. In: Sborník ABS, 2018, č. 16, s. 319–354.
MIKULKA, Jiří: Zapomenutý bojovník. Životní osudy četníka, vojáka a příslušníka Sboru národní bezpečnosti Josefa Černého. In: Brno v minulosti a dnes,
2018, č. 31, Archiv města Brna 2018, s. 159–187.
MARKOVÁ, Zuzana: Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek. In: ČAS v roce 2017. Ročenka České archivní společnosti.
2018, s. 181–185.
SLAVÍK, Tomáš: Dopad změn v ochraně státní hranice z poloviny 60. let na pokusy o jejich překonání v jižních Čechách. In: VANĚK, Pavel (ed.): Ochrana
státní hranice a rok 1968. Bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let. Technické muzeum v Brně, Brno 2018, s. 13–22.
SLAVÍK, Tomáš: Konference Ochrana státní hranice a rok 1968. Bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let (Brno 14.–15. listopadu
2017). In: Sborník ABS, 2018, č. 16, s. 407–409.
SUK, Marek: „Určité utajování bylo nutné.“ Studie k disidentským konspiračním strategiím. In: Sborník ABS, 2018, č. 16, str. 209–229.
VANĚK, Pavel: Finské domky v místech velení 9. brigády Pohraniční stráže. In: Almanach příspěvků XI. Konference policejních historiků. Muzeum Policie
ČR 2018, s. 453–464.
VANĚK, Pavel: Josef Němeček a Jan Havrda – vojáci vládního vojska u Pohraniční stráže. In: Almanach příspěvků XII. Konference policejních historiků.
Muzeum Policie ČR 2018, s. 385–393.
VANĚK, Pavel: Rozhovor s ředitelem Vojenského archívu – centrální registratury Trnava. In: Sborník ABS, 2018, č. 16, s. 433–439.
VANĚK, Pavel: Ukončení činnosti 19. děčínské pohraniční brigády v roce 1966. In: VANĚK, Pavel (ed.): Ochrana státní hranice a rok 1968. Bezpečnostní
poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let. Technické muzeum v Brně, Brno 2018, s. 712.
VANĚK, Pavel: Výstava Sto let bezpečnostních sborů aneb Od četnictva k policii. In: Sborník ABS, 2018, č. 16, s. 415–418.
VANĚK, Pavel: 7. sušická pohraniční brigáda na přelomu let 1967 a 1968. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Jaro ´68 a nástup normalizace.
Československo v letech 1968–1971. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha 2017, s. 262–270.

Recenze
BOHÁČKOVÁ, Lucie: Plachý Jiří (ed.): Mautner-Brixi, Josef: Útěk z koncentračního tábora Natzweiler. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017,
254 s. Sborník ABS, 2018, č. 16, s. 443–444.
DOLEŽALOVÁ, Petra: Nečas, Jaroslav: Adolf Kolínský. Český dozorce ve službách gestapa. Praha: Academia, 2017, 139 s. Sborník ABS, 2018, č. 16,
s. 445–447.
GARNCARZ, Jiří: Padevět, Jiří: Odbojová skupina bratří Mašínů. Praha: Academia, 2018, 188 s. Sborník ABS, 2018, č. 16, s. 451–455.
KOZLÍK, Radek: Pinerová, Klára: Do konce života. Političtí vězni padesátých let – trauma, adaptace, identita. Praha: ÚSTR – Nakl. Lidové noviny, 2017,
405 s. Sborník ABS, 2018, č. 16, s. 460–463.
LEHNERT, Jiří: Povolný, Daniel: Operace Dunaj: Krvavá odpověď Varšavské smlouvy na Pražské jaro 1968. Praha: Academia, 2018, 455 s. Sborník ABS,
2018, č. 16, s. 464–467.
MARKOVÁ, Zuzana: Linková, Marcela – Straková, Naďa (eds.): Bytová revolta: jak ženy dělaly disent. Praha: Academia – Sociologický ústav AV ČR, 2017,
413 s. Sborník ABS, 2018, č. 16, s. 444–445.

Příloha č. 21 – Účast zaměstnanců ABS na odborných konferencích

Aktivní účast na konferencích
Jitka Bílková: účast na semináři ÚSTR: „Nezávislá kultura za socialismu“ (24. 9. 2018, Praha) s příspěvkem: Základní problémy edukace v archivu.
Tomáš Bursík: aktivní účast na semináři „Občanská společnost v období Pražského jara 1968–1969“ (21. 3. 2018, Liberec) s příspěvkem Klub 231
v roce 1968.
Daniela Gaštanová: účast na konferenci: „Konference o metodách hromadného odkyselování“ (27. 11. 2018, Budapešť) s příspěvkem: The mass
deacidification with Neshcen C500.
Tomáš Hemza: účast na konferenci „KSČ v regionální perspektivě: struktura – elity – výkon moci“ (29. 11. 2018, Praha) s příspěvkem: Kádrová politika
KSČ na regionální úrovni 1952–1967.
Tomáš Hemza: vedení semináře „Historiografie vědy“ na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (29. 11. 2018).
Miroslav Lacko: účast na konferenci „100 rokov od vzniku ČSR“ (22.–23. 3. 2018, Banská Bystrica) s příspěvkem: Proces udělování československého
státního občanství repatriantům a reemigrantům po vzniku ČSR pohledem ministerstva vnitra.
Jiří Mikulka: účast na konferenci: „XXXIV. mikulovské sympozium“ (10.–11. 10. 2018, Mikulov) s příspěvkem: Aby veřejný pořádek nebyl narušen …
Činnost příslušníků stanice NBS Prátlsbrun v květnu a červnu 1945.
Marek Suk: účast na konferenci „Československo v letech 1978–1985“ (30.–31. 5. 2018, České Budějovice) s příspěvkem: Nezávislý informační systém
v normalizační éře. Vznik a vývoj samizdatového periodika Informace o Chartě 77 (Infoch) a vývoj jeho distribuční sítě v tehdejším Československu.
Pavel Vaněk: účast na konferenci: „5. konference policejních historiků“ (24.–25. 5. 2018, Bratislava) s příspěvkem: Fínske domčeky pre Pohraničnú stráž
pri rieke Dunaj.
Pavel Vaněk: účast na konferenci: „13. konference policejních historiků“ (18.–20. 10. 2018, Praha) s příspěvkem: K začlenění služebních zvířat u 4. brigády
Pohraniční stráže Znojmo v 1. polovině 50. let.
Pavel Vaněk: účast na konferenci „Železná opona, životní prostředí a lidé“ (23. 11. 2018, Mikulov) s příspěvkem: Pohraniční režim a obyvatelstvo.
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Příloha č. 22 – Přehled exkurzí a návštěv v Archivu

Exkurze
Oddělení

Vedoucí prohlídky

Datum

Místo

Popis

1. oddělení

Mgr. Xenie Penížková

14. 2. 2018

Braník

Post Bellum – ZŠ z Příbrami (Příběhy našich sousedů)

20. 2. 2018

Braník

Gymnázium bří Čapků

6. 4. 2018

Braník

Policie ČR

19. 4. 2018

Braník

Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

27. 4. 2018

Braník

Ještědská pobočka ČAS

15. 6. 2018

Braník

Autoriteti Për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit
të Shtetit (Albánie)

28. 6. 2018

Braník

ZŠ Jílovská, Praha 4

18. 10. 2018

Braník

Gymnázium B. Hrabala, Nymburk

25. 10. 2018

Braník

Gymnázium Jaroslava Seiferta

3. 11. 2018

Braník

Euroatlantické centrum (Slovensko)

13. 11. 2018

Braník

Ústav pamäti národa

15. 11. 2018

Braník

Gymnázium Milady Horákové

Braník

Autoriteti Për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit
të Shtetit (Albánie)

6. 12. 2018
Mgr. Jaroslav Vaňous
2. oddělení

PhDr. Jitka Bílková

28. 2. 2018

Braník

IES FSV UK (anglicky)

27. 11. 2018

Braník

New York University in Prague (anglicky)

29. 1. 2018

Braník

CEVRO Institut – seminář (anglicky)

1. 2. 2018

Braník

Post Bellum – ZŠ z Kolína (Příběhy našich sousedů)

7. 2. 2018

Braník

Post Bellum – ZŠ Příbram (Příběhy našich sousedů)

15. 3. 2018

Struha

Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

20. 3. 2018

Braník

Post Bellum – ZŠ z Příbrami (Příběhy našich sousedů)

22. 3. 2018

Struha

SPŠS a SOŠ prof. Švejcara Plzeň

29. 3. 2018

Struha

Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

3. 4. 2018

Struha

University Studies Abroad Consortium (anglicky)

5. 4. 2018

Struha

Program ECES pro FF UK (anglicky)

16. 4. 2018

Struha

Program UPCES pro UK (anglicky)

20. 4. 2018

Struha

FSH UK

24. 4. 2018

Hadovka

Studenti z USA (anglicky)

27. 4. 2018

Struha

Ještědská pobočka ČAS

2. 5. 2018

Struha

Studenti v CIEE (anglicky)

3. 5. 2018

Braník

Post Bellum – ZŠ Čechtice (Příběhy našich sousedů)

10. 5. 2018

Braník

Post Bellum – ZŠ z Vlašimi (Příběhy našich sousedů)

11. 5. 2018

Struha

ZŠ Jánského, Praha 13 (edukační program Příběh jednoho domu)

16. 5. 2018

Hadovka

Studenti z USA (anglicky)

16. 5. 2018

Hadovka

Ukrainian Leadership Academy (anglicky)

17. 5. 2018

Braník

Post Bellum – ZŠ z Vlašimi (Příběhy našich sousedů)

28. 5. 2018

Braník

CEA Study Abroad – Seattle Pacific University (anglicky)

31. 5. 2018

Struha

Program ECES pro FF UK (anglicky)

6. 6. 2018

Braník

East Carolina University (anglicky)

13. 6. 2018

Struha

Studenti stáže CIEE (anglicky)

19. 6. 2018

Braník

Mladí konzervativci Plzeň
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Exkurze – (pokračování)
Oddělení

Vedoucí prohlídky

2. oddělení

PhDr. Jitka Bílková

Ředitelka
ABS

Místo

Popis

20. 6. 2018

Braník

University of Nebraska (anglicky)

21. 6. 2018

Struha

ZŠ Choceň

18. 9. 2018

Braník

Post Bellum – ZŠ Londýnská, Praha 2 (Příběhy našich sousedů)

8. 10. 2018

Braník

Akademické gymnázium

9. 10. 2018

Braník

Akademické gymnázium

16. 10. 2018

Struha

Ústav českých dějin FF UK

18. 10. 2018

Braník

Gymnázium Bohumila Hrabala, Nymburk

23. 10. 2018

Braník

ZŠ Norbertov, Praha 6

2. 11. 2018

Struha

Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

6. 11. 2018

Braník

University Studies Abroad Consortium (anglicky)

7. 11. 2018

Braník

Gymnázium Přípotoční, Praha 10

13. 11. 2018

Struha

Program UPCES pro UK (anglicky)

14. 11. 2018

Struha

Program ECES pro FF UK (anglicky)

27. 11. 2018

Struha

Program Erasmus pro PedF UK (anglicky)

25. 1. 2018

Struha

Katolický domov studujících

18. 5. 2018

Struha

ZŠ Svaté Voršily, Praha 1

1. 6. 2018

Struha

ZŠ Svaté Voršily, Praha 1

6. 12. 2018

Struha

Open Gate School Babice

Mgr. Jitka Matyášová

6. 6. 2018

Struha

ZŠ U Školské zahrady, Praha 8

Mgr. Petr Zeman

14. 11. 2018

Struha

Ústav pamäti národa

7. 12. 2018

Struha

Autoriteti Për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit
të Shtetit (Albánie)

17. 4. 2018

Kanice

Klub „Geocaching“ Brno

11. 9. 2018

Kanice

Archiv VUT Brno

13. 9. 2018

Kanice

Brněnská pobočka ČAS (archiváři z jihomoravských archivů)

5. 12. 2018

Kanice

studenti FF MU Brno

7. 3. 2018

Kanice

Post Bellum – ZŠ Brno

22. 8. 2018

Kanice

BSTU Sasko – Magdeburk

Mgr. Veronika Chromá

3. oddělení

Datum

PhDr. Iva Kvapilová

Mgr. Světlana Ptáčníková
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Příloha č. 23 – Přehled plnění závazných ukazatelů kapitoly 355

Ukazatele

Rozpočet 2018

Konečný
rozpočet 2018

Skutečnost

% plnění

Schválený

Po změnách

1

2

3

4

5=4:2

Příjmy celkem

0,00

0,00

0,00

3121,24

x

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské
unie bez společné zemědělské
politiky celkem

0,00

0,00

0,00

1802,69

x

příjmy z prostředků finančních
mechanismů

0,00

0,00

0,00

0,00

x

ostatní nedaňové příjmy,
kapitálové příjmy a přijaté
transfery celkem

0,00

0,00

0,00

1318,55

x

Výdaje celkem20)

212 913,35

215 703,48

368 004,81

245 061,02

113,61

Výdaje na zabezpečení plnění
úkolů vlastního Ústavu pro studium
totalitních režimů 21)

129 027,94

134 318,07

257 005,45

163 516,03

121,74

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů
Archivu bezpečnostních složek

83 885,41

81 385,42

110 999,36

81 544,99

100,20

Platy zaměstnanců a ostatní platby
za provedenou práci

103 378,56

107 253,73

108 652,46

107 877,45

100,58

Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem22)

35 180,03

36 245,45

36 805,32

35 977,91

99,26

Převod fondu kulturních
a sociálních potřeb (tzv. FKSP)

1998,11

2060,96

2127,92

2064,57

100,18

Platy zaměstnanců v pracovním
poměru

69 373,24

72 508,41

72 971,90

72 457,42

99,93

Platy zaměstnanců ve služebním
poměru podle zákona o státní službě

30 532,39

30 532,39

30 782,39

30 782,39

100,82

Výdaje spolufinancované z rozpočtu
Evropské unie bez společné
zemědělské politiky celkem

0,00

0,00

27 167,26

1686,28

0,00

v tom: ze státního rozpočtu

0,00

0,00

16 506,56

0,00

0,00

podíl rozpočtu Evropské unie

0,00

0,00

10 660,70

1686,28

0,00

Výdaje na projekty financované
z prostředků finančních
mechanismů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výdaje na programy vedené
v systému programového
financování EDS/SMVS

37 734,21

35 234,21

167 676,31

56 318,67

159,84

20) údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů
21) údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně mimorozpočtových prostředků
22) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění

Příloha č. 24 – Rekonstrukce sídla ÚSTR
Historie budovy a vznik projektu rekonstrukce
Budova v ulici Siwiecova 2428/2 (dříve Havelkova 2428/2), Praha 3 byla dostavěna v roce 1975 pro Ústav ekonomických informací.
Původně byla plánována jako tzv. dočasná, kolaudace k trvalému užívání proběhla až v 90. letech.
K 31. 1. 2008 ji od MV ČR do užívání převzal ÚSTR. Budova byla převzata včetně tzv. nedokončené investice v podobě projektové dokumentace k „Rekonstrukci obvodového pláště objektu č. p. 2482 Havelkova 2, Praha 3“. Hodnota projektu činila 1 155 174,00 Kč, přičemž
projekt měl již platné stavební povolení.
Projekt rekonstrukce vznikl v roce 2003, kdy v budově sídlilo Ministerstvo informatiky ČR. Důvodem byl zejména havarijní stav opláštění
budovy. V technické zprávě, která byla v roce 2004 vypracována jako součást projektu na opravu fasády, mimo jiné stojí, že v roce 2003
došlo k vypadnutí okna na ulici. Dalším dokladem pro zahájení projektování rekonstrukce bylo, že se mezi rámy a okny běžně nacházely centimetrové mezery a při nízkých teplotách kotelna ani při plném výkonu nebyla schopna zajistit dostatečnou teplotu, v létě pak
ze stejného důvodu nebylo možné budovu účinně chladit. Jeden ze závěrů zprávy zní: „konstrukce či zařízení vykazují závažné poruchy
takového charakteru, který naléhavě vyžaduje opravu v krátkodobém plánu, hrozí potenciální ohrožení života či zdraví, případně škody
(v řádu měsíců).“ Z hlediska energetické náročnosti byla budova vyhodnocena jako „mimořádně nehospodárná“. Na opravu však tehdy
nebyly peníze, oprava se neuskutečnila.
Od založení ÚSTR v roce 2008 až do roku 2014 byly činěny pouze dílčí kroky řešící problém se sídlem ÚSTR:

V roce 2008
Ředitel: Pavel Žáček
Proběhla rekonstrukce kanceláře ředitele – zakázka v hodnotě 848 852,00 Kč. Bylo zřízeno WC pro imobilní osoby – zakázka v hodnotě
263 393,79 Kč. Rekonstrukce kabeláže v budově – zakázka v hodnotě 829 221,06 Kč.

V roce 2010
Ředitel: Pavel Žáček
Za činnost směřující k řešení situace budovy v Siwiecově lze považovat iniciativu, jejímž cílem byla směna budov v držení Kapitoly 355
(ÚSTR a ABS) za jinou, vhodnou budovu, v níž by mohly sídlit ÚSTR i ABS. Záměrem byla směna objektů 1. Hybernská č. p. 997/2; 2. Siwiecova č. p. 2428/2; 3. Na Struze č. p. 229 za jiný objekt, vybraný na základě výběrového řízení. Za účelem směny byly dotčené objekty
oceněny dvěma znaleckými posudky. Na základě dostupných dokumentů se směna neuskutečnila, a to především ze dvou důvodů:
1.	ačkoli se počítalo, že nové sídlo ÚSTR a ABS by mělo být získáno směnou, která měla vzejít z veřejné soutěže, v interních podkladech ÚSTR se nachází podrobná dokumentace jednoho konkrétního objektu, a sice tzv. Microny v Modřanech. Což mohlo
být v rozporu se záměrem nový objekt soutěžit. Rovněž v dobových médiích bylo kritizováno, že je v rozporu intenzívní zájem
o budovu Microny a chystané výběrové řízení;
2.	panovaly pochybnosti nad oceněním jednotlivých nemovitostí, jež měly být za ÚSTR a ABS součástí směny, což se týká zejména
objektu Na Struze, tedy budovy s užitnou plochou téměř 2000 m2 v historickém jádru Prahy, jejíž hodnota měla činit pouze
14 755 549 Kč.

V roce 2014
Ředitel: Zdeněk Hazdra
Byla vypracována žádost o dotaci ze SFŽP na zateplení budovy podle projektu převzatého spolu s budovou už v roce 2008. Dotace byla
přidělena, nicméně se ukázalo, že dotace může pokrýt jen část nákladů na rekonstrukci (pouze náklady spojené se zateplením, nikoli
s výměnou opláštění), rekonstrukci bylo tudíž potřeba v rozhodující míře financovat z prostředků státního rozpočtu. Žádost o dotaci byla
stažena a bylo zahájeno jednání s MF ČR.

V roce 2015
Ředitel: Zdeněk Hazdra
Proběhlo jednání s MF ČR o prostředcích na rekonstrukci. Prostředky nebyly přislíbeny. Pouze byl stanoven výhled na další období.
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V roce 2016
Ředitel: Zdeněk Hazdra
V rámci jednání s MF ČR o rozpočtu na rok 2017 byly finanční prostředky na rekonstrukci přislíbeny. V návaznosti byla vypracována nová
žádost na OPŽP a zadána aktualizace projektu rekonstrukce opláštění původnímu projektantovi In.Spira Group s.r.o. tak, aby projekt splňoval aktuálně platné technické normy. Následně bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce.

V roce 2017 a 2018
Ředitel: Zdeněk Hazdra
Bylo dokončeno výběrového řízení na zhotovitele. Zhotovitelem se stala firma STRABAG, a.s., s nabídkovou cenou 139 886 149 Kč. Rekonstrukce podle aktualizované verze projektu byla zahájena. Stavba začala v srpnu 2017.

Komplikace po zahájení rekonstrukce opláštění
V září 2017 došlo ke zvážení fasády, což byl krok, který projekt předpokládal. Skutečnou hmotnost původní fasády nebylo možné jinak
zjistit, protože dobová dokumentace skutečného provedení stavby se nedochovala kompletní. Projekt výměny opláštění pracoval s dostupnými informacemi a s výpočty hmotnosti a plánoval novou fasádu stejně těžkou, jako byla ta původní. Zvážit fasádu před vystěhováním budovy nebylo možné, protože obsahovala jedovatý azbest, který se při demontáži mohl uvolňovat do okolí. Navíc měřený kus
fasády musel být dostatečně velký, takže by odhalená část budovy neumožňovala její běžný provoz. Zvážení ukázalo, že původní fasáda
je lehčí, než projekt předpokládal, a došlo tedy k tomu, co předjímalo stanovisko statika v technické zprávě projektu – zjistí-li se rozdíl
v hmotnosti původního a nového pláště, bude potřeba provést statické posouzení nosné ocelové konstrukce, a nevyhoví-li tato, pak
bude třeba konstrukci odpovídajícím způsobem zpevnit, aby novou, těžší fasádu unesla. Přeprojektovat novou fasádu tak, aby byla lehčí,
nebylo možné zejména z důvodu stále se zpřísňujících nároků na tepelně izolační vlastnosti staveb.
Postup ÚSTR při zahájení rekonstrukce svého sídla v letech 2016–2017 byl posouzen nezávislým znaleckým ústavem. Závěr posudku zní,
že investor postupoval s péčí řádného hospodáře.
Další kroky rekonstrukce probíhaly v souladu s projektovou dokumentací. Bylo zadáno vypracování statického posudku, který byl dokončen v únoru 2018 se závěrem, že pro zavěšení nové fasády je potřeba nosnou ocelovou konstrukci zpevnit. Následně bylo zadáno
zpracování projektu zpevnění nosné konstrukce, který byl dokončen v červnu 2018.

Vícepráce v zakázce na rekonstrukci opláštění
V souvislosti s neplánovým vývojem rekonstrukce vznikly v zakázce na rekonstrukci opláštění v letech 2017 a 2018 vícepráce. Bylo uzavřeno celkem pět dodatků ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. Dodatky byly uzavírány teprve po pečlivém zvážení všech souvislostí,
a to zejména s ohledem na příslušná ustanovení Zákona o zadávání veřejných zakázek. Podstatnou část dodatků tvořily vícepráce v podobě likvidace většího množství azbestu. Kvůli nutnosti zpevnit nosnou ocelovou konstrukci byl likvidován nejen azbest v obvodovém
plášti, ale také v obložení nosných sloupů, což původní projekt nepředpokládal. Další výraznou položkou víceprací je pak samotné zpevnění nosné ocelové konstrukce pro upevnění fasády tak, jak to vyplynulo z uvedeného statického posudku.
Z původního projektu „rekonstrukce opláštění“ se stal projekt „celkové rekonstrukce budovy“.
Pro potřeby statického posudku byly postupně odhalovány velké části nosné ocelové konstrukce, přičemž se ukázalo několik dosud
neznámých závažných skutečností. Především vyšlo najevo, že budova nemá účinnou protipožární ochranu, protože zejména příčné
nosníky ocelové konstrukce nejsou nijak chráněny proti požáru (a to přesto, že budova byla řádně zkolaudována a kontrolována pravidelnými revizemi). Posudek na požární bezpečnost stavby z ledna 2018 konstatoval, že by se do sedmi minut od zasažení příčných
nosníků požárem budova zřítila. Musí tedy být vyprojektováno a provedeno komplexní protipožární zabezpečení, což vyžaduje zásah
do celé budovy. Dále bylo při odhalování všech částí budovy konstatováno, že stav technického zařízení budovy je dožilý, což si vyžaduje
celkovou rekonstrukci.

Příprava celkové rekonstrukce budovy
Obě tyto uvedené změny nemohly být považovány za součást původní zakázky na výměnu opláštění. Finančně i svým charakterem
ji významně přesahovaly. Jediným řešením bylo provést místo pouhé rekonstrukce vnějšího pláště budovy rekonstrukci celkovou. Ta však
nemůže být ani technicky ani s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek součástí původní zakázky. Musela být samostatně vyprojektována a posléze musel být její zhotovitel vybrán v novém zadávacím řízení.
Na jaře 2018 se konalo výběrové řízení na autora architektonické studie, které bylo uzavřeno na konci června 2018. Vítěz výběrového
řízení doc. Ing. arch. Radek Kolařík z ateliéru RKAW vypracoval a v říjnu 2018 odevzdal studii celkové rekonstrukce, která posuzuje různé varianty rekonstrukce budovy. Jako zásadní se přitom ukázala otázka, jak opravit stávající nosnou ocelovou konstrukci tak,
aby odpovídala současným normám. Studie došla k závěru, že oprava stávající konstrukce by byla z řady důvodů technicky na hraně
proveditelnosti a zároveň by byla nákladnější než výměna nosné konstrukce za novou, železobetonovou. Výměna skeletu znamená
postavit značnou část budovy znovu. Vzhledem k závažnosti závěrů architektonické studie nechal Ústav vypracovat její oponenturu
v podobě znaleckého posudku, jehož autorem je prof. Ing. arch. Petr Hájek z ČVUT. Závěry tohoto znaleckého posudku, dodaného
na konci října 2018, se plně ztotožnily se závěry studie a doporučily postupovat při rekonstrukci tím způsobem, že se stávající nosná
ocelová konstrukce nahradí novou železobetonovou konstrukcí. Navržený postup byl v říjnu 2018 konzultován s příslušným stavebním
úřadem. Na základě těchto konzultací byly stanoveny podmínky pro postup celkové rekonstrukce s tím, že ÚSTR tyto podmínky splní
při projektování celkové rekonstrukce.
Jedním z důsledků bylo také ukončení smluvního vztahu se zhotovitelem původní zakázky na výměnu opláštění. Důvodem je, že
celková rekonstrukce by vedla ke změnám v původním projektu, které by nevyhověly zákonu o zadávání veřejných zakázek. Výměna
opláštění byla ukončena ve fázi demontáže a likvidace azbestu ve fasádě a v budově, což jsou kroky, které by bylo nutné provést při
každé podobě rekonstrukce.
Stavba byla zabezpečena. K tomu účelu proběhlo v listopadu a prosinci 2018 výběrové řízení na firmu, která zakryje budovy ochrannými
sítěmi a zabední její spodní podlaží.

Další postup celkové rekonstrukce budovy
V listopadu 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projekčních prací. Jeho vítěz v roce 2019 vypracuje projekt, který bude
podkladem pro stavební řízení a dále pro výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Postup v tuto chvíli stále odpovídá harmonogramu celkové rekonstrukce, která by podle našich předpokladů mohla být ukončena na konci roku 2021.
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