
 

 
 

DOTAZ: 
 
Žádám o poskytnutí informací, které odpovídají na tyto otázky: 
které odpovídají na tyto otázky: 

1. Z jakého důvodu ÚSTR jako hlavní odborný garant, ediční garant, editor a zpracovatel 
natočených sebraných materiálů, zveřejňovatel a webeditor v projektu Paměť národa 
prezentuje dokonce ještě ke dni 8. 12. 2021 veřejnosti v "Badatelně" tohoto webu v anonymním 
materiálu nazvaném "Stručný životopis pana Janků" nepravdivé informace o pamětníkovi Janu 
Janků, a to mimo jiné, že "Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen k trestu smrti. Později mu 
byl trest zmírněn na doživotí." 

2. Z jakého důvodu prezentoval ÚSTR jako hlavní odborný garant, ediční garant a editor projektu 
Paměť národa na webu projektu Paměť národa až do srpna 2021 o pamětníkovi Janků, který 
byl zadržen a souzen s ozbrojenou skupinou násilníka a alkoholika A. Šimary Světlana Jeseník 
po pokusu přesun do Rakouska, přímo v prezentaci o pamětníkovi nepravdivou informaci ve 
znění "Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen původně na doživotí". 

3. Z jakého důvodu prezentoval ÚSTR až do srpna 2021 na vlastním oficiálním webu ÚSTR 
v medailonku o pamětníkovi Janu Janků, který byl zadržen a souzen s ozbrojenou skupinou 
násilníka a alkoholika A. Šimary Světlana Jeseník po pokusu o přesun do Rakouska, nepravdivou 
informaci ve znění "Monstrproces… proběhnul ve Vsetíně nakonec až v červnu 1950. Jan Janků 
byl původně odsouzen na doživotí", přestože ve skutečnosti byl častěji fabulující Janků 
odsouzen přímo k trestu odnětí svobody 20 let a proces ve Vsetíně neproběhl "až v červnu 
1950", ale dle pramene známého také ÚSTRu (rozsudek Státního soudu oddělení Brno 
z 15. července 1950) až ve dnech 10. až 13. července 1950 v divadelním sále ve Vsetíně. 

4. Z jakého důvodu poté, co byli v březnu roku 2019 a poté opakovaně i později odpovědný 
zaměstnanec ÚSTR M. Šmíd jako správce webu projektu Paměť národa a šéfredaktor webu 
a následně později i ředitel ÚSTR Z. Hazdra a Rada ÚSTR vedená E. Stehlíkem vyrozuměni 
a informováni o prezentaci řady chybných údajů a nepravdivých informací a o potřebě nápravy, 
pokračoval ÚSTR v prezentaci nepravdivých informací o výši pamětníkova trestu a o době soudu 
jak na webu projektu Paměť národa, tak i na vlastním webu ÚSTR až do srpna 2021. 

5. Z jakého důvodu ÚSTR jako hlavní odborný garant, ediční garant, editor projektu Paměť národa 
a zpracovatel veškerých natočených a sebraných materiálů a správce webu a webeditor 
projektového webu Paměť národa neuvádí u textu, který veřejnosti nabízí v "Badatelně" 
projektu jako "Stručný životopis pana Janků" a který obsahuje nepravdivé informace o Janu 
Janků, ani původ tohoto textu, ani autora textu, ale ani edičního garanta a zpracovatele tohoto 
získaného materiálu. 

 
ODPOVĚĎ: 
 

1. Inkriminovaný materiál je v souladu s metodikou portálu Paměť národa uložen v sekci 
Dodatečné materiály. Tyto materiály nejsou zveřejněny, ale jsou přístupné badateli, který se 
na portále Paměť národa online může zaregistrovat. Pokud registrovaný badatel potvrdí 
souhlas s pravidly e-badatelny, je mu materiál zpřístupněn (včetně celé nesestříhané 
nahrávky). Jedná se vždy o primární historické prameny bez další interpretační vrstvy, proto 
nejsou publikovány, ale pouze zpřístupněny zaregistrovanému badateli. U předmětného 
dodatečného materiálu byly správcem portálu doplněny informace tak, aby byl zřejmý jeho 
původ. 

2. Uvedený údaj byl zveřejněn z důvodu velkého množství k případu relevantních informací a 
v souladu se zavedenou praxí. Na základě Vašeho podnětu byl údaj opraven a nyní se již na 
portálu Paměť národa nenachází. 



 

3. Uvedený údaj byl zveřejněn z důvodu velkého množství k případu relevantních informací a 
v souladu se zavedenou praxí. Na základě Vašeho podnětu byl údaj opraven a nyní se již na 
webu ÚSTR nenachází. 

4. Viz poskytnuté odpovědi výše. 
5. Viz poskytnuté odpovědi výše. 

 
 


