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3Příloha č. 1 – Organizační struktura ÚSTR a ABS

Organizační schéma Ústavu pro studium totalitních režimů

Organizační schéma Archivu bezpečnostních složek



4 Příloha č. 2 – Přehled zasedání Rady ÚSTR

Na 1. jednání dne 4. ledna 2019 členové Rady projednávali s vedením Ústavu Plán činnosti na rok 2019, který schválili. Dále schválili 
úpravy Hospodářského řádu.

Na 2. jednání dne 12. února 2019 vyjádřila Rada Ústavu své připomínky k návrhu Výroční zprávy za rok 2018 a požádala o jejich 
zapracování. Členům Rady ÚSTR byl rovněž předložen návrh Státního závěrečného účtu za rok 2018 a tři směrnice k projednání.

Na 3. jednání dne 12. března 2019 probíhaly další diskuze nad podobou a obsahem Výroční zprávy za rok 2018.

Na 4. jednání dne 23. dubna 2019 byli radní informování o činnosti Ústavu v prvním čtvrtletí roku 2019 a také o průběhu hodnocení 
vědecké a výzkumné činnosti Ústavu za období 2008–2018.

Na 5. jednání dne 14. května 2019 byla Rada ÚSTR pozvána na výjezdní zasedání do badatelny Archivu bezpečnostních složek 
v Kanicích u Brna.

Na 6. jednání dne 17. června 2019 Rada Ústavu projednala nové směrnice Ústavu o služebních cestách.

 

Na 7. jednání dne 17. července 2019 byli radní informováni o činnosti Ústavu ve druhém čtvrtletí roku 2019, dále byli seznámeni 
s chystanými akcemi Ústavu při příležitosti listopadových výročí. Na tomto jednání také Rada Ústavu schválila podklady k rozpočtu ka-
pitoly 355 na rok 2020.

V pořadí 8. jednání bylo po volbě dvou nových radních svoláno na 29. července 2019. Při tomto jednání byl opět zvolen předsedou 
Rady Eduard Stehlík.

Na 9. jednání dne 17. září 2019 projednali členové Rady ÚSTR dvě nové směrnice. Kromě toho byli seznámeni s průběhem hodnoce-
ní výzkumné a odborné činnosti Ústavu. Dále byl Radě představen projekt rekonstrukce budovy a byly prezentovány výsledky interního 
auditu rekonstrukce budovy Ústavu.

Na 10. jednání dne 18. října 2019 radní projednávali informace o činnosti za třetí čtvrtletí roku 2019 a věnovali se průběhu hodnocení 
výzkumné a odborné činnosti Ústavu.

Na 11. jednání dne 18. listopadu 2019 radní projednali záměr upravit Jednací řád Rady tak, aby se nadále na stránkách Ústavu nezve-
řejňovaly audio záznamy ze zasedání Rady. Na jednání byli vedením informováni o průběhu akcí k 30. výročí sametové revoluce.

Na 12. jednání dne 17. prosince 2019 byl radním přednesen návrh Plánu činnosti na rok 2020 k připomínkám.

Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. f ) zákona č. 181/2007 Sb. schválila Rada Ústavu Plán činnosti na rok 2020 na svém prvním ledno-
vém zasedání (24. 1. 2020).

Dále byla Rada Ústavu seznámena s průběhem jednání o rozpočtu kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů na rok 2020.

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 2020 per rollam.



5Příloha č. 3 – Podrobný přehled badatelských 
a dokumentačních projektů1

1 U některých projektů, jejichž dokončení bylo plánováno na rok 2019, došlo k prodloužení termínu dokončení závěrečného výstupu až do roku 2020. 
Důvody jednotlivých změn realizace jsou vždy uvedeny v tabulce konkrétního výstupu v sekci „Projekt v roce 2019 – plánované kroky a výstupy“.

2 Projekt nebyl z rozhodnutí řešitelů zahájen.
3 Projekt je financován z prostředků GAČR.
4 Projekt je financován z prostředků programu NAKI II Ministerstva kultury České republiky.

I. Represe v období nacistické okupace a diktatury KSČ

II. Rezistence

Název Projektový tým Realizace

1.
Analýza diskuze o dějinách v prostředí disentu: Právo na 
dějiny

P. Placák 2017–2020

2.
Český exilový politický aktivismus a politická publicistika 
mimo Radu svobodného Československa v letech 1948–1968

J. Cholínský 2015–2019

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

P. Plachá, B. Sack 2017–2020

4.
Dokumentace popravených z politických důvodů 
(1948–1989)

P. Mallota, M. Cholínská 2008–2020

5.
Edice dokumentů k odbojové organizaci Petiční výbor Věrni 
zůstaneme

S. Kokoška 2017–2020

6. Kurýři a převaděči v letech 1948–1955 L. Svoboda, M. Tichý 2015–2020

7. Nové sakrální stavby M. Sklenář 2017–2020

Název Projektový tým Realizace

1. Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953
M. Bárta, J. Kalous, L. Svoboda, 
J. Sivoš

2015–2019

2. Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989 A. Havlík, T. Malínek, P. Dvořáček 2017–2021

3. Dokumentace politických represí v Sovětském svazu
A. Hradilek, J. Dvořák, 
A. Chlebina, J. Formánek

2018–2020

4.
Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy 
a Morava II

J. Vajskebr, J. Zumr 2017–2020

5.
Politický proces s „Rudolfem Slánským a spol.“ – analýza, 
kontext, komparace2 J. Kalous, P. Blažek 2019–2023

6. Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–19923 K. Pinerová, M. Louč, K. Bušková 2017–2020

7.
Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí 
v komunistickém Československu

J. Pažout, A. Zítek, T. Bursík 2018–2020

8.
StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých 
a východoněmeckých bezpečnostních orgánů v letech 
1969–1989

T. Vilímek, P. Dvořáček 2014–2019

9.
Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci 
historických pramenů z období totalitních režimů4 A. Hradilek, J. Dvořák 2016–2020

10. Útěk z Leopoldova J. Rokoský 2015–2019

11. Varšavská smlouva: dezintegrace a rozpad (1985–1991) M. Bílý 2017–2020

12. Vojenský výcvikový prostor Böhmen 1942–1945 T. Zouzal 2018–2020
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Název Projektový tým Realizace

8.
Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu 
(1939–1989)

M. Doležalová, S. Vodičková, 
M. Jindra

2009–2020

9. Opus bonum P. Placák 2015–2019

10.
Organizace Světlana. Historie protikomunistické rezistence 
v Československu a proměny její interpretace

Z. Homola, L. Kokeš 2018–2021

11. Společnost za veselejší současnost P. Blažek 2018–2020

12. Tajné fakulty a jejich vliv na život katolické církve E. Vybíralová 2018–2021

13. Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa D. Svoboda, J. Kalus, T. Řepa 2017–2021

14.
Vývoj kultury protestu průmyslového dělnictva v českých 
zemích v letech 1945–1969

J. Šlouf 2018–2021

III. Proměny společnosti v období nacistické okupace a diktatury KSČ

Název Projektový tým Realizace

1. Biografie Františka Kriegla (1908–1979) M. Groman 2018–2021

2. Biografie Josefa Plojhara (1902–1981) S. Vodičková, M. Pehr 2018–2021

3. Film a dějiny (téma: „válka a film“) P. Kopal 2019–2021

4.
Jugoslávská komunita v Československu 1969–1989. 
Příspěvek ke studiu imigrace a pobytu cizinců v období tzv. 
normalizace

O. Vojtěchovský 2017–2020

5.
Komparace sociálních hnutí v roce 1968 u nás a v západní 
Evropě

M. Valenta 2017–2020

6. Sochař František Bílek a jeho rodina v osidlech 20. století M. Jindra 2019–2021

7.
Státní zemědělské podniky a jejich role při prosazování 
kolektivizace venkova

J. Urban 2017–2020

8. Šlechta v konfrontaci s totalitními režimy (1938–1989) D. Homolová 2018–2020

9. Udavačství jako sociální praxe v českých zemích 1938–1953 J. Mrňka 2017–2020

10. Underground v regionech L. Kudrna, F. Stárek 2012–2019

11.
Vládnoucí a ovládaní v Polsku a Československu (1945–1968): 
Praktické a metodologické výzvy při historizaci komplexu 
vztahů

M. Blaive 2016–2020

12.
Vybrané kapitoly z moderních československých dějin 
pohledem pamětníků II. (1948–1989)

J. Dvořák, A. Hradilek, J. 
Formánek, J. Horník, J. Daníček

2018–2020

13.
Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích 
a Československu5

O. Matějka, M. Bárta, 
J. Bábíčková, J. Bílková, 
L. Cvrček, V. Časárová, J. Fialka, I. 
Fialková, J. Geier, 
A. Havlík, J. Hron, J. Chadima, L. 
Kokeš, M. Kopeček, V. Lejtnar, J. 
Makovička, T. Malínek, 
A. Rádková, T. Richter, V. Tollar, 
M. Trepeš, P. Zejdová

2018–2022

5 Projekt je financován z prostředků programu NAKI II Ministerstva kultury České republiky.



7IV. Analýza převzetí moci a jejího udržování

V. Vzdělávací projekty

VI. Pozastavené projekty

Název Projektový tým Realizace

1. Biografie Klementa Gottwalda (1896–1938) M. Lóži, B. Melichar 2018–2021

2. Zánik agrární strany a pád československé demokracie P. Anev 2013–2020

Název Projektový tým Realizace

1.
Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný 
problém

V. Ripka, K. Činátl, J. Najbert, 
J. Pinkas, Č. Pýcha, V. Sixta, 
M. Veselá

2018–2020

2.
HistoryLab: využití technologií k rozvoji historické 
gramotnosti 6

K. Činátl, J. Maha, Č. Pýcha, 
V. Ripka

2018–2020

3. Muzeum dělnického hnutí v 21. století 7
Č. Pýcha, T. Arndt, K. Činátl, 
B. Melichar, J. Mervart, J. Pinkas

2018–2022

4. Muzeum v diskuzi Č. Pýcha, J. Jareš, V. Sixta 2017–2019

5. Opening up Historiana 8 V. Ripka 2018–2020

6. The Experience of State Socialism Reimagined 9 J. Řídký, V. Sixta, V. Ripka 2018–2020

Název Projektový tým Realizace

1.
Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním 
Československu 1948–1953

P. Mallota, M. Jindra 2014–2019

6 Projekt je financován z prostředků programu ÉTA Technologické agentury České republiky (TAČR).
7 Projekt je financován z prostředků dotačního programu NAKI II Ministerstva kultury České republiky.
8 Projekt je financován z prostředků programu CEF Telecom Europeana agentury Evropské komise INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY (INEA).
9 Projekt je financován z prostředků dotačního programu Evropské komise Erasmus+.
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Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953

Vedoucí projektu:
Milan Bárta, Jan Kalous

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

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 mocensko ‑politickými 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, jež 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 zůstala zachována i po vzniku Sboru národní bezpečnosti v červnu 1945. Pro další vývoj 
sledované problematiky jsou právě tyto dvě složky zásadní. Komunisté, kteří je chtěli ovládnout, v nich zpočátku nedokázali získat 
většinu, snažili se proto udržovat rozdělení těchto složek, aby znesnadnili jejich kontrolu a podřídili je kontrole vlastní. Teprve na 
základě zákona o SNB z července 1947 se 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 mocensko ‑politické 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 2019
V roce 2019 se dokončoval 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, NA atd.; ze zahraničních 
archivů – Archív ÚPN. Získané poznatky byly využity při mapování organizační struktury a popisu personálního obsazení a činnosti 
státobezpečnostních složek. Výzkum se týkal i navazujícího projektu. Byl podán návrh projektu „Dějiny státobezpečnostních složek 
1953–1968“. Byla dokončována a  odevzdána většina kapitol plánované monografie. Řešitelé projektu se také podíleli na výstavě 
Národního technického muzea Technika v  diktaturách. Problematikou bezpečnostního aparátu se také zabývaly příspěvky 
a vystoupení na konferencích a četná mediální vystoupení. Vzhledem k tomu, že rukopis bude mít podstatně větší rozsah, než se 
původně plánovalo, bylo jeho odevzdání odloženo na rok 2020.

Výstupy
BÁRTA, Milan: A  csehszlovák állambiztonság együttműködése akeleti blokk politikai rendőrségeivel 1945–1949. Történeti vázlat. 
Betekintő, roč. 13, č. 2, s. 51–67. ISSN 178‑7569

BÁRTA Milan (ed.): Člověk v soukolí StB – rukopis monografie.

BÁRTA, Milan: Josef Pavel. Život a doba – rukopis monografie.

BÁRTA Milan: Lidové milice mezi komunistickou stranou a Sborem národní bezpečnosti 1948–1953 – rukopis studie.

BÁRTA, Milan: Vyšetřovatelé Státní bezpečnosti v letech 1950–1953 – rukopis studie.

KALOUS, Jan: Před příchodem „přátel“. Sovětští zpravodajci působící v letech 1945–1949 v československém bezpečnostním aparátu – 
rukopis studie.

SVOBODA, Libor: Tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti na území bývalého Českobudějovického kraje v polovině padesátých let 
minulého století. In: Jihočeský sborník historický 85/2016. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2019, 
s. 313–341. ISBN 978‑80‑87311‑81‑3; ISSN 0323‑004X.

I. Represe v období nacistické okupace a diktatury KSČ

Anotace projektů
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Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989

Vedoucí projektu:
Adam Havlík, Tomáš Malínek

Další členové projektového týmu:
Petr Dvořáček

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, jež 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 se zaměří 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. Řešitelé 
budou sledovat 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 2019
V projektu se podařilo dosáhnout většiny stanovených cílů: další archivní výzkum (ABS, NA, Archiv Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky – dále jen „AMZV“), vyjasnění metodologických východisek práce, vypracování předběžného obsahu (kapitol) připravované 
monografie. Intenzivněji probíhala spolupráce s  autory připravovaného předcházejícího svazku Dějiny StB. 1953–1968. Důležitá 
změna nastala ve vedení projektu. Na podzim 2019 ukončili své úvazku v Ústavu T. Vilímek a P. Dvořáček, oba budou externě dále 
spolupracovat, nicméně vedení projektu převzali A. Havlík a T. Malínek s tím, že těmto badatelům mladší generace byl určen mentorských 
dozor starších kolegů zabývajících se dějinami Státní bezpečnosti. Se zahájením prací na projektu „Dějiny státobezpečnostních složek 
1953–1968“ také došlo k ještě užšímu propojení týmů, které na zpracovávání dějin StB pracují.

Výstupy
V pokročilé fázi přípravy je studie věnována roli StB v rámci procesu tzv. přestavby ve druhé polovině 80. let 20. století na příkladu 
společného československo ‑nizozemského podniku AVEX. Projekt byl představen na interním semináři v březnu 2019. Tomáš Malínek 
prezentoval dílčí výstupy z projektu v rámci semináře Seligerova sdružení ve Spolkové republice Německo.

Dokumentace politických represí v Sovětském svazu

Vedoucí projektu:
Adam Hradilek

Další členové projektového týmu:
Jan Dvořák, Anna Chlebina, J. Formánek

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, jenž byl zaměřen hlavně na orálně ‑historický 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 gulagů z českých 
i zahraničních archivů. Výpovědi pamětníků, dokumentace k represím i terénní práce tvoří základ dosavadního výzkumu – snahu 
zmapovat jednotlivé osudy obětí represí a důvody, které k nim vedly. Kromě odborného přínosu, jenž s sebou přinese zmapování 
rozsahu, charakteru a časového vymezení represí, je cílem projektu i připomínka konkrétních lidských osudů.

Projekt v roce 2019
Řešitelé projektu „Dokumentace politických represí v SSSR“ v roce 2019 pokračovali v úsilí akvizic dokumentů bývalých sovětských 
bezpečnostních složek, vztahujících se k čs. historii, zejména politických represí vůči čs. občanům a krajanům v Sovětském svazu. Díky



10 spolupráci s centrálou SBU v Kyjevě a zejména regionálními archivy Bezpečnostní služby Ukrajiny pokračuje výzkum a digitalizace 
fondů vztahujících se k  sovětizaci Podkarpatské Rusi, represím vůči čs. uprchlíkům před nacismem a perzekuci krajanů v období 
Velkého teroru. Zároveň se podařila vyjednat smlouva o spolupráci s Archivní službou Ukrajiny, která v příštím roce otevře dveře 
badatelům Ústavu do dalších archivů, jež obsahují tisíce spisů ke zkoumané problematice. Z Ruské federace se podařilo získat deset 
spisů čs. občanů popravených koncem 30. let ve Sverdlovské oblasti a 18 spisů z Archivu sociálně ‑politických dějin v Moskvě. Získané 
dokumenty, stejně jako rodinné archivy pozůstalých i  sebrané vzpomínky pamětníků posloužily jako zdroj k  historickým studiím 
a publikaci, které řešitelé projektu v roce 2019 zveřejnili. Ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Moskvě se podařilo v Moskvě zrealizovat 
historický seminář a pracovní setkání k  tématu výzkumu uprchlíků z Československa v období 2. sv. války a zahájit spolupráci na 
výzkumu tohoto tématu s  ruskými historiky. Zároveň probíhá příprava webových stránek Čechoslováci v  gulagu, jež budou 
spuštěny začátkem roku 2020.

Výstupy
DVOŘÁK, Jan: Žil jsem v SSSR. Příběh Josefa Kličky, vězně stalinského režimu ve službách nacistické propagandy. Paměť a dějiny, 
2019, roč. XIII, č. 1, s. 80–90. ISSN 1802‑8241.

DVOŘÁK, Jan  – FORMÁNEK, Jaroslav  – HRADILEK, Adam: Čechoslováci v  gulagu III. Životní osudy krajanů postižených 
politickými represemi v Sovětském svazu. ČT – ÚSTR, Praha 2019, 221 s. ISBN 978‑80‑7404‑328‑4 (Česká televize), ISBN 978‑80‑
88292‑52‑4 (ÚSTR).

HRADILEK, Adam: Neskutečný příběh Věry Sosnarové. Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 2, s. 23–37. ISSN 1802‑8241.

Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy a Morava II

Vedoucí projektu:
Jan Vajskebr

Další členové projektového týmu:
Jan Zumr

Doba realizace:
2017–2020

Popis
V rámci projektu bude systematicky zpracována struktura a personální obsazení vedoucích a zástupců vedoucích řídících a venkovních 
úřadoven gestapa na území protektorátu. Bude realizován rozsáhlý archivní výzkum v tuzemsku i zahraničí, nashromážděný materiál 
bude pečlivě utříděn a  zanalyzován 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 zaměří na analýzu velitelského sboru gestapa v  protektorátu Čechy a  Morava. Součástí monografie budou encyklopedicky 
koncipované medailony všech velitelů a  jejich zástupců (cca 120 mužů). Zkoumán bude mimo jiné původ, rodinné/sociální zázemí, 
náboženská příslušnost / výstupy z církví, dosažené vzdělání, účast v první světové válce, politická angažovanost, členství v NSDAP 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 2019
Ve třetím roce projektu pokračoval archivní výzkum v zahraničí (Barch Berlin a Ludwigsburg, ÖSTA a WStLA ve Vídni) i v tuzemsku 
(ABS, Moravský zemský archiv v Brně – dále jen „MZA“, pobočka ZAO Opava v Olomouci, NA, Státní oblastní archiv – dále jen „SOA“ – 
Plzeň, Vojenský historický archiv – dále jen „VHA“). Bylo připraveno několik studií věnovaných potlačovacímu aparátu nacistického 
Německa v protektorátu Čechy a Morava s přesahem do okolních zemí. Řešitelé se zúčastnili konference: Rok 1939 – Čekání na 
válku. Československá státnost v  ohrožení a  naději (Praha, 15.  března  2019)  – příspěvek: Velitelský sbor operačních skupin 
a oddílů bezpečnostní policie při obsazovaní československého pohraničí a vnitrozemí. Jan Zumr se aktivně angažoval v popularizační 
činnosti. Připravil desetidílný seriál Zrůdy gestapa pro Info.cz a spolupracoval na přípravě několika článků pro Novinky.cz. Jan Vajskebr 
odborně redigoval překlad knihy Generation des Unbedingten německého historika Michaela Wildta a vystoupil s přednáškou 
Velitelský sbor gestapa v protektorátu Čechy a Morava před Ackermann Geimeinde v Ústí nad Labem.

Projekt „Nacistický bezpečnostní aparát a  SS v  protektorátu Čechy a  Morava I“ (Nejvyšší velitelé německého potlačovacího 
aparátu v protektorátu Čechy a Morava) byl zakončen vydáním monografie koncem roku 2019. Dokončení projektu „Nacistický 
bezpečnostní aparát a  SS v  protektorátu Čechy a  Morava II“ (Velitelský sbor gestapa v  protektorátu Čechy a  Morava) bylo 
posunuto do roku 2020 z důvodu rozšíření počtu osob zahrnutých do výzkumného záměru a velkého množství archivního materiálu, 
jež je nutné zpracovat k jeho úspěšnému zakončení.

Výstupy

KAŇÁK, Petr – VAJSKEBR, Jan: Kariéry ve službách nacismu. Nejvyšší velitelé německého potlačovacího aparátu v protektorátu 
Čechy a Morava – monografie v tisku.

VAJSKEBR, Jan: Personální aspekty bezpečnostního aparátu nacistického Německa na okupovaném československém a polském území.



11Příspěvek na konferenci Wspólna historia? Pięćdziesiąt lat doświadczeń Polaków, Czechów i  Słowaków w warunkach 
niepodległości, okupacji i reżimów totalitarnych (1918–1968) – rukopis studie.

VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Heinrich Gottschling. Paměť a dějiny, 2020, roč. XIV, č. 1 – rukopis studie.

VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Protivník Třech králů Dittmar Bingel. Historie a vojenství, 2019, roč. LXVIII, č. 4 – rukopis studie.

VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Spravedlivý mezi gestapáky? Případ příslušníka „židovského“ referátu gestapa Fritze Badelta. Terezínské 
listy, 2019, č. 47, s. 12–30. ISBN 978‑80‑87242‑21‑6 (ISSN 0232‑0452).

VAJSKEBR, Jan  – ZUMR, Jan: Velitelský sbor operačních skupin a  oddílů bezpečnostní policie při obsazovaní československého 
pohraničí a vnitrozemí. Článek do sborníku z mezinárodní konference Rok 1939 – Čekání na válku. Československá státnost 
v ohrožení a naději – rukopis studie.

ZUMR, Jan: Organizační struktura personálního, hospodářského a „konfiskačního“ oddělení pražského gestapa. Moderní dějiny, 
2020, roč. 28, č. 1 – rukopis studie.

ZUMR, Jan: SS ‑Obersturmführer Franz Freiherr Reisky von Dubnitz. Od elity staré k elitě nové. Článek do sborníku z mezinárodní 
konference Proměny elit v první polovině 20. století – rukopis studie.

Politický proces s „Rudolfem Slánským a spol.“ – analýza, kontext, komparace

Vedoucí projektu:
Jan Kalous

Další členové projektového týmu:
Petr Blažek

Doba realizace:
2019–2023

Popis
Projekt se časově zaměří na přípravu, průběh a dopady politicky vykonstruovaného procesu s nejvyššími představiteli KSČ s důležitými 
kontextuálními přesahy. Představí jednotlivé aktéry tehdejšího dění, postaví události do širšího dobového a místního kontextu. Zpracuje 
souvislosti, které při koncepci procesu sehrály významnou roli. Výstupy z projektu se plánují jako mnohostranné: kolektivní monografie, 
jež by na základě nově objevených materiálů interpretovala proces „Rudolf Slánský a spol.“; edice dokumentů, webová prezentace.

Projekt v roce 2019
V roce 2019 se oba řešitelé soustředili především na dokončení jiných projektů. Vzhledem ke snížení úvazku Jana Kalouse v ÚSTR 
probíhají jednání o nahrazení tohoto projektu jiným, který bude zpracovávat Petr Blažek.

Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992

Vedoucí projektu:
Klára Pinerová

Další členové projektového týmu:
Kristýna Bušková, Michal Louč

Doba realizace:
2017–2020

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

Projekt v roce 2019
Řešitelský tým pracoval především na kapitolách knihy, která bude závěrečným výstupem projektu. Kniha bude vydána v koedici 
s nakladatelstvím Karolinum. Členové týmu zároveň pokračovali v heuristické a rešeršní práci rozsáhlých a nezpracovaných fondů 
(NA, ABS, knihovna Libri prohibiti a Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR) a ve sběru rozhovorů. Projekt byl taktéž 
prezentován na mezinárodních konferencích a  workshopech. Během roku pracovníci týmu pracovali na článcích zveřejněných 
v českých recenzovaných časopisech.

Řešitelé projektu vystoupili na těchto konferencích:
VI. mezinárodní konference České asociace orální historie Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu 
soudobých dějin (Olomouc, 6.–7. února 2019) – Michal Louč – příspěvek: České vězeňství v období tzv. normalizace pohledem 
pamětníků;

Czech & Slovak Studies Annual Workshop (Austin/USA, 5.–6. dubna 2019) – Klára Pinerová – příspěvek: Prison System between 
Humanisation and Repression in Czechoslovakia;
Third Annual Memory Studies Association Conference (Madrid/Španělsko, 25.–29.  června  2019)  – Michal Louč  – příspěvek: 
Imprisoned behind the Golden Bars”?: The different perceptions of Czechoslovak political prisoners from the era of normalisation.



12 Vzhledem k tomu, že hlavní řešitelka projektu Klára Pinerová nastoupila v listopadu na mateřskou dovolenou, posunulo se dokončení 
projektu na polovinu roku 2020. V tomto smyslu byla podána příslušná žádost na GAČR, jež byla posléze schválena.

Výstupy

PINEROVÁ, Klára: Šedesátá léta ve vězeňství: sebereflexe, profesionalizace a  expertizace. Sborník Archivu bezpečnostních složek, 
2019, č. 17, s. 189–215. ISSN 2336‑1387.

PINEROVÁ, Klára – LOUČ, Michal: 1989: České vězeňství na rozcestí – rukopis studie.

Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu

Vedoucí projektu:
Jaroslav Pažout

Další členové projektového týmu:
A. Zítek, T. Bursík

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 klíčových impulzů pro rozvoj 
občanské společnosti. Samozřejmě tak 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 také působení resortních 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, jež probíhala v  rámci vládnoucí Komunistické strany Československa, 
neboť její výsledky měly bezprostřední vliv na rehabilitaci soudní.

Projekt v roce 2019
V  prvním roce řešení projekt probíhal současně s  dokončovacími pracemi na některých výstupech z  předchozího projektu 
„Československá justice v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu“, na který současný projekt navazuje. 
Probíhal archivní výzkum ve Slovenském národním archivu v Bratislavě (fondy Generální prokuratura SSR, ÚV KSS, Vláda SSR) a v NA 
(fondy ÚV KSČ, Generální prokuratura ČSSR, Generální prokuratura ČSR, Ministerstvo spravedlnosti, Úřad předsednictva vlády, Nejvyšší 
soud) a v Archivu poslanecké sněmovny ČR (fondy Národní shromáždění, Federální shromáždění, Osobní spisy poslanců a senátorů). 
V rámci projektu byla ve spolupráci s ABS a NA zorganizována vědecká konference Revize politických procesů a soudní rehabilitace 
jejich obětí v komunistickém Československu – politické, společenské a mezinárodní souvislosti (NA, Praha, 23. září 2019), uspořádaná 
ÚSTR a ABS ve spolupráci s NA. Řešitel byl hlavním organizátorem, přednesl úvodní odborný referát a příspěvek: Příprava zákona 
o soudní rehabilitaci a jeho aplikace na půdě Národního/Federálního shromáždění. Konference byla prezentována v ČT a ČRo.

Výstupy
BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav: Tzv. protistátní kriminalita a její trestněprávní postihy v komunistickém Československu – základní 
charakteristika. In: BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav (eds.) – PORTMANN, Kateřina – VILÍMEK, Tomáš: Proměny politicky motivované 
trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989 – rukopis studie.
BURSÍK, Tomáš  – PAŽOUT, Jaroslav (eds.)  – PORTMANN, Kateřina  – VILÍMEK, Tomáš: Proměny politicky motivované trestněprávní 
perzekuce v Československu v letech 1948–1989 – rukopis monografie.
BURSÍK, Tomáš  – PAŽOUT, Jaroslav  – ZÍTEK, Adam: Československá prokuratura v  letech 1948–1989 a  její role při trestněprávní 
perzekuci odpůrců režimu, II. svazek – rukopis edice.
PAŽOUT, Jaroslav: Od teroru k  ideodiverzi. „Protistátní“ trestná činnost v  komunistickém Československu pohledem speciálního 
odboru Generální prokuratury ČSSR. In: BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav (eds.) – PORTMANN, Kateřina – VILÍMEK, Tomáš: Proměny 
politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948–1989 – rukopis studie.
PAŽOUT, Jaroslav: Trestněprávní postihy odpůrců režimu za verbální projevy v období tzv. normalizace. In: BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, 
Jaroslav (eds.) – PORTMANN, Kateřina – VILÍMEK, Tomáš: Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu 
v letech 1948–1989 – rukopis studie.
PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina (eds.): Ve stínu války: Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety 
a další odtržená československá území v letech 1938/39–1945. ÚSTR – TUL, Praha – Liberec 2019, 468 s. ISBN 978‑80‑7494‑500‑7 
(TUL), ISBN 978‑80‑88292‑51‑7 (ÚSTR).
PAŽOUT, Jaroslav – ZÍTEK, Adam a kol.: Lexikon nejvyšších představitelů justice a prokuratury 1948–1989. ÚSTR, Praha 2019, 348  
s. ISBN 978‑80‑88292‑36‑4.



13StB 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 bylo 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 2019
Dokončení projektu bylo komplikováno faktem, že oba členové projektového týmu měly v ÚSTR jen velmi malý úvazek. Po ukončení 
jejich pracovního poměru byl projekt uzavřen, s vydáním plánované publikace se ovšem nadále počítá. Rukopis by měl být dokončen 
v následujícím roce.

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

Vedoucí projektu:
Hradilek Adam

Další členové projektového týmu:
Dvořák Jan

Doba realizace:
2016–2020

Popis
Spolupráce na vývoji softwarových nástrojů pro archivaci a  zpřístupnění rozsáhlých archivů mluveného slova vytvářené na 
Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni.

Projekt v roce 2019
V  průběhu roku pokračovala spolupráce s  hlavním řešitelem projektu ZČU v  Plzni na vývoji softwarových nástrojů pro archivaci 
a  zpřístupnění rozsáhlých archivů mluveného slova k  tematice totalitních režimů. Po úpravě (střih, konverze) byly ZČU předány 
k vývoji a testování audio ‑video nahrávky i doprovodné texty, dokumenty a fotografie z archivu ÚSTR.
Zároveň proběhla závěrečná fáze grantu, došlo ke zpracování (střih, konverze) cca 700 video a audio nahrávek (cca 1800 hodin), 
dokumentů, fotografií a  doprovodných textů (životopisných medailonků, doslovných přepisů) pro vytvořený integrovaný on  ‑line 
archiv, který bude oficiálně spuštěn po ukončení projektu.

Útěk z Leopoldova

Vedoucí projektu:
Jaroslav Rokoský

Další členové projektového týmu:
Doba realizace:
2015–2019

Popis
Projekt na základě archivního výzkumu mapoval útěk odbojářů z nejobávanější věznice v ČSR. Nejprve se zaměřil 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 vězeňských podmínkách. 
Pozornost řešitele se poté zaměřila na přípravu útěku a útěk samotný, k němuž došlo 2. ledna 1952. Sledována byla reakce vězeňských 
a bezpečnostních složek, průběh útěku a rozličné osudy odbojářů.

Projekt v roce 2019
Řešitel především pracoval na dokončení rukopisu monografie, poté odevzdal návrh nového projektu.
Výstupy
ROKOSKÝ, Jaroslav: Útěk z Leopoldova. Odboj, doba, věznice. Padesátá léta v Československu – rukopis monografie.
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Varšavská smlouva: dezintegrace a rozpad (1985–1991)

Vedoucí projektu:
Matěj Bílý

Další členové projektového týmu:
Doba realizace:
2017–2020

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). Soustřeďuje 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 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 pokouší objasnit, nakolik se jednotlivé členské státy, včetně ČSSR, snažily 
využívat aliančního multilaterálního rámce k prosazování svých partikulárních zájmů v politicky turbulentním období po roce 1985.

Projekt v roce 2019
Práce na projektu postupují podle harmonogramu stanoveného v  návaznosti na ukončení předchozího projektu. Díky dvěma 
badatelským pobytům v Polsku a Spojených státech byl dokončen archivní výzkum, autor pracuje na výsledné monografii. Napsáno 
je osm kapitol z plánovaných dvanácti.

Řešitel se zúčastnil dvou mezinárodních konferencí:

1. Varšavská smlouva na konci studené války (Vojenský historický ústav, Praha, 3. září 2019) – příspěvek: Snahy o institucionální 
reformu Varšavské smlouvy ve druhé polovině osmdesátých let;

2. International Conference Socialism on the Bench: Continuities and Innovations (Juraj Dobrila University of Pula, Pula/
Chorvatsko, 26.–28. září 2019) – příspěvek: Shifts in stances on the human rights at the Warsaw Pact summits in the late 1980s.

Vzhledem k prodloužení prací na předchozích projektech – „Slovník vedoucích funkcionářů KSČ“ a „Převzetí moci KSČ” – bylo na 
počátku roku 2019 rozhodnuto o odkladu dokončení projektu o rok.

Výstupy
BÍLÝ, Matěj: Nenaplněné ambice. Schůzky zástupců parlamentů členských států Varšavské smlouvy v  letech 1975–1989.  Paměť 
a dějiny, 2019, roč. XIII. č. 3, s. 11–21. ISSN 1802‑8241.

BÍLÝ, Matěj:  „To drive the slogan of human rights out of the hands of opponents of socialism.”  Discussions on human rights at Warsaw 
Pact summits in the years 1985–1989. Securitas Imperii – v tisku.

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 2. světové války. Roku 1945 zanikl.
Cílem projektu je zmapovat historii výcvikového prostoru Böhmen v 2. 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 2019
Během roku 2019 pokračovalo shromažďování a  vytěžování pramenů z  archivů v  ČR (zejména NA a VHA) i  SRN (Bundesarchiv 
Berlin) a také zachycování a rozbor vzpomínek pamětníků. Dále byla rešeršována nejnovější německá literatura k dějinám Waffen ‑SS 
a vybrané otázky konzultovány s německými historiky.
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Analýza diskuze o dějinách v prostředí disentu: Právo na dějiny

Vedoucí projektu:
Petr Placák

Další členové projektového týmu:
Doba realizace:
2017–2020

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, jenž  – 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“ diskuze 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 2019
Vzhledem k prodloužení prací na předchozím projektu začaly aktivity na tomto projektu se zpožděním a bylo rozhodnuto o odkladu termínu 
dodání výstupu do roku 2020. Práce byly zahájeny prakticky v roce 2019, a šlo zejména o práce na rešerších a o studium archivního materiálu 
v ABS.

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 byl zaměřen na výzkum politických a publicistických aktivit českých exulantů a exilových skupin v letech 1948–1968. Primárně 
se zabýval 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, nejdůležitějšími představiteli a periodiky tohoto exilového okruhu. Sekundárně 
mapoval 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 měly být 
v rámci projektu vymezeny základní metodologické zásady výzkumu exilové problematiky včetně zdůvodnění užívaných pojmů.

Projekt v roce 2019
V roce 2019 pokračovaly práce na publikacích. Vzhledem k tomu, že Jan Cholínský přestal v Ústavu působit, byl projekt ukončen.

Výstupy
CHOLÍNSKÝ, Jan: Lev Prchala – armádní generál, nebo vojín? Poznámky k činnosti předsedy Českého národního výboru v Londýně 
v letech 1948–1963. Pamäť národa, 2019, roč. 15, č. 1. ISSN 1336‑6297.

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

Vedoucí projektu:
Pavla Plachá

Další členové projektového týmu:
Birgit Sack

Doba realizace:
2017–2020

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 2019
V průběhu celého roku 2019 probíhaly systematické archivní rešerše a vytěžování dokumentů do excelové tabulky. Vzhledem k velké 
skupině sledovaných osob (890) a  limitům na objem předkládaných archiválií do studoven archivů budou rešerše dokončeny 
v prvním čtvrtletí roku 2020, a dojde tak k posunu dokončení projektu do roku 2020. Dále probíhaly práce na optimalizaci obsahu 
a technické funkčnosti databáze a přípravě obsahu webového portálu. Jako samostatný (vedlejší) výstup projektu bylo shromážděno



16 a analyzováno kolem 70 posledních dopisů odsouzených před popravou. Kromě dokončení a zveřejnění databáze v příštím roce je 
v plánu zahájit práce na analýze získaných dat a informací, jež by měla být navazujícím výstupem projektu.
Výstupy
PLACHÁ, Pavla: Beskydská převaděčka Marie Pětrošová. Historie a vojenství, 2019, roč. LXVIII, č. 1, s. 83–95. ISSN 0018‑2583.
Mimo projekt:
PLACHÁ, Pavla: České ženy jako rukojmí v Ravensbrücku. Terezínské listy, 2019, č. 47, s. 31–49. ISSN 0232‑0452.
PLACHÁ, Pavla: „Dnes už se nedělají zázraky.“ Československé křesťanky, religiózní praxe a  křesťanské tradice v  nacistickém 
koncentračním táboře Ravensbrück – rukopis studie.
PLACHÁ, Pavla: Koncentrační tábor Ravensbrück jako zdroj poválečných ženských elit – rukopis studie.
PLACHÁ, Pavla: Policejní perzekuce žen v prvních měsících protektorátu Čechy a Morava – rukopis studie.
PLACHÁ, Pavla  – SACK, Birgit:  „Tento dopis si nechte na památku na mě.“ Poslední dopisy Čechoslováků popravených za druhé 
světové války Drážďanech – studie pro Paměť a dějiny, 2020, roč. XIV, č. 1 – rukopis studie.

Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989

Vedoucí projektu:
Petr Mallota

Další členové projektového týmu:
Marie Cholínská

Doba realizace:
2008–2020

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 2019
V  roce 2019 autoři zpracovávali zbylé texty, pro konečnou úpravu rukopisu byla vyčleněna trojice odborných redaktorů, kteří do 
konce roku zkompletovali 120 životopisných studií. Vedoucí projektu téma popravených z politických důvodů opakovaně prezentoval 
v  médiích (Česká televize, Český rozhlas, Info.cz…), rovněž se podílel na projektu České advokátní komory k  30. výročí pádu 
komunistického režimu „Advokáti proti totalitě“ (odborná konference, publikace). Rukopis bude dokončen v roce 2020.

Edice dokumentů k odbojové skupině Petiční výbor Věrni zůstaneme

Vedoucí projektu:
Stanislav Kokoška

Další členové projektového týmu: Doba realizace:
2017–2020

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

Projekt v roce 2019
V roce 2019 byla dokončena maketa edice, tj. byl sepsán historický a archeografický úvod včetně základní bibliografie, sestaven seznam 
publikovaných dokumentů a  připraven osobní rejstřík včetně seznamu krycích jmen. Oproti původnímu plánu nebyl z  technických 
důvodů doposud dokončen přepis všech vybraných dokumentů, tj. část edice zatím tvoří pouze kopie vybraných dokumentů spolu 
s poznámkovým aparátem. V konečné verzi edice obsahuje tři samostatné oddíly, které zahrnují dokumenty týkající se činnosti PVVZ 
(zprávy pro činitele zahraničního odboje a  radiotelegrafické depeše), dokumenty nacistického represivního aparátu k  činnosti PVVZ 
a ilegální periodika, jejichž obsah připravili členové této ilegální skupiny (tzv. detektivky a časopis Republika československá). Samostatná 
příloha přibližuje dokumentární formou činnost původního Petičního výboru Věrni zůstaneme v roce 1938. Edice tak podává základní 
obraz nejen o vlastní činnosti této ilegální skupiny, ale především o jejím ideovém směřování, které v roce 1941 vyústilo v prosazení 
známého odbojového programu Za svobodu do nové Československé republiky. Dokončení edice se z výše uvedených důvodů přesouvá 
na počátek roku 2020.
Výstupy
KOKOŠKA, Stanislav: Práce v  protektorátním hospodářství. In: PAŽOUT, Jaroslav  – PORTMANN, Kateřina (eds.): Ve stínu války. 
Protektorát Čechy a  Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a  další odtržená československá území v  letech 
1938/39–1945. Technická univerzita v Liberci – ÚSTR, Praha 2019, s. 204–222. ISBN 978‑80‑7494‑500‑7 (TUL), ISBN 978‑80‑88292‑
51‑7 (ÚSTR).



17Kurýři a převaděči v letech 1948–1955

Vedoucí projektu:
Libor Svoboda

Další členové projektového týmu:
Martin Tichý

Doba realizace:
2015–2020

Popis
Pro potřeby projektu jsou kurýry myšleny osoby rekrutované z příslušníků poúnorového exilu, již 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, jež 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, na rekonstrukci vybraných převaděčských skupin a  organizací, rekonstrukci 
organizačního vývoje centrál, které kurýry vysílaly, na postižení rozdílů mezi službou pro jednotlivé zpravodajské organizace, na nábor 
a výcvik kurýrů, přechody státní hranice a sociální status kurýrů. Pozornost bude věnována i činnosti StB a dalších bezpečnostních 
složek v boji proti kurýrům a převaděčům.

Projekt v roce 2019
Oba řešitelé pracovali na svých kapitolách závěrečné monografie. Martin Tichý se i nadále podílel na popularizaci, odborných konzultacích 
a přednáškách pro nově vzniklou stálou expozici o kolektivizaci ve Voticích. Dokončení projektu bylo posunuto do roku 2020 s ohledem 
na to, že Libor Svoboda byl vytížen prací na projektu „Dějiny státobezpečnostních složek“. Oba řešitelé se dále podíleli na vydané knize 
Král Šumavy. Libor Svoboda se účastnil přípravy výstavy Technika v  diktaturách a  textu o  způsobech nepovoleného opuštění 
Československa v letech 1945–1989. Oba řešitelé se velmi aktivně zapojovali do aktivit ÚSTR spojených s výročími let 1969 a 1989.

Výstupy
TICHÝ, Martin: Bez idejí a s pochybnými cíli, ale i s gordickými uzly osudů… – rukopis studie.

TICHÝ, Martin: Popravy z lásky – rukopis studie.

Nové sakrální stavby

Vedoucí projektu:
Michal Sklenář

Další členové projektového týmu: Doba realizace:
2017–2020

Popis
Projekt se zaměří na realizované (stavebně dokončené) projekty nových sakrálních objektů římskokatolické církve v českých zemích. 
V centru pozornosti bude 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 2019
Pokračoval archivní výzkum a práce na úvodní studii připravované publikace. Aktuální stav projektu byl prezentován na mezinárodní 
konferenci věnované českým církevním dějinám u příležitosti 70. výročí vydání tzv. církevních zákonů. Téma sakrální architektury 
reflektovala také řešitelem pořádaná konference věnovaná Josefu Cibulkovi. V rámci projektu řešitel zásadně upravil svou disertační 
práci do podoby monografie a předal ji k redakčnímu zpracování. S tématem projektu také souvisela grantová žádost GAČR „Identity 
a strategie církevních elit v první polovině 20. století. Biskup Mořic Pícha mezi demokracií, nacismem a komunismem“, podaná ve 
spolupráci s kolegy z Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Řešitel vystoupil na mezinárodní konferenci Josef Cibulka 
(1886–1968): kněz, pedagog a historik umění ve 20. století, organizované ÚSTR, Ústavem dějin Umění AV ČR, v. v. i., a Ústavem 
dějin křesťanského umění KTF UK, s příspěvkem: Josef Cibulka pohledem rodného města, archivních pramenů a svědků.
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SKLENÁŘ, Michal: František kardinál Tomášek a Václav Malý. In: ZÍDEK, Petr a  kol.: Lidé roku 1989. Vítězové a  poražení sametové 
revoluce. Universum, Praha 2019, 261 s. ISBN 9788024263199.
SKLENÁŘ, Michal: Projekt Mene Tekel, rekonstrukce korunovace a repatriace. Příklady výkladu dějin a současnosti v pražské katedrále. 
Marginalia Historica, 2019, č. 2 – rukopis studie.

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

Vedoucí projektu:
Markéta Doležalová

Další členové projektového týmu:
Martin Jindra, Stanislava Vodičková

Doba realizace:
2009–2020

Popis
V roce 2009 byl zahájen jeden z dílčích projektů, jenž 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, jimiž prošli. Po rozpracování rozsudků můžeme také sledovat jejich motivy a prostředky odporu 
i proměny v tvrdosti udílených trestů během nacistické vlády. Součástí projektu bude vytvoření přehledu o zapojení duchovních do 
různých forem národního odboje: exilové vlády, zahraniční armády, rozvědné služby apod.

Druhá část projektu plynule navazuje na předchozí, neboť účastníci křesťanského odboje a  perzekvovaní v  období protektorátu 
Čechy a Morava se ve 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 budou 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 2019
Projekt pokračuje podle plánu. V souladu se zadáním vyplývajícím ze zákona č. 181/2007 Sb., zejména z § 4 pís. e–h se výzkumná, 
publikační i konferenční činnost zaměřila na osobnosti křesťanských církví vzdorující oběma totalitám – nacistické i komunistické – 
a na zpřístupňování jejich přínosu v úsilí o znovunabytí/zachování náboženské svobody veřejnosti, a to i ve spolupráci se zahraničními 
institucemi (NEB Budapešť/Maďarsko, Univerzita v Udine/Itálie, muzeum SNP v Banské Bystrici/Slovenská republika). V rámci projektu 
byla zorganizována mezinárodní konference Katolická církev v  Československu ve 20. století. Kardinál Josef Beran a  jeho 
doba (Praha, 16.–17. května 2019), na níž všichni členové projektového týmu vystoupili s konferenčními příspěvky. Dále se aktivně 
zúčastnili celé řady domácích a zahraničních konferencí:

1. 1939 – rok zlomu. Slovensko a Evropa na začátku 2. světové války (Banská Bystrica/Slovensko) – Martin Jindra – příspěvek: 
Zastavení činnosti CČS(H) na Slovensku;

2.  Československo v  letech 1986–1989 (České Budějovice, 29.–30.  května  2019)  – Martin Jindra  – příspěvek: Cesta Václava 
Žďárského za kazatelnu a do Skupiny XXVI);

3. Spoutané církve (Olomouc) – Martin Jindra – příspěvek: Vliv státu na průběh V. řádného sněmu Církve československé husitské;

4. Mezinárodní konference na univerzitě v Udine (Udine/Itálie) – Stanislava Vodičková – příspěvek: L’Arcivescovo di Praga e primate 
ceco cardinale Josef Beran;

5.  Mezinárodní konference Sedmdesát let po procesu s  kardinálem Mindszentym. Osudy prelátů ve střední a  východní 
Evropě, pořádaná maďarským Parlamentem, NEB a  maďarskou Akademií věd (Budapešť/Maďarsko)  – Stanislava Vodičková  – 
příspěvek: Perzekuce katolické církve v Československu na příkladu arcibiskupa pražského Josefa kardinála Berana.

V roce 2019 bylo domluveno, že dlouhodobě koncipovaný projekt bude v roce 2020 uzavřen a téma perzekuce křesťanů bude dále 
zpracováváno v rámci menších projektů s jasně definovanými výstupy.

Výstupy
DOLEŽALOVÁ, Markéta: Josef kardinál Beran a jeho doba – rukopis studie.

DOLEŽALOVÁ, Markéta. Změna role církve ve 20. století. Sociální služby církve aneb charita není pouhý milodar – rukopis studie.



19JINDRA, Martin: Husovy protektorátní oslavy v roce 1939. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 3, s. 55–67. ISSN 1802‑8241.
JINDRA, Martin: Pionýr českého pravoslaví. Biskup Gorazd (Matěj Pavlík) v  nadlidském zápase o  reformaci římskokatolické církve 
a pravoslaví. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 1, s. 72–79. ISSN 1802‑8241.

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, jež se střetávaly nad jednotlivými tématy sympozií pořádaných OB, z čeho tyto názorové 
rozdíly vycházely a o co se opíraly, a pokusit se zasadit frankenská střetávání do celkového kontextu čs. kultury minulého století.

Projekt v roce 2019
V prvním čtvrtletí roku 2019 byl odevzdán výsledný rukopis projektu.
Výstupy
PLACÁK, Petr: Křesťanský zápas o českou věc. Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu 
v letech 1972–1989. Argo – ÚSTR, Praha 2019, 352 s. ISBN 978‑80‑257‑3117‑8 (Argo), ISBN 978‑80‑88292‑54‑8 (ÚSTR).

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

Vedoucí projektu:
Zdeněk Homola

Další členové projektového týmu:
Luboš Kokeš

Doba realizace:
2018–2021

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. Projekt 
se zaměřuje na genezi vzniku této protikomunistické skupiny, na její přímé i nepřímé aktéry a povahu 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 2019
V průběhu roku 2019 pokračoval základní archivní výzkum v archivech, muzeích, soudech a dalších institucích v ČR a na Slovensku. 
Z analýzy doposud shromážděných dokumentů a materiálů vyplynula potřeba rešerší (lustrací) v konkrétních archivech v zahraničí 
(Francie, SRN, Slovensko, potažmo USA), kde se mohou nacházet záznamy, dokumenty a materiály k problematice projektu. Vzhledem 
k vytíženosti obou pracovníků, zejména prací na agendě dle zákona 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, 
bylo rozhodnuto o posunutí dokončení projektu na rok 2021.

Společnost za veselejší současnost

Vedoucí projektu:
Petr Blažek

Další členové projektového týmu:
Doba realizace:
2018–2020

Popis
Projekt bude zaměřen na historický výzkum dějin Společnosti za veselejší současnost, jež působila na konci 80. let jako jedna 
z opozičních iniciativ v Československu. Zaměří 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 2019
V  roce 2019 byla dokončována a  vyšla monografie připravená v  rámci projektu „Živé pochodně v  sovětském bloku“. V  projektu 
o dějinách Společnosti za veselejší společnost, jenž byl fakticky zahájen na konci roku 2018, řešitel provedl základní archivní výzkum



20 a shromáždil rozsáhlou fotografickou dokumentaci pro monografii, která bude dokončena v roce 2020. Během roku se řešitel také 
zapojil různým způsobem do popularizačních akcí souvisejících s výzkumem událostí roku 1989.
Řešitel požádal o prodloužení projektu do roku 2020 a bylo mu vyhověno.

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, s nímž se setká každý, kdo se věnuje tématu 
podzemní či skryté církve. Projekt se bude zabývat 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 2019
Ve druhém roce projektu bylo pokračováno ve studiu vybraných spisů ABS, slovenského ÚPN a vatikánských archivů. Autorka dále vystoupila 
na konferenci Katolická církev v Československu ve 20. století. Kardinál Josef Beran a jeho doba (Praha, 16.–17. května 2019). V závěru 
roku 2019 získala řešitelka juniorský grant GAČR a také finanční příspěvek na překlad monografie Untergrundkirche und geheime Weihen.
Výstupy
VYBÍRALOVÁ, Eva: Intervence arcibiskupa Berana v  letech 1947–1949 ve prospěch (nejen) sudetských Němců. Studie pro sborník 
z konference Katolická církev v Československu ve 20. století. Kardinál Josef Beran a jeho doba – rukopis studie.
VYBÍRALOVÁ, Eva: Mimořádné fakulty v Československu v letech 1948–1989. Revue církevního práva, 2019, roč. 75, č. 2, s. 43–62. 
ISSN 1211‑1635.
VYBÍRALOVÁ, Eva: Recenze. HRABOVEC, Emilia  – BRUGNOTTO, Giuliano  – JURČAGA, Peter (ed.): Chiesa del Silenzio e diplomazia 
pontificia 1945–1965 / Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945–1965. Pontificio Comitato di Schienze Storiche (Atti e Documenti 
49). Libreria editrice Vaticana, Vatikán 2018. Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 341–349. ISSN 1804‑1612.
VYBÍRALOVÁ, Eva: Revanšisti, či průkopníci smíření? Podpora Ackermann ‑Gemeinde katolické církvi v  Československu v  době 
komunismu. Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 254–276. ISSN 1804‑1612.
VYBÍRALOVÁ, Eva: Skrytá pomoc z NDR pro katolíky v Československu. Salve. Revue pro teologii a duchovní život, 2019, č. 1, s. 69–80. 
ISSN 1213‑6301.
VYBÍRALOVÁ, Eva: Untergrundkirche und geheime Weihen: Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der 
Tschechoslowakei 1948–1989 (řada: Erfurter Theologische Studien 115). Echter, Würzburg 2019, 373 s. ISBN 3429053633.

Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa

Vedoucí projektu:
David Svoboda

Další členové projektového týmu:
Jaromír Kalus, Tomáš Řepa (externisté)

Doba realizace:
2017–2021

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 2. světové války a  v  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, kde 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 které bude ve výzkumu kladen důraz, 
vyrůstaly ze strategických úvah, myšlenkových sporů a složitě uvažovaných perspektiv uvnitř ukrajinského nacionalistického tábora, 
jenž 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.
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V zimních a jarních měsících pokračovaly práce na navazující monografii, zachycují časový úsek 2. světové války a války studené. Od 
léta pak následovaly redakční práce na prvním díle dvousvazkové monografie, odevzdaném v předešlém roce redakci nakladatelství 
Academia, a též práce na obrazové a mapové příloze knihy. Zahájeny byly koncepční práce na výstavě s pracovním názvem Spřízněni 
tragikou: Češi a Ukrajinci 1914–2014, popularizující ukrajinský dějinný příběh dvacátého a dvacátého prvního století. Vedoucí 
projektu absolvoval dvě mezinárodní konference, pásmo přednášek a řadu mediálních výstupů. Vzhledem k rozsahu prvního dílu 
monografie (cca 1200 normostran) a očekávanému obdobnému rozsahu druhého dílu byl projekt po vzájemné dohodě s vedením 
Ústavu prodloužen do roku 2021.
Výstupy
SVOBODA, David: Recenze. LYPOVEC’KYJ, Svjatoslav: Meč „Ščerbec’” ta ukrajins’ki vorota. Tempora, Kyjev 2018. Slovanský přehled, 
2019, č.105/2, s. 319–321. ISSN 0037–6922)
SVOBODA, David: The End of „Divine Providence“: Ukrainian Nationalism in Subcarpathian Rus in the Context of the Czechoslovak 
Crisis of 1938. Securitas Imperii, 2019, 35/2, s. 194–224. ISSN 1804‑1612.

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, které tvořilo nejpočetnější a nejsebevědomější profesní 
segment tehdejší společnosti. Fenomén protestu přitom navrhovatel projektu chápe jako formu komunikace mezi společností 
a vykonavatelem panství. Svoji pozornost proto zaměří převážně na analýzu nástrojů komunikace a komunikačních kanálů. Těžiště 
analýzy bude spočívat na úrovni konkrétních továren. 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 kterého se 
takto veřejně artikulované zájmy stávaly politickými faktory.

Projekt v roce 2019
V roce 2019 postupoval projekt podle plánu. Byla provedena první etapa primárního výzkumu pramenů k tématu projektu v archivech 
(ABS, NA, SOA v  Plzni  – pobočce v  Nepomuku, SOA v  Praze, Akreditovaném archivu Liberty v  Ostravě, Všeodborovém archivu). 
Pozornost byla věnována převážně dosud nejméně probádanému období 60. let.

Výsledky výzkumu byly prezentovány na dvou zahraničních konferencích:

1.  International Conference Socialism on the Bench: Continuities and Innovations (Juraj Dobrila University of Pula, Pula/
Chorvatsko, 26.–28. září 2019) – příspěvek: The Negotiation Strategies of Industrial Proletariat in Czechoslovakia, 1945–1969;

2. 51st Annual ASEEES Convention (San Francisco/USA, 23.–26.  listopadu  2019) –  organizace a  předsedání panelu (Re)
thinking the Labor History in Central and East Europe since 1945; příspěvek: The Culture of Protest of Industrial Proletariat in 
Czechoslovakia,1945–1969.

Výstupy
ŠLOUF, Jakub: Retribuce soudí revoluci. Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 100–117. ISSN 1804‑1612.

ŠLOUF, Jakub: Samosprávný socialismus v československém průmyslu, 1968–1969 – rukopis studie.

ŠLOUF, Jakub – MOULIS, Miloslav: Z mých vzpomínek. Soudobé dějiny, 2019, roč. XXVII, č. 1, s. 155–158. ISSN 1210‑7050.
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Biografie Františka Kriegela (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 československé zdravotnictví, 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 The Plastic People of the Universe a podepsal Chartu 77.

Projekt v roce 2019
V průběhu roku 2019 byl z velké části dokončen rozsáhlý badatelský výzkum v archivech, publikován jeden článek a koncepčně se 
připravovalo psaní první verze rukopisu.

Výstupy
GROMAN, Martin: Zápisky poslance. František Kriegel jako poslanec Národního shromáždění (1964–1969). Paměť a dějiny, 2019, roč. 
XIII, č. 2, s. 97–107. ISSN 1802‑8241.

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, jenž 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 2019
Pokračoval výzkum v archivech ČR, dobovém tisku a nepublikovaných pamětech členů ČSL. Na mezinárodní konferenci Katolická 
církev v Československu ve 20. století. Kardinál Beran a jeho doba se řešitelé zabývali tématem kolaboračních aktivit katolické 
církve s komunistickým režimem. V závěru roku začala příprava mezinárodního pracovního workshopu Jako dům ze skla, který je 
plánován na listopad 2020 a bude se zabývat typy spolupráce katolických kněží s komunistickým režimem v letech 1948–1989.

Výstupy
PEHR, Michal: Katolická akce jako vrchol kolaboračních aktivit katolické církve s  komunistickým režimem. Příspěvek k  poznání 
problematiky kolaborace církve s totalitním režimem – rukopis studie.

VODIČKOVÁ, Stanislava: Katolický kněz Adolf Unger – konfident gestapa ve službách Státní bezpečnosti – rukopis studie.

Film a dějiny (téma: „válka a film“)

Vedoucí projektu:
Petr Kopal

Další členové projektového týmu:
Doba realizace:
2019–2021

Popis
Podstatou moderního totalitarismu byla kromě represivních prostředků také pseudonáboženská imaginace, jež byla přitom v zásadě 
totožná s filmovou propagandou (politickou propagandou zprostředkovanou „nejdůležitějším uměním“). Prvořadým cílem projektu 
je výzkum této propagandy. Konkrétně se projekt zaměřuje na tyto základní otázky: Jak filmová tvorba v rámci obou totalit fungovala? 
Jaké byly její úkoly a možnosti? Jakým způsobem byla recipována? Zabývá se tedy fungováním a proměnami kulturní politiky v letech 
1939–1989, výrobní a distribuční praxe, cenzury a struktur (institucí, orgánů) kinematografie, jakož i  televize (ČST zahájila vysílání 
v roce 1953). Aktuální fáze projektu se soustřeďuje na vztah války a filmu, primárně pak na válečnou propagandu (která je pokládána 
za koncentrovanější, agresivnější formu politické propagandy), šířenou prostřednictvím filmu (televize atd.).



23Projekt v roce 2019
Na přelomu let 2018 a 2019 vyšla kolektivní monografie KOPAL, Petr: Film a dějiny 7. Propaganda. Tímto publikačním výstupem se 
završila  tříletá fáze projektu „Film a  dějiny“, která se věnovala tématu/vztahu filmu a  propagandy. V  prosinci 2018 se uskutečnila 
konference Válka a  film, jež zahájila stejnojmennou tematickou fázi projektu „Film a  dějiny“, naplánovanou na léta 2019–2021. 
V roce 2019 se tato fáze měla zaměřit hlavně na archivní výzkum, což se také stalo, a pak také na přípravu hlavního publikačního 
výstupu – kolektivní monografie KOPAL, Petr a kol.: Film a dějiny 8. Válka. Jádro knihy je již sestaveno, takže by měla vyjít podle 
plánu. Připravuje se i audiovizuální výstup projektu „Film a dějiny“, kterým je pořad (seriál) ČT Přetočte dějiny (schválen k realizaci, 
vypracován námět, dále scénář pilotního dílu). Finalizace prvního dílu bude hotová do května 2020.

Výstupy
KOPAL, Petr: Český historický film 1978–1985 – rukopis studie.
KOPAL, Petr: Český historický film 1986–1989 – rukopis studie.
KOPAL, Petr a kol.: Král Šumavy. Komunistický thriller. Casablanca – Academia – ÚSTR, Praha 2019, 596 s. ISBN 978‑80‑87292‑47‑1 
(Casablanca), ISBN 978‑80‑200‑2936‑2 (Academia), ISBN 978‑80‑88292‑23‑4 (ÚSTR).
PINKAS, Jaroslav: Bez vědomí: smrt Západu ve střední Evropě? – rukopis studie.
PINKAS, Jaroslav: Minulost jako trauma – už zase. Návrat do minulosti ve Světě pod hlavou. Cinepur, 2019, č. 123, s. 55–59. ISSN 1213‑516.

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:
2017–2020

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

Projekt v roce 2019
Během roku pokračoval archivní výzkum, který se ukázal oproti předpokladům jako poměrně nesnadný a časově náročný. Archivní 
materiál k tématu je totiž značně torzovitý a je nutné jej složitě dohledávat. Příslušné fondy jsou mnohdy nezpracované. Studovány 
byly fondy v NA ČR, ABS, Archivu Ministerstva zahraničních věcí Republiky Srbsko, Archivu Jugoslávie a Archivu Srbska. Za účelem 
archivního studia byly podniknuty dva badatelské pobyty v  Bělehradu, jež byly financovány z  externích zdrojů. Díky nim je však 
heuristická fáze projektu téměř ukončena. Projekt se rovněž soustředil na propracování koncepce výsledné monografie, k čemuž 
přispěly prezentace projektu na jednom domácím semináři a třech mezinárodních workshopech a konferencích.

Řešitel se zúčastnil těchto seminářů a konferencí:

1. Jugoslávští dělníci v Československu v 70. a 80. letech 20. století (Seminář ÚDV AV ČR, Praha, 28. února 2019);
2. International Conference Socialism on the Bench: Continuities and Innovations (Juraj Dobrila University of Pula, Pula/
Chorvatsko, 26.–28. září 2019) – příspěvek: Jugoslavija kao prozor i vrata na Zapad. Čehoslovački turizam i problem ilegalne emigracije 
preko SFRJ u kapitalističke zemlje;
3. Labour History of Socialist Globalisation: The View from the Shop ‑floor (Workshop, University of Konstanz, Kostnice/Německo, 
10.–11. října 2019) – příspěvek: Czechoslovak Recruiting of Labour Force from Yugoslavia in the 1970s and 1980s;
4. 51st Annual ASEEES Convention (San Francisco/USA, 23.–26.  listopadu  2019)  – příspěvek: „Czechoslovakia Is Starting to Be 
for Us the Country of Labour Emigration.“ The Yugoslav Workers in the Socialist Czechoslovakia in the 1970s and 1980s (cesta byla 
financována z externích zdrojů).
Bylo domluveno, že vzhledem k časově náročné práci vedoucího oddělení a větších problémech při dohledávání vhodných archivních 
pramenů bude prodloužen termín odevzdání projektu do roku 2020.
Výstup
PELIKÁN, Jan  – VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Z  dovolené do emigrace. Jugoslávie jako tranzitní země pro československé emigranty 
v období normalizace. Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 3, s. 3–13. ISSN 1802‑8241.



24 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 bude 
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 budou vznikající 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 budou komparativně 
zapracovány i směrodatné příklady „českého neomarxismu“ v rámci KSČ (Kosík, Richta).

2. Rok 1968 (1967–1969): porovnán bude 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 bude věnována i „prohrám“ aktérů 
roku 1968: v ČSSR invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy a nástupu tzv. normalizace, v Německu krachu revolučních iluzí – schválením 
„nouzových zákonů“, rozkladem protestního hnutí, zrodem levicového terorismu apod.

3. Dopady hnutí 1968 (1970–1980): třetí vrstva bude představovat jádro výzkumu. Porovnána budou 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 budou 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 2019
V první polovině roku byly zpracovány materiály seskupené archivním výzkumem (zejm. International Institute of Social History) 
primárně ve vztahu k americkému hnutí 1968, které bylo do projektu připojeno vzhledem k úzké vazbě na hnutí československé. 
Výsledkem byla textace první části knihy (zhruba 50 normostran). Na to navázal archivní výzkum koncentrovaný na německé hnutí 
1968 (zejm. Archiv APO und soziale Bewegungen) a  orientovaný na komparaci se situací československou. Textace této části 
knihy proběhne v průběhu jara 2020. Mimo uvedené práce pokračovala spolupráce s FSV UK (pedagogická činnost k tematice roku 
1968), propagace monografie (v Německu): VALENTA, Martin: Die Revolution auf der Tagesordnung. Die Kritische Theorie der 
Frankfurter Schule und ihre Gesellschaftsrezeptionen (publikována na přelomu let 2018/19), účast na výzkumných workshopech 
a konferencích a zpracování kapitoly do odborné knihy o československém sociálním hnutí v 70. letech 20. století.

Výstupy
VALENTA, Martin: ‚Aby se vodkryl další prostor‘. Mařenická kniha Pavla Zajíčka – rukopis studie.

Sochař František Bílek a jeho rodina v osidlech 20. století

Vedoucí projektu:
Martin Jindra

Další členové projektového týmu:
Doba realizace:
2019–2021

Popis
Cílem projektu je zpracovat podrobnou biografii sochaře Františka Bílka a jeho dětí, Františka Jaromíra Bílka a Berty Mildové ‑Bílkové, 
od druhé poloviny 30. let 20. století. V biografii se pokusíme nastínit interakce estetických a morálních hodnot v pozdních Bílkových 
dílech. Dále budeme zkoumat dopady obou nesvobodných období našich novodobých dějin na veřejný i soukromý život Bílkovy 
rodiny.

Projekt v roce 2019
V roce 2019 řešitel prováděl rozsáhlou heuristiku, rešerše a archivní výzkum jak v domácích, tak v zahraničních archivech. Vykonal 4 
tematické přednášky, navštívil několik pamětníků a publikoval jednu odbornou studii.

Výstupy:
JINDRA, Martin: Podivný průvod. Dobrodružná záchrana Husova pomníku. Dějiny a současnost, 2019, č. 8, s. 26–28. ISSN 0418‑5129.



25Státní 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 zaměří na zkoumání role STS, ČSSS a hospodářských družstev. 
Při řešení projektu bude primární výzkum zaměřen na konkrétní státní zemědělské podniky představující důležité reprezentanty 
strojních a traktorových stanic (STS Kukleny, ustavená údajně jako první v Československu), Československých státních statků (Gigant 
Smiřice, budovaný jako výkladní skříň údajných předností socialistické živočišné velkovýroby) a hospodářských družstev (konkrétní 
reprezentant vzejde z průzkumu ucelenosti archivních fondů družstev v regionu někdejšího Hradeckého kraje, do kterého místně 
přísluší také výše zmínění zástupci STS a ČSSS).

Projekt v roce 2019
V druhém roce reálné práce na projektu řešitel pokračoval ve výzkumu v regionálních archivech (SOA Zámrsk, SOkA Jičín, Náchod, 
Svitavy a  Liberec) a  zahájil studium fondů centrálních institucí v  NA. Věnoval se také rozhovorům s  pamětníky. V  rámci projektu 
podnikl rovněž badatelskou cestu do Londýna za účelem výzkumu v The British Library, LSE Library a The National Archives. Projekt 
byl rozsáhle popularizován ve sdělovacích prostředcích (např. Fokus Václava Moravce, dokument ČT Selská krev) a formou veřejných 
přednášek. Řešitel vystoupil na odborném seminář o kolektivizaci u příležitosti výstavy Rozkulačeno ve Voticích a na kulatém stolu 
Útěky a návraty L. K. Feireabenda v Praze (Družstevní asociace ČR, 31. října 2019).
Výstupy
URBAN, Jiří: The Role of District Security Threes and Regional Security Fives in Implementing the Hegemony of the Communist Party 
in the Regions of Czechoslovakia – rukopis studie.
Mimo projekt
URBAN, Jiří: Reflexe událostí roku 1989 v Pardubicích – rukopis studie.
URBAN, Jiří: Státní bezpečnost a petice Několik vět: role represe v roce 1989 – rukopis studie.

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 2019
Počátek roku 2019 byl věnován publikačním výstupům k  tématu sudetoněmecké šlechty a  dokončení obsáhlé kolektivní 
monografie Konfiskované osudy, která vyšla tiskem v prosinci 2019. Řešitelka se podílela na přípravě výstavy Konfiskované osudy. 
Záchrana  uměleckých památek  a  dalších předmětů z  německého majetku získaného československým státem  a  jejich 
severočeští majitelé, jež se uskutečnila v Městské galerii MY v Jablonci nad Nisou. V té souvislosti rovněž připravila přednášky pro veřejnost 
na téma sudetoněmecké šlechty v Československu a dále vědecký seminář na téma Perspektivy výzkumu dějin šlechty ve 20. století.

V dalších měsících pokračovala práce na transkripci německo ‑jazyčných deníků a korespondence šlechty a na psaní závěrečné monografie.

Výstupy
HOMOLOVÁ, Dita: Aristokracie v první Československé republice: identita, pozice, strategie – rukopis studie.

HOMOLOVÁ, Dita: Sudetoněmecká šlechta v Československu v letech 1918–1945: postoje, motivy a strategie. In: Osudy konfiskátů. 
Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů. 
Artefactum, Praha – rukopis studie.

HOMOLOVÁ, Dita – UHLÍKOVÁ, Kristina (ed.) a kol.: Konfiskované osudy. Umělecké památky z německého majetku získaného 
československým státem a  jejich severočeští majitelé / Konfiszierte Schicksale. Kunstdenkmäler aus deutschem Besitz, 
erworben durch den tschechoslowakischen Staat, und ihre nordböhmischen Besitzer. Artefactum, Praha 2019, 710 s. ISBN 
9788088283249.



26
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 v kvantitativní míře. Projekt bude rekonstruovat fenomén udavačství v moderní české společnosti a bude zaměřen 
na analýzu mechanismů, v nichž udavačství představovalo specifický druh sociální komunikace mezi státem a společností. Důraz 
bude kladen na analýzu udavačství jako výlučného jednání, přičemž bude analyzována jak individualita konkrétních aktérů, tak jejich 
sociální zasazení jako osobité sociální skupiny.

Projekt v roce 2019
V průběhu roku 2019 byl zahájen archivní výzkum k tématu udavačství jako sociální praxe v tuzemských archivech. Řešitel zejména 
provedl sondy do archivního materiálu uloženého v NA a v ABS. Prozatím se zdá, že prameny vzniklé činností nacistických úřadů se 
nedochovaly v podobě, aby umožňovaly ucelený výzkum dané problematiky. Bude tedy nutné zaměřit se na prameny z poválečného 
vyšetřování, které bude třeba doplnit o dílčí informace z archivů centrálních institucí v zahraničí. Pro rozsáhlost dalších nutných rešerší 
bude zapotřebí v návaznosti na zvolený výzkumný model zvolit dílčí, časově, regionálně a tematicky omezené sondy. V publikační 
činnosti se řešitel zaměřil zejména na dokončení knihy Limity lidskosti.

Výstupy
BALOUN, Pavel – MRŇKA, Jaromír: „Tábory pro darebáky, povaleče a cikány.“ Příspěvek k výzkumu politiky a praxe kriminalizace „práce 
se štítícího“ obyvatelstva za druhé republiky a protektorátu (1938‑1942) – rukopis studie. 
MATĚJKA, Ondřej – MRŇKA, Jaromír: Vše, co najdete, je vaše! Rozhovor s Reginou Mühlhäuser o sexuálním násilí v ozbrojených 
konfliktech. Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 318‑334. ISSN 1804‑1612. 
MRŇKA, Jaromír: Limity lidskosti. Politika a sociální praxe kolektivního násilí v českých zemích 1944–1946. ÚSTR, Praha 2019, 344  
s. ISBN 978‑80‑88292‑31‑9.
MRŇKA, Jaromír – SIXTA, Václav: 15. březen 1939: zapomenuté výročí? Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 3, s. 113–116. ISSN 1802‑8241.

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 2019
Během roku 2019 byl dokončen archivní výzkum přírůstkové provenience Státní bezpečnosti a  započal systematický výzkum 
přírůstkové materie Veřejné bezpečnosti v  ABS, pobočka Kanice. Archiválie byly následně roztříděny a  katalogizovány. Dále 
probíhala intenzivní práce na monografii „Rudá“ kniha. Byla uspořádána v pořadí již pátá mezinárodní konference o undergroundu 
v prostorách Knihovny Václava Havla (Underground a Československo v letech 1976–1981), jež se setkala s velkým úspěchem 
a návštěvností. Byly vytvořeny tři panely o undergroundu pro výstavu v Národním technickém muzeu. Vedle vědeckých výstupů 
probíhala popularizační činnost ze strany Františka Stárka „Čuňase“, který uskutečnil na třicet přednášek pro střední školy a veřejnost. 
Vyšly také popularizační články ve Fakta a svědectví apod. Projekt byl roce 2019 de facto uzavřen a naváže na něj nový projekt rovněž 
se věnující výzkumu undergroundu a směřující ke vzniku syntézy. Členové projektu vystoupili s referátem na dvou mezinárodních 
konferencích.

Výstupy
KUDRNA, Ladislav (ed.): Od mániček k undergroundu – rukopis kolektivní monografie.

KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František: „Rudá“ kniha. Násilí komunistického režimu vůči (proto)undergroundu, 1962–1989 – 
rukopis monografie.



27Vládnoucí 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:
2016–2020

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 bývalé NDR nebo 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 2019
Projekt byl rozsáhle prezentován na vědeckých konferencích a workshopech v zahraničí i na domácí půdě. Řešitelka pokračovala 
v  práci na rukopisu monografie Real Existing Post ‑Socialism. The Czech Politics of Totalitarianism. V  přípravě je kolektivní 
monografie The Bondian Cold War: The Transnational Legacies of a Cold War Icon (vyjde v nakladatelství Routledge v Londýně) 
a tematické číslo časopisu East European Politics and Societies vycházející z proběhnuvší konference Historiography of Central 
European Communism Reconsidered.
Řešitelka vystoupila na řadě odborných akcí:
1. Conference 30 Jahre Grenze und Nachbarschaft, Drosendorf (University of Vienna / University Masaryk Brno, 
5.–7. prosince 2019) – příspěvek: Historical Imaginaries at the Czechoslovak‑Austrian Border: Communist and Post‑Communist Times;
2. Conference Annual Congress of ASEEES – Kulatý stůl Beyond Belief: The Contours of Real Existing Post‑ Socialism in East Central 
Europe – další účastníci: Ulf Brunnbauer, Malgorzata Fidelis a John Paul Newman (San Francisco/USA, 23.–26. listopadu 2019);
3. Conference Annual Congress of ASEEES  – Kulatý stůl New Directions in Research on Cultures of Dissent in Eastern Europe 
(1945–1989)  – další účastníci: Piotr Wcislik, Iena Astahovska, Katalin Cseh‑Varga a  Tamas Schreibner (San Francisco/USA, 
23.–26. listopadu 2019);
4. November 1989 – Thirty Years Later (Historický ústav SAV, Bratislava/Slovensko, 14.–15. listopadu 2019) – příspěvěk: The Ethical 
Dilemmas of the Velvet Revolution;
5. Conference Myths, Memories, and Economies: Post‑Socialist Transformations in Comparison. Genealogies of Memory 
(European Network for Remembrance and Solidarity, Varšava/Polsko, 28.–30. října 2019) – příspěvek: Velvet Revolution, Economic 
Reforms, and Lustration: A Trilogy Imposed by Circumstances or by Political Rivalry? Essay in Counterfactual History;
6. Conference 1989 in Europe: Thirty Years of Historical Scholarship (University of Eastern Piedmont, Vercelli/Itálie, 
17.–18. října 2019) – příspěvek: History and Politics: Dealing with the Post‑1989 Heritage;
7. Conference East European Dissent Between Agenda & Legacy (Maastricht University, Brusel/Belgie, 3.–4.  října  2019)  – hl. 
organizátoři: Ferenc Laczo a  Muriel Blaive (COST action Nep4dissent)  – příspěvek: From Dissidence to Heroism: Construction of 
a Societal Ideal of Post‑Communist Identity in the Czech Republic;
8. International Conference Socialism on the Bench: Continuities and Innovations (Juraj Dobrila University of Pula, Pula/
Chorvatsko, 26.–28. září 2019) – příspěvek: Keynote speech Real Existing Post‑Socialism: The Politics of Totalitarianism;
9. Conference How We Remember. The Memory of Communism: Its Forms, Manifestations, Meanings (Geothe‑Institut / ÚSD, 
Praha, 17.–18. září 2019) – příspěvek: A (Critical) Epistemology of the Black Book of Communism;
10. Congrès annuel de l’AFSP – Panel Analyzing political change beyond the ‘Democratic Backlash’: Uses and policies of the past 
(Bordeaux/Francie, 2.–5. července 2019) – příspěvek: Post‑socialisme réel: la politique tchèque du totalitarisme;
11. Conference The Bondian Cold War: The Transnational Legacies of a Cold War Icon – hl. organizátoři Martin Brown, Muriel 
Blaive and Ronald Granieri (Tallinn University, Tallin/Estonsko, 20.–21. června 2019) – příspěvek: Unlock the 007 in You: James Bond 
in Prague;
12. Conference Production et transmission des savoirs historiques en Europe centrale et orientale (Paríž/Francie, 
14. června 2019) – příspěvek: Le passé communiste dans les débats tchèques.
Výstupy
BLAIVE, Muriel : Introduction to Chapter 1: Culture Under Surveillance, Culture of Surveillance. In: MARYL, Maciej – WCIŚLIK, Piotr – 
BLAIVE, Muriel – KAPALÓ, James – LÓRÁND, Zsófia et al.: New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent: 
Joint Review Report: Report prepared by the participants of the COST Action CA16213. [Research Report]. Institute of Literary 
Research of the Polish Academy of Sciences, Varšava 2019, p. 36–46.
BLAIVE, Muriel: „Les archives des polices politiques du communisme“ a „Le musée du communisme à Prague“. In: BABY, Sophie – 
NEUMAYERr, Laure  – ZALEWSKI, Frédéric (eds.): Condamner le passé. Mémoires des procès autoritaires en Europe et en 
Amérique latine. Manuel numérique, Presses Universitaires de Nanterre, Nanterre 2019.
MARYL, Maciej – WCIŚLIK, Piotr – BLAIVE, Muriel – KAPALÓ, James – LÓRÁND, Zsófia et al.: New Exploratory Phase in Research on 
East European Cultures of Dissent: Joint Review Report: Report prepared by the participants of the COST Action CA16213. 
[Research Report]. Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Varšava 2019.
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Vedoucí projektu:
Jan Dvořák

Další členové projektového týmu:
Adam Hradilek, Jan Horník, Jakub Daníček, Jaroslav 
Formánek

Doba realizace:
2018–2020

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 budou 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 2019
V roce 2019 bylo natočeno celkem 30 rozhovorů s pamětníky z předem definovaných skupin – odboj a odpor proti komunismu 
50. a 60. let, 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.).

Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu

Vedoucí projektu:
Ondřej Matějka

Další členové projektového týmu:
M. Bárta, J. Bábíčková, J. Bílková, L. Cvrček, 
V. Časárová, J. Fialka, I. Fialková, J. Geier, A. Havlík, 
J. Hron, J. Chadima, L. Kokeš, M. Kopeček, V. Lejtnar, 
J. Makovička, T. Malínek, A. Rádková, T. Richter, 
V. Tollar, M. Trepeš, P. Zejdová

Doba realizace:
2018–2021

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 při použití statistických a prosopografických metod formování 
moderního parlamentarismu a  parlamentní kultury na našem území. Na základě komparace dat (s  okolními zeměmi, resp. se 
zastupiteli národnostních 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 formou odborné monografie (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 projektu jsou Národní muzeum a Masarykův ústav a Archiv AV ČR.

Projekt v roce 2019
V roce 2019 probíhal především výzkum dat pro hesla poslanců. Vytvořeno bylo 1279 hesel.
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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 v letech 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 2019
Řešitel pokračoval v teoreticko ‑metodologické přípravě, studiu vzpomínek pamětníků v Národní knihovně a archivním výzkumu v NA 
a Archivu Národního muzea, podnikl několik pokusů získat vhodné archivní dokumenty také z archivů v Ruské federaci.

Zánik agrární strany a pád československé demokracie

Vedoucí projektu:
Petr Anev

Další členové projektového týmu:
Doba realizace:
2013–2020

Popis
Cílem projektu je předložit monografii, jež 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 
vychýlili 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, jak a v jakém období agrárníky 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 2019
Projekt se v  roce 2019 znovu rozběhl poté, co řešitel dokončil práci na dlouhotrvajícím projektu „Biografický slovník funkcionářů 
KSČ“. Řešitel pokračoval rovněž v práci na části kolektivní monografie o dějinách ministerstva zemědělství, zahrnující období 1938–
1948. Sepsal první verzi textu, která má zhruba 132 normostran. Rukopis monografie Zánik agrární strany a pád československé 
demokracie doplňoval o nové poznatky, týkající se především pozemkových reforem v období třetí republiky. Mnoho nových údajů, 
na nichž bude postavena kapitola monografie o československém exilu za druhé světové války, bylo na podzim 2019 shromážděno 
při studiu v The National Archives v Londýně. Vzhledem k nečekaně náročné práci na monografii o ministerstvu zemědělství byl 
posunut závěr projektu na rok 2020.

Výstupy
ANEV, Petr: Ministerstvo zemědělství 1938–1948 – rukopis monografie.
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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 2019
Praktická vzdělávací činnost v terénu se v roce 2019 více diverzifikovala. Ke stávajícím formátům Letní školy, centrálních seminářů 
(celkem 8), regionálních seminářů (celkem 12) přibyl experimentální dvoudenní seminář „Zažít dějepis jinak“. Dále jsme rozšířili záběr 
o vzdělávání knihovníků (celkem 4 akce) či rozsáhlejší působení na nejširší veřejnost právě zejména skrze síť veřejných knihoven. 
Celkem šlo o 20 akcí, tradiční pásmo přednášek v rámci Korza Národní a nově aktivní účast na The Prague Education Festival v podobě 
stánku a 6 akcí pro veřejnost. Pro zahraniční publikum jsme uspořádali v průběhu roku 10 seminářů, ve spolupráci s Fulbrightovou 
komisí ČR a SR jsme pak připravili program pro Letní školu učitelů středních škol z USA (celkem dvoutýdenní program v srpnu se 
zapojením většiny oddělení).

Započala konsolidace webu dejepis21.cz a vytvořili jsme několik nových didaktických pomůcek – dva metodické plakáty, interaktivní 
mapu a řadu prototypů testovaných zejména na Letní škole. Z hlediska viditelnosti naší práce byl rok 2019 zatím nejvýraznější, ať se 
to týká výstupů v médiích, či zmíněných akcí pro širší školní či nejširší veřejnost.

Z hlediska dlouhodobějších cílů však je nejpodstatnějším posunem spojení s nakladatelstvím Fraus (na základě soutěže) pro tvorbu 
učebnice pro 9. třídu ZŠ. Tento výstup vedl k výrazným posunům v týmu a omezí do budoucna některé plány, zejména co se týče 
odborné produkce části členů oddělení.

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, které 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 2019
V roce 2019 tým projektu HistoryLab vyvíjel korpus digitálních cvičení pro výuku soudobých dějin. Vzniklo cca 40 cvičení, která se 
zaměřují na různorodá témata z českých i světových dějin. Proběhly dvě vlny testování v červnu a prosinci 2019, z nichž tým načerpal 
zpětné vazby od učitelů z praxe, které návazně využívá při optimalizaci cvičení. Podařilo se navázat spolupráci s Českým rozhlasem. 
Proběhl společný workshop „Slyšet dějiny“, jehož se zúčastnilo 35 učitelů. ČRo podporuje vývoj aplikace výběrem vhodných pramenů. 
Tým průběžně rozšiřuje komunitu uživatelů aplikace vzdělávacími semináři a  přednáškovou činností na školách. Další významnou 
aktivitu představovala příprava struktury katalogu aplikace, který se bude programovat a testovat v roce 2020.
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Muzeum dělnického hnutí v 21. století

Vedoucí projektu:
Čeněk Pýcha

Další členové projektového týmu:
Tereza Arndt, Kamil Činátl, Bohumil Melichar, 
Jan 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 poskytnutí 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, jenž 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, jež bude v přehledné podobě zpřístupňovat 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 2019
V roce 2019 pokračovala práce na projektu „Muzeum dělnického hnutí v 21. století“, řešeném v rámci výzvy Ministerstva kultury NAKI 
II, kde hlavním řešitelem je Národní muzeum a Ústav pro studium totalitních režimů je partnerem. Projektový tým postupoval podle 
projektového plánu (vstup do druhé fáze projektu 2019–2020, operacionalizace). Projektový tým Ústavu pro studium totalitních 
režimů se soustředil především na uplatnění didaktického potenciálu sbírky tzv. muzea dělnického hnutí ve vzdělávacích pomůckách. 
Rok 2019 byl tak především ve znamení ověřování vzdělávacích postupů. Dělo se tomu tak na workshopu pro učitele v depozitáři 
Národního muzea v Terezíně (23 účastníků), kde je sbírka uložena, ale i během dalších akcí Oddělení vzdělávání ÚSTR (např. Letní škola). 
Ve spolupráci s Národním muzeem pokračuje didaktické zhodnocení sbírky, podařilo se do recenzního řízení odevzdat dva odborné 
články, které analyzují vzdělávací potenciál sbírky (Marginalia Historica, Jihočeský sborník historický). Pokračuje také práce na 
výstupech, jež ponesou zmiňované vzdělávací postupy v digitální formě (je připraven návrh a funkční prototypy pro vývoj digitálních 
aplikací). Příští rok bude pro projekt klíčový, protože dojde k prezentaci výstupů široké veřejnosti formou první výstavy, která se bude 
věnovat Juliu Fučíkovi a jeho Reportáži, psané na oprátce.

Muzeum v diskuzi

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 diskuzích mezi historiky a muzejníky někdy zaznívá názor, že 
jedni nemohou druhým rozumět, protože pracují odlišnými metodami a s odlišnými prostředky. Chceme ukázat, že užší spolupráce je 
nejen možná, ale může být také oboustranně inspirativní a vést ke kvalitnějším expozicím i historiografickým textům. Projekt se hodlá při 
vědomí konstitutivní role sbírek a exponátů pro muzea i s ohledem na jejich společenskou funkci dívat na muzejní expozice z hlediska 
obsahů a konceptů, jimiž 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, ve kterém se může propojovat muzejnická práce s „exponáty“ s historickou prací s „koncepty“.

Budeme se přitom soustředit na:
1.  analýzu narativů, s  jejichž pomocí muzea a  památníky svoje expozice vytvářejí. Zajímat nás především bude, nakolik silný je 
v konstrukci expozic (včetně regionálních) národní narativ, nakolik jej autoři expozic reflektují a případně modifikují;

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 2019
V roce 2019 byl finalizován rukopis vzešlý z projektu, včetně překladu vybraných příspěvků zahraničních autorů.



32 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 ‑learningového prostředí 
Historiany, skrze něž mohou uživatelé vyhledávat prameny ve sbírkách Europeany, a  těch 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 2019
Společný projekt pod vedením evropské organizace Euroclio v roce 2019 dospěl téměř do konce. Proběhly výzkumné práce na vývoji 
předchozího elektronického nástroje pro práci s prameny v rámci výukového prostředí Historiana, a tento nástroj bude zapojen do 
editoru vzdělávacích aktivit („Activity builder“). Zároveň proběhly práce na partnerské stránce ÚSTR, která bude obsahovat vybrané 
soubory zdrojů a digitálních aktivit pro výuku. Tým projektu se věnoval také přípravě závěrečné zprávy projektu, jež se bude mimo jiné 
zabývat možnostmi propojení digitálního úložiště kulturních a historických obsahů Europeana s výukovým prostředím Historiana. 
Historianu bude ÚSTR využívat i nadále jako doplňkovou pomůcku pro plánování hodin na seminářích pro učitele.

The Experience of State Socialism Reimagined

Vedoucí projektu:
Josef Řídký

Další členové projektového týmu:
Vojtěch Ripka, Václav Sixta

Doba realizace:
2018–2020

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 2019
V  roce 2019 proběhla druhá vlna pilotování modelových lekcí, připravovaných se zahraničními partnery. Tentokrát se jednotlivé 
domácí lekce pilotovaly v zahraničí, aby se prokázala jejich mezikulturní srozumitelnost. Ve zpětné vazbě se ukázalo, že lekce bylo 
třeba upravovat jen minimálně, předchozí intenzivní spolupráce mezi partnery se tak osvědčila.

Nyní se pracuje na posledním kroku, tj. vkládání lekcí na web socialismrealised.eu. Řeší se především formální stránka integrace 
nového materiálu do stávajícího webového rozhraní.

Zároveň ÚSTR společně s  partnery zorganizoval Letní školu, jíž se zúčastnili studenti ze všech partnerských zemí. Akce dostala 
jednotící metodologický a didakticko ‑pedagogický rámec, který účastníkům, studentům kolem 18 let, umožnil absolvovat množství 
různých vzdělávacích aktivit. Výstupem byl společný workshop, kde účastníci reflektovali různé aspekty státního socialismu ve světle 
osvojené metody.
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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 zdokumentuje 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 2019
V roce 2019 nadále pokračoval archivní výzkum, nicméně vzhledem k vytíženosti vedoucího autorského kolektivu, který s kolegy 
dokončuje rozsáhlou monografii Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu, byla většina badatelských 
aktivit pozastavena do doby dokončení hlavního projektu Petra Malloty Slovník popravených z politických důvodů.
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10) Osoba odpovědná za řešení projektu.
11) Zaměstnaneckým poměrem je v tomto případě myšleno uzavření dohody o provedení práce.

Příloha č. 4 – Přehled projektů s externím financováním

Název projektu

Historylab: využití 
technologií 
k rozvoji historické 
gramotnosti

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

Opening Up 
Historiana

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

Poskytovatel
Technologická 
agentura České 
republiky

Ministerstvo kultury INEA
Grantová agentura 
České republiky

Program ÉTA NAKI II CEF ‑TELECOM Juniorské projekty

Doba řešení 2018–2021 2018–2022 2018–2020 2017–2019

Partneři projektu

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

7 628 975 Kč 24 207 000 Kč 295 159 € 4 254 000 Kč

Celková výše podpory/
příspěvku/dotace pro 
ÚSTR

2 400 964 Kč 7 841 000 Kč 55 926,78 € 4 254 000 Kč

Hlavní řešitel/ka10 Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. Mgr. Čeněk Pýcha Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D.
Mgr. et Mgr. et Mgr. 
Klára Pinerová, Ph.D.

Členové řešitelského 
týmu Ústavu plně 
financovaní z projektu

Mgr. Andrea Hrůzová, 
Ph.D., Mgr. Pavla 
Sýkorová, Mgr. Terezie 
Vávrová

Mgr. Klára Andresová, 
Mgr. Jakub Ferenc, Mgr. 
Pavel Šmída

Mgr. Dagmar Erbenová, 
Mgr. Martin Vonášek

Mphil. et MSc 
Kristýna Bušková, 
Mgr. Michal Louč, 
Mgr. et Mgr. et Mgr. 
Klára Pinerová, Ph.D.

Členové řešitelského 
týmu částečně 
financovaní z projektu

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., 
Mgr. BcA. Jiří Maha, 
Mgr. Čeněk Pýcha, Mgr. 
Vojtěch Ripka, Ph.D.

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., 
Mgr. Bohumil Melichar, 
PhDr. Jan Mervart, Ph.D., 
Mgr. Jaroslav Pinkas, 
Ph.D., Mgr. Čeněk Pýcha, 
Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D.

Mgr. Roman Anýž, Mgr. 
Kamil Činátl, Ph.D., Mgr. 
Dagmar Erbenová, Ph.D., 
Mgr. Tereza Fenclová 
Mašková, Mgr. Jakub 
Ferenc, Mgr. Irena Fialková, 
Bc. Mikuláš Havlík, Petra 
Kopecká, Mgr. Anna 
Macourková, Mgr. BcA. Jiří 
Maha, Mgr. Jaroslav Pinkas, 
Ph.D., Mgr. Čeněk Pýcha, 
Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D.

Externí 
spolupracovníci 
projektu 
v zaměstnaneckém 
poměru v roce 201911
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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

The Experience 
of State Socialism 
Reimagined

Poskytovatel Fund for Central and 
East European Book 
Projects

Fund for Central and 
East European Book 
Projects

Ministerstvo kultury Evropská komise 
prostřednictvím 
národní agentury

Program NAKI II Erasmus+

Doba řešení 2018–2019 2018–2019 2016–2019 2018–2020

Partneři projektu Matematicko ‑fyzikální 
fakulta Univerzity Karlovy, 
katedra kybernetiky 
Západočeské univerzity 
v Plzni

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

Celková výše 
podpory/příspěvku/
dotace na projekt

3 500 € 2 200 € 14 577 000 Kč 101 380 €

Celková výše 
podpory/příspěvku/
dotace pro ÚSTR

3 500 € 2 200 € 2 194 000 Kč 27 045 €

Hlavní řešitel/ka Mgr. Pavla Foglová Mgr. Pavla Foglová Mgr. Jan Dvořák, Ph.D. Mgr. Josef Řídký

Členové řešitelského 
týmu ÚSTR plně 
financovaní 
z projektu

Členové řešitelského 
týmu ÚSTR částečně 
financovaní 
z projektu

Mgr. Jan Dvořák, Ph.D., 
Mgr. Adam Hradilek

Mgr. Dagmar 
Erbenová, Mgr. 
Vojtěch Ripka, Ph.D., 
Mgr. Václav Sixta

Externí 
spolupracovníci 
projektu 
v zaměstnaneckém 
poměru v roce 2019

Ilana Bernstein 
Seelinger 
Hartikainen, Mgr. 
Klára Ležatková, 
Ph.D., Mgr. Radek 
Rybář, Mgr. Josef 
Řídký
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Název projektu
Tisková politika 
v období tzv. 
normalizace

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

Vývoj moderní parlamentní kultury 
v českých zemích a Československu

Poskytovatel
Grantová agentura 
České republiky

Grantová agentura České 
republiky

Ministerstvo kultury

Program Standardní projekty Standardní projekty NAKI II

Doba řešení 2019–2021 2019–2021 2018–2022

Partneři projektu
Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy

Masarykův ústav AV ČR, Národní muzeum

Celková výše 
podpory/příspěvku/
dotace na projekt

2 308 000 Kč 1 166 000 Kč 24 961 000 Kč

Celková výše 
podpory/příspěvku/
dotace pro ÚSTR

1 045 000 Kč 1 166 000 Kč 8 140 000 Kč

Hlavní řešitel/ka12 PhDr. Jan Mervart, 
Ph.D.

PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. Mgr. Ondřej Matějka

Členové řešitelského 
týmu ÚSTR plně 
financovaní 
z projektu

PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D.

Členové řešitelského 
týmu ÚSTR částečně 
financovaní 
z projektu

Mgr. Adam Havlík, 
Mgr. Tomáš Malínek, 
PhDr. Jan Mervart, 
Ph.D.

PhDr. Milan Bárta, Ph.D., Mgr. Veronika 
Časárová, Mgr. Irena Fialková, Mgr. Adam 
Havlík, Mgr. Jan Hron, Mgr. Luboš Kokeš, Bc. 
Kamila Kožichová, Mgr. Ondřej Matějka, Mgr. 
Adéla Rádková, Ph.D., Mgr. Václav Tollar, Ph.D.

Externí 
spolupracovníci 
projektu 
v zaměstnaneckém 
poměru v roce 2019

Mgr. Hana Šloufová Kučerová, 
DiS

Mgr. Jana Bábíčková, PhDr. Jitka Bílková, 
PhDr. Lukáš Cvrček, Ph.D., Mgr. et Mgr. Jiří 
Fialka, Bc. Jan Geier, Josef Halla, Mgr. Jan 
Chadima, Mgr. Pavla Janečková Zejdová, Mgr. 
Martin Kopeček, Mgr. Monika Lechmannová, 
Vladimír Lejtnar, Vladimír Liška, DiS., Mgr. Jan 
Makovička, Mgr. Tomáš Malínek, Mgr. Tomáš 
Richter, Mgr. Matěj Trepeš

12) Osoba odpovědná za řešení projektu.
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Název 
projektu

Digitální archiv 
dokumentů 
NKVD/KGB 
vztahujících se 
k Československu

Solidarity Academy 
2020 – Tackling 
prejudice

Příprava knihy 
Anabáze 
Petra Artona. 
Životní příběh 
uprchlíka před 
nacismem, 
letce RAF 
a agenta čs. 
rozvědky

Tajné 
fakulty 
a jejich 
vliv na 
život 
katolické 
církve

Zpracování 
životních osudů 
židovských 
uprchlíků 
na základě 
dokumentů NKVD 
uložených ve 
Státním archivu 
Zakarpatské 
oblasti

Poskytovatel Ministerstvo kultury Visegrad Fund Nadační 
fond obětem 
holocaustu

Grantová 
agentura 
ČR

Nadační fond 
obětem holocaustu

Program NAKI II Visegrad Grant Připomínka Juniorské 
projekty

Připomínka

Doba řešení 3/2020 – 12/2022 1/2020 – 11/2020 1/2020 – 11/2022 2020–2022 1/2020 – 11/2022

Partneři 
projektu

Západočeská 
univerzita v Plzni13

Europejskie Centrum 
Solidarności/European 
Solidarity Centre14, 
Media Development 
Foundation, 
Balkans, let’s get up! 
Organisation, Szépírók 
Társasága / BELLETRIST 
ASSOCIATION SOCIETY, 
Kolegium Europy 
Wschodniej im. Jana 
Nowaka ‑Jeziorańskiego 
we Wrocławiu / The 
Jan Nowak Jeziorański 
College of Eastern 
Europe

x x x

Hlavní 
řešitel/ka15

Mgr. Jan Dvořák, Ph.D. Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D. Mgr. Adam 
Hradilek

Lic.iur.
can. Eva 
Vybíralová, 
Ph.D.

Mgr. Adam Hradilek

Celková výše 
podpory/
příspěvku na 
projekt

12 368 000 Kč 34 620 EUR 50 000 Kč 2 257 000 
Kč

60 000 Kč

Celková výše 
podpory/
příspěvku 
pro ÚSTR

4 464 000 Kč 016 50 000 Kč 2 257 000 
Kč

60 000 Kč

Celkem podáno žádostí: 10
Z toho úspěšných: 5
Příjem do rozpočtu ÚSTR z nově získaných projektů: 6,9 mil. Kč.

13) Koordinátor / hlavní příjemce.
14) Koordinátor / hlavní příjemce.
15) Osoba odpovědná za řešení projektu.
16) Řešitelům projektu za ÚSTR bude instituce koordinátora proplácet cestovní náklady.



38 Příloha č. 5 – Přehled vydaných publikací

PERIODICKÉ PUBLIKACE
1.–4. Paměť a dějiny, 2019, č. 1–4, historická revue, vydáno v řádných termínech.  
5.–6. Securitas Imperii, 2019, č.1–2, odborný časopis, vydáno v řádných termínech.
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7. BÍLÝ, Matěj – LÓŽI, Marián – ŠLOUF, Jakub: Nervová vlákna diktatury. Regio‑
nální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945–1956. ÚSTR – Karolinum, Praha 
2019, 1. vydání, brož., 304 s. ISBN 978-80-88292-32-6 (ÚSTR) – ISBN 978-80-
246-4333-5 (Karolinum), ISBN 978-80-88292-33-3 (ÚSTR, e -kniha)  – ISBN 
978-80-246-4393-9 (Karolinum, e -kniha).
Monografie na základě rozsáhlého výzkumu v regionálních archivech sleduje nasto‑
lení, upevnění a proměny diktatury Komunistické strany Československa na příkladu 
čtyř krajských a osmi okresních stranických organizací na území českých zemí. Časově 
je ohraničena koncem druhé světové války v květnu 1945 a druhou celostátní kon‑
ferencí KSČ v červnu 1956, která završila první fázi destalinizace v Československu. 
Výklad se zaměřuje především na vývoj krajských a okresních stranických elit, vztahy 
mezi jednotlivými úrovněmi stranické hierarchie, vnitrostranickou komunikaci a pro‑
měny narativů, jimiž se KSČ snažila legitimizovat své mocenské nároky.

8. BLAŽEK, Petr: Živé pochodně. ÚSTR 2019, váz., 472 s. ISBN 978-80-88292-58-6.
V této knize je shrnut historický výzkum, ve kterém se autor patnáct let zabýval fe‑
noménem politicky motivovaných případů sebeupálení v sovětském bloku. Rekon‑
struuje životní příběhy celkem dvaceti osob, jež v letech 1966–1989 tímto šokujícím 
způsobem protestovaly proti politickému útlaku ze strany komunistických režimů. 
Zpočátku byla zjevná inspirace příkladem buddhistických mnichů ve Vietnamu. Jejich 
činy byly komunistickou propagandou často připomínány a vykreslovány jako pro‑
testy proti americkému imperialismu. Jejich strategie, motivy i očekávání byly ovšem 
často velmi odlišné, stejně jako ohlasy a dopady jejich činů. Zásadní zlom pak v lednu 
1969 znamenal protest Jana Palacha, který se následně stal inspirací pro další živé 
pochodně v sovětském bloku.

9.–10. DANIEL, Alexandr  – GLUZA, Zbigniew (eds.): Slovník disidentů. Před‑
ní osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v  letech 1956–1989. Díl  I. 
ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, váz., 908 s. ISBN 978-80-88292-11-1 (tištěné); 
ISBN 978-80-88292-34-0 (webová aplikace).
V souvislosti s výročím 30 let od pádu komunistických režimů v zemích střední a vý‑
chodní Evropy vydal Ústav pro studium totalitních režimů obsáhlý Slovník disidentů 
nesoucí podtitul Přední osobnosti opozičních hnutí v  komunistických zemích 
v  letech 1956–1989. Titul vychází nejen v  tištěné podobě, ale zájemci ho mohou 
získat v  elektronické podobě na webových stránkách ÚSTR nebo přímo v  aplikaci  
https://slovnik ‑disidentu.cz.

Dvoudílná publikace (přes 1600 tiskových stran) popisuje disidentská hnutí v cel‑
kem 25 (resp. 18) zemích někdejšího „socialistického tábora“. Slovník, jejž ÚSTR vydá‑
vá pro laickou i odbornou veřejnost, je cenný nejen zpracovanými přehledy událostí 
v daných zemích a medailony významných opozičních osobností, ale také úvodními 
studiemi, které jednotlivé informace a  události, zejména z  období let 1956–1989, 
uvádějí do kontextu jak národního, tak mezinárodního.

Na obou dílech pracovalo 11 let několik stovek lidí v desítkách národních redakcí. 
Programovou radu české redakce tvořili Petr Pospíchal a Petruška Šustrová. Ta je také 
překladatelkou obou dílů, jež po dohodě národních programových rad vyšly nejprve 
v polském jazyce.

První díl, který vyšel v lednu 2019, se věnuje 14 (resp. 8) evropským zemím východ‑
ního bloku: Albánii, Bulharsku, bývalému Československu (Česku a Slovensku), bývalé 
Jugoslávii (Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Makedonii, Slovinsku, Srbsku a Černé 
Hoře), Maďarsku, Německu (NDR), Polsku a Rumunsku. 

Z polštiny přeložila Petruška Šustrová

11.–12. DANIEL, Alexandr – GLUZA, Zbigniew (eds.): Slovník disidentů. Přední 
osobnosti opozičních hnutí v  komunistických zemích v  letech 1956–1989. Díl  II. 
ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, váz., 744 s. ISBN 978-80-88292-30-2 (tištěné), 
ISBN 978-80-88292-35-7 (webová aplikace).
Druhý díl obsáhlé slovníkové publikace, vytištěné v září 2019, se zabývá 11 (resp. 10) 
zeměmi bývalého Sovětského Svazu: Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Estons‑
kem, Gruzií, krymskými Tatary, Litvou, Lotyšskem, Moldavskem, Ruskem a Ukrajinou.

Z polštiny přeložila Petruška Šustrová



40 13. DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: Čechoslováci v gu‑
lagu III. Příběhy krajanů popravených či vězněných v Sovětském svazu. Česká televi-
ze – ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, váz., 224 s. ISBN 978-80-7404-328-4 (Česká 
televize) – ISBN 978-80-88292-52-4 (ÚSTR).
Závěrečný díl volné knižní trilogie Čechoslováci v gulagu představuje dalších dva‑
náct tragických osudů československých občanů, již se v minulosti ocitli z nejrůzněj‑
ších důvodů v nemilosrdném soukolí sovětského represivního aparátu – a to zdaleka 
nejen v době světového válečného konfliktu. Podobně jako v minulých dílech jsou 
zde přiblíženy také životní příběhy některých českých obětí Stalinova Velkého tero‑
ru a nechybí ani tematika únosů nepohodlných lidí z Československa v poválečném 
období.

Společná publikace České televize a  ÚSTR vychází nejen u  příležitosti 80. výročí 
masového exodu z nacisty okupovaného Československa do Sovětského svazu, ale 
připomíná i smutná jubilea dvou Čechoslováků, kteří měli podstatnou zásluhu na zá‑
chraně tisíců svých spoluobčanů z gulagu. Heliodor Píka a Jakub Koutný po návratu 
do vlasti a komunistickém puči sami našli smrt v československých věznicích. Píka 
byl popraven v květnu 1949 v Plzni na Borech, Koutný byl téhož roku odsouzen k 25 
letům těžkého žaláře v československých nápravně pracovních táborech a v únoru 
1960 zemřel v Leopoldově. Jejich spolupracovníky Andreje Patruse a Pavla Cibereho 
poslal sovětský soud ve stejné době na 25 let do gulagu. Na rozdíl od Píky a Koutného 
se však v roce 1955 oba dočkali propuštění na svobodu a alespoň částečné rehabili‑
tace. I o nich je tato kniha…

14. FLOSMAN, Martin: S  orlem i  lvem. 2. díl. Příběhy vojenských duchovních 
v dramatickém 20. století. Epocha, ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, váz., 496 s. 
ISBN 978-80-88292-39-5 (tištěné), 978-80-88292-40-1 (pdf), 978-80-88292-
41-8 (e -pub), 978-80-88292-42-5 (mobi).
V průběhu tří staletí existence vojenské duchovní služby v rakouskouherské i česko‑
slovenské armádě prošlo jejími řadami mnoho desítek českých kněží. Svoji službu 
vykonávali věrně a poctivě, i když do jejich životů zasáhly všechny dramatické zvraty 
pohnutých historických událostí. Druhý svazek monumentálního a dosud nerealizo‑
vaného badatelského projektu, jenž shrnuje problematiku života a práce vojenských 
duchovních na našem území od samých počátků až po padesátá léta 20. století, chro‑
nologicky navazuje na první část a klade si za cíl představit působení duchovní služby 
v československé armádě v letech 1918–1950 i vojenské kněze, kteří se svou činností 
nesmazatelně zapsali do jejích dějin. Jsou mezi nimi generálové i prostí kněží, v je‑
jichž řadách nechybějí oběti nacistické perzekuce nebo poúnorového režimu. V širší 
perspektivě se dotýká dalších témat církevních dějin, jakými jsou vztah církve a státu, 
nebo samotné přítomnosti duchovních v armádě. Tak jako první část, i druhý svazek 
je doplněn bohatým obrazovým doprovodem doposud nikdy nepublikovaných foto‑
grafií, který knihu ještě více oživuje.

15. GENIS, Alexandr – VAJL, Petr: 60. léta. Svět sovětského člověka. Volvox Globa-
tor – ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, váz., 304 s. ISBN 978-80-7511-495-2 (Vol-
vox Globator)  – ISBN 978-80-88292-45-6 (ÚSTR), ISBN 978-80-7511-496-9 
(Volvox Globator, e -pub) – ISBN 978-80-88292-49-4 (ÚSTR, e -pub), ISBN 978-
80-7511-508-9 (Volvox Globator, pdf) – ISBN 978-80-88292-48-7 (ÚSTR, pdf).
„Nicnedělání bývá sladké, ale jenom když má člověk do čeho píchnout… Volnost je 
na obtíž, když se člověk nemá z čeho ulít, den je nekonečně dlouhý a vodka nechut‑
ná,“ píší Alexandr Genis a Petr Vajl v předmluvě ke knize, v níž nahlížejí na 60. léta 
v Sovětském svazu jako na jeho „viktoriánskou“ epochu, tedy epochu, která nebyla 
dobou vrcholného tvůrčího rozkvětu, ale dobou sentimentu a samolibého pohledu 
na svět. Autoři si všímají jednotlivých fenoménů kulturního života země v  dekádě 
plné výkyvů, ukazují, že nebyla ani zcela svobodná, ale také nešlo čistě o pokračování 
mocenského stalinského surrealismu, že byla plná nadějí i deziluzí.

Z ruštiny přeložila Linda Lenz.



4116. KASTNEROVÁ -PROCHÁZKOVÁ, Marta: S  odvahou k  pravdě. Život političky 
Heleny Koželuhové, neteře bratří Čapků. ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, váz., 396 
s. ISBN 978-80-88292-27-2.
Čtenářům se poprvé dostávají do rukou vzpomínky Marty Procházkové ‑Kastnerové 
na její maminku Helenu Koželuhovou ‑Procházkovou (1907–1967), jež jsou cenným 
svědectvím o poválečné době. Uvádějí řadu dosud neznámých detailů ze života této 
dnes již pozapomenuté osobnosti české poválečné politické žurnalistiky a  jedné 
z nejvýraznějších postav Československé strany lidové. Do jejího profesního i osobní‑
ho života dramaticky zasáhly únorové události roku 1948, které celou rodinu přiměly 
k odchodu do exilu.

Text vzpomínek, uvedený životopisnou studií, je prokládán citacemi z osobité pu‑
blicistické tvorby Heleny Koželuhové i z rodinné korespondence. Součástí knížky je 
rozsáhlá fotografická příloha. Knihu edičně připravil Michal Pehr.

17. Katalog publikací Ústavu pro studium totalitních režimů 2008–2019. ÚSTR, 
Praha 2019, brož. Bez ISBN.
Aktualizovaný katalog publikací pro prezentaci činnosti Ústavu především na kniž‑
ních veletrzích.

18. KOLÁŘ, Pavel: Soudruzi a jejich svět. Nakladatelství Lidové noviny – ÚSTR, 
Praha 2019, 1. vydání, brož., 296 s. ISBN 978-80-7422-592-5 (NLN) – ISBN 978-
80-88292-55-5 (ÚSTR).
Miliony lidí po celém světě se ve 20. století upsaly myšlence komunismu. Ať byly je‑
jich pohnutky jakékoliv, žádná jiná ideologie neovlivnila moderní dobu tak pronikavě 
a  trvale jako právě vize spravedlivé beztřídní společnosti. Kniha Soudruzi a  jejich 
svět podniká cestu do hlubin této pro nás již exotické mentality: rekonstruuje každo‑
denní jazyk obyčejného komunisty, zkoumá jeho myšlenkový svět, jak se vyvíjel tváří 
v tvář politickým změnám. V ohnisku práce je pět ústředních motivů komunistické 
obrazotvornosti: Dějiny, Strana, Národ, Nepřítel a Čas. Autor dochází k závěru, že prostí 
komunisté nebyli netečnou masou, nýbrž aktivními hybateli dění s bohatými forma‑
mi politických postojů. Dějiny komunismu, jeho vzestupů a pádů, mohou v  tomto 
pojetí sloužit jako vodítko k pochopení toho, jak fungují ideologie v soudobém světě.

19. Kolektiv autorů: Obrazy války. ÚSTR, Praha 2019. ISBN 978-80-88292-26-5.
Předkládaná vzdělávací multimediální aplikace Obrazy války si klade za cíl obohatit 
výuku druhé světové války v  kontextu českých dějin o  témata, jež jsou podstatná 
pro naši dnešní kulturní paměť a zároveň blízká současnému člověku. Aplikace má 
ambici podnítit ve výuce úvahy o válce, jejích příčinách a dopadech na současnost. 
Zabývá se i reflexí válečného konfliktu v médiích a hraných filmech, svou formou tedy 
přesahuje hranice dějepisu do mediální a občanské výchovy.

Dostupné na: https://obrazyvalky.dejepis21.cz/.
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20. KOPAL, Petr a kol.: Král Šumavy. Komunistický thriller. Casablanca – Acade-
mia – ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, brož., 596 s. ISBN 978-80-87292-47-1 (Ca-
sablanca) – ISBN 978-80-200-2936-2 (Academia) – ISBN 978-80-88292-23-4 
(ÚSTR).
Film Král Šumavy (r. Karel Kachyňa, 1959), kterým se zabývá tato kolektivní mo‑
nografie, patří k  divácky nejúspěšnějším českým filmům, „trhákům“. S  popularitou 
(„kultem“) titulu přitom úzce souvisí jeho „nejdůležitější“ funkce, spočívající zejména 
v dlouhodobém (de)formování historické paměti. Funkce, již plnil (plní) programově 
a která byla (je) podstatou jeho ideologického obsahu. Jedná se zkrátka o výrazný 
„film paměti“ (Erinnerungsfilm).

Paměťová role je podmíněna recepcí, tedy sledovaností či návštěvností a diváckým 
ohlasem. Proto se kapitoly prvního oddílu zabývají právě tématem recepce, doplněným 
ještě o fenomén filmové hvězdy, jíž je zde představitel hlavního hrdiny – Jiří Vala.

Co se týče produkce a historie vzniku filmu, Král Šumavy byl připravován v době, 
kdy československá kinematografie vstřebávala protichůdné změny v kulturní poli‑
tice KSČ, které byly iniciovány jednak chruščovovským „táním“, jednak opětovným 
utažením šroubů na sklonku 50. let. Po kritickém banskobystrickém festivalu čs. filmu 
(v únoru 1959) začal být Král Šumavy urychleně realizován jako prototyp „ideálního 
filmu“ v éře „dovršení kulturní revoluce“, jako snímek vskutku propagandistický, tedy 
divácky atraktivní.

Vlastní analýza filmu jako systému vztahů spočívá ve dvojím syntetickém a  inter‑
pretačním přístupu. První kapitola čerpá z nejnovějších metodologických podnětů 
„nové filmové historie“; je aplikací „bordwellovské“ poetiky filmu, prokazováním 
platnosti teze, že ideologie, rétorická manipulace Krále Šumavy funguje na základě 
pnutí (disonance) mezi vyprávěním a stylem. Druhá kapitola volí (naopak) „reverzní“ 
přístup. Vychází z myticko ‑rituální (liminární) podstaty komunismu i jeho „nejdůleži‑
tějšího umění“. Očima typologie lze na Krále Šumavy pohlížet jako na (re)verzi „mýtu 
o konci světa a jeho obrodě“, mýtu o „návratu krále“, jinak též jako na průběh (přecho‑
dového, iniciačního) rituálu – s výraznou liminární fází, žánrově přitom odpovídající 
hororu nebo thrilleru.

Poslední oddíl, nazvaný Filmy a dějiny na hranicích, přináší některé (zvláště histo‑
rické) kontexty či exkurzy: jednotlivé kapitoly katalogizují české filmy o  pohraničí, 
tzv. „hraničářské filmy“, přibližují průběh a okolnosti vzniku Pohraniční stráže, její or‑
ganizační rámec a vývoj, seznamují s fenoménem šumavských kurýrů a převaděčů, 
„králů Šumavy“, jakož i  s  informacemi o usmrcených na čs. železné oponě v  letech 
1948–1950.

21. KRESSA, František: Brno ‑střed očima Františka Kressy. Normalizační Brno  V. 
Moravské zemské muzeum – ÚSTR, Brno 2019, 1. vydání, brož., 448 s. ISBN 
978-80-7025-518-3 (MZM) – ISBN 978-80-88292-29-6 (ÚSTR).

22. KRESSA, František: Rok 1989 a pád komunismu. Normalizační Brno VI. Morav-
ské zemské muzeum – ÚSTR, Brno 2019, 1. vydání, brož., 238 str. ISBN 978-80-
7028-519-0 (MZM) – ISBN 978-80-88292-28-9 (ÚSTR).



4323. KUDRNA, Ladislav (ed.): Od mániček k  undergroundu. ÚSTR, Praha 2019, 
1. vydání, brož., 180 s. ISBN 978-80-88292-57-9.
Na konci roku 1969 by stěží někdo uvěřil tomu, že o pouhých pět let později bude na‑
příč českými kraji existovat početné podzemní společenství. Zatímco do května 1970 
stále vystupovali psychedeličtí The Plastic People of (the) Universe jako profesionál‑
ní kapela pod uměleckým „dozorem“ Ivana Martina Jirouse „Magora“, již o dva roky 
později přišly její první konflikty s normalizační mocí a  Jirous se poprvé ocitl v ko‑
munistickém vězení. Plastici odehráli 1. prosince 1973 své fakticky poslední veřejné 
vystoupení a 30. března 1974 došlo k brutálnímu zásahu proti stovkám mladých lidí 
v Rudolfově, kde se měl konat koncert Plastiků a DG 307. Nedlouho poté, v únoru 
1975, napsal Jirous svůj zásadní text, Zprávu o  třetím českém hudebním obrození. 
První polovina sedmdesátých let je spojena nejen s fenoménem festivalů „druhé“ kul‑
tury, ale také se zrodem zásadního umělce podzemí, Pavla Zajíčka, a dnes neprávem 
opomíjeným vlivem Milana Knížáka (nejen) na hudební underground.

24. LEVORA, Vladimír: Ze stalinských gulagů do Československého vojska. Galerie 
Klatovy–Klenová – ÚSTR, Praha 2019. ISBN 978-80-88292-53-1 (ÚSTR).
Faksimile cenného dokumentu, pamětí Vladimíra Levory z období kolem druhé svě‑
tové války a po ní, vychází jako doprovodná publikace k výstavě Levorových výtvar‑
ných prací. Vzpomínky zachycují Levorův útěk po okupaci Čech a Moravy do Polska, 
odtud k českým starousedlíkům na Volyň a posléze cestu do gulagu, kam putoval po 
udání. Z gulagu ho vysvobodil vstup do čs. jednotky formující se v Buzuluku. U Soko‑
lova byl Levora těžce zraněn, po válce z něj proto byl válečný invalida, malíř ‑výtvarník, 
oceněný Sokolovskou pamětní medailí. Klidný život ale neměl ani po válce – za knihu 
o poměrech v gulagu byl komunistickým režimem v roce 1958 odsouzen na 18 mě‑
síců do vězení…

25. MRŇKA, Jaromír: Limity lidskosti. Politika a  sociální praxe kolektivního nási‑
lí v českých zemích 1944–1946. ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, váz., 344 s. ISBN 
978-80-88292-31-9.
Kniha zachycuje české země na pomezí druhé světové války jako prostor nekontro‑
lovatelného kolektivního násilí. Celkový pohled propojuje s podrobnými svědectvími 
a  vzpomínkami. Na mnoha příkladech se pokouší vysvětlit jednání, jež se dodnes 
vzpírá pochopení. Prostřednictvím velmi otevřených popisů nabízí čtenářům uvedení 
do doby, kdy se posouvaly limity lidskosti, tedy hranice tolerovaného násilí. Masa‑
kry a projevy krutosti přesto i po ukončení bojů zůstávaly součástí lidského jedná‑
ní, neboť je vykonávali konkrétní lidé. Nelze je tedy chápat jako nějakou nelidskou, 
zvířecí brutalitu. Limity lidskosti představují hlavní aktéry kolektivního násilí v letech 
1944–1946 a na řadě příkladů poukazují na opakující se situace a v nich působící síly, 
které eskalaci násilí umožňovaly či dále podporovaly. Potvrzují, že násilí tehdy neby‑
lo pouhým selháním jednotlivců, ale složitou výslednicí situačních sil, jež se mohou 
kdykoli a kdekoli znovu objevit.



44 26. PANTO Dmitriy  – ŁUKASZUN Wojciech: Sovětská okupace polského území 
v letech 1939–1941. Muzeum 2. světové války v Gdaňsku – ÚSTR, Gdaňk – Pra-
ha 2019, 1. vydání, váz., 144 s. ISBN 978-83-65957-22-1 (Muzeum 2. světové 
války v Gdaňsku) – ISBN 978-80-88292-37-1 (ÚSTR).
Německá invaze do Polska (tzv. zářijová kampaň), která byla zahájena 1. září 1939 a na 
níž se podílel Sovětský svaz, měla za následek rozdělení původního polského území 
mezi Německo a Sovětský svaz (a zprostředkovaně Litvu a Slovensko). Album Sovět‑
ská okupace polského území v letech 1939–1941 prostřednictvím dobových fotogra‑
fií a mapek dokumentuje průběh sovětizace okupovaných polských území, metody 
a dopad komunistické (a posléze nacistické) propagandy. Většina snímků je v albu 
publikována vůbec poprvé. Vytvořili je sovětští fotografové – nejprve vojenští dopi‑
sovatelé, kteří doprovázeli oddíly Rudé armády vstupující do Polska, později straničtí 
fotografové, jejichž snímky musely splňovat cíle propagandistické práce. Obzvláštní 
dokumentární hodnotu mají fotografie povražděných polských obětí pořízené NKVD. 
Další snímky zhotovili němečtí vojáci, zejména při operaci Barbarossa v červnu 1941. 
Doplňují je úřední fotografie vzniklé ve vězeních a soukromé fotografie vězňů gulagů 
či vyhnanců deportovaných z někdejšího polského území.

V publikaci najdete kromě bohatého fotografického materiálu také krátké studie, 
které obrazy doplňují o fakta a kontext. Kniha vyšla v ÚSTR díky spolupráci s Muzeem 
2. sv. války v Gdaňsku a s pomocí Polského institutu v Praze v rámci vydavatelského 
cyklu „Samostatnost 1918“.

Z polštiny přeložila Petruška Šustrová.

27. PAZDERKA, Josef (ed.): The Soviet Invasion of Czechoslovakia in 1968. The 
Russian Perspective. Lexington Books ve spolupráci s  ÚSTR, 1. vydání, brož., 
304 s. 978-1793602923.
The edited collection is the first attempt to take a more coherent look at the Russian 
perception of the Prague Spring and the Warsaw Pact occupation of Czechoslovakia 
in August 1968. The publication is therefore a collection of interviews, memoirs and 
academic studies focusing on Russian soldiers, dissidents and journalists involved in 
and affected by the Soviet invasion.

The book begins with a focus on the Soviet soldiers who came to Czechoslovakia. 
It depicts their inner world and the mighty machinery of the Soviet propaganda to 
which they were exposed.

The Archive supplement offers a fresh look at the role of KGB and the Soviet em‑
bassy in the Czechoslovak events of August 1968 by Russian historians Nikita Petrov 
and Olga Pavlenko.

The second part presents the Soviet journalists living in Prague in 1968 who sup‑
ported the Prague Spring and subsequently paid for their stance by being deported 
and losing their job.

The last part of the book focuses on the kinship that the Soviet liberal intelligent‑
sia and dissident movement, which emerged while Leonid Brezhnev was tightening 
the screws in the USSR in late 1960s, felt toward events in Prague, which for them 
represented one of the last hopes for change. It begins with the study of the Czech 
researcher Tomas Glanc exploring the different reactions on Prague Spring and Au‑
gust 1968 invasion among the Soviet inteligentsia. Interviews with former Soviet di‑
ssidents Lyudmila Alexeeva and Natalia Gorbanevskaya follow. As a supplement, the 
diary of the ordinary Soviet citizen Elvira Filipovich – a Russian biologist married to 
a Czech who witnessed the August 1968 in Moscow – is included.



4528. PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina (eds.): Ve stínu války. Protektorát 
Čechy a  Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a  další odtržená česko‑
slovenská území v letech 1938/39–1945. Technická univerzita v Liberci – ÚSTR, 
Liberec – Praha 2019, 1. vydání, brož., 468 s. ISBN 978-80-7494-500-7 (TUL) – 
ISBN 978-80-88292-51-7 (ÚSTR).
Podpis mnichovské dohody 30. září 1938 znamenal bezesporu zlom ve vývoji Čes‑
koslovenska. Nevedl pouze ke ztrátě rozsáhlých oblastí českých zemí a  následně 
i Slovenska a Podkarpatské Rusi, ale posléze též k rozpadu celého státu. Nastartoval 
výraznou proměnu československé společnosti v  oblasti politické, sociální, hospo‑
dářské, kulturní a v neposlední řadě i mentální, dovršenou a zvýrazněnou nacistickou 
okupací zbytku českých zemí a vládou autoritářských režimů na Slovensku a Podkar‑
patské Rusi. Světový konflikt, jenž vypukl necelý rok po podepsání mnichovské doho‑
dy, zasáhl přímo či nepřímo každého obyvatele rozbitého Československa.

Předkládaná publikace si klade za cíl přispět ke komparaci politického, hospodář‑
ského a  sociálního vývoje v  různých částech československého území od rozpadu 
společného státu v březnu 1939, resp. v případě území odtržených od Českosloven‑
ska mnichovskou dohodou a vídeňskou arbitráží od podzimu 1938, až do skončení 
druhé světové války. Vedle obecnějších shrnujících textů pro jednotlivé oblasti v ní 
nalezneme studie k arizaci v protektorátu (průmyslové podniky, kinematografie) a na 
Slovensku či k  postavení žen pracujících v  protektorátním průmyslu a  slovenských 
dělníků. Kniha obsahuje též studie věnované filmové reflexi daného tématu a mož‑
nostem jeho didaktického zpracování.

29. PLACÁK, Petr: Křesťanský zápas o českou věc Působení opata Opaska a organi‑
zace Opus bonum v československém exilu v letech 1972–1989. Argo – ÚSTR, Praha 
2019, 1. vydání, váz., 352 s. ISBN 978-80-257-3117-8 (Argo) – ISBN 978-80-
88292-54-8 (ÚSTR).
„V malé obci Franken se stalo něco, co bylo do té doby nemyslitelné. V neděli v míst‑
ním kostele se ve výroční den komunistického puče v  únoru 1948 odehrála zcela 
neuvěřitelná věc: kostel byl plný českých exulantů ze všech koutů západní Evropy 
i  z  Ameriky. U  oltáře promlouval česky kněz, benediktinský opat Anastáz Opasek, 
a před ním klečel bývalý tajemník ÚV KSČ z roku 1968 Zdeněk Mlynář, jenž se v 50. 
letech, když byl Opasek v komunistickém vězení, cítil být coby komunistický svazák 
naopak na vrcholu dějin. Oba vyhnala do exilu sovětská okupace v  roce 1968. Pro 
Opaska to bylo jen potvrzení dosavadního vývoje, zatímco pro Mlynáře pád ze slo‑
novinové věže do tvrdé reality,“ napsal spisovatel Ota Filip o celoexilovém setkání po‑
řádaném v roce 1978 (a pak každoročně) katolickou laickou organizací Opus bonum 
v čele s opatem Anastázem Opaskem

30. PREISNER, Rio: Kritika totalitarismu. ÚSTR – CDK, Praha – Brno 2019, 1. vy-
dání, váz., 736 s. ISBN 978-80-88292-50-0 (ÚSTR) – ISBN 978-80-7325-475-9 
(CDK).
Kompletní vydání základního díla křesťanského germanisty, teatrologa, filozofa a bás‑
níka žijícího od roku 1968 v exilu ve Spojených státech, jednoho z nejvýznamnějších 
českých konzervativních myslitelů a kritiků moderny, který se může zařadit po bok E. 
Voegelinovi, H. Arendtové a R. Aronovi. Text knihy je prezentací rukopisu, jejž ve dvou 
svazcích (Kritika totalitarismu a Česká existence) obsahuje Preisnerova pozůsta‑
lost. Vydání doplňuje a  zpřesňuje všechna předchozí vydání (KA Řím a  Rozmluvy), 
přináší řadu důležitých fragmentů a aktualizuje dílo této výjimečné osobnosti. Knihu 
připravil k vydání Jiří Hanuš, který je také autorem obsáhlého doslovu, jenž rozkrý‑
vá Preisnerovu metodu práce i  jeho základní filozofická východiska (kritika gnóze, 
moderní gnozeologie a myšlení G. F. Hegela a K. Marxe). Dílo je opatřeno jmenným 
rejstříkem.



46 31. SKLENÁŘ, Michal: Děkan Václav Boštík. Farnost v Ústí nad Orlicí mezi lety 1933 
a 1961 jako obraz dějin římskokatolické církve. ÚSTR – CDK, Praha – Brno 2019, 
1. vydání, váz., 320 s. ISBN 978-80-88292-56-2 (ÚSTR) – ISBN 978-80-7325-
488-9 (CDK).
Kniha ukazuje jeden z možných obrazů dějin římskokatolické církve v Československu 
v  letech 1927–1963. Na příkladu Václava Boštíka, děkana v Ústí nad Orlicí v  letech 
1934–1942 a pak opět 1945–1961, se soustředí na kontinuity a diskontinuity v historii 
zdejší římskokatolické farnosti. Pomocí kombinace sociálně ‑historického, mikrohisto‑
rického a biografického přístupu předložená analýza ukazuje pastorační i další strate‑
gie děkana Václava Boštíka – duchovního správce i statutárního zástupce – v různých 
situacích v průběhu prvních dvou třetin 20. století. Lokální dění je propojeno s kon‑
textem českých církevních dějin na úrovni celostátní a diecézní i s širším kontextem 
církevních dějin.

32. TICHÝ, Martin: Radost ze svobody. ÚSTR, Praha 2019, 1. vydání, brož., 60 str. 
ISBN 978-80-88292-38-8, ISBN 978-80-88292-43-2 (PDF).
K třicátému výročí sametové revoluce připravila Plzeňská filharmonie ve spolupráci 
s Ústavem pro studium totalitních režimů a Fakultou designu Ladislava Sutnara Zápa‑
dočeské univerzity v Plzni koncert Radost ze svobody. Jeho autoři nechtěli nabídnout 
pouze radostné ohlédnutí za étosem sametové revoluce. Neboť ta uvozuje následu‑
jící vývoj, který není prost palčivých otázek. Místo toho posluchače v sále, stejně jako 
u stanice Českého rozhlasu Vltava, vybídli ke generačnímu zhodnocení. Dramaturgie 
koncertu, jehož hudební a  literární části doprovázely vizualizace emblematických 
momentů sametové revoluce, v prvé polovině spočívala v „klasické“ hudbě Ludvíka 
van Beethovena a  Jana Hanuše. Po přestávce v písních sametové revoluce, ovšem 
nově hraných v orchestrálních aranžích.

ÚSTR vydal brožuru, která již tradičně doprovází koncerty vzešlé z této spolupráce: 
v roce 2015 Umělec a totalita; o tři roky poté Čelem k masám? Tvůrčí ohlédnutí 
za únorem 1948 a Nejen Mnichov 1938 – Umělci proti době, vzepření se vůči 
osudu! I díky nim si posluchači koncertu stejně jako jejich čtenáři připomenou kon‑
krétní historické události, ale dost možná se dozvědí něco o sobě samých. Brožura 
Radost ze svobody nabízí čtenářům exkurz do časů pozdně normalizačního Česko‑
slovenska a posledních týdnů roku 1989.

33. TICHÝ, Martin – KADLEC, Petr: Koncert ke dni studenstva. ÚSTR ve spolupráci 
s ČF, Praha 2019, 40 s. Bez ISBN.
U příležitosti 30. výročí demokratické revoluce v roce 1989 a Mezinárodního dne stu‑
dentstva uspořádaly Česká filharmonie a Ústav pro studium totalitních režimů slav‑
nostní koncert. Komponovaný večer hudby a slova se konal 16.  listopadu 2019 od 
19.30 hod. ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze.

Jako řečníci vystoupili bývalý německý prezident Joachim Gauck a významný český 
politik Petr Pithart.

Česká studentská filharmonie uvedla skladby Antonína Dvořáka, Ludwiga van 
Beethovena, Jiřího Suka či Leoše Janáčka.



4734. ZÍTEK, Adam  – PAŽOUT, Jaroslav a  kol.: Lexikon nejvyšších představitelů 
československé justice a prokuratury v  letech 1948–1989. ÚSTR, Praha 2019, 1. 
vydání, váz., 348 s. ISBN 978-80-88292-36-4.
Podíl justice a prokuratury na fungování komunistického režimu, včetně perzekuce 
jeho skutečných i zdánlivých odpůrců, je nesporný. Tato publikace přináší základní 
informace o profesním, společenskopolitickém i osobním životě lidí stojících v čele 
jejích nejvyšších orgánů. Pokud jde o resort justice, pod nějž spadala do roku 1952 
i  prokuratura, byli do lexikonu zařazeni ministři spravedlnosti unitární vlády a  je‑
jich náměstci do federalizace země v roce 1969 a poté ministři spravedlnosti ČSR 
a SSR a jejich náměstci. Opominuti nebyli ani pověřenci spravedlnosti působící na 
Slovensku.

V zakladatelském období komunistického režimu sehrály klíčovou roli Státní soud 
a Státní prokuratura, které existovaly v letech 1948–1952. Do lexikonu tak byli za‑
řazeni předseda Státního soudu, resp. státní prokurátor, a jejich náměstci, již záro‑
veň vedli oddělení Státního soudu, resp. Státní prokuratury v Brně a Bratislavě. Na 
činnost Státního soudu navázal Nejvyšší soud, resp. po federalizaci země nejvyšší 
soudy ČSSR, ČSR a SSR. Jejich předsedové proto také nemohou v lexikonu chybět.

Významným orgánem, který dosud stál spíše stranou širšího zájmu badatelů a his‑
toriků, byla rovněž Generální prokuratura. Její role se zvýraznila od roku 1953, kdy na 
základě ústavního zákona o soudech a prokuratuře č. 64/1952 Sb. a zákona o proku‑
ratuře č. 65/1952 Sb. z 30. října 1952 přebrala všechny funkce typické pro prokuratu‑
ry sovětského bloku. Lexikon obsahuje základní údaje o generálních prokurátorech, 
resp. od federalizace prokuratury v  roce 1970 o  generálních prokurátorech ČSSR, 
ČSR a SSR, jakož i o jejich náměstcích.
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Projekt Autor Název

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

Jaroslav Pažout
Odborná kniha: ZÍTEK, Adam – PAŽOUT, Jaroslav a kol.: Lexikon nejvyšších 
představitelů justice a prokuratury 1948–1989. ÚSTR, Praha 2019, 348 
s. ISBN 978‑80‑88292‑36‑4.

Dějiny 1938–1989: Minulost 
jako vzdělávací a veřejný 
problém

Lenka Hanovská
Ostatní (rozhovor): HANOVSKÁ, Lenka: Archiv bezpečnostních složek a jeho 
edukační potenciál. Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 3, s. 68–71. 
ISSN 1802‑8241.

Dějiny 1938–1989: Minulost 
jako vzdělávací a veřejný 
problém

Lenka Hanovská
Ostatní (rozhovor): HANOVSKÁ, Lenka: Badatelsky orientovaná výuka jako 
téma Letní školy pro učitele. Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 3, s. 72–73. ISSN 
1802‑8241.

Dějiny 1938–1989: Minulost 
jako vzdělávací a veřejný 
problém

Václav Sixta

Ostatní (recenze): SIXTA, Václav: Recenze. LÜCKE Martin –TIBBITS, Felisa – 
ENGEL, Else – FENNER, Lea (eds.): Change, history learning and human rights 
education. Wochenschau verlag, Schwalbach 2016. Pedagogika, 2019, č. 1, 
s. 94–95. ISSN 0031‑3815.

Dějiny 1938–1989: Minulost 
jako vzdělávací a veřejný 
problém

Jaroslav Pinkas
Odborná kniha: PINKAS, Jaroslav (ed.): Třetí odboj v didaktické perspektivě. 
ÚSTR – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 480 s. ISBN 978‑80‑87912‑
96‑6 (ÚSTR) – 978‑80‑7422‑685‑4 (NLN).

Dějiny 1938–1989: Minulost 
jako vzdělávací a veřejný 
problém

Kamil Činátl, Karina 
Hoření, Jaroslav 
Najbert, Jaroslav 
Pinkas, Pýcha Čeněk

Výuková aplikace: Kol. aut.: Obrazy války. ÚSTR, Praha 2019. ISBN 
978‑80‑88292‑26‑5.

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Adam Havlík
Studie: HAVLÍK, Adam: Místo jedněmi zbožňované, jinými zatracované. Podnik 
zahraničního obchodu Tuzex a jeho působení v socialistickém Československu. 
Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 198–222. ISSN 1804‑1612.

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Jan Kalous

Ostatní (recenze): KALOUS, Jan: Recenze. BÁRTA, Miroslav – KOVÁŘ, Martin et 
al.: Lidé a dějiny. K roli osobnosti v multidisciplinární perspektivě / People and 
History. The Role of Personality from a Multidisciplinary Perspective. Securitas 
Imperii, 2019, č. 35/2, s. 274–278. ISSN 1804‑1612.

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Jan Kalous

Ostatní (recenze): KALOUS, Jan: Recenze. SMETANA, Vít: Ani vojna, ani mír. 
Velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu 
druhé světové a studené války / Neither War Nor Peace. The Great Powers, 
Czechoslovakia and Central Europe in Seven Dramas on the Verge of World 
War II and the Cold War. Securitas Imperii, 2019, č. 35/2, s. 268–273. ISSN 
1804‑1612.

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Adam Havlík
Kapitola v odborné knize: HAVLÍK, Adam: Historický exkurz. In: Byli jsme při tom. 
1989 očima kameramanů České televize. ČT, Praha 2019. 
ISBN 978‑80‑7404‑324‑6.

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Jan Kalous
Kapitola v odborné knize: KALOUS, Jan: Liberec v srpnu 1969 – pouliční boje 
a barikády. In: POVOLNÝ, Daniel a kol.: Den hanby. 21. srpen 1969 v ulicích 
českých a moravských měst. Mladá fronta, Praha 2019. ISBN 978‑80‑204‑5497‑3.

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Milan Bárta
Studie: BÁRTA, Milan: Lidové milice mezi komunistickou stranou a Sborem 
národní bezpečnosti 1948–1953. Moderní dějiny, 2019, roč. 27, č. 1, 
s. 187–199. ISSN 1210‑6860.

Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953

Milan Bárta
Studie: BÁRTA, Milan: A csehszlovák állambiztonság együttműködése akeleti 
blokk politikai rendőrségeivel 1945–1949.Történeti vázlat. Betekintő, 2019, roč. 
13, č. 2, s. 51–67.

Příloha č. 6 – Publikační činnost zaměstnanců ÚSTR
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Dokumentace politických 
represí v Sovětském svazu

Adam Hradilek
Studie: HRADILEK, Adam: Neskutečný příběh Věry Sosnarové. Paměť a dějiny, 
2019, roč. XIII, č. 2, s. 23–37. ISSN 1802‑8241.

Dokumentace politických 
represí v Sovětském svazu

Jan Dvořák
Studie: DVOŘÁK, Jan: Žil jsem v SSSR. Příběh Josefa Kličky, vězně stalinského 
režimu ve službách nacistické propagandy. Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 1, s. 
80–90. ISSN 1802‑8241.

Dokumentace politických 
represí v Sovětském svazu

Anna Chlebina
Studie: CHLEBINA, Anna: Sokol a novinář. Osudy bílého emigranta Konstantina 
Belgovského. Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 4, s. 73–79. ISSN 1802‑8241.

Dokumentace politických 
represí v Sovětském svazu

Jan Dvořák, Jaroslav 
Formánek, Adam 
Hradilek

Odborná kniha: DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: 
Čechoslováci v gulagu III. Životní osudy krajanů postižených politickými represemi 
v Sovětském svazu. ČT – ÚSTR, Praha 2019, 221 s. ISBN 978‑80‑7404‑328‑4 
(Česká televize) – ISBN 978‑80‑88292‑52‑4 (ÚSTR).

Film a dějiny Petr Kopal

Odborná kniha: KOPAL, Petr a kol.: Král Šumavy. Komunistický thriller. 
Casablanca – Academia – ÚSTR, Praha 2019, 596 s. ISBN 978‑80‑87292‑47‑1 
(Casablanca) – ISBN 978‑80‑200‑2936‑2 (Academia) – ISBN 978‑80‑88292‑23‑
4 (ÚSTR).

Film a dějiny Petr Kopal

Kapitola v odborné knize: KOPAL, Petr: Návrat krále. Paměť a mýtus (Úvod – 
Imaginace totality/paměti). In: TÝŽ a kol.: Král Šumavy. Komunistický thriller. 
Casablanca – Academia – ÚSTR, Praha 2019, 596 s. ISBN 978‑80‑87292‑47‑1 
(Casablanca) – ISBN 978‑80‑200‑2936‑2 (Academia) – ISBN 978‑80‑88292‑23‑
4 (ÚSTR).

Film a dějiny Petr Kopal

Kapitola v odborné knize: KOPAL, Petr: Návrat krále II. Mýty a symboly: aplikace 
„filmové medievistiky“ (Dokončení – Imaginace totality/liminarity). In: TÝŽ 
a kol.: Král Šumavy. Komunistický thriller. Casablanca – Academia – ÚSTR, Praha 
2019, 596 s. ISBN 978‑80‑87292‑47‑1 (Casablanca) – ISBN 978‑80‑200‑2936‑2 
(Academia) – ISBN 978‑80‑88292‑23‑4 (ÚSTR).

Film a dějiny Jaroslav Pinkas

Kapitola v odborné knize: PINKAS, Jaroslav: Sociální topografie pohraničí 
v českém filmu 1945–1989. In: KOPAL, Petr a kol.: Král Šumavy. Komunistický 
thriller. Casablanca – Academia – ÚSTR, Praha 2019, 596 s. ISBN 978‑80‑87292‑
47‑1 (Casablanca) – ISBN 978‑80‑200‑2936‑2 (Academia) – ISBN 978‑80‑
88292‑23‑4 (ÚSTR).

Jugoslávská komunita 
v Československu

Ondřej Vojtěchovský
Studie: VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej – PELIKÁN, Jan: V předtuše odkvétání. 
Československo a Jugoslávie v prvních měsících normalizace. Securitas Imperii, 
2019, č. 34/1, s. 162–196. ISSN 1804‑1612.

Jugoslávská komunita 
v Československu

Ondřej Vojtěchovský
Studie: VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej – PELIKÁN, Jan: Z dovolené do emigrace. 
Jugoslávie jako tranzitní země pro československé emigranty v období 
normalizace. Paměť a dějiny, 2019, r. XIII, č. 3, s. 3–13. ISSN 1802‑8241.

Kurýři a převaděči v letech 
1948–1955

Martin Tichý

Kapitola v odborné knize: TICHÝ, Martin: Král Šumavy – Námět, scénář 
a román (Rudolf Kalčík): historický rozbor. In: KOPAL, Petr a kol.: Král Šumavy. 
Komunistický thriller. Casablanca – Academia – ÚSTR, Praha 2019, 596 s. ISBN 
978‑80‑87292‑47‑1 (Casablanca) – ISBN 978‑80‑200‑2936‑2 (Academia) – 
ISBN 978‑80‑88292‑23‑4 (ÚSTR).

Kurýři a převaděči v letech 
1948–1955

Libor Svoboda

Kapitola v odborné knize: SVOBODA, Libor: Hasil, Nowotny a ti druzí. 
Králové Šumavy jako historický problém. In: KOPAL, Petr a kol.: Král Šumavy. 
Komunistický thriller. Casablanca – Academia – ÚSTR, Praha 2019, 596 s. ISBN 
978‑80‑87292‑47‑1 (Casablanca) – ISBN 978‑80‑200‑2936‑2 (Academia) – 
ISBN 978‑80‑88292‑23‑4 (ÚSTR).

Mimo projekty Petr Anev
Studie: ANEV, Petr: Komunistická opozice 1929–1932. Bílé místo v dějinách 
KSČ. Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 4, s. 60–72. ISSN 1802‑8241.
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Mimo projekty Milan Bárta
Studie: BÁRTA, Milan: Počátky normalizace v Československu. Křesťanská revue, 
2019, č. 2, s. 1‑15. ISSN 0023‑4613.

Mimo projekty Petr Blažek
Kapitoly v odborné knize: BLAŽEK, Petr: Předmluva. In: PROCHÁZKA, Jaroslav: 
Sestupme ke kořenům! Ergo Brauner, Brno 2019, s. 4–7, s. 113–160, 162–164. 
ISBN 978‑80‑88245‑12‑4.

Mimo projekty Petr Blažek

Kapitoly v odborné knize: BLAŽEK, Petr: Akce „Krematorium“. Na ochranu cti 
Jana Palacha. In: TOMAN, Petr – ŠEBESTA, Ondřej a kol.: Advokáti proti totalitě. 
Mladá fronta – Česká advokátní komora, Praha 2019, s. 136–144, 154–163 
a 315–323. ISBN 9788020454300.

Mimo projekty Petr Blažek
Studie: BLAŽEK, Petr: Zamatová revolúcia. Československo a pokojný prechod 
k demokracii. Historická revue, 2019, roč. 30, č. 11, s. 52–57. ISSN 1335‑6550.

Mimo projekty Kamil Činátl
Studie: ČINÁTL, Kamil: Co je public history? Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 2, s. 
48–52. ISSN 1802‑8241.

Mimo projekty Markéta Doležalová
Ostatní (recenze): DOLEŽALOVÁ, Markéta: Recenze. PERNES, Jiří: Hubert Ripka. 
Tragédie demokrata. Život bojovníka za Československou republiku. Paměť 
a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 1, s. 136–138. ISSN 1802‑8241.

Mimo projekty Jan Cholínský
Odborná kniha: CHOLÍNSKÝ, Jan: Mnichovská zrada nebo pražský krach? 
Nečasova mise a rozpad Československa v září 1938. Nakladatelství Dílo, Kladno 
2019, 247 s. ISBN 978‑80‑907278‑1‑6.

Mimo projekty Jan Cholínský
Kapitola v odborné knize: CHOLÍNSKÝ, Jan: Ivan Martin Jirous a jeho 
„ideologie“ českého undergroundu. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Od mániček 
k undergroundu. ÚSTR, Praha 2019, s. 94–137. ISBN 978‑80‑88292‑57‑9.

Mimo projekty Jakub Jareš
Ostatní (rozhovor): JAREŠ, Jakub: Budeme učit, proč a jak zpřítomňovat 
minulost. Rozhovor s Hanou Havlůjovou. Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 2, 
s. 52–53. ISSN 1802‑8241.

Mimo projekty Stanislav Kokoška
Studie: KOKOŠKA, Stanislav: Od řešení nezaměstnanosti k internaci. Vznik 
kárných pracovních táborů v protektorátu Čechy a Morava. Paměť a dějiny, 
2019, roč. XIII, č. 1, s. 16–25. ISSN 1802‑8241.

Mimo projekty Stanislav Kokoška

Kapitola v odborné knize: KOKOŠKA, Stanislav: Práce v protektorátním 
hospodářství. In: PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina (eds.): Ve stínu války. 
Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další 
odtržená československá území v letech 1938/39–1945. Technická univerzita 
v Liberci – ÚSTR, Liberec – Praha 2019, 1. vydání, brož., s. 204–222.  
ISBN 978‑80‑7494‑500‑7 (TUL) – ISBN 978‑80‑88292‑51‑7 (ÚSTR).

Mimo projekty
Stanislav Kokoška, 
Jaroslav Pažout

Ostatní (rozhovor): KOKOŠKA, Stanislav – PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, 
Kateřina: Téma, které se stále vrací. Rozhovor s profesorem Robertem Kvačkem 
(nejen) o jeho výzkumu souvislostí mnichovské dohody a jejího dopadu. 
Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 2, s. 54–59. ISSN 1802‑8241.

Mimo projekty
Stanislav Kokoška, 
Jaroslav Pažout

Ostatní (rozhovor): KOKOŠKA, Stanislav – PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, 
Kateřina: A Topic That Keeps Returning. An interview with Professor Robert 
Kvaček about his research into the context and historical impact of the Munich 
Agreement (and much more). Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 250–262. ISSN 
1804‑1612.

Mimo projekty Tereza Mašková

Kapitola v odborné knize: MAŠKOVÁ, Tereza: Usmrcení na československé 
železné oponě v letech 1948–1950. In: KOPAL, Petr a kol.: Král Šumavy. 
Komunistický thriller. Casablanca – Academia – ÚSTR, Praha 2019, s. 518‑
533. ISBN 978‑80‑87292‑47‑1 (Casablanca) – ISBN 978‑80‑200‑2936‑2 
(Academia) – ISBN 978‑80‑88292‑23‑4 (ÚSTR).
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Mimo projekty
Ondřej Matějka, 
Jaromír Mrňka

Ostatní (rozhovor): MATĚJKA, Ondřej – MRŇKA, Jaromír: Vše, co najdete, 
je vaše. Rozhovor s Reginou Mühlhäuser o sexuálním násilí v ozbrojených 
konfliktech. Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 318–330. ISSN 1804‑1612.

Mimo projekty
Jaromír Mrňka, 
Václav Sixta

Ostatní: MRŇKA, Jaromír – SIXTA, Václav: 15. březen 1939: zapomenuté výročí? 
Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 3, s. 113–115. ISSN 1802‑8241.

Mimo projekty Jaromír Mrňka
Odborná kniha: MRŇKA, Jaromír: Limity lidskosti. Politika a sociální praxe 
kolektivního násilí v českých zemích 1944–1946. ÚSTR, Praha 2019, 344 
s. ISBN 978‑80‑88292‑31‑9.

Mimo projekty Jaroslav Pažout

Sborník: PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina (eds.): Ve stínu války: 
Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další 
odtržená československá území v letech 1938/39–1945. ÚSTR – TUL, Praha – 
Liberec 2019, 468 s. ISBN 978‑80‑88292‑51‑7 (ÚSTR) – ISBN 978‑80‑7494‑500‑
7 (TUL).

Mimo projekty Petr Placák
Kapitola v odborné knize: PLACÁK, Petr: Ze dna české existence. In: HLAVÁČEK, 
Petr (ed.): Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989–2019. Academia, 
Praha 2019, 376 s. ISBN 978‑80‑200‑3038‑2.

Mimo projekty Petr Placák
Ostatní (rozhovor): PLACÁK, Petr: Revoluce kiksů, omylů, chyb. Rozhovor 
s Petrem Pithartem. Babylon, 2019, roč. XXVIII, č. 2. ISSN 2570‑7353.

Mimo projekty Petr Placák
Kapitola v odborné knize: PLACÁK, Petr: Pavel Zajíček: Proč teď bejt svině. In: 
KUDRNA, Ladislav (ed.): Od mániček k undergroundu. ÚSTR, Praha 2019, 
s. 168–171. ISBN 978‑80‑88292‑57‑9.

Mimo projekty Pavla Plachá
Odborná kniha: PLACHÁ, Pavla: Šárka Josef: Studentské hnutí odporu. 
Karolinum, Praha 2019, 216 s. ISBN 978‑80‑246‑4426‑4.

Mimo projekty Pavla Plachá
Studie: PLACHÁ, Pavla: Beskydská převaděčka Marie Pětrošová. Historie 
a vojenství, 2019, roč. LXVIII, č. 1, s. 83–95. ISSN 0018‑2583.

Mimo projekty Pavla Plachá
Studie: PLACHÁ, Pavla: České ženy jako rukojmí v Ravensbrücku. Terezínské listy, 
2019, č. 47, s. 31–49. ISSN 0232‑0452.

Mimo projekty Pavla Plachá
Ostatní: PLACHÁ, Pavla: Plakáty odporu. Sbírka plakátů shromážděných 
západoněmeckými studenty v srpnu 1968 v Praze. Paměť a dějiny, 2019, 
roč. XIII, č. 2, s. 115–122. ISSN 1802‑8241.

Mimo projekty Pavla Plachá

Ostatní (rozhovor): PLACHÁ, Pavla: V zájmu českých obětí. Rozhovor s Jiřím 
Šitlerem, hlavním vyjednavačem ve věci odškodnění českých obětí nucené 
a otrocké práce v době nacismu. Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 1, s. 47–55. 
ISSN 1802‑8241.

Mimo projekty Jaroslav Rokoský
Studie: ROKOSKÝ, Jaroslav: „A small country, but ours“. The Czechoslovak 
autumn of 1938. Securitas Imperii, 2019, č. 35/2, s. 148–192. ISSN 1804‑1612.

Mimo projekty Michal Sklenář
Studie: SKLENÁŘ, Michal: František kardinál Tomášek a Václav Malý. In: ZÍDEK, 
Petr a kol.: Lidé roku 1989. Vítězové a poražení sametové revoluce. Universum, 
Praha 2019. ISBN 9788024263199.

Mimo projekty Michal Sklenář

Odborná kniha: SKLENÁŘ, Michal: Děkan Václav Boštík. Farnost v Ústí nad 
Orlicí mezi lety 1933 a 1961 jako obraz dějin římskokatolické církve. ÚSTR – CDK, 
Praha – Brno 2019, 320 s. ISBN 978‑80‑88292‑56‑2 (ÚSTR) – 
ISBN 978‑80‑7325‑488‑9 (CDK).

Mimo projekty David Svoboda
Odborná kniha (odborná redakce): WALKER, Shaun: Ruská kocovina. 
Putinův svět a přízraky minulosti. Paseka, Praha 2019, 336 s. 
ISBN: 978‑80‑7432‑955‑5.
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Mimo projekty Jakub Šlouf
Studie: ŠLOUF, Jakub: Retribuční justice soudí revoluci. Konflikty Mimořádného 
lidového soudu v Praze a Oblastní úřadovny StB v Praze v letech 1946–1947. 
Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 100–115. ISSN 1804‑1612.

Mimo projekty Martin Tichý
Studie: TICHÝ, Martin: Česká filharmonie hraje a hovoří. Paměť a dějiny, 2019, 
roč. XIII, č. 3, s. 23–32. ISSN 1802‑8241.

Mimo projekty Martin Tichý
Audiovizuální tvorba: TICHÝ, Martin: Radost ze svobody. ÚSTR, Praha 2019, 
60 s. ISBN 978‑80‑88292‑38‑8, ISBN 978‑80‑88292‑43‑2 (PDF).

Mimo projekty Martin Tichý
Audiovizuální tvorba: TICHÝ, Martin – KADLEC, Petr: Koncert ke dni studenstva. 
ÚSTR ve spolupráci s ČF, Praha 2019, 40 s. Bez ISBN.

Mimo projekty Martin Valenta
Studie: VALENTA, Martin: „Aby se vodkryl další prostor.“ Mařenická kniha Pavla 
Zajíčka. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Od mániček k undergroundu. ÚSTR, Praha 
2019, s. 54–69. ISBN 978‑80‑88292‑57‑9.

Mimo projekt Eva Vybíralová

Odborná kniha: VYBÍRALOVÁ, Eva: Untergrundkirche und geheime Weihen: Eine 
kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei 1948–
1989 (řada: Erfurter Theologische Studien 115). Echter, Würzburg 2019, 374 s. 
ISBN 978‑3‑429‑05363‑5.

Nacistický bezpečnostní 
aparát a SS v protektorátu 
Čechy a Morava

Jan Vajskebr, Jan 
Zumr

Studie: VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Spravedlivý mezi gestapáky? Případ 
příslušníka „židovského“ referátu gestapa Fritze Badelta. Terezínské listy, 2019,  
č. 47, s. 12–30. ISSN 0232‑0452.

Nacistický bezpečnostní 
aparát a SS v protektorátu 
Čechy a Morava

Jan Vajskebr, Jan 
Zumr

Studie: VAJSKEBR, Jan – ZUMR, Jan: Protivník Třech králů Dittmar Bingel. 
Historie a vojenství, 2019, roč. LXVIII, č. 4. ISSN 0018‑2583.

Nacistický bezpečnostní 
aparát a SS v protektorátu 
Čechy a Morava

Jan Zumr
Studie: ZUMR, Jan: Organizační struktura centrálních úřadů gestapa v letech 
1938–1939. Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 1, s. 60–66. ISSN 1802‑8241.

Nacistický bezpečnostní 
aparát a SS v protektorátu 
Čechy a Morava

Jan Zumr
Ostatní (recenze): ZUMR, Jan: Recenze. ČERNÝ, Vladimír: Brněnské gestapo 
1939–1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky. Paměť a dějiny, 
2019, roč. XIII, č. 2, s. 128–130. ISSN 1802‑8241.

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

Martin Jindra
Ostatní: JINDRA, Martin: Pionýr českého pravoslaví. Biskup Gorazd (Matěj 
Pavlík) v nadlidském zápase o reformaci římskokatolické církve a pravoslaví. 
Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 1, s. 72–79. ISSN 1802‑8241.

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

Martin Jindra
Studie: JINDRA, Martin: Husovy protektorátní oslavy v roce 1939. 
Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 3, s. 55–67. ISSN 1802‑8241.

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

Martin Jindra
Studie: JINDRA, Martin: Podivný průvod. Dobrodružná záchrana Husova 
pomníku. Dějiny a současnost, 2019, č. 8, s. 26–28. ISSN 0418‑5129.

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

Markéta Doležalová
Ostatní: DOLEŽALOVÁ, Markéta: Proces s kardinálem Mindszentym po 70 
letech. Osudy prelátů ve východní a střední Evropě. Securitas Imperii, 2019, 
č. 34/1, s. 352–356. ISSN 1804‑1612.

Opus bonum Petr Placák

Odborná kniha: PLACÁK, Petr: Křesťanský zápas o českou věc. Působení opata 
Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972–1989. 
Argo – ÚSTR, Praha 2019, 352 s. ISBN 978‑80‑257‑3117‑8 (Argo) – ISBN 978‑
80‑88292‑54‑8 (ÚSTR).

Proměny vězeňství v českých 
zemích v letech 1965–1992. 
Systémové a individuální 
adaptace – GAČR 17‑26073Y

Klára Pinerová
Studie: PINEROVÁ, Klára: Prison and Society Connected: the Development of 
the Czechoslovak Prison System in 1945–92. Acta Poloniae Historica, č. 118, 
s. 151–182. ISSN 2450‑8462.
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Převzetí, upevnění 
a proměny panství KSČ 
v českých zemích 1945–
1956, regionální komparace

Matěj Bílý, Marián 
Lóži, Jakub Šlouf

Odborná kniha: BÍLÝ, Matěj – LÓŽI, Marián – ŠLOUF, Jakub: Nervová vlákna 
diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945–1956. ÚSTR – 
Karolinum, Praha 2019, 304 s. ISBN 978‑80‑88292‑32‑6 (ÚSTR), 
ISBN 978‑80‑88292‑33‑3 (ÚSTR, e ‑kniha) – ISBN 978‑80‑246‑4333‑5 
(Karolinum), ISBN 978‑80‑246‑4393‑9 (Karolinum, e ‑kniha).

Šlechta v konfrontaci 
s totalitními režimy 
(1938–1989)

Dita Homolová

Odborná kniha: HOMOLOVÁ, Dita – UHLÍKOVÁ, Kristina (ed.) a kol.: 
Konfiskované osudy. Umělecké památky z německého majetku získaného 
československým státem a jejich severočeští majitelé / Konfiszierte 
Schicksale. Kunstdenkmäler aus deutschem Besitz, erworben durch den 
tschechoslowakischen Staat, und ihre nordböhmischen Besitzer. Artefactum, 
Praha 2019, 704 s. 
ISBN 978‑80‑88283‑24‑9.

Tajné fakulty a jejich vliv na 
život katolické církve

Eva Vybíralová

Ostatní (recenze): VYBÍRALOVÁ, Eva: Recenze. HRABOVEC, Emilia – 
BRUGNOTTO, Giuliano – JURČAGA, Peter (ed.): Chiesa del Silenzio e diplomazia 
pontificia 1945–1965 / Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945–
1965. Securitas Imperii, 2019, č. 34/1, s. 341–349. ISSN 1804‑1612.

Tajné fakulty a jejich vliv na 
život katolické církve

Eva Vybíralová
Studie: VYBÍRALOVÁ, Eva: Skrytá pomoc z NDR pro katolíky v Československu. 
Salve. Revue pro teologii a duchovní život, 2019, č. 1, s. 69–80. 
ISSN 1213‑6301.

Tajné fakulty a jejich vliv na 
život katolické církve

Eva Vybíralová
Studie: VYBÍRALOVÁ, Eva: Mimořádné fakulty v Československu v letech 
1948–1989. Revue církevního práva, 2019, č. 75/2, s. 43–62. ISSN 1211‑1635.

Tajné fakulty a jejich vliv na 
život katolické církve

Eva Vybíralová

Studie: VYBÍRALOVÁ, Eva: Tajná svěcení kandidátů z Československa v Polsku. 
In: JAKUBČIN, Pavol (ed.): Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 
1948–1989 (sborník z konference). ÚPN, Bratislava 2019, s. 274–299. ISBN 
978‑80‑89335‑85‑5.

Ukrajinská povstalecká 
armáda

David Svoboda
Studie: SVOBODA, David: The end of “divine providence”. Ukrainian nationalism 
in Subcarpathian Rus in the context of the Czechoslovak crisis of 1938. 
Securitas Imperii, 2019, č. 35/2, s. 194–224. ISSN 1804‑1612.

Ukrajinská povstalecká 
armáda

David Svoboda
Ostatní (recenze): SVOBODA, David: Recenze. LYPOVEC’KYJ, Svjatoslav: Meč 
„Ščerbec’” ta ukrajins’ki vorota. Tempora, Kyjev 2018. Slovanský přehled, 2019, č. 
105/2, s. 319–321. ISBN 0037‑6922.

Underground v regionech Ladislav Kudrna
Odborná kniha: KUDRNA, Ladislav (ed.): Od mániček k undergroundu. ÚSTR, 
Praha 2019, 248 s. ISBN 978‑80‑88292‑57‑9.

Underground v regionech Ladislav Kudrna
Kapitola v odborné knize: KUDRNA, Ladislav: Proč se stal „vůdcem“ 
podzemí Ivan Martin Jirous, a nikoliv Milan Knížák. In: TÝŽ (ed.): Od mániček 
k undergroundu. ÚSTR, Praha 2019, s. 22–39. ISBN 978‑80‑88292‑57‑9.

Underground v regionech František Stárek
Kapitola v odborné knize: STÁREK František „Čuňas“: Toskányho archiv 
promlouvá. In: KUDRNA, Ladislav (ed.): Od mániček k undergroundu. ÚSTR, 
Praha 2019, s. 138–147. ISBN 978‑80‑88292‑57‑9.

Varšavská smlouva 
1985–1991

Matěj Bílý
Studie: BÍLÝ, Matěj: Schůzky zástupců parlamentů členských států Varšavské 
smlouvy v letech 1975–1989. Paměť a dějiny, 2019, roč. XIII, č. 3, s. 11–21. ISSN 
1802‑8241.

Varšavská smlouva 
1985–1991

Matěj Bílý
Studie: 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, roč. LXVIII, č. 2, s. 20–35. ISSN 0018‑2583.

Varšavská smlouva 
1985–1991

Matěj Bílý
Studie: BÍLÝ, Matěj: Je třeba se poučit. Vývoj politických struktur organizace 
Varšavské smlouvy v letech 1985–1989. Soudobé dějiny, 2019, roč. XXVII, č. 1, s. 
32–74. ISSN 1210‑7050.
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Vládnoucí a ovládaní 
v Polsku a Československu 
(1945–1968): Praktické 
a metodologické výzvy při 
historizaci komplexu vztahů

Muriel Blaive

Studie: BLAIVE, Muriel: Les archives des polices politiques du communisme, 
a Le musée du communisme à Prague. In: BABY, Sophie – NEUMAYER, Laure –  
ZALEWSKI, Frédéric (eds.): Condamner le passé. Mémoires des procès autoritaires 
en Europe et en Amérique latine. Manuel numérique. Presses, 
Presses Universitaires de Nanterre, Nanterre 2019.

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

Petr Blažek
Audiovizuální tvorba: BLAŽEK, Petr: Jan Palach. Průvodce místy paměti na území 
městské části Praha 2. MČ Praha 2, Praha 2019, 82 s. ISBN 978‑80‑270‑7056‑5.

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

Petr Blažek

Kapitola v odborné knize: BLAŽEK, Petr: Portréty živých pochodní (Sándor 
Bauer, Ryszard Siwiec, Oskar Brüsewitz, Romas Kalanta, Liviu Babeş, Oleksa 
Hirnyk a Vasyl Makuch). In: BLAŽEK, Petr – JANSOVÁ, Zuzana – SYROVÁ, 
Zuzana (eds.): Pocta Janu Palachovi a dalším živým pochodním v sovětském 
bloku. Rekapitulace akcí, které v letech 2009–2019 uspořádalo Město Mělník. 
Město Mělník, Mělník 2019, s. 12, 13, 16, 17, 20–22, 26, 27, 30–32, 40–43, 
44–46. ISBN 948‑80‑905855‑9‑1.

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

Petr Blažek
Kapitola v odborné knize: BLAŽEK, Petr: Živé pochodně v sovětském bloku. 
Předchůdci a následovníci Jana Palacha a vietnamské inspirace. In: SOZANSKÝ, 
Jiří a kol.: Amnézie. Symposion, Praha 2019, s. 138–139. (ISBN 9788090496262).

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

Petr Blažek
Odborná kniha: BLAŽEK, Petr: Živé pochodně. ÚSTR, Praha 2019, 464 s. ISBN 
978‑80‑88292‑58‑6.
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KONFERENCE

Datum Název Obsah Místo konání Garant ústavu Spolupořadatelé

15. 3.  
2019

Rok 1939 – 
Čekání na válku. 
Československá 
státnost v ohrožení 
a naději

Konference byla zaměřena 
na počátek existence 
protektorátu, na proměny 
státního i společenského 
uspořádání a na počátky 
protektorátního odboje.

Kolovratský 
palác, Senát 
PČR, Praha

Zdeněk Hazdra Senát PČR, Historický 
ústav AV ČR, Muzeum 
SNP

16.–17. 5.  
2019

Reshaping the 
Nation. Collective 
Identities and Post‑
‑War Violence in 
Europe 1944–1948

Mezinárodní konference 
se věnovala poválečnému 
násilí a formování 
kolektivních identit 
v Evropě v letech 
1944–1948.

Karolinum, 
Praha

Jaromír Mrňka FSV UK

16.–17. 5.  
2019

Katolická církev 
v Československu 
ve 20. století. 
Kardinál Josef Beran 
a jeho doba

Konference pořádaná k 50. 
výročí úmrtí kardinála 
Berana a k 1. výročí 
přenosu jeho ostatků 
z Vatikánu do ČR.

Arcibiskupský 
palác, Praha

Stanislava 
Vodičková

Arcibiskupství pražské

29.–30. 5.  
2019

Československo 
v letech 1986–1989

Sedmý ročník konference 
mapující dění 
v Československu v letech 
1986–1989.

SOkA České 
Budějovice

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

19.–21. 8.  
2019

Liberecký seminář 
„Spravedlnost, nikoli 
pomsta?“

Konference věnovaná 
tématu potrestání 
válečných zločinců, 
kolaborantů a zrádců 
po 2. světové válce 
v Československu a Polsku.

TU Liberec Jaroslav Pažout Katedra historie 
Fakulty přírodovědně‑
‑humanitní 
a pedagogické 
Technické univerzity 
v Liberci, Vzdělávací 
nadace Jana Husa

11.–12. 9.  
2019

Revoluce 1989 
v regionech

Konference zaměřená 
na průběh a podoby 
revoluce 1989 v regionech 
Československa.

Národní archiv, 
Praha

Libor Svoboda Jihočeské muzeum 
v Českých 
Budějovicích, Ústav 
pamäti národa, 
Národní archiv

23. 9.  
2019

Revize politických 
procesů

Konference se věnovala 
revizi politických 
procesů a soudním 
rehabilitacím jejich 
obětí v komunistickém 
Československu.

Národní archiv, 
Praha

Jaroslav Pažout Archiv bezpečnostních 
složek, Národní archiv

17. 10.  
2019

Underground 
a Československo 
v letech 1976–1981

Konference zabývající 
se zásadním obdobím 
českého undergroundu.

Knihovna 
Václava Havla, 
Praha

Ladislav Kudrna Knihovna Václava 
Havla

Datum Název Obsah Místo konání Garant ústavu Spolupořadatelé
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2019

Duchovní odkaz 
J. E. Tomáše 
kardinála Špidlíka SJ 
(1919–2010)

Mezinárodní konference 
věnovaná osobnosti 
kardinála Špidlíka.

Hlavní sál 
Valdštejnského 
paláce

Zdeněk Hazdra Senát PČR, CMTF UP, 
Ministerstvo kultury ČR

6.–8. 11.  
2019

The Democratic 
Revolution of 1989: 
Thirty Years On 
/ Demokratická 
revoluce 1989: 
Třicet let poté

Mezinárodní konference 
věnovaná revolučním 
událostem roku 1989 
a jejich pozdější 
a současné reflex.i

Senát PČR Ondřej Matějka Senát PČR, ÚSD AV ČR, 
v. v. i., AV ČR

4. 12.  
2019

Josef Cibulka 
(1886–1968)

Konference představila 
osobnost Josefa Cibulky 
z různých badatelských 
perspektiv.

Akademické 
konferenční 
centrum, Praha

Michal Sklenář Ústav dějin umění 
AV ČR, Ústav dějin 
křesťanského umění 
KTF UK

WORKSHOPY

Datum Název Obsah Místo konání Garant Ústavu Spolupořadatelé

29. 3.  
2019

Incorporating sexual 
violence into Czech WWII 
history and its aftermath

Celodenní 
anglickojazyčný 
workshop na téma 
sexuálního násilí 
během druhé světové 
války a krátce po jejím 
skončení; součástí 
workshopu byla 
i veřejná přednáška 
odbornice na toto 
téma Dr. Reginy 
Mühlhäuser.

Filozofická 
fakulta UK, Praha

Jaromír Mrňka Filozofická fakulta UK

31. 10.  
2019

České země 1938–1945: 
Stav a perspektivy 
výzkumu

Workshop zaměřený 
na období 
protektorátu; 
mapování 
badatelského pole, 
představování 
doktorských projektů.

Collegium 
Carolinum, Praha

Jaromír Mrňka Collegium Carolinum
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14. 2.  Ladislav Kudrna, František Stárek Fyzické střety undergroundu s normalizační mocí, 1974–1989

28. 2.  Vojtěch Ripka Výzkum dějepisu, výzkum o dějepisu

14. 3.  Michal Sklenář Nové sakrální stavby římskokatolické církve v českých zemích (1948) 1968–1989

28. 3.  Adam Havlík, Tomáš Malínek Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989

11. 4.  Pavla Plachá
Dokumentace a databáze československých občanů popravených v době 
nacionálního socialismu v Drážďanech

25. 4.  Jan Dvořák, Adam Hradilek
Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů 
z období totalitních režimů

16. 5.  Jaroslav Najbert Jak zkoumat proměny historického vzdělávání po roce 1989

27. 6.  Dita Homolová Perspektivy výzkumu dějin historické šlechty v českých zemích v letech 1938–1948

12. 12.  Milan Bárta, Libor Svoboda Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1953–1968

Pozn. Ve druhém pololetí roku bylo těžiště interních vědeckých seminářů přesunuto do gesce jednotlivých výzkumných oddělení, aby podoba seminářů 
mohla být přizpůsobena jejich rozdílným potřebám. Do budoucna se počítá s konáním cca čtyř společných seminářů pro všechny zaměstnance OVV 
ročně, které mají nadále plnit úlohu sdílení informací o projektech se širším zaměřením a podporovat odbornou spolupráci vědeckých pracovníků ÚSTR. 
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SEMINÁŘE A WORKSHOPY PRO UČITELE

Datum Název Obsah Místo 
konání Přednášející

15. 2.  
2019

HistoryLab.cz: práce 
s prameny v historickém 
vzdělávání

Seminář seznámil účastníky s aplikací 
HistoryLab, která funguje jako digitální 
dílna pro práci s historickou fotografií.

ÚSTR, Praha
Kamil Činátl, Čeněk 
Pýcha, Terezie Vávrová

22. 2.  
2019

Jak učit o komunismu?

Seminář pro učitele uspořádaný ve 
spolupráci s Jihočeským muzeem 
v Českých Budějovicích se věnoval 
zapojení tématu komunismu do výuky 
a divadla.

Jihočeské 
divadlo 
v Českých 
Budějovicích

Tereza Arndt, Čeněk 
Pýcha

11. 3.  
2019

Odboj a odpor proti 
komunistickému režimu

Seminář uspořádaný v Národním 
památníku na Vítkově u příležitosti 
uvedení výstavy Případ Světlana. Proměny 
obrazu třetího odboje. Součástí semináře 
byla i prohlídka výstavy s jejími autory.

Národní 
památník na 
Vítkově

Zdeněk Homola, Luboš 
Kokeš, Jaroslav Pinkas, 
Vojtěch Ripka

14. 3.  
2019

Využití médií ve výuce 
dějepisu

Seminář pro učitele ve spolupráci s NIDV 
Plzeň na téma, jak využít média ve 
vyučování.

NIDV Plzeň Petr Sedlák

20. 3.  
2019

Co se daří?! Příklady dobré 
praxe a kam společně dále 
ve výuce moderních dějin 
a výchově k občanství

Regionální seminář nabídl pedagogům 
příležitost setkat se, sdílet zkušenosti 
a diskutovat o kontextech výuky.

Gymnázium 
Polička

Petr Sedlák

3. 4.  
2019

HistoryLab.cz: práce 
s prameny v historickém 
vzdělávání

Seminář na Základní škole Maleč 
seznámil účastníky s digitální aplikací 
HistoryLab.

ZŠ Maleč
Jaroslav Najbert, 
Vojtěch Ripka

26. 4.  
2019

Kontroverze ve 
výuce dějepisu 
a společenskovědních 
předmětů

Seminář o výuce témat, která mohou ve 
třídě vzbuzovat kontroverze.

ÚSTR, Praha
Jaroslav Pinkas, Václav 
Sixta

24. 5.  
2019

Zaniklé muzeum. Práce 
s ideologií ve vzdělávání

Seminář ve spolupráci s Národním 
muzeem se zaměřil na využití specifické 
sbírky Muzea dělnického hnutí.

Národní 
muzeum, 
Terezín

Tereza Arndt, Bohumil 
Melichar, Čeněk Pýcha

30. 5.  
2019

Co se daří?! Příklady dobré 
praxe a kam společně dále 
ve výuce moderních dějin 
a výchově k občanství

Regionální seminář, uspořádaný 
tentokrát v Chocni, nabídl pedagogům 
příležitost setkat se, sdílet zkušenosti 
a diskutovat o kontextech výuky.

Orlické 
muzeum 
Choceň

Petr Sedlák

4. 6.  
2019

HistoryLab.cz: práce 
s prameny v historickém 
vzdělávání

Seminář o digitální aplikaci HistoryLab 
se zaměřením na práci s historickou 
fotografií.

Gymnázium 
Pierra de 
Coubertina, 
Tábor

Kamil Činátl

5. 6.  
2019

Bydlíme! Proměny bydlení 
na Zlínsku ve 20. století

Seminář pro učitele uspořádaný v rámci 
výstavy Bydlíme! Život, plánování, 
stěhování.

Zlínský zámek, 
Zlín

Jaroslav Pinkas, Vít 
Strobach, Barbora 
Vacková

7. 6.  
2019

HistoryLab.cz: práce 
s prameny v historickém 
vzdělávání

Seminář o digitální aplikaci HistoryLab se 
zaměřil na využití historické fotografie ve 
výuce dějepisu.

Gymnázium 
Jana Keplera, 
Praha

Kamil Činátl
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Datum Název Obsah Místo 
konání Přednášející

22.–28. 7.  
2019

Fulbright Hays Seminar
Letní škola pro učitele z USA ve 
spolupráci s Fulbrightovou komisí.

Komise J. W. 
Fulbrighta, 
Praha

Jaroslav Najbert, Čeněk 
Pýcha, Vojtěch Ripka, 
Václav Sixta, Peter 
Sokol

29.–30. 8.  
2019

Stopovat dějiny. Práce 
s prameny ve výuce

10. ročník Letní školy pro učitele dějepisu 
a společenských věd se během svého 
dvoudenního programu zaměřil na práci 
s prameny ve výuce.

Centrum 
současného 
umění DOX, 
Praha

Oddělení vzdělávání 
a hosté

27. 9.  
2019

Dějiny jako trauma. 
Tragické události dějin ve 
vzdělávání

Seminář se zaměřil na připomínání 
tragických událostí historie. Proběhl ve 
spolupráci s Muzeem romské kultury.

Památník Lety 
u Písku

Tereza Arndt, Čeněk 
Pýcha, Václav Sixta

16. 10.  
2019

HistoryLab.cz: práce 
s prameny v historickém 
vzdělávání

Seminář s podtitulem Dějiny na 
fotografii, dějiny v textu se zaměřil na 
využití digitální aplikace HistoryLab ve 
výuce dějepisu.

SPgŠ a SZŠ 
Krnov

Michal Kurz, Lenka 
Řezáčová

18. 10.  
2019

HistoryLab.cz: práce 
s prameny v historickém 
vzdělávání

Seminář s podtitulem Slyšet dějiny 
se zaměřením na práci se zvukovými 
záznamy se uskutečnil ve spolupráci 
s Českým rozhlasem.

Český rozhlas, 
Praha

Kamil Činátl, Josef 
Řídký, Pavla Sýkorová

24. 10.  
2019

Co se povedlo? Příklady 
dobré praxe, tentokrát 
zaměřeno na to, jak a kolik 
učit vědomostí

Neformální setkání učitelů nabídlo 
sdílení zkušeností a diskuze.

ZŠ 
Komenského, 
Ústí nad Orlicí

Petr Sedlák

25. 10.  
2019

Jak sestavit test o roce 
1989?

Seminář zaměřený na výuku událostí 
v roce 1989 se uskutečnil v rámci 
Festivalu svobody na školách.

ÚSTR, Praha
Jaroslav Pinkas, Petr 
Sedlák, Václav Sixta, 
Peter Sokol

22.–23. 11.  
2019

Zažít dějepis jinak aneb 
Historická gramotnost 
v praxi

Dvoudenní intenzivní seminář v Litomyšli 
se zaměřil na různé metodické přístupy 
ke vzdělávání.

Litomyšl
Roman Anýž, Petr 
Sedlák, Peter Sokol

28. 11.  
2019

Každodennost ve 
20. století pohledem 
pramenů

Seminář věnovaný různým aspektům 
každodenního života ve 20. století 
v komparativní perspektivě.

Kulturní institut 
Alternativa

Jaroslav Pinkas

29. 11.  
2019

HistoryLab.cz: práce 
s prameny v historickém 
vzdělávání

Seminář k pilotáži prototypů digitální 
aplikace HistoryLab.

ÚSTR, Praha Kamil Činátl
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VÝSTAVY

Datum Název Obsah
Tvůrci/
garanti za 
ÚSTR

Spolupořadatelé

4.–31. 5. , 
Muzeum Š. Adlera, 
Sušice 

22. 6. – 28. 10. , 
zámek Kunín

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

NPÚ, Post Bellum, o. p. s., 
Státní zámek Kunín, 
Muzeum Š. Adlera

13. 2. – 15. 3. , 
Centrum Bavaria 
Bohemia, Schönsee

Ve znamení tří 
deklarací
(německá 
verze)

Popis výstavy viz výše.

Zdeněk Hazdra,
Dita Homolová,
Michal Hroza,
Jan Vondryska

Centrum Bavaria 
Bohemia, Schönsee

20. 1. – 30. 4. , Svatá 
Hora u Příbrami 
1. 5. – 16. 6. , Městské 
muzeum a galerie 
Ludvíka Kuby 
v Březnici 
6. 8. – 24. 9. , Vyškov 
30. 9. – 31. 10. , 
Klatovy 
16. 11. 2019  –  
5. 1. 2020, Nový Jičín

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, jež mají 
podtrhnout naléhavost výzev. Mnohé 
z nich promlouvají v současné době 
s překvapivou silou.

Jan Hron,
Jan Vondryska

Česká centra, Městské 
muzeum a galerie 
Ludvíka Kuby v Březnici, 
Muzeum Vyškovska, 
Město Klatovy, Městské 
kulturní středisko Nový 
Jičín

24. 2. – 7. 3. , 
festival Mene Tekel, 
Praha 
8.–21. 3. , 
Dub nad Moravou 
22. 3. – 3. 4. , 
Velký Týnec 
4.–7. 4. , Skautský 
Institut Olomouc 
8.–16. 4. , Magistrát 
města Olomouce 
17.–25. 4. , Moravské 
divadlo 
2.–31. 5. , klášter sv. 
Františka z Assisi ve 
Voticích 
1. 7. – 30. 8. , Vyšší 
Brod 
15.–30. 9. , Nové Veselí 
1.–31. 10. , Dobříš

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, Mene 
Tekel, Městys Dub 
nad Moravou, Město 
Olomouc, Skautský 
Institut, Moravské divadlo 
v Olomouci, město 
Votice, Infocentrum Vyšší 
Brod, Město Nové Veselí, 
Městská knihovna Dobříš
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Datum Název Obsah

Tvůrci/
garanti za 
ÚSTR

Spolupořadatelé

5.–23. 2. , 
katedrála Ostrava 
23. 4. – 15. 5. , 
gymnázium v Brně 
18.–27. 5. , 
Lukov u Moravských 
Budějovic 
1. 6. – 31. 8. , kostel 
Mouřenec na Šumavě 

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

7. 1. – 30. 3. , Lidice 
1. 4. – 30. 9. , Muzeum 
Š. Adlera, Sušice 
10. 11. 2019  –  
5. 1. 2020, Veltrusy

Ještě jsme ve 
válce (česká 
verze)

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

Jan Vondryska
Památník Lidice, Muzeum 
Š. Adlera Sušice, město 
Veltrusy

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 stálo 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

21. 1. – 20. 3. , 
Loreta, Praha 
15. 5. – 18. 6. , 
Beskydské divadlo, 
Nový Jičín 
1.–30. 9. , 
Kopřivnice 
10. 10. – 31. 12. , 
Vyšší Brod

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, jenž se snažil zveřejňovat 
osudy lidí stíhaných za své 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, Beskydské divadlo, 
Město Kopřivnice, 
Infocentrum Vyšší Brod
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Datum Název Obsah

Tvůrci/
garanti za 
ÚSTR

Spolupořadatelé

1.–15. 4. , 
Ústí nad Orlicí
 
10. 6. – 8. 7. , Jičín

Komunismus 
a jeho epocha

Výstava představuje na 25 tabulích přes 
200 dobových fotografií a dokumentů. 
Autorem je frankfurtský historik a publicista 
Dr. Gerd Koenen. Tato výstava je ideálním 
způsobem, jak ve školách a na veřejných 
místech – například v předsálích radnic, 
vysokých škol, městských knihoven 
nebo kostelů – vyzvat k vypořádání se 
s komunismem a jeho diktaturami, které do 
značné míry určovaly běh 20. století a jimž 
se v rámci historického vzdělávání stále 
dostává příliš málo pozornosti.

Ondřej Matějka,
Jan Vondryska

Festival Jeden svět  
v Ústí nad Orlicí,  
Město Jičín

1. 5. – 31. 12. , 
Svatá Hora  
u Příbrami

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

31. 1. – 8. 3. ,  
Pardubice

Za vaši a naši 
svobodu
(česká verze)

Výstava 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, již 
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

Univerzita Pardubice

7. 1. – 5. 2. , 
Liberec

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), jež 
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

Magistrát města Liberce
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Datum Název Obsah

Tvůrci/
garanti za 
ÚSTR

Spolupořadatelé

15.–30. 1. , 
Václavské náměstí, 
Praha
 
4.–29. 3. , 
Slaný

Jan Palach 
1969/2019

Výstava představuje životní příběh studenta 
Jana Palacha, jenž se 16. ledna 1969 
zapálil na Václavském náměstí v Praze, aby 
vyburcoval domácí veřejnost z rezignace. 
Palachův protest měl mimořádný ohlas 
nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí. 
U příležitosti jeho padesátého výročí byla 
tato výstava (poprvé vystavená v roce 2009) 
upravena a doplněna o nové výsledky 
historického bádání, včetně informací o 
dalších „živých pochodních“ v sovětském 
bloku.

Petr Blažek,
Patrik Eichler,
Jakub Jareš,
Jan Vondryska

Městská část Praha 1, 
Město Slaný

10. 9. – 1. 10. , 
Malostranské náměstí, 
Praha 

11.–18. 11. , 
Praha 4 

19. 11. 2019  –  
20. 1. 2020, 
Veltrusy

Cesta je volná
(exteriérová 
verze)

Koncem léta a začátkem podzimu 
roku 1989 prchaly tisíce lidí z Německé 
demokratické republiky (NDR) přes 
velvyslanectví Západního Německa v Praze 
na druhou stranu železné opony. Jejich vůle 
po svobodě otřásla posledními oporami 
komunistického režimu a bezprostředně 
přispěla k pádu Berlínské zdi. Nakonec 
padla i celá železná opona. Tento příběh 
vypráví výstava ÚSTR s názvem Cesta je 
volná! Německý exodus v roce 1989.

Tomáš Malínek, 
Blanka 
Mouralová, 
Tomáš Vilímek, 
Jan Vondryska

ABS, Velvyslanectví 
SRN v Praze, Archiv 
časopisů Ústavu pro 
českou literaturu, 
Bundeskanzleramt, Der 
Budnesbeauftragte 
für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen DDR, 
ČTK, Deutsche Presse 
Agentur, Antonín Nový

27. 9. – 1. 10. , 
ambasáda SRN  
v Praze  
21. 10. – 21. 11. , 
Německé gymnázium 
v Praze

Cesta je volná
(interiérová 
verze)

Popis výstavy viz výše.
Německé gymnázium 
v Praze

1.–27. 8. , 
Hradec Králové 

14.–20. 9. , 
Pardubice 

1.–31. 10. , 
Žďár nad Sázavou 

4.–30. 11. , 
Klatovy

Studentská 
revoluce 1989

Výstava se zaměřuje na pád komunistické 
diktatury především pohledem studentů. 
V první části se soustředí na to, proč se 
studenti stali jednou z klíčových skupin, jež 
přispěly k pádu režimu, a jaké problémy 
tato první fáze revoluce obnášela. V druhé 
části se věnuje postupné institucionalizaci 
výsledků revoluce v podobě přerodu 
parlamentu, prvních svobodných voleb 
a vyjednávání o vládách. Na závěr 
výstava klade otázku, jak se proměňovalo 
připomínání revoluce v české společnosti 
a s jakými hodnotami si tuto historickou 
událost spojujeme dnes.

Blanka 
Mouralová, 
Václav Sixta, 
Jan Vondryska

Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci 
Králové, Územní 
odborné pracoviště NPÚ 
v Pardubicích, ZŠ Žďár 
nad Sázavou, Město 
Klatovy

18. 2. – 10. 3. , 
Udine (Itálie) 

12. 4. – 5. 5. , 
Torviscosa (Itálie)

Diktatura vs 
naděje
(italská verze)

Základním záměrem výstavy je jednak 
zmapování šíře perzekuce církve totalitním 
režimem v Československu a postižení 
mocenských nástrojů i konkrétních metod, 
užívaných k likvidaci církevního, respektive 
duchovního života společnosti, jednak 
představení způsobů, jak církev těmto 
tlakům čelila.

Stanislava 
Vodičková, 
Jan Vondryska

Univerzita Udine



64 Příloha č. 11 – Přehled popularizačních přednášek a seminářů

POPULARIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE A PREZENTACE KNIH

Datum Název Obsah Místo konání Účastníci

29. 1.  
2019

Prezentace  
Slovníku disidentů

Prezentace prvního dílu Slovníku 
disidentů, který popisuje disidentská 
hnutí v celkem 25 (resp. 18) zemích 
někdejšího „socialistického tábora“.

Café Montmartre, 
Praha

Ondřej Matějka, Petr 
Pospíchal, Petruška 
Šustrová, Jan Urban

13. 2.  
2019

Počátky teroru

Přednáška o nasazení německých 
policejních složek při rozbití 
Československa 1938 a 1939 
u příležitosti uvedení stejnojmenné 
výstavy.

Krajská vědecká 
knihovna v Liberci

Jan Vajskebr

14. 2.  
2019

Prezentace  
Biografického slovníku 
vedoucích funkcionářů KSČ

Dvoudílný biografický slovník představili 
jeho editoři Petr Anev a Matěj Bílý, 
jako hosté vystoupili autoři úvodní 
studie Jiří Pernes a Jakub Rákosník. 
Slovník zahrnuje hesla 326 osob, jež 
zastávaly vrcholné funkce v KSČ v letech 
1921–1989.

Informační středisko 
Poslanecké 
sněmovny, Praha

Petr Anev, Matěj 
Bílý, Ondřej Matějka, 
Jiří Pernes, Jakub 
Rákosník

27. 2.  
2019

Prezentace knihy  
Mezi Marxem a Palackým

Prezentace knihy polského 
historika proběhla ve spolupráci 
s nakladatelstvím Volvox Globator.

Café Nona, Praha Maciej Górny, Jiří Rak

5. 3.  
2019

Jan Palach v kulturní 
paměti

Beseda na téma, jak si česká společnost 
připomíná čin Jana Palacha.

Muzeum Kampa

Marie Foltýnová, 
Jan Kolář, Helena 
Musilová, Čeněk 
Pýcha

14. 3.  
2019

V centru pozornosti: 
sídliště Bohnice

Diskuze s architektkou a památkářkou 
Hanou Řepkovou a sociologem 
Ondřejem Špačkem o historii 
bohnického sídliště a o minulosti 
a budoucnosti panelových sídlišť 
obecně.

Městská knihovna – 
pobočka Bohnice

Čeněk Pýcha, Hana 
Řepková, Ondřej 
Špaček

11. 4.  
2019

50 let od protestu Elijahu 
Ripse

Setkání s Elijahu Ripsem, který se 
13. dubna 1969 po vzoru Jana Palacha 
zapálil v centru Rigy na protest proti 
okupaci Československa. Součástí 
besedy byla přednáška historika 
Petra Blažka o případech sebeupálení 
v souvislosti se sovětskou invazí. Večer 
moderoval Adam Hradilek.

Knihovna Václava 
Havla, Praha

Petr Blažek, Adam 
Hradilek, Elijahu Rips

25. 4.  
2019

Sídliště Jižní Město
Komentovaná procházka a následná 
diskuze o historii sídliště Jižní Město.

Městská knihovna – 
pobočka Opatov

Michaela Janečková, 
Michal Kurz, Václav 
Sixta

29. 4.  
2019

Prezentace knihy Film 
a dějiny 7

Představení sedmého dílu 
publikace Film a dějiny proběhlo ve 
spolupráci s nakladatelstvím Václav 
Žák – Casablanca

Filmové muzeum 
NaFilM

Petr Kopal, Václav Žák
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16. 5. 
2019

The End of the War and 
the Beginning of the 
Peace

Přednáška historika Normana Naimarka 
v rámci mezinárodní konference 
Reshaping the Nation. Collective Identities 
and Post-War Violence in Europe 1944–48.

Karolinum UK, 
Praha

Norman Naimark 

30. 5.  
2019

Umíme učit o válce?

Diskuze zástupců vzdělávacích institucí 
o didaktických přístupech ke 2. světové 
válce. Součástí diskuze byla i prezentace 
nového vzdělávacího webu Obrazy 
války.

Městská knihovna, 
Praha

Jaroslav Pinkas

13. 6.  
2019

Prezentace knihy 
S odvahou k pravdě

Prezentace knihy o československé 
političce Heleně Koželuhové

Café Kampus, Praha
Zdeněk Hazdra, 
Michal Pehr

13. 6.  
2019

Železná opona 
v Československu

Přednáška historika Vojtěcha Ripky na 
téma přecházení hranic v ČSR.

KC Průhon, Praha Vojtěch Ripka

18. 6.  
2019

Letáky, demonstrace 
a petice v roce 1989

Beseda o veřejných akcích proti 
komunistickému režimu v roce 1989.

Knihovna Václava 
Havla, Praha

Petr Blažek, Hana 
Marvanová, Petr 
Placák, Alexandr 
Vondra

29. 8.  
2019

Škola jako dílna
Veřejná diskuze na téma badatelsky 
pojaté výuky se uskutečnila v rámci 
Letní školy pro učitele.

Centrum 
současného umění 
DOX, Praha

Irena Dvořáková, 
Milan Hejný, Jaroslav 
Pinkas, Nina Rutová

2. 10.  
2019

Češi a 17. listopad
Přednáška o připomínání listopadu 89 
v české společnosti.

Městská knihovna 
v Praze, pobočka 
Žižkov

Václav Sixta

8. 10.  
2019

Prezentace knihy  
Král Šumavy

Ve spolupráci s nakladatelstvím 
Academia proběhlo představení knihy 
o jednom z divácky nejúspěšnějších 
českých filmů.

Literární kavárna 
knihkupectví 
Academia, Praha

Petr Kopal

9. 10.  
2019

Dějiny v mramoru
Přednáška pro veřejnost uspořádaná 
ve spolupráci s Městskou knihovnou 
v Písku.

Městská knihovna 
v Písku

Čeněk Pýcha

30. 10.  
2019

Památník tří odbojů 
v Lošanech

Hlavním tématem debaty byla podoba 
Památníku tří odbojů v Lošanech na 
místě rodného statku genmjr. Josefa 
Mašína.

Knihovna Václava 
Havla, Praha

Petr Blažek, Tomáš 
Hradečný, Jiří Padevět

5. 11.  
2019

Prezentace knihy  
Limity lidskosti

Představení knihy o kolektivním násilí 
v českých zemích na přelomu let 1944 
a 1945.

Galerie Display
Jaromír Mrňka, Matěj 
Spurný

7. 11.  
2019

Studentská revoluce 89
Přednáška v rámci uvedení 
stejnojmenné výstavy v Klatovech.

Městská knihovna 
Klatovy

Václav Sixta

4. 12.  
2019

Prezentace knihy  
Nervová vlákna diktatury

Představení knihy o regionálních elitách 
a komunikaci uvnitř KSČ v letech 
1945–1956 proběhlo ve spolupráci 
s nakladatelstvím Karolinum.

Galerie Display, 
Praha

Matěj Bílý, Marián 
Lóži, Matěj Spurný, 
Jakub Šlouf

10. 12.  
2019

Prezentace knihy 
Čechoslováci v gulagu III

Představení třetího dílu úspěšné knižní 
série o Čechoslovácích v nápravně 
pracovních táborech Gulagu.

Knihovna Václava 
Havla, Praha

Jan Dvořák, Jaroslav 
Formánek, Adam 
Hradilek



66 Příloha č. 12 – Spolupráce ÚSTR na projektu Paměť národa

Do roku 2019 vstoupil portál Paměť národa – rozsáhlý online archiv vzpomínek pamětníků, na jehož tvorbě se Ústav od roku 2008 podílí 
ve spolupráci s Českým rozhlasem a obecně prospěšnou společností Post Bellum – v zásadně inovované podobě. Výsledkem je nový 
design, zpřístupnění stále rozsáhlejšího video obsahu a přehlednější vyhledávání, v neposlední řadě vedle archivu pamětnických vzpo‑
mínek vznikl i Magazín, který prezentuje a na jednom místě shromažďuje stále častější mediální výstupy vycházející z rozsáhlé databáze 
jednotlivých svědectví. V důsledku těchto inovací zásadním způsobem vzrostla návštěvnost portálu (zatímco v době před proměnou 
portálu navštívilo stránky Paměť národa průměrně zhruba 15 000 unikátních návštěvníků měsíčně, s rokem 2019 vzrostla návštěvnost 
portálu téměř čtyřnásobně (zdroj Google Analytics). Proměna portálu a přechod na zcela nový redakční systém ale na druhou stranu 
přinesl i zpomalení publikování pamětnických medailonů, takže oproti předchozímu roku bylo na Paměti národa publikováno „jen“ 316 
nových svědectví. U ostatních sledovaných parametrů však nárůst zůstal zachován, nadále rostl zájem o registraci do e ‑badatelny, jež 
návštěvníkovi umožňuje po registraci a verifikaci účtu ze strany správců seznámit se s celými nesestříhanými záznamy pamětnických 
svědectví.

Zahraniční spolupráce Paměti národa
Dle trojstranné smlouvy uzavřené v roce 2008 mezi ÚSTR, Post Bellum a Českým rozhlasem je Ústav garantem mezinárodní spolupráce 
Paměti národa. Níže předkládáme přehled nejdůležitějších projektů.

Výběr projektů s mezinárodním dosahem

Paměť Kubánského národa III. 2019 – 
nástroj pro transformaci kubánské společnosti ke skutečné svobodě
Již třetím rokem je ve spolupráci s Florida International University a za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR rozšiřována dokumen‑
tace pamětníků v rámci projektu „Paměť kubánského národa“. Cílem je dokumentace životních příběhů kubánských disidentů a aktivistů. 
V roce 2019 se natočilo 36 příběhů kubánských aktivistů a disidentů, z čehož celkem 20 příběhů bylo natočeno proškolenými kubán‑
skými dokumentaristy. Za celou dobu trvání projektu bylo natočeno více než 80 pamětníků. Výstupy projektu šíříme formou veřejných 
výstupů zejména v Evropě, USA a přímo na Kubě. V roce 2019 byl projekt mimo jiné blíže představen ve sborníku Přítomnost minulosti, 
který byl vydán nakladatelstvím Academica Press Washington ‑London.

Paměť Barmy/Myanmaru 2019
Portál Paměť národa se stal platformou pro iniciativu, mající za cíl podpořit demokratizaci Barmy/Myanmaru prostřednictvím svědectví 
klíčových pamětníků, již osobně zažili časy represe nejen jako političtí vězni. Svědectví jsou uchovávána v archivu Paměti národa, aby bu‑
doucí generace dokázaly lépe pochopit mechanismy fungování diktatury i jako zdroj inspirace a prevence, aby se nic podobného znovu 
v Barmě/Myanmaru neopakovalo. Impulz pro tuto dokumentační aktivitu vzešel z Barmského centra Praha coby hlavního realizátora, 
v místě byla navázána spolupráce s barmskou Asociací pro pomoc politickým vězňům (AAPP), která zajišťovala vzdělávací aktivity, kon‑
zultace a technickou infrastrukturu. Lidé z týmu Paměti národa zajistili školení budoucích dokumentaristů v Barmě, již na místě natáčejí 
rozhovory a zpracovávají pořízené záznamy. Dosud vzniklo 15 životopisných rozhovorů s bývalými barmskými politickými vězni. Projekt 
byl podpořen z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Odsunutá paměť / Das vertriebene Gedächtnis / The Removed Memory
Skrze zaznamenání životních osudů deseti pamětníků německé národnosti odsunutých po druhé světové válce z Československa kriticky 
zkoumat společnou historii a přispět ke vzájemnému pochopení dějin – takovýto cíl měl dokumentační projekt realizovaný ve spolupráci 
s mnichovskou organizací Heimatpflege der Sudetendeutschen v bavorské obci Weidenberg. V rámci projektu též vznikl kino ‑workshop 
pro školy na téma Odsunuté dětství.

Trabi 1989 – připomínka exodu východních Němců přes Prahu / Trabi 1989 – 
remembering the exodus of Eastern Germans through Prague
Instalace deseti vozů značky Trabant na svahu Petřína, ze kterých na návštěvníky promlouvali pamětníci exodu občanů NDR přes Prahu 
v roce 1989, vznikla ve spolupráci se společností Signal Productions v rámci letošního říjnového festivalu Signal. Tři uprchlíci z NDR (di‑
sident, hudebník a dítě) a dva českoslovenští občané (popelář a mluvčí vlády) se podělili o své vzpomínky na léto a podzim roku 1989. 
Události spjaté s pobytem celkově patnácti tisíc občanů NDR v areálu západoněmeckého velvyslanectví v pražském Lobkovickém paláci 
dokreslovaly archivní záběry. Výstupem kromě této jednorázové instalace jsou též životopisné rozhovory zpřístupněné na portálu Paměť 
národa. Projekt mohl být realizován díky podpoře Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.



67Odsunutá Paměť Šumavy / Das vertriebene Gedächtnis des Böhmerwaldes
Ve spolupráci s německým spolkem Heimatgemeinde der Stadt Neuern in Böhmerwald byly v bavorském městečku Neukirchen beim 
heiligen Blut natočeny rozhovory se šestnácti šumavskými pamětníky poválečného odsunu německého obyvatelstva. Pořízené rozho‑
vory vzhledem k věku pamětníků a pamětnic reflektují tragické události odsunu z pohledu nezletilých, kteří se během odsunu loučili 
nejenom s domovem, ale i se svým dětstvím. Jejich vzpomínky poskytují vhled do polozapomenuté staleté kulturní tradice šumavských 
Němců. Kromě uložení a zpřístupnění rozhovorů na portále Paměti národa vznikne též filmový dokument, jenž bude během roku 2020 
nabízen veřejnosti a školní mládeži na Šumavě. Projekt byl podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
cíle EÚS Česká republika – Bavorsko, poskytovatelem dotace je Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy.

Komiks Totální nasazení vydán v ruštině
Ve spolupráci s ruským lidskoprávním a historicko ‑vzdělávacím centrem Mezinárodní Memoriál a nakladatelstvími Argo (Praha) a Drava 
(Klagenfurt) letos vyšel překlad komiksové knihy Totální nasazení v ruštině a němčině. Mezinárodní publikum se tak mohlo touto atrak‑
tivní formou seznámit s příběhy tří Češek, které absolvovaly nucené práce během nacistické okupace Československa. Ruské vydání knihy 
bylo oceněno cenou za překlad roku 2018. Díky podpoře Ministerstva kultury ČR mohl vzniknout v roce 2019 dotisk ruské verze knihy. 
Vydání a překlad umožnila podpora ze strany německé nadace Připomínka, odpovědnost, budoucnost / Erinnerung, Verantwortung, 
Zukunft, dále Česko ‑německého fondu budoucnosti a Ministerstva kultury ČR.

W -Child: Growing up in war / Growing up in Totality
Paměť národa se v období 2019/2020 stala partnerem evropského projektu „Dětství ve válce a v  totalitě“, vedeného dokumentaristy 
sarajevského Muzea válečného dětství. Během následujících měsíců budou nově natočeny a  veřejně šířeny výpovědi pamětníků ze 
čtyř evropských zemí, jejichž dětství závažným způsobem zasáhla válka či totalitní útlak. Pamětníci budou ale také cestovat po Evropě 
a představovat své příběhy dětem a mládeži.

Paměť jsme my – připomínka holokaustu skrze dětské divadelní představení
Šest příběhů holokaustu ze sbírky Paměť národa ztvárnily děti v divadelním představení pod vedením Tamary Pomoriški, které se odehrá‑
lo v centrální hale Masarykova nádraží v neděli 27. ledna a v repríze ve čtvrtek 31. ledna 2019. Praha se tak poprvé připojila k evropským 
velkoměstům, jež si tímto netradičním způsobem připomněla Mezinárodní den památky obětí holokaustu 27.  ledna 2019. Podobná 
představení se konala ve stejný den i v Amsterodamu, Berlíně, Budapešti, Kodani a dalších městech. Představení dětských divadelníků 
u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu je připravováno i pro rok 2020.

Výstava Nejsme tu sami vyprávěla o příslušnících národnostních menšin
Čtvrtý ročník výstavy Nejsme tu sami: Příběhy našich menšin vyprávěl o dvanácti lidech, kteří patří k národnostním menšinám v České 
republice a podělili se o své neobyčejné příběhy pro sbírku Paměť národa. Audiovizuální expozice byla netradičně umístěna na návěsu 
kamionu, přetvořeného na chodbu bytového domu. Při pohledu do kukátka jednotlivých dveří mohli návštěvníci nabýt dojmu, že je 
příslušníci menšin zvou k sobě domů, do svého soukromí. Tento netradiční výstavní objekt byl představen veřejnosti od 24.  října do 
9. listopadu 2019 na pražském Náměstí míru, ve dnech 11.–28. listopadu pak v Brně na Malinovského náměstí.

Výběr z dalších veřejných výstupů spojených s projektem Paměť národa

Běh pro Paměť národa
Během dvou květnových víkendů roku 2019 se uskutečnil čtvrtý ročník Běhu pro Paměť národa, jehož cílem je upozornit na projekt Pa‑
měť národa i v jiných společenských kruzích mimo běžné publikum historické produkce a přinést finanční prostředky pro dokumentaci 
pamětníků. Letos se běh konal v celkem deseti českých a moravských městech (Praha, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec 
Králové, Brno, Ostrava, Olomouc, Třebíč a Uherské Hradiště).

Oslavy 30. výročí pádu železné opony a kampaň #nezapomeňme
I v souvislosti s masivním rozvojem regionálních poboček Paměti národa (Plzeňský kraj, Jihočeský Kraj, Východní Čechy, Jihomoravský 
kraj, Střední Morava) se podzim roku 2019 nesl v duchu kampaně pod sloganem #nezapomeňme. V rámci akce 30 měst Paměti národa 
byly osloveny jednotlivé městské radnice s nabídkou aktivit připomínajících třicáté výročí sametové revoluce a pádu železné opony. Na‑
konec se zapojilo 38 měst, a to jak krajských či statutárních (Praha, Plzeň, Hradec Králové, Brno, Zlín, Teplice…), tak okresních či menších 
(Domažlice, Humpolec, Vysoké Mýto, Kopřivnice a řada dalších). Některé radnice podpořily natáčení pamětníků třicet let starých událostí, 
ze kterých vzniklo celkem třináct krátkých dokumentárních filmů, jinde probíhaly vzdělávací aktivity, některá města uspořádala koncerty 
a veřejná shromáždění… Díky této kampani se podařilo rozšířit povědomí o projektu Paměť národa v regionech, a především pak zazna‑
menat desítky nových svědectví spjatých s pádem komunistické diktatury.



68 V Praze se Paměť národa stala integrální součástí Festivalu svobody, platformy sdružující desítky aktivit podílejících se na připomínce 
17. listopadu jako dne boje za svobodu a demokracii. V rámci akce Korzo Národní ožila pražská Národní třída 17. listopadu videomappin‑
gem vycházejícím ze vzpomínek pamětníků, součástí oslav se stala i multimediální výstava Střípky revoluce, jež kromě Národní třídy našla 
své místo ve školách. Pro střední školy pak tým Paměti národa připravil komentovanou videoprojekci Čtyři příběhy revoluce, nabízející čtyři 
svědectví „vítězů i poražených“ sametové revoluce. Program byl představen ve více než stovce škol po celé České republice.

Ceny Paměti národa 2019
Součástí Festivalu svobody se stal i jubilejní desátý ročník udílení Cen Paměti národa, které se letos rovněž zaměřily na reflexi výročí pádu 
železné opony. A protože zmíněné výročí se netýká jen České republiky, ale celé střední Evropy, přizvali organizátoři partnery z okol‑
ních zemí. Slavnostní večer pořádaný tradičně 17. listopadu v Pražském Národním divadle tak představil pětici osobností z Maďarska, 
Německa, Polska, Slovenska i České republiky. Ceny Paměti národa v roce 2019 obdržel pan László Regéczy ‑Nagy (*1925), přímý aktér 
maďarského protikomunistického povstání v roce 1956 a politický vězeň, německým laureátem se stal fyzik Dietrich Koch, jenž v 60. 
letech protestoval proti demolici středověkého chrámu v Lipsku. Z Polska byl vybrán aktivista hnutí Solidarita z Vratislavi Władysław Fra‑
syniuk (*1954), ze slovenských pamětníků byla oceněna herečka Dalma Spitzerová (*1925), která za války přežila holokaust a účastnila se 
protifašistického odboje. Český laureát Miroslav Hampl (*1932) v 50. letech jako civilní zaměstnanec uranových dolů pomáhal politickým 
vězňům k útěku, za což sám posléze putoval za mříže.

Slavnostní večer vysílaný v přímém přenosu České televize dále spolupořádaly Post Bellum, Post Bellum SK, Český rozhlas a Ústav pro 
studium totalitních režimů.

Příloha č. 13 – Přehled o zpracování archiválií a rozvoj evidencí

ZPRACOVÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ARCHIVNÍCH SOUBORŮ

Oddělení Popis Termín Celkový 
rozsah

Hotovo 
2019

Plánovaný 
rozsah 
zpracování

Vyhodnocení/ 
poznámka

1. oddělení

Tvorba archivní pomůcky pro sbírku 
Zvláštní agenturní svazky (NAD 31) 
v ELZA.

12/2019 27 kartonů 0 kartonů 27 kartonů
Zpracováno 
10 kartonů.

Průzkum sbírky Sbírka návrhů 
a rozhodnutí skartačních komisí (NAD 
241) – tvorba metodiky zpracování.

12/2019 42 kartonů 0 kartonů
vytvoření 
metodiky

Metodika 
zpracována.

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

12/2019 797 kartonů
600 
kartonů

100 kartonů

Dokončeno – 
zpracováno 197 
kartonů, dokončen 
interní soupis.

2. oddělení

Průzkum fondu VŠ SNB – část karty 
studentů VŠ SNB (NAD 760).

12/2019 80 kartonů 0 kartonů 78 kartonů
Dokončeno – 
zpracováno 
78 kartonů.

Průzkum fondu Správa pasů a víz 
FMV – část cizinecké spisy (NAD 719).

12/2019
cca 1300 
kartonů

0 kartonů
cca 100 
kartonů

Zpracováno 
100 kartonů.

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

12/2019
cca 467 
kartonů

289 
kartonů

100 kartonů
Zpracováno 
50 kartonů.

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

12/2019
cca 567 
kartonů

115 
kartonů

30 kartonů
Zpracováno 
60 kartonů.
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Oddělení Popis Termín Celkový 

rozsah
Hotovo 
2019

Plánovaný 
rozsah 
zpracování

Vyhodnocení/ 
poznámka

3. oddělení

Vytvoření manipulačního seznamu 
k fondům O ‑StB Blansko, O ‑StB 
Jihlava, O ‑StB Znojmo v ELZA.

12/2019 6,12 bm 0 bm 6,12 bm

Dokončeno – 
zpracováno 
51 kartonů, čeká se 
na úpravy software 
pro generování 
inventáře.

Průzkum neuspořádaného materiálu 
z kádrového útvaru MV z 50.–70. let 
20. stol.

12/2019 20 bm 16,32 bm 3,68 bm
Dokončeno – 
zpracováno 
31 kartonů.

Pořádání fondu Vojenské učiliště 
Pohraniční a Vnitřní stráže Bruntál 
(NAD 87).

12/2019 11,5 bm 0 bm 11,5 bm
Písemnosti 
rozčleněny dle 
věcných skupin.

Korektury, doplnění a publikace 
archivní pomůcky (manipulační 
seznam) k fondu 19. děčínské 
pohraniční brigády.

12/2019    
publikování 
archivní 
pomůcky

Pomůcka 
publikována.

Pořádání fondu KS SNB Hradec 
Králové – dodatek (OS SNB Havlíčkův 
Brod, Chrudim, Náchod, Pardubice, 
Rychnov n. Kn., Semily, Svitavy, 
Trutnov) v ELZA.

12/2019 62 bm 9,5 bm 20 bm
Zpracováno 41,4 bm 
(318 kartonů).

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

12/2019
14 fondů 
(inventářů)

3 fondy 
(inventáře)

11 fondů 
(inventáře)

Zkontrolováno 
5 přepisů inventářů.

4. oddělení

Prvotní archivní průzkum fondu 
Správa Sboru nápravné výchovy – 
odbor vnitřní ochrany (NAD 759).

12/2019 688 kartonů 0 kartonů 20 kartonů
Zpracováno 
5 kartonů.

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

12/2019
cca 500 
kartonů

245 
kartonů

25 kartonů
Zpracováno 
22 kartonů.

Rozvoj databázových vyhledávacích nástrojů ABS

Oddělení Popis Termín
Dosavadní 
rozsah

Plánovaný 
rozsah 
zpracování

Počet 
vytvořených 
záznamů

Vyhodnocení/ 
poznámka

1. oddělení
Příprava digitalizovaných archiválií 
pro publikaci v eBadatelně – svazky 
KR/TS – dohledané výjimky.

12/2019
cca 750 
svazků

cca 750 
svazků

 
Zpracováno 750 
svazků.

2. oddělení

Zpracování jmenné evidence fondu 
425.

12/2019
289 z cca 
467 kartonů

50 kartonů
1080 
záznamů

Zpracováno 50 
kartonů.

Zpracování jmenné evidence fondu 
134.

12/2019
115 z cca 
567 kartonů

30 kartonů
2287 
záznamů

Zpracováno 60 
kartonů.

Průzkum fondu VŠ SNB – část karty 
studentů VŠ SNB (NAD 760).

12/2019 80 kartonů 78 kartonů
8495 
záznamů

Zpracováno 78 
kartonů.

Opravy databáze kartotéky tzv. 
Studijního ústavu.

průběžně
1 212 000
karet z cca
1 400 000

cca 
200 000 
karet

cca 189 000 
karet

Kontrola dokončena.
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Příloha č. 14 – Přehled činnosti badatelen
 
ČINNOST BADATELEN

Oddělení Počet 
badatelů

Badatelské 
návštěvy

Počet 
připravených 
inventárních 
jednotek/
signatur

Počet 
předložených 
inventárních 
jednotek/signatur

Z toho 
digitalizovaných

Vydaných 
CD + DVD

1. oddělení 50 106 1028 1357 220 43

2. oddělení 1289 2729 23 425 18 142 8821 901

3. oddělení 270 491 5118 5128 1212 99

CELKEM 1609 3326 29 571 24 627 10 253 1043

eBADATELNA

Nově 
zaregistrovaní 
badatelé

Počet 
badatelských 
přístupů

Počet 
prohlížených 
inv. j.

Počet 
vložených 
záznamů 
(inv. j.)

Celkový 
počet 
záznamů 
(inv. j.)

Počet nově 
zpřístupněných 
skenů

Počet 
zpřístupněných 
skenů

454 1830 31 801 5625 76 941 823 765 5 532 120

Oddělení Popis Termín Celkový 
rozsah

Hotovo 
2019

Plánovaný 
rozsah 
zpracování

Vyhodnocení/ 
poznámka

3. oddělení

Kontrola a oprava evidencí fondu 
personálních spisů příslušníků MV.

12/2019
201 bm 
z 2611 bm

45 bm   Zpracováno 45 bm.

Soupis kmenových listů příslušníků 
KS SNB JmK, kteří ukončili službu 
v 50.–80. letech 20. stol.

nový úkol 123 kartonů 0
7041 
záznamů

Zpracováno 46 
kartonů.

6. oddělení

Přepisy inventářů – vězeňství 
a samostatné tematické skupiny; 
popř. zahájení přepisů fondů tzv. 
Studijního ústavu.

průběžně
cca 20 knih 
a soupisů

20 knih 
a soupisů

15 500 
záznamů

Přepsáno 22 knih 
a soupisů.

Přepisy dohledaných starých 
archivních protokolů vyšetřovacích 
spisů.

průběžně 9 z 30 knih 7 knih
21 000 
záznamů

Přepsány 
4 knihy.

Příprava fondů pro publikaci 
v eBadatelně (A 2/7, V ‑CB).

průběžně 
ve 
spolupráci 
se správci 
fondů

Ukončeno A 2/7. Příprava dalších fondů pozastavena do 
dokončení SW pro vkládání inventářů.

Doplňování současných 
databázových vyhledávacích systému 
ABS.

průběžně
Doplněno cca 20 000 záznamů z AP MV a CB a revidovaných 
rejstříkových záznamů „M“.



71Příloha č. 15 – Přehled vyřizovaných úředních i badatelských žádostí
 
ÚŘEDNÍ ČINNOST

Oddělení Popis Počet 
žádostí

Vyřízených 
anotací/
stanovisek

Počet osob

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

1218    

2. oddělení

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

566    

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

  9  

Vyřizování agendy státního občanství.   95 383

3. oddělení

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

551    

Vyřizování agendy řidičských průkazů.   38  

Vyřizování agendy ztotožňování býv. příslušníků SNB v OEK a PS.   596  

4. oddělení

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

305    

Vyřizování agendy NBÚ a zpracovávání anotací. 191 567 455



72 Příloha č. 16 – Přehled činnosti evidenčního pracoviště  
(tzv. lustrační agenda)

AGENDA LUSTRAČNÍ

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.).

Počty úředních žádostí

NBÚ
MV – 
bezp. 
odbor

ÚZSI ÚDV
MO – 
vojenské 
zprav.

Policie 
ČR

BIS
Vězeňská 
služba

ostatní celkem

245 81 58 108 27 1 36 0 147 703

počty lustrovaných jmen – úřední žádosti

NBÚ
MV – 
bezp. 
odbor

ÚZSI ÚDV
MO – 
vojenské 
zprav.

Policie 
ČR

BIS
Vězeňská 
služba

ostatní celkem

2178 2126 1478 262 233 1 52 0 617 6947

Vyhledávání pro agendu 262. počet žádostí
počet 
prověřovaných 
osob  

  272 427

Vyhledávání pro badatele. počet žádostí
počet 
prověřovaných 
osob  

  2011 7645

2. oddělení

Vyhledávání v kartotékách 
2. oddělení – počet 
lustrovaných jmen.

badatelské 
žádosti

agenda 262
 

  8901 641



73Příloha č. 17 – Přehled vyřizování agendy v rámci zákona č. 262/2011 Sb. 
v ABS 

CELKOVÝ PŘEHLED AGENDY 262

4. oddělení

Měsíc Zaevidováno nových žádostí 
(1. 1. 2018 − 31. 12. 2019)

Odesláno Odborných stanovisek 
Ministerstvu obrany

Leden 14 26

Únor 8 27

Březen 10 13

Duben 25 20

Květen 22 25

Červen 27 19

Červenec 17 15

Srpen 38 24

Září 11 10

Říjen 37 15

Listopad 17 23

Prosinec 35 8

Celkem 261 225



74 Příloha č. 18 – Přehled úkonů souvisejících s digitalizací
 
DIGITALIZACE – PŘÍPRAVA A KONTROLA

Oddělení Popis Termín Fond 
(část fondu)

Plán 
kartonů/
inv. j./bm

Připraveno 
kartonů/
inv. j.

Poznámky k průběhu

1. oddělení

Zajišťování přípravy 
archiválií určených 
k systematické 
digitalizaci.

12/2019
fond V ‑ČB, 
včetně kontrol 
a redigitalizace

120 kartonů
120 
kartonů/1088 
inv. j.

 

12/2019
fond ZV, 
včetně kontrol 
a redigitalizace

nový úkol
101 
kartonů/375 
inv. j.

 

Zajišťování ostatních 
průběžných požadavků 
na digitalizaci archiválií.

průběžně dle potřeby   232 inv. j.  

Kontrola staré digitalizace 
v elektronickém úložišti.

12/2019
fond ZO (MV; 
Plzeň)

57 kartonů
57 kartonů/38 
inv. j.

Kontrola a redigitalizace dokončena.

12/2019 fond KR a TS 750 inv. j. 750 inv. j. Kontrola a redigitalizace dokončena.

průběžně dle potřeby   201 inv. j.  

2. oddělení

Zajišťování přípravy 
archiválií určených 
k systematické 
digitalizaci.

12/2019 fond 325
cca 90 
kartonů – 
dokončení

88 kartonů/790 
inv. j.

Zbývá připravit 6 kartonů a archiválie 
na negativech.

12/2019 fond A 2/10 7 kartonů
6 kartonů/ 250 
inv. j.

 

12/2019
sbírka Kartotéka 
osobních 
fotografií

6 kart. krabic 6 kart. krabic  

nový úkol A 36  
60 kartonů/186 
inv. j.

Redigitalizace fondu.

12/2019
sbírka negativů 
muzea SNB

cca 2000 ks 1037 ks
Zdržení z důvodu opožděného 
vývoje potřebného ukládacího SW.

12/2019 filmové materiály
dle časových 
možností

87 filmů
Filmy digitalizovány externím 
dodavatelem. Celkem digitalizováno 
87 titulů.

Zajišťování ostatních 
průběžných požadavků 
na digitalizaci archiválií.

průběžně dle potřeby  
325 inv. j. + 30 
kartotéčních 
krabic

 

Kontrola staré digitalizace 
v elektronickém úložišti.

průběžně dle potřeby   15 inv. j.  



75

Oddělení Popis Termín Fond 
(část fondu)

Plán kartonů/
inv. j./bm

Připraveno 
kartonů/
inv. j.

Poznámky 
k průběhu

3. oddělení

Zajišťování přípravy archiválií 
určených k systematické 
digitalizaci.

12/2019 fond H 2‑3 25 kartonů+ 5 knih
25 kartonů+ 5 
knih/977 inv. j.

 

12/2019 fond A 6/2 69 kartonů
69 kartonů/259 
inv. j.

Příprava dokončena.

  fond A 9 mimo plán
19 kartonů/233 
inv. j.

 

12/2019 fond pers. spisů dle potřeby 69 spisů  

Zajišťování ostatních 
průběžných požadavků na 
digitalizaci archiválií.

průběžně dle potřeby   133 inv. j.  

Kontrola staré digitalizace 
v elektronickém úložišti.

průběžně     34 spisů  

4. oddělení

Zajišťování přípravy archiválií 
určených k systematické 
digitalizaci.

12/2019

MTH I. S 30 kartonů
26 kartonů/ 61 
inv. j.

 

VKR 3 kartony
12 kartonů/ 36 
inv. j.

 

Zajišťování ostatních 
průběžných požadavků na 
digitalizaci archiválií.

průběžně dle potřeby   721 inv. j.  

6. oddělení
Zajišťování přípravy archiválií 
určených k systematické 
digitalizaci.

12/2019
fond V ‑ČB, 
včetně kontrol 
a redigitalizace

viz 1. oddělení viz 1. oddělení  
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Oddělení Popis Fond 
(část fondu)

Plán kartonů/
inv. j./bm

Digitalizováno 
inv. j.

Počet 
skenů Poznámky k průběhu

5. oddělení

Systematická 
digitalizace 
archiválií.

fond V ‑ČB 100 kartonů 860 71 905
Včetně oprav již 
digitalizovaných archiválií. 
Značná část ÚSTR.

VKR 3 kartony 36 6115  

MTH I. S 30 kartonů 61 12 078
Včetně oprav již 
digitalizovaných archiválií.

fond ZO 57 kartonů 108 9259

Jen redigitalizace a opravy, 
včetně oprav a systematické 
digitalizace ZV (nad rámec 
plánu činnosti).

fond A 36 nový úkol 158 19 924 Redigitalizace. Malá část ÚSTR.

fond A 2/10 7 kartonů 0 0
Odloženo z kapacitních 
důvodů.

fond 310 118 kartonů 0 0

Redigitalizace a opravy 
neúplných inventárních 
jednotek, odloženo 
z kapacitních důvodů.

fond 325
cca 90 kartonů – 
dokončení

500 79 619  

kartotéka spolupr. 
Abwehr a Gestapo

nový úkol 1 41 945  

sbírka Kartotéka 
osobních fotografií

6 kart. krabic  2500  

Muzeum Policie ČR cca 2000 ks 1037 1037 Digitalizuje 2. oddělení.

fondy H 2‑1 až 
H 2‑3

42 kartonů + 5 
knih

525 34 881  

fond A 6/2 87 kartonů 283 36 745  

fond pers. spisů dle potřeby 96 16 510  

Digitalizace 
velkoformátových 
a specifických 
archiválií 
pro úřední 
a badatelské 
potřeby.

    345 345  

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

    752 353 449  

Celkem       4762 686 312  

z toho 
ÚSTR

      872 140 074  



77Příloha č. 19 – Publikační činnost zaměstnanců ABS
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST A RECENZE

DOLEŽALOVÁ, Petra: Recenze. NEČAS, Jaroslav: Adolf Kolínský. Český dozorce ve službách gestapa. Academia, Praha 2017, 139 s.  
In: Sborník ABS, č. 17/2019, s. 373–377.

GARNCARZ, Jiří: Přerov sametový a Ostrůvky svobody (Přerov, 15. srpna – 20. září 2019). In: Sborník ABS, č. 17/2019, s. 357–361.

HEMZA, Tomáš: Konference Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu.  
In: Sborník ABS, č. 17/2019, s. 367–369.

HRENYOVÁ, Beáta. Recenze. OLŠÁKOVÁ, Doubravka – JANÁČ, Jiří: Kult jednoty. Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 
1948–1964. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2018, 292 s. In: Sborník ABS, č. 17/2019, s. 378–381.

KVAPILOVÁ, Iva – MARKOVÁ, Zuzana: Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek. In: Sborník ABS,  
č. 17/2019, s. 347–355.

LACKO, Miroslav: 1939 – rok zlomu. Slovensko a Evropa na začátku 2. světové války (Banská Bystrica, 23.–25. dubna 2019).  
In: Sborník ABS, č. 17/2019, s. 325–330.

MIKULKA, Jiří: Aby veřejný pořádek nebyl porušen… Činnost příslušníků Velitelství stanice Národní bezpečnostní stráže Prátlsbrun 
v květnu a červnu 1945. In: Sborník XXXIV. Mikulovské sympozium, s. 219–228.

TÝŽ: Ve stínu mladšího bratra. Životní cesta vojáka československé zahraniční armády a příslušníka SNB Jana Kuttelwaschera.  
In: Sborník Havlíčkobrodsko, č. 33/2019, s. 137–161.

TÝŽ: Z Vladislavi do Velké Bíteše přes Francii a Velkou Británii. (Životní příběh Vladimíra Musila). In: Sborník Západní Morava,  
č. XXIII/2019, s. 67–84.

MIKULKA, Jiří – MIKULKA, Radek: Opustíme domovy a vydáme se do neznáma. Bohumír Fürst -Fiřt a František Zabloudil, rodáci z Opatovic 
u Vyškova a letci RAF. Muzejní spolek Vyškov, Vyškov 2019, 51 s.

PREPSL, František: Zpráva z 18. celostátní archivní konference (Plzeň, 23.–25. dubna 2019). In: Sborník ABS, č. 17/2019, s. 331–334.

SKOŘEPOVÁ, Michaela: Z Charkova až do Nového Mexika. In: Sborník ABS, č. 17/2019, s. 161–188.

VANĚK, Pavel: Ozbrojené síly a československý stát (Brno, 18.–19. června 2019). In: Sborník ABS, č. 17/2019, s. 341–345.
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AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH

Mgr. Tomáš Bursík: aktivní účast na konferenci Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí v komunistickém 
Československu (Praha, 23. září 2019) – příspěvek: „Tichou cestou.“ Jakým způsobem měl komunistický režim v Československu 
„napravovat“ své justiční zločiny?

Mgr. Miroslav Lacko: účast na konferenci 1939 – rok zlomu. Slovensko a Evropa na začátku 2. světové války (Banská Bystrica,  
23.–25. dubna 2019) – příspěvek: Odsun českých zaměstnanců jako příklad vnitřní repatriace z pohledu ústředních státních institucí.

Mgr. Vlastimil Ondrák: aktivní účast na konferenci Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura 
i życie codzienne (Přemyšl, 10.–11. května 2019) – příspěvek: Ukrajinská emigrace v ČSR prizmatem čs. Bezpečnosti.

Mgr. Xenie Penížková: aktivní účast na Semináři západočeských archivářů (Nepomuk, 21.–23. října 2019) – příspěvek: O Archivu 
bezpečnostních složek.

Mgr. Xenie Penížková – Mgr. Anna Marie Rabová: aktivní účast na semináři Školení koordinátorů Post Bellum (Praha, 5. února 2019) – 
příspěvek: O Archivu bezpečnostních složek – prezentace.

Mgr. Xenie Penížková – Mgr. Anna Marie Rabová: aktivní účast na semináři ÚSTR Letní škola (Praha, 30. srpna 2019) – workshop: Stopy 
represe: edukace v archivech.

Mgr. Světlana Ptáčníková: účast na 18. celostátní archivní konferenci (Plzeň, 23.–25. dubna 2019) – panelová diskuse: Osobní údaje 
v archivnictví, GDPR a obecné trendy a překážky v akvizici a zpřístupňování archiválií s osobními údaji.

Mgr. Světlana Ptáčníková: účast na konferenci: Využívanie archívnych dokumentov tajnej polície v odbornom a verejnom diskurze 
(Bratislava, 26. září 2019) – příspěvek: Badatelský komfort jako jeden z hlavních cílů Archivu bezpečnostních složek.

Mgr. Světlana Ptáčníková: účast na konferenci: ANNUS MIRABILIS (Bratislava, 12.–13. listopadu 2019) – příspěvek: Od Palachova týdne 
k Lorencovým skartacím. Události roku 1989 v pramenech Archivu bezpečnostních složek.

Mgr. Světlana Ptáčníková: účast na akci pořádané FF MU Brno (Brno, 28. listopadu 2019) – panelová diskuse: Svazky StB – pramen 
jako každý jiný?

Mgr. Tomáš Slavík: účast na konferenci Rok 1989 a ochrana státní hranice. Bezpečnostní poměry v pohraničí  
(Brno, 20.–21. listopadu 2019) – příspěvek: Sonda do problematiky přechodů státní hranice v úseku 15. brigády Pohraniční stráže 
České Budějovice v 80. letech. Pohraniční režim a obyvatelstvo.

Mgr. Jiří Válek: účast na připomínkové akci pořádané OÚ Kanice (Kanice, 16. listopadu 2019) – příspěvek: K 30. výročí listopadových 
událostí roku 1989 na Brněnsku.

Ing. Mgr. Pavel Vaněk, PhD.: účast na konferenci Rok 1989 a ochrana státní hranice. Bezpečnostní poměry v pohraničí  
(Brno, 20.–21. listopadu 2019) – příspěvek: Pokusy o přechod státní hranice v úseku 4. brigády Pohraniční stráže Znojmo.

Ing. Mgr. Pavel Vaněk, PhD.: účast na konferenci pořádané Grenzlandmuseem v Eichsfeldu (Eichsfeld, 25.–26. května 2019) – 
příspěvek: Základní rysy střežení československé státní hranice Pohraniční stráží (v němčině).

Mgr. Petr Zeman: účast na 18. celostátní archivní konferenci (Plzeň, 23.–25. dubna 2019) – panelová diskuse: Provenience a autenticita 
v postfaktickém věku.
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Ukazatelé

Rozpočet 2019 Konečný 
rozpočet 2019 Skutečnost % plnění

schválený po změnách

1 2 3 4 5=4:2

Příjmy celkem 0,00 0,00 x 1 875,15 x

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

0,00 0,00 x 915,19 x

příjmy z prostředků finančních mechanismů 0,00 0,00 x 0,00 x

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery celkem

0,00 0,00 x 959,96 x

Výdaje celkem17) 18) 234 531,91 242 191,56 366 107,64 200 875,85 82,94

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního 
Ústavu pro studium totalitních režimů18) 147 392,36 155 052,00 249 513,71 113 956,63 73,50

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu 
bezpečnostních složek

87 139,56 87 139,56 116 593,93 86 919,22 99,75

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 
práci

107 467,19 111 539,86 113 034,61 111 785,47 100,22

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem19) 36 383,84 37 437,41 38 397,53 37 031,97 98,92

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (tzv. 
FKSP)

2 089,04 2 150,60 2 222,86 2 128,23 98,96

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 72 229,66 75 470,32 76 664,74 76 376,36 101,20

Platy zaměstnanců ve služebním poměru podle 
zákona o státní službě

31 143,29 30 343,29 30 343,29 30 343,29 100,00

Výdaje na VaVal celkem vč. programů 
spolufinancovaných z prostředků zahr. programů

0,00 7 659,64 7 698,72 7 678,51 100,25

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 
bez společné zemědělské politiky celkem

0,00 0,00 26 396,17 1 004,79 0,00

v tom: ze státního rozpočtu 0,00 0,00 16 506,57 0,00 0,00

podíl rozpočtu Evropské unie 0,00 0,00 9 889,60 1 004,79 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

53 400,00 53 400,00 164 757,90 11 800,94 22,10

17) Údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů.
18) Údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání, včetně mimorozpočtových prostředků.
19) Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění.
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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, jež 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 hod‑
notě 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, ve které by mohly sídlit ÚSTR i ABS. Záměrem byla směna objektů 1. Hybernská č.p. 
997/2, dále 2. Siwiecova č. p. 2428/2 a 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, jež měla vzejít z veřejné soutěže, v interních pod‑
kladech 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 intenzivní zájem 
o budovu Microny a chystané výběrové řízení;
2. panovaly pochybnosti o ocenění jednotlivých nemovitostí, které měly být za ÚSTR a ABS součástí směny, což se týká ze‑
jména 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 zateple‑
ním, 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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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 139 886 149,00 
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 
zjistit jiným způsobem, 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, jenž se při demontáži mohl uvol‑
ňovat 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 po‑
sudku 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, jenž 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 likvido‑
ván 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 ze‑
jména 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 za‑
bezpečení, 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 charakte‑
rem ji významně přesahovaly. Jediným řešením bylo provést místo pouhé rekonstrukce vnějšího pláště budovy rekonstrukci cel‑
kovou. 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 vý‑
běrového řízení doc. Ing. arch. Radek Kolařík z ateliéru RKAW vypracoval a v  říjnu 2018 odevzdal studii celkové rekonstrukce, 



82 která posuzuje různé varianty rekonstrukce budovy. Jako zásadní se přitom ukázala otázka, jak opravit stávající nosnou ocelovou 
konstrukci, 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, jež 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 budovu 
ochrannými sítěmi a zabední její spodní podlaží.

V listopadu 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projekčních prací celkové rekonstrukce.

V roce 2019
Ředitel: Zdeněk Hazdra

V únoru roku 2019 byla uzavřena smlouva s vítězem výběrového řízení na zajištění kompletních projekčních prací nutných k cel‑
kové rekonstrukci budovy. Vítězem se stala projektová kancelář BBD, s. r. o.
V říjnu roku 2019 byl dokončen projekt Změny stavby před dokončením. Následně bylo zahájeno projednání projektu na odboru 
výstavby Úřadu městské části Praha 3. Odsouhlasení projektu lze očekávat začátkem roku 2020.
Souběžně s projednáváním projektu Změny stavby před dokončením pokračují projekční práce na dalších projekčních fázích. 
Rozpracována je Dokumentace pro provedení stavby. Následovat bude kompletace Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 
Dokončení těchto fází a zahájení přípravy výběrového řízení na dodavatele stavby lze očekávat v druhém kvartálu roku 2020.

Postup v tuto chvíli stále odpovídá harmonogramu celkové rekonstrukce, jež by podle našich předpokladů mohla být ukončena 
na konci roku 2021.


